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Predlog spremembe 750
Małgorzata Handzlik, grofica Róża Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 77 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) notranje stroške, vključno s stroški, 
povezanimi z nabavo, kot so proizvodni 
stroški, uporabo, kot so stroški porabe 
energije in stroški vzdrževanja, ter koncem 
življenjske dobe, kot so stroški zbiranja in 
recikliranja, ter

(a) notranje stroške, vključno s stroški, 
povezanimi z nabavo, stroški uporabe, kot 
so stroški porabe energije in drugih virov 
ter stroški vzdrževanja, ter koncem 
življenjske dobe, kot so stroški zbiranja in 
recikliranja, ter

Or. en

Obrazložitev

Opomniti je treba, da je treba nameniti posebno pozornost stroškom v življenjskem ciklu. To 
merilo ne bi smelo posebej obremenjevati malih in srednjih podjetij, za katere bi navajanje 
tovrstnih stroškov pomenilo dodaten strošek in upravno breme. V praktičnem smislu bi lahko 
prineslo zaplete, saj se ti stroški ugotavljajo z različnimi metodami.

Predlog spremembe 751
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 77 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) notranje stroške, vključno s stroški,
povezanimi z nabavo, kot so proizvodni 
stroški, uporabo, kot so stroški porabe 
energije in stroški vzdrževanja, ter koncem 
življenjske dobe, kot so stroški zbiranja in 
recikliranja, ter

(a) stroške, povezane z nabavo,

(aa) stroške uporabe, kot so stroški porabe 
energije in drugih virov,
(ab) stroške vzdrževanja,
(ac) stroške konca življenjske dobe, kot so 
stroški zbiranja in recikliranja;
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Predlog spremembe 752
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 77 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zunanje okoljske stroške, neposredno 
povezane z življenjskim ciklom, če je 
mogoče določiti in preveriti njihovo 
denarno vrednost, ki lahko vključujejo 
stroške izpustov toplogrednih plinov in 
drugih onesnaževal ter druge stroške 
blažitve podnebnih sprememb.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Zunanje stroške je težko količinsko ovrednotiti, obenem pa upoštevanje stroškov v 
življenjskem ciklu ne bi smelo povzročati novih ovir za prosti pretok blaga in storitev na 
enotnem trgu. Zunanjih stroškov torej ne bi smeli zajemati pri izračunavanju stroškov v 
življenjskem ciklu.

Predlog spremembe 753
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 77 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zunanje okoljske stroške, neposredno 
povezane z življenjskim ciklom, če je 
mogoče določiti in preveriti njihovo 
denarno vrednost, ki lahko vključujejo 
stroške izpustov toplogrednih plinov in 
drugih onesnaževal ter druge stroške 
blažitve podnebnih sprememb.

(b) zunanje stroške, na primer socialne 
in/ali okoljske stroške, neposredno 
povezane z življenjskim ciklom, če je 
mogoče določiti in preveriti njihovo 
denarno vrednost, ki lahko vključujejo 
stroške izpustov toplogrednih plinov in 
drugih onesnaževal ter druge stroške 
blažitve podnebnih sprememb.
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Predlog spremembe 754
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 77 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zunanje okoljske stroške, neposredno 
povezane z življenjskim ciklom, če je 
mogoče določiti in preveriti njihovo 
denarno vrednost, ki lahko vključujejo
stroške izpustov toplogrednih plinov in 
drugih onesnaževal ter druge stroške 
blažitve podnebnih sprememb.

(b) zunanje okoljske stroške, neposredno 
povezane z življenjskim ciklom, če je 
mogoče določiti in preveriti njihovo 
denarno vrednost, vključno z davki; to 
lahko zajema stroške izpustov 
toplogrednih plinov in drugih onesnaževal 
ter druge stroške blažitve podnebnih 
sprememb.

Or. es

Predlog spremembe 755
Małgorzata Handzlik, grofica Róża Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 77 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zunanje okoljske stroške, neposredno 
povezane z življenjskim ciklom, če je 
mogoče določiti in preveriti njihovo 
denarno vrednost, ki lahko vključujejo 
stroške izpustov toplogrednih plinov in 
drugih onesnaževal ter druge stroške 
blažitve podnebnih sprememb.

(b) zunanje okoljske stroške, neposredno 
povezane z življenjskim ciklom proizvoda, 
če je mogoče določiti in preveriti njihovo 
denarno vrednost.

Or. en

Obrazložitev

Opomniti je treba, da je treba nameniti posebno pozornost stroškom v življenjskem ciklu. To 
merilo ne bi smelo posebej obremenjevati malih in srednjih podjetij, za katere bi navajanje 
tovrstnih stroškov pomenilo dodaten strošek in upravno breme. V praktičnem smislu bi lahko 
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prineslo zaplete, saj se ti stroški ugotavljajo z različnimi metodami.

Predlog spremembe 756
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 77 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Če naročniki stroške ocenijo na podlagi 
vrednotenja stroškov v življenjskem ciklu, 
v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila 
navedejo, katere podatke morajo 
posredovati ponudniki in katero metodo
bo javni organ naročnik uporabil za 
določitev stroškov v življenjskem ciklu. 
Uporabljena metoda za oceno teh stroškov 
mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:

Or. en

Predlog spremembe 757
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 77 – odstavek 2 – pododstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Če javni organi naročniki uporabijo 
pristop vrednotenja stroškov v 
življenjskem ciklu, v dokumentaciji v zvezi 
z oddajo naročila navedejo, katere podatke 
morajo posredovati ponudniki in katero 
metodo bo javni organ naročnik uporabil 
za določitev stroškov v življenjskem ciklu 
na podlagi teh podatkov.

(a) oblikovana je bila na podlagi 
znanstvenih informacij ali temelji na 
drugih objektivno preverljivih in 
nediskriminacijskih merilih;
(b) oblikovana je bila za ponavljajočo se 
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ali neprekinjeno uporabo;
(c) na voljo je vsem zainteresiranim 
stranem.

Or. en

Obrazložitev

Nesorazmerno bi bilo v tej direktivi postavljati natančne določbe o metodologiji za izračun 
stroškov v življenjskem ciklu, če je ta izračun omejen na notranje stroške v času nakupa, 
kakor je zahtevano zgoraj. Ker so notranji stroški relativno zlahka merljivi na podlagi 
dejanskih podatkov, bi bilo treba javnim organom naročnikom omogočiti uporabo lastne 
metodologije (ki pa mora biti objavljena).

Predlog spremembe 758
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 77 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) temelji na drugih objektivno 
preverljivih in nediskriminacijskih merilih;

Or. en

Predlog spremembe 759
Małgorzata Handzlik, grofica Róża Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 77 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) oblikovana je bila v tesnem 
posvetovanju z zainteresiranimi stranmi, 
vključno z industrijo, na podlagi 
znanstvenih informacij ali temelji na 
drugih objektivno preverljivih in 
nediskriminacijskih merilih;
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Predlog spremembe 760
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 77 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta določba bi izključila možnost uporabe prilagojene metodologije, primerne za točno 
določeno naročilo, kar je po zdaj veljavnih direktivah mogoče.

Predlog spremembe 761
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 77 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) zahtevane podatke lahko običajno 
skrbni gospodarski subjekti, tudi iz tretjih 
držav, zagotovijo z razumnim 
prizadevanjem;

Or. en

Predlog spremembe 762
Małgorzata Handzlik, grofica Róża Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 77 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) zahtevane podatke lahko običajno 
skrbni gospodarski subjekti zagotovijo z 
razumnim prizadevanjem;

Or. en

Obrazložitev

Opomniti je treba, da je treba nameniti posebno pozornost stroškom v življenjskem ciklu. To 
merilo ne bi smelo posebej obremenjevati malih in srednjih podjetij, za katere bi navajanje 
tovrstnih stroškov pomenilo dodaten strošek in upravno breme. V praktičnem smislu bi lahko 
prineslo zaplete, saj se ti stroški ugotavljajo z različnimi metodami.

Predlog spremembe 763
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 77 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naročniki gospodarskim subjektom, 
vključno z gospodarskimi subjekti iz 
tretjih držav, dovolijo uporabo drugačne 
metodologije za ugotavljanje stroškov v 
življenjskem ciklu njihove ponudbe, če 
dokažejo, da je ta metodologija skladna z 
zahtevami iz točk a, b in c ter je 
enakovredna metodologiji, ki jo navede 
naročnik.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 764
Jürgen Creutzmann

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

Naročniki gospodarskim subjektom, 
vključno z gospodarskimi subjekti iz 
tretjih držav, dovolijo uporabo drugačne 
metodologije za ugotavljanje stroškov v 
življenjskem ciklu njihove ponudbe, če 
dokažejo, da je ta metodologija skladna z 
zahtevami iz točk a, b in c ter je 
enakovredna metodologiji, ki jo navede 
naročnik.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Nesorazmerno bi bilo v tej direktivi postavljati natančne določbe o metodologiji za izračun 
stroškov v življenjskem ciklu, če je ta izračun omejen na notranje stroške v času nakupa, 
kakor je zahtevano zgoraj. Ker so notranji stroški relativno zlahka merljivi na podlagi 
dejanskih podatkov, bi bilo treba javnim organom naročnikom omogočiti uporabo lastne 
metodologije (ki pa mora biti objavljena).

Predlog spremembe 765
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Predlog direktive
Člen 77 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

225. Kadar je kot del zakonodajnega akta 
Unije, vključno z delegiranimi akti na 
podlagi zakonodaje posameznih sektorjev, 
sprejeta skupna metodologija za izračun 
stroškov v življenjskem ciklu, se ta 
uporablja, če je vrednotenje stroškov v 
življenjskem ciklu vključeno v merila za 
oddajo naročila iz člena 76(1).

črtano

Priloga XV vsebuje seznam takih 
zakonodajnih in delegiranih aktov. 
Komisija je v skladu s členom 98 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov v zvezi s posodabljanjem tega 
seznama, če se na podlagi sprejetja nove 
zakonodaje, njene razveljavitve ali 
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spremembe izkaže, da so take spremembe 
potrebne.

Or. de

Obrazložitev

Pozdraviti je treba spodbudo, da se stroški življenjskega cikla vključijo v oddajo naročila. 
Pravna obveznost pa se navezuje na prihodnjo metodo za izračun, ki še ni določena, in jo je 
treba zaradi nepredvidljivosti trenutno zavrniti.

Predlog spremembe 766
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 77 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar je kot del zakonodajnega akta 
Unije, vključno z delegiranimi akti na 
podlagi zakonodaje posameznih sektorjev, 
sprejeta skupna metodologija za izračun 
stroškov v življenjskem ciklu, se ta 
uporablja, če je vrednotenje stroškov v 
življenjskem ciklu vključeno v merila za 
oddajo naročila iz člena 76(1).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Nesorazmerno bi bilo v tej direktivi postavljati natančne določbe o metodologiji za izračun 
stroškov v življenjskem ciklu, če je ta izračun omejen na notranje stroške v času nakupa, 
kakor je zahtevano zgoraj. Ker so notranji stroški relativno zlahka merljivi na podlagi 
dejanskih podatkov, bi bilo treba javnim organom naročnikom omogočiti uporabo lastne 
metodologije (ki pa mora biti objavljena).

Predlog spremembe 767
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 77 – odstavek 3 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar je kot del zakonodajnega akta 
Unije, vključno z delegiranimi akti na 
podlagi zakonodaje posameznih sektorjev,
sprejeta skupna metodologija za izračun 
stroškov v življenjskem ciklu, se ta 
uporablja, če je vrednotenje stroškov v
življenjskem ciklu vključeno v merila za 
oddajo naročila iz člena 76(1).

3. Za skupno metodologijo, ki je kot del 
zakonodajnega akta Unije na podlagi 
zakonodaje posameznih sektorjev ali kot 
del evropske tehnične specifikacije
sprejeta za izračun stroškov v življenjskem 
ciklu, se šteje, da je v skladu z merili iz 
odstavka 2 in je lahko vključena v merila 
za oddajo naročila iz člena 76(1).

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 768
Małgorzata Handzlik, grofica Róża Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 77 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar je kot del zakonodajnega akta
Unije, vključno z delegiranimi akti na 
podlagi zakonodaje posameznih sektorjev, 
sprejeta skupna metodologija za izračun 
stroškov v življenjskem ciklu, se ta 
uporablja, če je vrednotenje stroškov v 
življenjskem ciklu vključeno v merila za 
oddajo naročila iz člena 76(1).

3. Kadar z zakonodajnim aktom Unije 
skupna metodologija za izračun stroškov v 
življenjskem ciklu, med drugim za 
okoljske stroške, postane obvezna, se ta 
uporablja, če je vrednotenje stroškov v 
življenjskem ciklu vključeno v merila za 
oddajo naročila iz člena 76(1).

Or. en

Obrazložitev

Bistveno je, da je skupna metoda za izračun stroškov življenjskega cikla sprejeta z 
zakonodajnim aktom, in da Komisija lahko posodobi le prilogo XV. Iz besedila drugega 
pododstavka člena 67(3) bi moralo biti jasno, da ima Komisija le pravico, da sprejema 
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delegirane akte z namenom posodobitve te priloge. Komisija na tej podlagi pod nobenimi 
pogoji ne sme sprejemati delegiranih aktov, po katerih bi katera koli metodologija 
vrednotenja stroškov v življenjskem ciklu postala obvezna. 

Predlog spremembe 769
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 77 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga XV vsebuje seznam takih 
zakonodajnih in delegiranih aktov. 
Komisija je v skladu s členom 98 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov v zvezi s posodabljanjem tega 
seznama, če se na podlagi sprejetja nove 
zakonodaje, njene razveljavitve ali 
spremembe izkaže, da so take spremembe 
potrebne.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Nesorazmerno bi bilo v tej direktivi postavljati natančne določbe o metodologiji za izračun 
stroškov v življenjskem ciklu, če je ta izračun omejen na notranje stroške v času nakupa, 
kakor je zahtevano zgoraj. Ker so notranji relativno zlahka merljivi na podlagi dejanskih 
podatkov, bi bilo treba javnim organom naročnikom omogočiti uporabo lastne metodologije 
(ki pa mora biti objavljena).

Predlog spremembe 770
Małgorzata Handzlik, grofica Róża Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 77 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga XV vsebuje seznam takih 
zakonodajnih in delegiranih aktov. 
Komisija je v skladu s členom 98 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov v zvezi s posodabljanjem tega 

Priloga XV vsebuje seznam takih 
zakonodajnih aktov. Komisija je v skladu s 
členom 98 pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v zvezi s posodabljanjem 
tega seznama, če se na podlagi sprejetja 
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seznama, če se na podlagi sprejetja nove 
zakonodaje, njene razveljavitve ali 
spremembe izkaže, da so take spremembe 
potrebne.

nove zakonodaje, njene razveljavitve ali 
spremembe izkaže, da so take spremembe 
potrebne.

Or. en

Obrazložitev

Bistveno je, da je skupna metoda za izračun stroškov življenjskega cikla sprejeta z 
zakonodajnim aktom in da Komisija lahko posodobi le prilogo XV. Iz besedila drugega 
pododstavka člena 67(3) bi moralo biti jasno, da ima Komisija le pravico, da sprejema 
delegirane akte z namenom posodobitve te priloge. Komisija na tej podlagi pod nobenimi 
pogoji ne sme sprejemati delegiranih aktov, po katerih bi katera koli metodologija 
vrednotenja stroškov v življenjskem ciklu postala obvezna. 

Predlog spremembe 771
Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 78 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ovire za oddajo naročila Odločitev o neoddaji naročila

Or. fr

Predlog spremembe 772
Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 78 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naročniki ne sklenejo pogodbe z izbranim 
ponudnikom, če je izpolnjen eden od 
naslednjih pogojev:

Naročniki se lahko odločijo, da ne bodo 
izvedli postopka za oddajo javnega 
naročila. Vsi kandidati in ponudniki 
prejmejo obvestilo o neoddaji naročila, ki 
je utemeljena. Naročniki ne sklenejo 
pogodbe z izbranim ponudnikom, če je 
izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
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Or. fr

Predlog spremembe 773
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 78 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 78a
Neobičajno ugodne ponudbe

1. Če se za dano javno naročilo pojavljajo 
neobičajno nizke ponudbe za blago, 
gradnje ali storitve, mora naročnik, 
preden take ponudbe zavrne, pisno 
zahtevati podrobno obrazložitev sestavnih 
delov ponudbe, za katere meni, da so 
merodajni. Ti podrobni podatki se lahko 
nanašajo zlasti na:
(a) ekonomiko metode gradnje, proizvodni 
postopek ali zagotovljene storitve;
(b) izbrane tehnične rešitve in/ali izjemno 
ugodne pogoje, ki so na voljo ponudniku 
za izvedbo gradnje, dobavo blaga ali 
izvajanje storitev;
(c) izvirnost gradnje, blaga ali storitev, ki 
jih predlaga ponudnik;
(d) skladnost z določbami v zvezi z zaščito 
zaposlitve in delovnimi pogoji, ki veljajo v 
kraju izvedbe gradnje, storitev ali dobave 
blaga;
(e) možnost, da ponudnik pridobi državno 
pomoč.
2. Naročnik te elemente preveri s 
posvetovanji s ponudnikom, pri čemer 
upošteva predložena dokazila.
3. Naročniki lahko zahtevajo taka 
pojasnila tudi, če se zdi, da so ponudbe 
neobičajno ugodne zaradi drugih
razlogov.
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4. Če naročnik ugotovi, da je ponudba 
neobičajno nizka, ker je ponudnik 
pridobil državno pomoč, lahko zavrne 
ponudbo samo na tej podlagi šele po 
posvetovanju s ponudnikom, če slednji v 
primernem roku, ki ga določi naročnik, 
ne more dokazati, da je zadevna pomoč 
dodeljena zakonito. Če naročnik zavrne 
ponudbo v teh okoliščinah, o tem obvesti 
Komisijo.

Or. en

Obrazložitev

Gre za člen 57 iz veljavne Direktive 2004/17/ES – ni potrebe, da bi besedilo spreminjali.

Predlog spremembe 774
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 78 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 78 b
Ponudbe, ki vsebujejo proizvode s 

poreklom iz tretjih držav
1. Če ni drugih pravnih določb, se ta člen 
uporablja za naročanje proizvodov, ki so 
po poreklu iz tretjih držav, s katerimi 
Unija ni sklenila večstranskega ali 
dvostranskega sporazuma, ki bi 
zagotavljal primerljiv in dejanski dostop 
podjetij iz Unije na trge teh tretjih držav. 
To ne vpliva na obveznosti Unije ali 
njenih držav članic do tretjih držav.
2. Vse ponudbe za oddajo javnega 
naročila blaga se lahko zavrnejo, če delež 
proizvodov, ki so po poreklu iz tretjih 
držav, kakor je to določeno v skladu z 
Uredbo Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. 
oktobra 1992 o carinskem zakoniku 
Skupnosti, presega 50 % skupne vrednosti 
proizvodov, ki sestavljajo ponudbo. Za 
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namene tega člena se programska 
oprema, ki se uporablja v opremi 
telekomunikacijskih omrežij, pojmuje kot 
proizvod.
3. Če sta ob upoštevanju drugega 
pododstavka dve ponudbi ali več 
enakovredni glede na merila za oddajo, 
opredeljena v členu 72, je treba dati 
prednost ponudbam, ki jih ni mogoče 
zavrniti v skladu z odstavkom 2. Cene teh 
ponudb je za namene tega člena treba 
obravnavati kot enakovredne, če razlika v 
ceni ne presega 3 %.
Vendar se eni ponudbi ne sme dati 
prednosti pred drugo v skladu s prvim 
pododstavkom, če bi naročnik z njenim 
sprejetjem moral nabaviti opremo, ki bi se 
po tehničnih lastnostih razlikovala od 
obstoječe, kar bi povzročilo neskladnost 
ali tehnične težave pri delovanju in 
vzdrževanju ali bi povzročilo 
nesorazmerne stroške.
4. Za namene tega člena se tiste tretje 
države, na katere so se z odločbo Sveta v 
skladu z odstavkom 1 razširile ugodnosti 
določb te direktive, ne upoštevajo pri 
določanju deleža iz odstavka 2 glede 
proizvodov, ki so po poreklu iz tretjih 
držav.
5. Komisija predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu letno poročilo o 
napredku v dvostranskih ali večstranskih 
pogajanjih glede dostopa podjetij iz Unije 
na trge tretjih držav na področjih, ki so 
vključena v to direktivo, o rezultatih, ki so 
jih ta pogajanja morda prinesla, in tudi o 
dejanskem izvajanju vseh sklenjenih 
sporazumov, in sicer prvič v drugi polovici 
prvega leta, ki sledi letu začetka 
veljavnosti te direktive. Evropski 
parlament in Svet lahko glede na razvoj 
dogodkov spremenita določbe tega člena 
po rednem zakonodajnem postopku.

Or. en
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Obrazložitev

Če ni novih določb, je treba in je upravičeno upoštevati sedanjo ureditev.

Predlog spremembe 775
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 78 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 78 c
Odnosi s tretjimi državami v zvezi z 
naročili gradenj, blaga in storitev

1. Ta člen se uporablja samo, če ni drugih 
veljavnih pravnih določb. Države članice 
obvestijo Komisijo o vseh splošnih 
težavah, s katerimi se, zakonsko ali 
dejansko, srečujejo njihova podjetja ob 
pridobivanju javnih naročil storitev v 
tretjih državah.
2. Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu pred 31. decembrom 2014 in nato v 
rednih presledkih poroča o odpiranju trga 
javnih naročil storitev v tretjih državah in 
o napredku pri pogajanjih s temi 
državami glede tega vprašanja, zlasti v 
okviru Svetovne trgovinske organizacije.
3. Komisija si tako, da se obrne na 
zadevno tretjo državo, prizadeva odpraviti 
vsakršno stanje, ko na podlagi poročil iz 
odstavka 2 ali drugih informacij ugotovi, 
da tretja država v zvezi z oddajanjem 
javnih naročil storitev:
(a) ne omogoča podjetjem iz Unije 
dejanskega dostopa, primerljivega s tistim, 
ki ga Skupnost omogoča podjetjem iz te 
države, ali
(b) ne omogoča podjetjem iz Unije 
nacionalne obravnave ali istih 
konkurenčnih možnosti, kakor so na voljo 
domačim podjetjem, ali
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(c) podjetjem iz drugih tretjih držav 
omogoča ugodnejše obravnavanje kakor 
podjetjem iz Unije.
4. Države članice obvestijo Komisijo o 
vseh splošnih težavah, s katerimi se, 
zakonsko ali dejansko, srečujejo in o njih 
poročajo njihova podjetja in ki nastanejo 
zaradi nespoštovanja določb socialnega in 
okoljskega prava iz Priloge XIV, ko so ta 
podjetja poskušala pridobiti javna 
naročila v tretjih državah.
5. V okoliščinah iz odstavkov 3 in 4 lahko 
Komisija kadar koli predlaga, naj Svet 
odloči, da se začasno ustavi ali omeji 
oddajanje javnih naročil storitev:
(a) podjetjem, za katera velja zakonodaja 
zadevnih tretjih držav;
(b) podjetjem, ki so pridružena podjetjem, 
določenim v točki (a), in imajo sedež v 
Uniji, vendar nimajo nobene neposredne 
in dejanske povezave z gospodarstvom 
katere izmed držav članic;
(c) podjetjem, ki predložijo ponudbe, 
katerih predmet so storitve, ki so po izvoru 
iz zadevne tretje države.
Svet o tem čim prej odloča s kvalificirano 
večino.

Or. en

Obrazložitev

Če ni novih določb, je treba in je upravičeno upoštevati sedanjo ureditev.

Predlog spremembe 776
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 79

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 79 črtano
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Neobičajno ugodne ponudbe
1. Naročnik od gospodarskih subjektov 
zahteva, da pojasnijo zaračunano ceno ali 
stroške, če so izpolnjeni vsi naslednji 
pogoji: 
(a) zaračunana cena ali stroški so za več 
kot 50 % nižji od povprečne cene ali 
stroškov drugih ponudnikov;
(b) zaračunana cena ali stroški so za več 
kot 20 % nižji od cene ali stroškov druge 
najnižje ponudbe;
(c) predloženih je bilo vsaj pet ponudb.
2. Naročniki lahko zahtevajo taka 
pojasnila tudi, če se zdi, da so ponudbe 
neobičajno ugodne zaradi drugih 
razlogov.
3. Pojasnila iz odstavkov 1 in 2 se lahko 
nanašajo zlasti na:
(a) ekonomiko proizvodnega postopka, 
zagotovljenih storitev in metode gradnje;
(b) izbrane tehnične rešitve ali izjemno 
ugodne pogoje, ki so na voljo ponudniku 
za dobavo blaga ali izvajanje storitev ali 
za izvedbo gradnje; 
(c) izvirnost blaga, storitev ali gradenj, ki 
jih predlaga ponudnik;
(d) najmanj ustrezno skladnost z 
obveznostmi, določenimi v zakonodaji 
Unije, na področju socialnega in 
delovnega prava ali okoljskega prava ali 
določbami mednarodnega socialnega in 
okoljskega prava, naštetimi v Prilogi XIV, 
ali, če te obveznosti ne veljajo, z drugimi 
določbami, ki zagotavljajo enakovredno 
raven varstva;
(e) možnost, da ponudnik pridobi državno 
pomoč.
4. Naročnik preveri predložene 
informacije ob posvetovanju s 
ponudnikom. 
Ponudbo lahko zavrne le, če dokazila ne 
utemeljijo nizke ravni zaračunane cene ali 
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stroškov, pri čemer se upoštevajo elementi 
iz odstavka 3.
Naročniki zavrnejo ponudbo, če so 
ugotovili, da je neobičajno ugodna, ker ni 
skladna z obveznostmi, določenimi v 
zakonodaji Unije, na področju socialnega 
in delovnega prava ali okoljskega prava 
ali določbami mednarodnega socialnega 
in okoljskega prava, naštetimi v 
Prilogi XIV.
5. Če naročnik ugotovi, da je ponudba 
neobičajno ugodna, ker je ponudnik 
pridobil državno pomoč, lahko zavrne 
ponudbo le na tej podlagi, vendar šele po 
posvetovanju s ponudnikom, če ta v 
primernem roku, ki ga določi naročnik, 
ne more dokazati, da je zadevna pomoč 
združljiva z notranjim trgom v smislu 
člena 107 Pogodbe. Če naročnik v 
navedenih okoliščinah zavrne ponudbo, o 
tem obvesti Komisijo.
6. Države članice dajo v skladu s 
členom 97 drugim državam članicam na 
zahtevo na voljo vse informacije, 
povezane z dokazi in dokumenti, ki so 
predloženi v zvezi s podatki, naštetimi v 
odstavku 3.

Or. en

Predlog spremembe 777
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

226. Naročnik od gospodarskih subjektov 
zahteva, da pojasnijo zaračunano ceno ali 
stroške, če so izpolnjeni vsi naslednji 
pogoji:

črtano

(a) zaračunana cena ali stroški so za več 
kot 50 % nižji od povprečne cene ali 
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stroškov drugih ponudnikov;
(b) zaračunana cena ali stroški so za več 
kot 20 % nižji od cene ali stroškov druge 
najnižje ponudbe;
(c) predloženih je bilo vsaj pet ponudb.

Or. de

Obrazložitev

Ponovna uvedba besedila trenutno veljavne direktive.

Predlog spremembe 778
Małgorzata Handzlik, grofica Róża Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Naročnik od gospodarskih subjektov 
zahteva, da pojasnijo zaračunano ceno ali 
stroške, če so izpolnjeni vsi naslednji 
pogoji:

1. Naročnik od gospodarskih subjektov 
zahteva, da pojasnijo zaračunano ceno ali 
stroške, če je izpolnjen vsaj eden od 
naslednjih pogojev:

Or. en

Obrazložitev

Ne bi bilo primerno zahtevati vseh pogojev, da bi lahko ugotovili, da gre za neobičajno nizko 
ceno. Pogosto je dovolj, da se pojavi samo ena od teh okoliščin.

Predlog spremembe 779
Lara Comi

Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Naročnik od gospodarskih subjektov 
zahteva, da pojasnijo zaračunano ceno ali 

1. Naročnik od gospodarskih subjektov 
zahteva, da pojasnijo zaračunano ceno ali 
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stroške, če so izpolnjeni vsi naslednji 
pogoji:

stroške, če je bilo vloženih vsaj pet ponudb 
in je izpolnjen eden od naslednjih 
pogojev:

Or. it

Predlog spremembe 780
Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) zaračunana cena ali stroški so za več 
kot 30 % nižji od povprečne cene ali 
stroškov drugih ponudnikov;

Or. fr

Predlog spremembe 781
Małgorzata Handzlik, grofica Róża Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 782
Lara Comi

Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 1 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. it

Predlog spremembe 783
Raffaele Baldassarre

Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) zaračunana cena ali stroški so za več 
kot 30 % nižji od povprečne cene ali 
stroškov drugih ponudnikov;

Or. it

Predlog spremembe 784
Małgorzata Handzlik, grofica Róża Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) navedena cena ali stroški so vsaj za 
40 % nižji od cene ali stroškov, ki jo oceni 
javni organ naročnik, upoštevaje vse 
davke;

Or. en

Obrazložitev

Če naj cena šteje za neobičajno nizko, je primerno dodati še eno okoliščino.
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Predlog spremembe 785
Raffaele Baldassarre

Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. it

Predlog spremembe 786
Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 787
Małgorzata Handzlik, grofica Róża Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) v ponudbi navedena cena ali stroški so 
za več kot 20 % nižji od cene druge 
najnižje ponudbe;

Or. en
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Predlog spremembe 788
Barbara Weiler

Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) zaračunana cena je nižja od 
nacionalnih minimalnih plač, določenih z 
zakonom ali kolektivno pogodbo, vključno 
z dodatki in prispevki za socialno varnost.

Or. de

Predlog spremembe 789
Małgorzata Handzlik, grofica Róża Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) predloženih je bilo vsaj pet ponudb. črtano

Or. en

Obrazložitev

Ne bi bilo primerno zahtevati pet ponudb,da bi lahko ugotovili, da gre za neobičajno nizko 
ceno.

Predlog spremembe 790
Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) predloženih je bilo vsaj pet ponudb. (c) predložene so bile vsaj tri ponudbe.

Or. fr
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Predlog spremembe 791
Małgorzata Handzlik, grofica Róża Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Naročniki lahko zahtevajo pojasnila 
glede cene ali stroškov, navedenih v 
ponudbi, če so izpolnjeni še drugi pogoji 
poleg tistih iz odstavka 1, na primer če so 
cena ali stroški v ponudbi občutno nižji od 
cene ali stroškov, kot so navedeni v drugih 
ponudbah ali kakor jih je ocenil javni 
organ naročnik in če je zelo verjetno, da 
gre za neobičajno nizko ceno ali stroške.

Or. en

Obrazložitev

Javnim organom naročnikom je primerno omogočiti, da tudi v drugih okoliščinah, kot so tiste, 
navedene v odstavku 1, zahtevajo pojasnilo, da lahko ugotovijo, ali gre za neobičajno nizko 
ceno. Poleg tega je primerno navesti nekaj tovrstnih dodatnih primerov.

Predlog spremembe 792
Barbara Weiler

Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

227. Naročniki lahko zahtevajo taka 
pojasnila tudi, če se zdi, da so ponudbe 
neobičajno ugodne zaradi drugih razlogov.

2. Naročniki so dolžni taka pojasnila
zahtevati tudi, če se zdi, da so ponudbe 
neobičajno ugodne zaradi drugih razlogov.

Or. de

Predlog spremembe 793
Pablo Arias Echeverría
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Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a. V postopkih javnega naročanja 
storitev, kjer gre za zamenjavo osebja ali 
delovno intenziven gospodarski sektor z
majhno dodano vrednostjo, javni organi 
naročniki upoštevajo spoštovanje delovne 
zakonodaje; pri tem ponudbe s ceno, pri 
kateri so stroški dela nižji od plač po 
kolektivni pogodbi ali veljavne zakonske 
najnižje plače, štejejo za neobičajno nizke 
in nesorazmerne. 

Or. es

Predlog spremembe 794
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

228. Pojasnila iz odstavkov 1 in 2 se lahko 
nanašajo zlasti na:

3. Če se za posamezno naročilo izkaže, da 
so ponudbe neobičajno nizke glede na 
blago, gradnje ali storitve, naročnik pisno 
zahteva, preden zavrne takšne ponudbe, 
podrobne podatke o postavkah oziroma 
elementih ponudbe, ki so po njegovem 
mnenju pomembni.
Pojasnila se lahko nanašajo zlasti na:

Or. de

Obrazložitev

Ponovna uvedba besedila trenutno veljavne direktive.

Predlog spremembe 795
Peter Simon
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Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) izbrane tehnične rešitve ali izjemno 
ugodne pogoje, ki so na voljo ponudniku 
za dobavo blaga ali izvajanje storitev ali za 
izvedbo gradnje;

(b) izbrane tehnične rešitve in/ali izjemno 
ugodne pogoje, ki so na voljo ponudniku 
za dobavo blaga ali izvajanje storitev ali za 
izvedbo gradnje;

Or. de

Obrazložitev

Ponovna uvedba besedila trenutno veljavne direktive.

Predlog spremembe 796
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 797
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 3 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) skladnost z določbami v zvezi z 
varnostjo pri delu in delovnimi pogoji, ki 
veljajo v kraju izvedbe gradenj, storitev ali 
dobav blaga;

Or. de

Obrazložitev

Ponovna uvedba besedila trenutno veljavne direktive.

Predlog spremembe 798
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) najmanj ustrezno skladnost z 
obveznostmi, določenimi v zakonodaji 
Unije, na področju socialnega in delovnega 
prava ali okoljskega prava ali določbami 
mednarodnega socialnega in okoljskega 
prava, z obveznostmi glede delovnih 
pogojev v dobavni verigi, kakor zahtevajo 
nacionalni zakoni in drugi predpisi s 
področja delovnega prava tam, kjer 
potekajo proizvodni procesi, pa tudi z 
mednarodnimi konvencijami, naštetimi v 
Prilogi XIV, kar je ugodneje za delavce. 
Te določbe zajemajo:
(i) določbe osmih konvencij Mednarodne 
organizacije dela (o pravici do 
združevanja in kolektivnih pogajanj, 
prisilnem in obveznem delu, 
diskriminaciji pri zaposlovanju in delu ter 
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delu otrok),
(ii) zdravje in varnost pri delu,
(iii) delovni čas,
(iv) plače,
(v) socialno varnost.

Or. en

Predlog spremembe 799
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Predlog spremembe 800
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

229. Naročnik preveri predložene 
informacije ob posvetovanju s 
ponudnikom.

črtano

Ponudbo lahko zavrne le, če dokazila ne 
utemeljijo nizke ravni zaračunane cene ali 
stroškov, pri čemer se upoštevajo elementi 
iz odstavka 3.
Naročniki zavrnejo ponudbo, če so 
ugotovili, da je neobičajno ugodna, ker ni 
skladna z obveznostmi, določenimi v 
zakonodaji Unije, na področju socialnega 
in delovnega prava ali okoljskega prava 
ali določbami mednarodnega socialnega 
in okoljskega prava, naštetimi v 
Prilogi XIV.

Or. de

Obrazložitev

Ponovna uvedba besedila trenutno veljavne direktive.

Predlog spremembe 801
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 802
Małgorzata Handzlik, grofica Róża Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Naročniki zavrnejo ponudbo, če so 
ugotovili, da je neobičajno ugodna, ker 
cena ali stroški, navedeni v ponudbi, ob 
upoštevanju gospodarskih razmer ne 
krijejo stroškov izdelave proizvoda, 
izvedbe storitev ali gradenj, ki so predmet 
javnega naročila, zlasti če ponudba ni 
skladna z obveznostmi, določenimi v 
zakonodaji Unije, na področju socialnega 
in delovnega prava ali okoljskega prava ali 
določbami mednarodnega socialnega in 
okoljskega prava, naštetimi v Prilogi XIV.

Or. en

Obrazložitev

Javni organi naročniki bi morali zaradi pravne varnosti obvezno zavrniti ponudbo, pri kateri 
ugotovijo, da navedena cena ne krije stroškov, ki jih ima gospodarski subjekt. Treba je 
poudariti, da so nenormalno nizke ponudbe, predvsem tiste, ki ne zagotavljajo pokritje 
stroškov izdelave proizvoda, zagotavljanja storitve ali gradnje, ki je predmet javnega 
naročila, eden glavnih dejavnikov, ki lahko ogrozijo izvajanje javnega naročila v škodo 
javnega interesa.

Predlog spremembe 803
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Naročniki zavrnejo ponudbo, če so 
ugotovili, da je neobičajno ugodna, ker ni 
skladna z obveznostmi, določenimi v 
zakonodaji Unije, na področju socialnega 
in delovnega prava ali okoljskega prava ali 
z obveznostmi glede delovnih pogojev v 
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okoljskega prava, naštetimi v Prilogi XIV. dobavni verigi, kakor zahtevajo 
nacionalni zakoni in drugi predpisi s 
področja delovnega prava tam, kjer 
potekajo proizvodni procesi, pa tudi z 
mednarodnimi konvencijami, naštetimi v 
Prilogi XIV, kar je ugodneje za delavce.

Te določbe zajemajo:
(a) določbe osmih konvencij Mednarodne 
organizacije dela (o pravici do 
združevanja in kolektivnih pogajanj, 
prisilnem in obveznem delu, 
diskriminaciji pri zaposlovanju in delu ter 
delu otrok),
(b) zdravje in varnost pri delu,
(c) delovni čas,
(d) plače,
(e) socialno varnost.

Or. en

Predlog spremembe 804
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

230. Če naročnik ugotovi, da je ponudba 
neobičajno ugodna, ker je ponudnik 
pridobil državno pomoč, lahko zavrne 
ponudbo le na tej podlagi, vendar šele po 
posvetovanju s ponudnikom, če ta v 
primernem roku, ki ga določi naročnik, ne 
more dokazati, da je zadevna pomoč
združljiva z notranjim trgom v smislu 
člena 107 Pogodbe. Če naročnik v 
navedenih okoliščinah zavrne ponudbo, o 
tem obvesti Komisijo.

5. Če naročnik ugotovi, da je ponudba 
neobičajno ugodna, ker je ponudnik 
pridobil državno pomoč, lahko zavrne 
ponudbo le na tej podlagi, vendar šele po 
posvetovanju s ponudnikom, če ta v 
primernem roku, ki ga določi naročnik, ne 
more dokazati, da je zadevna pomoč
dodeljena zakonito. Če naročnik v 
navedenih okoliščinah zavrne ponudbo, o 
tem obvesti Komisijo.

Or. de
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Obrazložitev

Ponovna uvedba besedila trenutno veljavne direktive.

Predlog spremembe 805
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če naročnik ugotovi, da je ponudba 
neobičajno ugodna, ker je ponudnik 
pridobil državno pomoč, lahko zavrne 
ponudbo le na tej podlagi, vendar šele po 
posvetovanju s ponudnikom, če ta v 
primernem roku, ki ga določi naročnik, ne 
more dokazati, da je zadevna pomoč 
združljiva z notranjim trgom v smislu 
člena 107 Pogodbe. Če naročnik v 
navedenih okoliščinah zavrne ponudbo, o 
tem obvesti Komisijo.

5. Ponudnik mora svoji ponudbi priložiti 
samostojno izjavo, da zanjo ne prejema 
državne pomoči, ki ne bi bila v skladu s 
členom 107 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije ali ki s tem členom ne bi 
bila v skladu, če je država, ki takšno 
pomoč zagotovi, država članica Evropske 
unije, na zahtevo naročnika pa zagotovi 
tudi vsa dokazila v zvezi s tem.

Če naročnik ugotovi, da je ponudba 
neobičajno ugodna, ker je ponudnik 
pridobil državno pomoč, lahko zavrne 
ponudbo le na tej podlagi, vendar šele po 
posvetovanju s ponudnikom, če ta v 
primernem roku, ki ga določi naročnik, ne 
more dokazati, da je zadevna pomoč 
združljiva z notranjim trgom v smislu 
člena 107 Pogodbe. Če naročnik v 
navedenih okoliščinah zavrne ponudbo, o 
tem obvesti Komisijo.

Če se ugotovi, da je izbrana ponudba 
prejela nezakonito državno pomoč, se 
razpisni postopek prekliče.

Or. fr

Obrazložitev

Ker so evropska podjetja čedalje bolj v konkurenci s podjetji iz tretjih držav, ki prejemajo 
obsežno državno pomoč, je bistveno ustvariti pravično konkurenčno okolje za vse vložene 
ponudbe v Evropski uniji, naročniki pa morajo v skladu s predpisi zavrniti ponudbo, ki je 
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prejela državno pomoč, ki ni v skladu s pogodbo.

Predlog spremembe 806
Lara Comi

Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5 a. Javni organi naročniki samodejno 
izločijo ponudbe, katerih cena je za več 
kot 50 % nižja od povprečne cene vseh 
vloženih ponudb.

Or. it

Predlog spremembe 807
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

231. Države članice dajo v skladu s 
členom 97 drugim državam članicam na 
zahtevo na voljo vse informacije, 
povezane z dokazi in dokumenti, ki so 
predloženi v zvezi s podatki, naštetimi v 
odstavku 3.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Ponovna uvedba besedila trenutno veljavne direktive.

Predlog spremembe 808
Malcolm Harbour

Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 6 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Če namerava naročnik, potem ko 
preveri ponudnikova pojasnila, sprejeti 
neobičajno nizko ponudbo, pri kateri se 
dobavlja blago in/ali storitve, ki po 
poreklu niso iz Unije, vrednost nezajetega
blaga ali storitev pa je več kot 50 % 
skupne vrednosti blaga ali storitev v 
ponudbi, o tem v skladu s členom 37a 
pisno obvesti ponudnike, vključno z 
razlogi za tako neobičajno nizko ceno ali 
stroške.
Naročniku ni treba objaviti informacij, če 
bi njihova objava ovirala izvrševanje 
zakona ali bi bila drugače v nasprotju z 
javnim interesom, če bi ovirala zakonite 
poslovne interese javnih ali zasebnih 
gospodarskih subjektov ali bi morda 
ovirala pošteno konkurenco med njimi.

Or. en

Predlog spremembe 809
Frank Engel, Constance Le Grip

Predlog direktive
Člen 79 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 79a
Ponudbe, ki vsebujejo proizvode s 

poreklom iz tretjih držav
1. Ta člen se uporablja za ponudbe 
proizvodov, ki so po poreklu iz tretjih 
držav, s katerimi Unija ni sklenila 
dvostranskega ali večstranskega 
sporazuma, ki bi zagotavljal primerljiv in 
dejanski dostop podjetij iz Unije na trge 
teh tretjih držav. To ne vpliva na 
obveznosti Unije ali njenih držav članic 
do tretjih držav.
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2. Vse ponudbe za oddajo javnega 
naročila blaga se lahko zavrnejo, če delež 
proizvodov, ki so po poreklu iz tretjih 
držav, kakor je to določeno v skladu z 
Uredbo Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. 
oktobra 1992 o carinskem zakoniku 
Skupnosti [1], presega 50 % skupne 
vrednosti proizvodov, ki sestavljajo 
ponudbo. Za namene tega člena se 
programska oprema, ki se uporablja v 
opremi telekomunikacijskih omrežij, 
pojmuje kot proizvod.
3. Če sta ob upoštevanju drugega 
pododstavka dve ponudbi ali več 
enakovredni glede na merila za oddajo, 
opredeljena v členu 76, je treba dati 
prednost ponudbam, ki jih ni mogoče 
zavrniti v skladu z odstavkom 2. Cene teh 
ponudb je za namene tega člena treba 
obravnavati kot enakovredne, če razlika v 
ceni ne presega 3 %.
Vendar se eni ponudbi ne sme dati 
prednosti pred drugo v skladu s prvim 
pododstavkom, če bi naročnik z njenim 
sprejetjem moral nabaviti opremo, ki bi se 
po tehničnih lastnostih razlikovala od 
obstoječe, kar bi povzročilo neskladnost 
ali tehnične težave pri delovanju in 
vzdrževanju ali bi povzročilo 
nesorazmerne stroške.
4. Za namene tega člena se tiste tretje 
države, na katere so se z odločbo Sveta v 
skladu z odstavkom 1 razširile ugodnosti 
določb te direktive, ne upoštevajo pri 
določanju deleža iz odstavka 2 glede 
proizvodov, ki so po poreklu iz tretjih 
držav.
5. Komisija predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu letno poročilo o 
napredku v dvostranskih ali večstranskih 
pogajanjih glede dostopa podjetij iz Unije 
na trge tretjih držav na področjih, ki so 
vključena v to direktivo, o rezultatih, ki so 
jih ta pogajanja morda prinesla, in tudi o 
dejanskem izvajanju vseh sklenjenih 
sporazumov, in sicer prvič v drugi polovici 
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prvega leta, ki sledi letu začetka 
veljavnosti te direktive.
Evropski parlament in Svet lahko glede 
na razvoj dogodkov spremenita določbe 
tega člena po rednem zakonodajnem 
postopku.
[1] UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

Da se preprečijo pravne vrzeli, do začetka veljavnosti uredbe [COD 2012/0060] velja člen 58 
Direktive 2004/17/ES.

Predlog spremembe 810
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 79 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 79 a
Ponudbe, ki vsebujejo proizvode s 

poreklom iz tretjih držav
1. Ta člen se uporablja za ponudbe 
proizvodov, ki so po poreklu iz tretjih 
držav, s katerimi Unija ni sklenila 
dvostranskega ali večstranskega 
sporazuma, ki bi zagotavljal primerljiv in 
dejanski dostop podjetij iz Unije na trge 
teh tretjih držav. To ne vpliva na 
obveznosti Unije ali njenih držav članic 
do tretjih držav.
2. Naročniki lahko zahtevajo, da 
ponudniki predložijo informacije o 
poreklu blaga in storitev v ponudbi in 
njihovo vrednost. Vse ponudbe za oddajo 
javnega naročila blaga se lahko zavrnejo 
pod v nadaljevanju navedenimi pogoji, če 
vrednost proizvodov, ki so po poreklu iz 
tretjih držav, kakor je to določeno v 
skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2913/92 z 
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dne 12. oktobra 1992 o carinskem 
zakoniku Skupnosti 1, presega 50 % 
skupne vrednosti proizvodov ali storitev, 
ki sestavljajo ponudbo.
3. Na zahtevo naročnikov Komisija oceni, 
če naj za naročila, katerih ocenjena 
vrednost je 5.000.000 EUR ali več, brez 
davka na dodano vrednost (DDV), odobri 
izločitev ponudb, ki vsebujejo blago ali 
storitve s poreklom izven Unije, če 
vrednost blaga ali storitev s poreklom iz 
države, s katero Unija ni sklenila 
mednarodnega sporazuma na področju 
javnih naročil, vključno z obveznostmi 
glede dostopa do trga, ali blaga ali storitev 
s poreklom iz države, s katero je Unija 
sklenila tak sporazum, vendar se za to 
blago ali storitev zadevni sporazum ne 
uporablja, presega 50 % celotne vrednosti 
blaga ali storitev, ki sestavljajo ponudbo, 
iz postopkov za oddajo naročil.
4. Za naročila iz odstavka 3 Komisija 
sprejme izvedbeni akt o odobritvi 
načrtovane izločitve. Ti izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda.
5. Pri sprejemanju izvedbenih aktov v 
skladu z odstavkom 4 Komisija 
načrtovano izločitev odobri v naslednjih 
primerih:
(a) če mednarodni sporazum o dostopu do 
trga na področju javnih naročil med 
Unijo in državo, iz katere blago in/ali 
storitve izvirajo, za blago in/ali storitve, za 
katere se predlaga izločitev, vsebuje 
izrecne omejitve pri dostopu do trga, ki jih 
je sprejela Unija;
(b) če sporazum iz točke (a) ne obstaja in 
tretja država ohranja omejevalne ukrepe 
pri javnih naročilih, kar vodi v 
pomanjkanje ustrezne vzajemnosti pri 
odpiranju trga med Unijo in zadevno 
tretjo državo.
Za namene točke (b) se šteje, da ni 
ustrezne vzajemnosti, če omejevalni 
ukrepi pri javnih naročilih povzročajo 
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hudo in ponavljajočo se diskriminacijo 
gospodarskih subjektov, blaga in storitev 
Unije.
Pri sprejemanju izvedbenih aktov v skladu 
z odstavkom 6 Komisija ne odobri 
načrtovane izločitve, če bi kršila 
obveznosti glede dostopa do trga, ki jih je 
Unija sprejela v mednarodnih 
sporazumih.
6. Pri presojanju, ali res ni ustrezne 
vzajemnosti, Komisija preuči:
(a) v kolikšni meri zakoni o javnih 
naročilih zadevne države zagotavljajo 
preglednost v skladu z mednarodnimi 
standardi na področju javnih naročil in 
onemogočajo diskriminacijo blaga, 
storitev in gospodarskih subjektov Unije;
(b) v kolikšni meri javni organi in/ali 
posamezni naročniki ohranjajo ali 
sprejemajo diskriminatorne prakse za 
blago, storitve in gospodarske subjekte 
Unije.
7. Naročila, ki se sklenejo z gospodarskim 
subjektom v nasprotju z izvedbenimi akti 
Komisije, sprejetimi v skladu s členom 4 
na podlagi načrtovane izločitve, o kateri 
so javni organi naročniki predložili 
uradno obvestilo, se razglasijo za 
neveljavna v smislu Direktive 2007/66/ES.

Or. en

Predlog spremembe 811
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 79 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 79a
Ponudbe, ki vsebujejo proizvode s 

poreklom iz tretjih držav
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1. Ta člen se uporablja za ponudbe 
proizvodov ali storitev, ki so po poreklu iz 
tretjih držav, s katerimi Unija ni sklenila 
dvostranskega ali večstranskega 
sporazuma, ki bi zagotavljal primerljiv in 
dejanski dostop podjetij iz Evropske unije 
na trge teh tretjih držav. Uporablja se tudi 
za ponudbe, ki zajemajo proizvode ali 
storitve, ki so po poreklu iz tretjih držav in 
zanje po mednarodnih sporazumih o 
javnih naročilih, katerih podpisnica je 
Unija (sporazumi o prosti trgovini ali 
Sporazum o vladnih naročilih) veljajo 
omejitve pri dostopu do evropskega trga. 
To ne vpliva na obveznosti Unije ali 
njenih držav članic do tretjih držav.
2. Javni organi naročniki od ponudnikov 
zahtevajo, da posredujejo informacije o 
poreklu, pa tudi vrednosti blaga in 
storitev, navedenih v ponudbi. Kot 
predhodni dokaz se sprejme samostojna 
izjava. Naročnik lahko kadar koli med 
postopkom zahteva predložitev celotne ali 
delne zahtevane dokumentacije. Vse 
ponudbe za oddajo javnega naročila blaga 
se lahko zavrnejo pod v nadaljevanju 
navedenimi pogoji, če vrednost 
proizvodov, ki so po poreklu iz tretjih 
držav, kakor je to določeno v skladu z 
Uredbo Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. 
oktobra 1992 o carinskem zakoniku 
Skupnosti 1, presega 50 % skupne 
vrednosti proizvodov ali storitev, ki 
sestavljajo ponudbo. V tem členu se 
programska oprema, ki se uporablja v 
opremi telekomunikacijskih omrežij, 
pojmuje kot proizvod.
3. Če sta ob upoštevanju drugega 
pododstavka in glede na merila za oddajo 
iz člena 76 dve ponudbi (ali več) 
enakovredni, je treba dati prednost 
ponudbam, ki jih ni mogoče zavrniti v 
skladu z odstavkom 2. Cene teh ponudb je 
za namene tega člena treba obravnavati 
kot enakovredne, če razlika v ceni ne 
presega 3 %.
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Vendar se eni ponudbi ne sme dati 
prednosti pred drugo v skladu s prvim 
pododstavkom, če bi moral naročnik z 
njenim sprejetjem nabaviti opremo, ki bi 
se po tehničnih lastnostih razlikovala od 
obstoječe opreme, kar bi povzročilo 
neskladnost ali tehnične težave pri 
delovanju in vzdrževanju ali bi povzročilo 
nesorazmerne stroške.
4. Za namene tega člena se tiste tretje 
države, na katere so se z odločbo Sveta v 
skladu z odstavkom 1 razširile ugodnosti 
določb te direktive, ne upoštevajo pri 
določanju deleža iz odstavka 2 glede 
proizvodov in storitev, ki so po poreklu iz 
tretjih držav.
5. Komisija Parlamentu in Svetu letno 
poroča o napredku v dvostranskih ali 
večstranskih pogajanjih glede dostopa 
podjetij iz Unije na trge tretjih držav na 
področjih, ki so vključena v to direktivo, o 
doseženih rezultatih teh pogajanj in tudi o 
dejanskem izvajanju vseh sklenjenih 
sporazumov, in sicer prvič v drugi polovici 
prvega leta, ki sledi letu začetka 
veljavnosti te direktive.
Evropski parlament in Svet lahko glede 
na opisano spremenita določbe tega člena 
po rednem zakonodajnem postopku.

Or. fr

Obrazložitev

Dokler se ne sprejme uredba o vzajemnosti, je treba začasno ohraniti veljavne določbe iz 
zakonodaje o javnih naročilih.

Predlog spremembe 812
Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 79 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 79a
Neobičajno nizke cene ponudb iz tretjih 

držav
Če namerava naročnik sprejeti ponudbo o 
zagotavljanju gradenj, blaga ali storitev iz 
tretje države z neobičajno nizko ceno, v 
kateri vrednost gradenj, blaga ali storitev, 
ki niso zajete, presega 50 % skupne 
vrednosti gradenj, blaga ali storitev iz 
ponudbe, v skladu s členom 37a, mora o 
tem pisno obvestiti druge ponudnike, pri 
čemer pojasni, zakaj so predlagana cena 
ali stroški neobičajno nizki.
Ponudba, ki izhaja iz tretje države, s 
katero ni sklenjen mednarodni sporazum, 
se avtomatsko zavrne, če so zaračunana 
cena ali stroški nižji od več kot 50 % 
povprečnih stroškov drugih ponudbe.

Or. fr

Predlog spremembe 813
Frank Engel, Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Constance Le Grip

Predlog direktive
Člen 79 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 79 b
Odnosi s tretjimi državami v zvezi z 
naročili gradenj, blaga in storitev

1. Države članice obvestijo Komisijo o 
vseh splošnih težavah, s katerimi se, 
zakonsko ali dejansko, srečujejo njihova 
podjetja ob pridobivanju javnih naročil 
storitev v tretjih državah.
2. Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu pred 31. decembrom 2014 in nato v 
rednih presledkih poroča o odpiranju trga 
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javnih naročil storitev v tretjih državah in 
o napredku pri pogajanjih s temi 
državami glede tega vprašanja, zlasti v 
okviru Svetovne trgovinske organizacije.
3. Komisija si tako, da se obrne na 
zadevno tretjo državo, prizadeva odpraviti 
vsakršno stanje, ko na podlagi poročil iz 
odstavka 2 ali drugih informacij ugotovi, 
da tretja država v zvezi z oddajanjem 
javnih naročil storitev:
(a) ne omogoča podjetjem iz Unije 
dejanskega dostopa, primerljivega s tistim, 
ki ga Skupnost omogoča podjetjem iz te 
države, ali
(b) ne omogoča podjetjem iz Unije 
nacionalne obravnave ali istih 
konkurenčnih možnosti, kakor so na voljo 
domačim podjetjem, ali
(c) podjetjem iz drugih tretjih držav 
omogoča ugodnejše obravnavanje kakor 
podjetjem iz Unije.
4. Države članice obvestijo Komisijo o 
vseh splošnih težavah, s katerimi se, 
zakonsko ali dejansko, srečujejo in o njih 
poročajo njihova podjetja in ki nastanejo 
zaradi nespoštovanja določb socialnega in 
okoljskega prava iz Priloge XIV, ko so ta 
podjetja poskušala pridobiti javna 
naročila v tretjih državah.
5. V okoliščinah iz odstavkov 3 in 4 lahko 
Komisija kadar koli predlaga, naj Svet 
odloči, da se začasno ustavi ali omeji 
oddajanje javnih naročil storitev:
(a) podjetjem, za katera velja zakonodaja 
zadevnih tretjih držav;
(b) podjetjem, ki so pridružena podjetjem, 
določenim v točki (a), in imajo sedež v 
Uniji, vendar nimajo nobene neposredne 
in dejanske povezave z gospodarstvom 
katere izmed držav članic;
(c) podjetjem, ki predložijo ponudbe, 
katerih predmet so storitve, ki so po izvoru 
iz zadevne tretje države.
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Svet o tem čim prej odloča s kvalificirano 
večino.
Komisija lahko predlaga te ukrepe na 
lastno pobudo ali na zahtevo države 
članice.
6. Ta člen ne vpliva na obveznosti Unije 
do tretjih držav, ki izhajajo iz 
mednarodnih sporazumov o javnih 
naročilih, zlasti v okviru Svetovne 
trgovinske organizacije.

Or. en

Obrazložitev

Da se preprečijo pravne vrzeli, do začetka veljavnosti uredbe [COD 2012/0060] velja člen 59 
Direktive 2004/17/ES.

Predlog spremembe 814
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 79 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 79b
Odnosi s tretjimi državami v zvezi z 

naročanjem gradenj, blaga in storitev
1. Države članice obvestijo Komisijo o 
vseh splošnih težavah, s katerimi se, 
zakonsko ali dejansko, srečujejo njihova 
podjetja ob pridobivanju javnih naročil 
gradenj, blaga in storitev v tretjih 
državah.
2. Komisija redno poroča Parlamentu in 
Svetu o odpiranju trga javnih naročil 
gradenj, blaga in storitev v tretjih državah 
in o napredku pri pogajanjih s temi 
državami glede tega vprašanja, zlasti v 
okviru Svetoven trgovinske organizacije.
3. Komisija si tako, da se obrne na 
zadevno tretjo državo, prizadeva odpraviti 
stanje, ko na podlagi poročil iz odstavka 2 
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ali drugih informacij ugotovi, da tretja 
država v zvezi z oddajanjem javnih naročil 
gradenj, blaga in storitev:
a) podjetjem iz Unije ne omogoča 
dejanskega dostopa, primerljivega s tistim, 
ki ga Unije omogoča podjetjem iz te 
države;
b) podjetjem iz Unije ne omogoča enakega 
obravnavanja kot domačim oziroma jim 
ne zagotavlja enakih konkurenčnih 
pogojev kot domačim podjetjem;
c) podjetjem iz drugih tretjih držav 
omogoča ugodnejše obravnavanje kakor 
podjetjem iz Unije.
4. Države članice obvestijo Komisijo o 
vseh splošnih težavah, s katerimi se 
zakonsko ali dejansko srečujejo in o njih 
poročajo njihova podjetja in ki nastanejo 
zaradi nespoštovanja socialnih in 
okoljskih določb iz Priloge XIV, kadar ta 
podjetja poskušajo v tretjih državah 
pridobiti javna naročila gradenj, blaga in 
storitev.
5. V okoliščinah iz odstavkov 3 in 4 lahko 
Komisija kadar koli predlaga Svetu, da 
začasno ustavi ali omeji oddajanje javnih 
naročil storitev:
a) podjetjem, za katera velja zakonodaja 
zadevnih tretjih držav;
b) podjetjem, ki so pridružena podjetjem iz 
točke (a) in imajo sedež v Uniji, vendar 
nimajo neposredne in dejanske povezave z 
gospodarstvom katere izmed držav članic;
c) podjetjem, ki predložijo ponudbe, 
katerih predmet so storitve, ki so po izvoru 
iz zadevne tretje države.
Svet o tem čim prej odloča s kvalificirano 
večino.
Komisija lahko predlaga te ukrepe na 
lastno pobudo ali na zahtevo države 
članice.
6. Ta člen ne vpliva na obveznosti Unije 
do tretjih držav, ki izhajajo iz 
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mednarodnih sporazumov o javnih 
naročilih, zlasti v okviru Svetovne 
trgovinske organizacije.

Or. fr

Obrazložitev

Dokler se ne sprejme uredba o vzajemnosti, je treba začasno ohraniti veljavne določbe iz 
zakonodaje o javnih naročilih.

Predlog spremembe 815
Robert Rochefort

Predlog direktive
Naslov 2 – poglavje 3 – oddelek 3 – pododdelek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pododdelek 2a
Ponudbe proizvodov, ki so po poreklu iz 
tretjih držav, in odnosi s temi državami

Člen 79a
Ponudbe, ki vsebujejo proizvode s 

poreklom iz tretjih držav
1. Ta člen se uporablja za ponudbe 
proizvodov, ki so po poreklu iz tretjih 
držav, s katerimi Unija ni sklenila 
dvostranskega ali večstranskega 
sporazuma, ki bi zagotavljal primerljiv in
dejanski dostop podjetij iz Unije na trge 
teh tretjih držav. To ne vpliva na 
obveznosti Unije ali njenih držav članic 
do tretjih držav.
2. Vse ponudbe za oddajo javnega 
naročila blaga se lahko zavrnejo pod v 
nadaljevanju navedenimi pogoji, če 
vrednost proizvodov, ki so po poreklu iz 
tretjih držav, kakor je to določeno v 
skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2913/92 z 
dne 12. oktobra 1992 o carinskem 
zakoniku Skupnosti1, presega 50 % 
skupne vrednosti proizvodov ali storitev, 
ki sestavljajo ponudbo. V tem členu se 
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programska oprema, ki se uporablja v 
opremi telekomunikacijskih omrežij, 
pojmuje kot proizvod.
3. Če sta ob upoštevanju drugega 
pododstavka in glede na merila za oddajo 
iz člena 72 dve ponudbi (ali več) 
enakovredni, je treba dati prednost 
ponudbam, ki jih ni mogoče zavrniti v 
skladu z odstavkom 2. Cene teh ponudb je 
za namene tega člena treba obravnavati 
kot enakovredne, če razlika v ceni ne 
presega 3 %.
Vendar se eni ponudbi ne sme dati 
prednosti pred drugo v skladu s prvim 
pododstavkom, če bi moral naročnik z 
njenim sprejetjem nabaviti opremo, ki bi 
se po tehničnih lastnostih razlikovala od 
obstoječe opreme, kar bi povzročilo 
neskladnost ali tehnične težave pri 
delovanju in vzdrževanju ali bi povzročilo 
nesorazmerne stroške.
4. Za namene tega člena se tiste tretje 
države, na katere so se z odločbo Sveta v 
skladu z odstavkom 1 razširile ugodnosti 
določb te direktive, ne upoštevajo pri 
določanju deleža iz odstavka 2 glede 
proizvodov, ki so po poreklu iz tretjih 
držav.
5. Komisija letno poroča Parlamentu in 
Svetu o napredku v dvostranskih ali 
večstranskih pogajanjih glede dostopa 
podjetij iz Unije na trge tretjih držav na 
področjih, ki so vključena v to direktivo, o 
doseženih rezultatih teh pogajanj in tudi o 
dejanskem izvajanju vseh sklenjenih 
sporazumov, in sicer prvič v drugi polovici 
prvega leta, ki sledi letu začetka 
veljavnosti te direktive.
Evropski parlament in Svet lahko glede 
na opisano spremenita določbe tega člena 
po rednem zakonodajnem postopku.

Člen 79b
Odnosi s tretjimi državami v zvezi z 

naročanjem gradenj, blaga in storitev
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1. Države članice obvestijo Komisijo o 
vseh splošnih težavah, s katerimi se, 
zakonsko ali dejansko, srečujejo njihova 
podjetja ob pridobivanju javnih naročil 
storitev v tretjih državah.
2. Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu redno poroča o odpiranju trga 
javnih naročil storitev v tretjih državah in 
o napredku pri pogajanjih s temi 
državami glede tega vprašanja, zlasti v 
okviru Svetovne trgovinske organizacije.
3. Komisija si tako, da se obrne na 
zadevno tretjo državo, prizadeva odpraviti 
kakršno koli stanje, ko na podlagi poročil 
iz odstavka 2 ali drugih informacij 
ugotovi, da tretja država v zvezi z 
oddajanjem javnih naročil storitev:
a) podjetjem iz Unije ne omogoča 
dejanskega dostopa, primerljivega s tistim, 
ki ga Unije omogoča podjetjem iz te 
države;
b) podjetjem iz Unije ne omogoča enakega 
obravnavanja kot domačim oziroma jim 
ne zagotavlja enakih konkurenčnih 
pogojev kot domačim podjetjem, ali
c) podjetjem iz drugih tretjih držav 
omogoča ugodnejše obravnavanje kakor 
podjetjem iz Unije.
4. Države članice Komisijo obvestijo o 
vseh splošnih težavah, s katerimi se, 
zakonsko ali dejansko, srečujejo in o njih 
poročajo njihova podjetja in ki nastanejo 
zaradi nespoštovanja določb 
mednarodnega delovnega prava iz Priloge 
XIV, ko so ta podjetja poskušala pridobiti 
javna naročila v tretjih državah.
5. V okoliščinah iz odstavkov 3 in 4 lahko 
Komisija kadar koli predlaga, naj Svet 
odloči, da se začasno ustavi ali omeji 
oddajanje javnih naročil storitev:
a) podjetjem, za katera velja zakonodaja 
zadevnih tretjih držav;
b) podjetjem, ki so pridružena podjetjem iz 
točke (a) in imajo sedež v Uniji, vendar 
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nimajo neposredne in dejanske povezave z 
gospodarstvom katere izmed držav članic;
c) podjetjem, ki predložijo ponudbe, 
katerih predmet so storitve, ki so po izvoru 
iz zadevne tretje države.
Svet o tem čim prej odloča s kvalificirano 
večino.
Komisija lahko predlaga te ukrepe na 
lastno pobudo ali na zahtevo države 
članice.
6. Ta člen ne vpliva na obveznosti Unije 
do tretjih držav, ki izhajajo iz 
mednarodnih sporazumov o javnih 
naročilih, zlasti v okviru Svetovne 
trgovinske organizacije.
__________________
1 UL L 302, 19.10.1992, str. 1. 

Or. fr

Obrazložitev

Komisija je te določbe črtala zaradi sprejetja njenega predloga o dokumentu o vzajemnosti.
Zaradi zamude pri sprejetju tega dokumenta in da ne bi nastala pravna vrzel se ta dva člena 
ponovno začasno vključita. Člena bosta prenehala veljati, ko bo začela veljati uredba o 
dostopu blaga in storitev tretjih držav do notranjega trga javnih naročil EU ter o postopkih v 
podporo pogajanjem o dostopu blaga in storitev EU do trgov javnih naročil tretjih držav.

Predlog spremembe 816
Andreas Schwab

Predlog direktive
Člen 80

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 80 črtano
Pogoji za izvedbo naročila
Naročniki lahko določijo posebne pogoje 
v zvezi z izvedbo naročila, če so ti pogoji 
navedeni v javnem razpisu ali v 
specifikacijah. Ti pogoji lahko zlasti 
zadevajo socialne in okoljske preudarke. 
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Lahko vključujejo tudi zahtevo, da 
gospodarski subjekti predvidijo 
nadomestilo za tveganja zvišanja cen, ki 
so posledica gibanja cen (zavarovanje 
pred tveganjem) in lahko bistveno vplivajo 
na izvedbo naročila.

Or. de

Obrazložitev

Uporaba meril pri oddaji naročila, ki niso povezana z oddajo, bi morala biti vedno tesno 
povezana s predmetom naročila. Možnost določitve posebnih pogojev za izvedbo naročila, ki 
zlasti lahko zadevajo družbene in okoljske preudarke, bi lahko povzročila, da naročnik zaradi 
določitve družbenih ali okoljskih pogojev ne bi upošteval člena 66 in v njem določenih meril 
za oddajo.

Predlog spremembe 817
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 80 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naročniki lahko določijo posebne pogoje v 
zvezi z izvedbo naročila, če so ti pogoji 
navedeni v javnem razpisu ali v 
specifikacijah. Ti pogoji lahko zlasti 
zadevajo socialne in okoljske preudarke.
Lahko vključujejo tudi zahtevo, da 
gospodarski subjekti predvidijo 
nadomestilo za tveganja zvišanja cen, ki 
so posledica gibanja cen (zavarovanje 
pred tveganjem) in lahko bistveno vplivajo 
na izvedbo naročila.

Naročniki lahko določijo posebne pogoje v 
zvezi z vsebino in izvedbo naročila, če so ti 
pogoji navedeni v javnem razpisu ali v 
specifikacijah. Ti pogoji lahko zlasti 
zadevajo socialne in okoljske preudarke.

Or. en

Predlog spremembe 818
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 80 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naročniki lahko določijo posebne pogoje v 
zvezi z izvedbo naročila, če so ti pogoji 
navedeni v javnem razpisu ali v 
specifikacijah. Ti pogoji lahko zlasti 
zadevajo socialne in okoljske preudarke. 
Lahko vključujejo tudi zahtevo, da 
gospodarski subjekti predvidijo 
nadomestilo za tveganja zvišanja cen, ki so
posledica gibanja cen (zavarovanje pred 
tveganjem) in lahko bistveno vplivajo na 
izvedbo naročila.

Naročniki lahko določijo posebne pogoje v 
zvezi z izvedbo naročila, če so ti pogoji 
navedeni v javnem razpisu ali v 
specifikacijah. Ti pogoji lahko zajemajo
gospodarske, inovativne, okoljske ali 
socialne preudarke. Lahko vključujejo tudi 
zahtevo, da gospodarski subjekti predvidijo 
nadomestilo za tveganja zvišanja cen, ki so 
posledica gibanja cen (zavarovanje pred 
tveganjem) in lahko bistveno vplivajo na 
izvedbo naročila. Ti posebni pogoji pa v 
nobenem primeru ne povzročijo 
oddaljevanja od vsebine naročila.

Or. en

Predlog spremembe 819
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Predlog direktive
Člen 80

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naročniki lahko določijo posebne pogoje v 
zvezi z izvedbo naročila, če so ti pogoji 
navedeni v javnem razpisu ali v
specifikacijah. Ti pogoji lahko zlasti
zadevajo socialne in okoljske preudarke. 
Lahko vključujejo tudi zahtevo, da 
gospodarski subjekti predvidijo 
nadomestilo za tveganja zvišanja cen, ki so 
posledica gibanja cen (zavarovanje pred 
tveganjem) in lahko bistveno vplivajo na 
izvedbo naročila.

Naročniki lahko določijo posebne pogoje v 
zvezi z izvedbo naročila, če so ti pogoji 
navedeni v javnem razpisu ali v 
specifikacijah. Ti pogoji lahko zajemajo 
socialne in okoljske preudarke, pa tudi 
socialno zaščito in zaščito delovnega 
mesta ter delovne pogoje, ki veljajo v 
kraju izvajanja gradnje, opravljanja 
storitve oziroma dobave blaga, kot je 
določeno z nacionalno zakonodajo in/ali 
kolektivnimi pogodbami ali določbami 
mednarodnega delovnega prava, naštetimi 
v Prilogi XI. Lahko vključujejo tudi 
zahtevo, da gospodarski subjekti predvidijo 
nadomestilo za tveganja zvišanja cen, ki so 
posledica gibanja cen (zavarovanje pred 
tveganjem) in lahko bistveno vplivajo na 
izvedbo naročila.
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Or. en

Predlog spremembe 820
Lara Comi

Predlog direktive
Člen 80

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naročniki lahko določijo posebne pogoje v 
zvezi z izvedbo naročila, če so ti pogoji 
navedeni v javnem razpisu ali v 
specifikacijah. Ti pogoji lahko zlasti 
zadevajo socialne in okoljske preudarke. 
Lahko vključujejo tudi zahtevo, da 
gospodarski subjekti predvidijo 
nadomestilo za tveganja zvišanja cen, ki so 
posledica gibanja cen (zavarovanje pred 
tveganjem) in lahko bistveno vplivajo na 
izvedbo naročila.

1. Naročniki lahko določijo posebne 
pogoje v zvezi z izvedbo naročila, če so ti 
pogoji navedeni v javnem razpisu ali v 
specifikacijah. Ti pogoji lahko zlasti 
zadevajo socialne in okoljske preudarke.

2. Države članice lahko predvidijo 
nadomestilo za gospodarske subjekte, in 
sicer za primere zvišanja cen, ki v času 
vložitve ponudbe niso predvidljivi.

Or. it

Predlog spremembe 821
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Predlog direktive
Člen 80

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naročniki lahko določijo posebne pogoje v 
zvezi z izvedbo naročila, če so ti pogoji 
navedeni v javnem razpisu ali v 
specifikacijah. Ti pogoji lahko zlasti 
zadevajo socialne in okoljske preudarke.
Lahko vključujejo tudi zahtevo, da 
gospodarski subjekti predvidijo 
nadomestilo za tveganja zvišanja cen, ki so 

Javni organi naročniki lahko določijo 
posebne pogoje v zvezi z izvedbo naročila, 
če so ti pogoji navedeni v javnem razpisu 
ali v specifikacijah. Ti pogoji vključujejo 
obveznosti v zvezi s socialnimi in 
zaposlitvenimi pogoji, kot so zdravje in 
varnost na delovnem mestu, socialna 
varnost in delovni pogoji, kot jih določajo 
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posledica gibanja cen (zavarovanje pred 
tveganjem) in lahko bistveno vplivajo na 
izvedbo naročila.

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

Or. de

Predlog spremembe 822
Raffaele Baldassarre

Predlog direktive
Člen 80

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naročniki lahko določijo posebne pogoje v 
zvezi z izvedbo naročila, če so ti pogoji 
navedeni v javnem razpisu ali v 
specifikacijah. Ti pogoji lahko zlasti 
zadevajo socialne in okoljske preudarke. 
Lahko vključujejo tudi zahtevo, da 
gospodarski subjekti predvidijo 
nadomestilo za tveganja zvišanja cen, ki so 
posledica gibanja cen (zavarovanje pred 
tveganjem) in lahko bistveno vplivajo na 
izvedbo naročila.

Naročniki lahko določijo posebne pogoje v 
zvezi z izvedbo naročila, če so ti pogoji 
navedeni v javnem razpisu ali v 
specifikacijah. Ti pogoji lahko zlasti 
zadevajo socialne in okoljske preudarke. 
Lahko vključujejo tudi zahtevo, da države 
članice predvidijo nadomestilo za tveganja 
zvišanja cen, ki v času vložitve ponudbe 
niso predvidljiva in lahko bistveno 
vplivajo na izvedbo naročila.

Or. it

Predlog spremembe 823
Jürgen Creutzmann
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Predlog direktive
Člen 80

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naročniki lahko določijo posebne pogoje v 
zvezi z izvedbo naročila, če so ti pogoji 
navedeni v javnem razpisu ali v 
specifikacijah. Ti pogoji lahko zlasti 
zadevajo socialne in okoljske preudarke. 
Lahko vključujejo tudi zahtevo, da 
gospodarski subjekti predvidijo 
nadomestilo za tveganja zvišanja cen, ki so 
posledica gibanja cen (zavarovanje pred 
tveganjem) in lahko bistveno vplivajo na 
izvedbo naročila.

Naročniki lahko določijo posebne pogoje v 
zvezi z izvedbo naročila, če so ti pogoji 
navedeni v javnem razpisu ali v 
specifikacijah. Ti pogoji lahko zlasti 
zadevajo ukrepe za usposabljanje 
brezposelnih in mladih. Lahko vključujejo 
tudi zahtevo, da gospodarski subjekti 
predvidijo nadomestilo za tveganja 
zvišanja cen, ki so posledica gibanja cen 
(zavarovanje pred tveganjem) in lahko 
bistveno vplivajo na izvedbo naročila.

Or. en

Predlog spremembe 824
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 81 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Naročnik lahko v dokumentaciji v zvezi 
z oddajo naročila od ponudnika zahteva, da 
v svoji ponudbi navede vsak del naročila, 
ki ga morebiti namerava dati v 
podizvajanje tretjim stranem, ter vse 
predlagane podizvajalce. Če je potrebno 
posebno strokovno znanje in/ali oprema, 
bi moral podizvajalce v javnem naročilu 
imenovati glavni izvajalec.

Or. en

Predlog spremembe 825
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 81 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Naročnik v dokumentaciji v zvezi z 
oddajo naročila od ponudnika zahteva, da v 
svoji ponudbi navede vsak del naročila, ki 
ga morebiti namerava dati v podizvajanje 
tretjim stranem, ter vse predlagane 
podizvajalce, obenem pa navede 
informacije o podizvajalcih, vključno z 
imeni, kontaktnimi podatki in pravnimi 
zastopniki.
Spremembe v podizvajalski verigi 
predlaga gospodarski subjekt, vendar se 
mora naročnik z njimi strinjati. Če 
predlagana sprememba zadeva tudi 
vključitev novega podizvajalca, glavni 
izvajalec navede njegovo ime, kontaktne 
podatke in pravne zastopnike.
Vsi gospodarski subjekti v podizvajalski 
verigi zagotavljajo spoštovanje določb te 
direktive in pogojev iz dokumentacije v 
zvezi z oddajo naročila ter izvajanje nalog, 
povezanih z naročilom, ki je enakovredno 
izvajanju, opredeljenemu v ponudbi.

Or. en

Predlog spremembe 826
Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 81 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Naročnik mora v razpisni dokumentaciji 
od ponudnika zahtevati, da v svoji ponudbi 
navede vsak del pogodbe, ki jo želi dati v 
podizvajanje tretjim stranem, ter vse 
predlagane podizvajalce, obenem pa 
navede informacije o podizvajalcih, 
vključno z imeni, kontaktnimi podatki in 
pravnimi zastopniki. Naročnika je treba 
nemudoma obvestiti o vseh spremembah v 



PE492.870v02-00 58/167 AM\909614SL.doc

SL

podizvajalski verigi.

Or. fr

Predlog spremembe 827
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Predlog direktive
Člen 81 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Predlog spremembe 828
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 81 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice možnost ponudnika, da 
pri izvajanju javnega naročila uporabi 
podizvajalce, omejijo na največ tri ali 
manj zaporednih podizvajalcev. Naročniki 
lahko določijo nadaljnje omejitve glede 
števila podizvajalcev ali zaporednih 
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podizvajalcev ali možnosti sprememb v 
podizvajalski verigi oziroma lahko 
določijo, da se noben del javnih naročil ne 
sme oddati v podizvajanje tretjim stranem.

Or. en

Predlog spremembe 829
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Predlog direktive
Člen 81 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. de

Predlog spremembe 830
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 81 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Razlogi za uporabo podizvajalcev se 
določijo v dokumentaciji v zvezi z oddajo 
naročila ter temeljijo strogo na tehničnih 
dejavnikih in ne predstavljajo izogibanja 
ustrezni zakonodaji in obveznostim, ki 
veljajo v kraju izvajanja gradnje, 
opravljanja storitve oziroma dobave blaga.

Or. en
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Predlog spremembe 831
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 81 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Razmerje med izvajalcem in podizvajalcem je bistveni del pogodbenega prava. Predlog lahko 
privede do situacij, ko bi podizvajalci želeli prejeti plačilo neposredno od javnega organa 
naročnika in bi ga prikrajšali za pravico, da iz utemeljenih razlogov v zvezi z izvajanjem 
naročila zadrži plačilo za izvajalca.

Predlog spremembe 832
Frank Engel, Andreas Schwab

Predlog direktive
Člen 81 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko določijo, da na 
zahtevo podizvajalca in kadar to omogoča 
narava naročila, naročnik nakaže plačila 
neposredno podizvajalcu za storitve, blago 
ali gradnje, oddane v izvedbo glavnemu 
izvajalcu. V takem primeru države članice 
vzpostavijo ustrezne mehanizme, ki 
glavnemu izvajalcu omogočajo, da 

črtano
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ugovarja proti neupravičenim izplačilom. 
Ureditve v zvezi z navedenim načinom 
plačila se določijo v dokumentaciji v zvezi 
z oddajo naročila.

Or. fr

Predlog spremembe 833
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 81 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Neposredna plačila javnih organov naročnikov podizvajalcem kršijo pravno načelo svobode 
sklepanja pogodb in odpravljajo vzvod, ki ga imajo glavni dobavitelji v svoji dobavni verigi, 
da lahko zagotavljajo pravočasno in kakovostno dobavo proizvoda ali izvedbo storitve, ki je 
oddana v podizvajanje.

Predlog spremembe 834
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 81 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. de

Predlog spremembe 835
Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 81 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Države članice omejijo možnost 
ponudnika, da pri izvajanju javnega 
naročila uporabi podizvajalce, na največ 
tri ali manj zaporednih podizvajalcev. 
Države članice določijo, da mora naročnik
na zahtevo podizvajalca in kadar to 
omogoča narava pogodbe plačila nakazati 
neposredno podizvajalcu za storitve, blago 
ali gradnje, ki jih prejeme glavni izvajalec. 
V tem primeru države članice vzpostavijo 
ustrezne mehanizme, ki glavnemu 
izvajalcu omogočajo, da ugovarja proti 
neupravičenim izplačilom. Določbe v zvezi 
z navedenim načinom plačila je treba
opredeliti v razpisni dokumentaciji.

Or. fr



AM\909614SL.doc 63/167 PE492.870v02-00

SL

Predlog spremembe 836
Raffaele Baldassarre

Predlog direktive
Člen 81 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. it

Predlog spremembe 837
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 81 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 838
Małgorzata Handzlik, grofica Róża Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 81 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice lahko odločijo, da sme 
naročnik izločiti podizvajalca, navedenega 
v ponudbi, če: 
(i) podizvajalec ne izpolnjuje meril za 
izbiro, predvidenih za ponudbo,
(ii) podizvajalec ne more ustrezno izpolniti 
svojega dela naročila.
Pogoji za sodelovanje v postopku in 
zmožnost podizvajalca za ustrezno 
izpolnitev svojega dela naročila, se 
ovrednotijo sorazmerno glede na naročilo, 
oddano na podlagi meril za oddajo iz 
člena 76.

Or. en

Obrazložitev

Javni organi naročniki bi morali imeti več možnosti za vplivanje na to, kako uspešni ponudnik 
oddaja dejavnosti v podizvajanje. Predvsem bi morali imeti pooblastila, da preverijo 
ustreznost in usposobljenost predlaganih podizvajalcev. Vse tovrstne zahteve morajo biti v 
skladu z načelom sorazmernosti.

Predlog spremembe 839
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 81 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano
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subjekta.

Or. en

Obrazložitev

Ni jasno, na kaj se besedilo nanaša.

Predlog spremembe 840
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 81 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Odstavek 1 ne posega v vprašanje 
osnovne odgovornosti gospodarskega 
subjekta.

Or. de

Predlog spremembe 841
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Predlog direktive
Člen 81 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Predlog spremembe 842
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 81 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Odstavek 1 ne posega v vprašanje 
osnovne odgovornosti gospodarskega 
subjekta.

Or. en

Predlog spremembe 843
Frank Engel, Andreas Schwab

Predlog direktive
Člen 81 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Odstavek 1 ne posega v vprašanje 
osnovne odgovornosti gospodarskega 
subjekta.

Or. fr

Predlog spremembe 844
Marc Tarabella
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Predlog direktive
Člen 81 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Razloge za uporabo podizvajalcev, ki so 
lahko le tehnične narave, je treba navesti 
v razpisni dokumentaciji. Razlog za 
uporabo podizvajalcev ne sme biti 
izogibanje veljavni zakonodaji in 
obvezam, ki veljajo za zagotavljanje 
gradenj, blaga in storitev.
Odstavka 1 in 2 ne posegata v odgovornost 
nosilca projekta in podizvajalcev.

Države članice morajo zagotoviti sistem 
skupne in solidarne odgovornosti v sklopu 
podizvajalske verige.

Or. fr

Predlog spremembe 845
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Predlog direktive
Člen 81 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Odstavka 1 in 2 ne posegata v vprašanje 
osnovne odgovornosti glavnega izvajalca
in podizvajalcev.

Države članice zagotovijo sistem skupne 
in solidarne odgovornosti v sklopu 
podizvajalske verige.
Glavni gospodarski subjekt in vsi 
podizvajalci, ki so vključeni v izvajanje 
dela po javnem naročilu, so solidarno 
odgovorni za vsakršno odgovornost, ki 
nastane zaradi podizvajalčevega 
neupoštevanja predpisov glede temeljnih 
pravic, zdravstvenih in varnostnih zahtev, 
socialnih pravil in standardov, 
zaposlitvenih in delovnih pogojev, zdravja 
in varnosti na delovnem mestu ter 
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socialne varnosti, kot jih določajo 
zakonodaja EU in nacionalni zakoni, 
predpisi ali upravne določbe, kolektivni 
sporazum in pogodbe ter določbe 
mednarodnega delovnega prava, naštete v 
Prilogi XIV, ki veljajo v kraju izvajanja 
gradnje, opravljanja storitve oziroma 
dobave blaga.
Države članice lahko v okviru 
nacionalnih zakonodaj poskrbijo za 
strožja pravila glede odgovornosti.

Or. en

Predlog spremembe 846
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Predlog direktive
Člen 81 – odstavek 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Število podjetij, ki kot podizvajalci 
sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, se 
omeji na največ tri zaporedne 
podizvajalce.

Or. de

Predlog spremembe 847
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 81 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Naročniki zagotovijo, da so uspešni 
ponudniki v času izvajanja naročila 
pogodbeno zavezani spoštovati obvezne 
pravne, regulativne ali upravne določbe, 
ki so veljavne v državi članici, kjer se 
naročilo izvaja. 
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Poleg tega, če uspešni ponudnik del 
naročila v obliki gradnje, blaga ali storitve 
odda podizvajalcu in če sodišče ali drug 
pristojni organ ugotovi, da je kateri koli 
od podizvajalcev v času izvajanja naročila 
kršil določbe iz prvega pododstavka, 
uspešni ponudnik zadevnemu 
podizvajalcu oz. podizvajalcem naloži 
učinkovite, sorazmerne in odvračalne 
pogodbene sankcije;
Če uspešni ponudnik ne izpolni obveznosti 
iz prvega in/ali drugega pododstavka v 
treh mesecih od prvotne sodbe sodišča ali 
drugega pristojnega organa, naročnik 
zadevo preda sodišču ali drugemu 
pristojnemu organu, ki določi ustrezne 
sankcije.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je upoštevati zadržke poročevalca glede veljavnih zakonov, ki 
vplivajo na obveze glavnega izvajalca in na te obveze v celotni dobavni verigi, obenem pa 
zagotoviti, da bodo nova pravila skladna z osnovnimi načeli svobode sklepanja pogodb in da 
ne bodo zlorabljena.

Predlog spremembe 848
Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 81 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Glavni gospodarski subjekt in vsi 
podizvajalci, ki so vključeni v izvajanje 
javnega naročila, so skupno in solidarno 
odgovorni za podizvajalčevo 
neupoštevanje temeljnih pravic ter 
neizpolnjevanje zdravstvenih in 
varnostnih zahtev, socialnih pravil in 
standardov, zahtev v zvezi z 
zaposlovanjem in delovnimi pogoji, 
zdravstvenih zahtev in zahtev glede 
varnosti na delovnem mestu, socialne 
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varnosti ter drugih zakonodajnih določb 
Unije, zakonskih ali drugih nacionalnih 
predpisov, kolektivnih sporazumov in 
pogodb ter določb mednarodnega prava, 
navedenih v prilogi XIV, ki veljajo v kraju 
izvajanja gradnje, opravljanja storitve 
oziroma dobave blaga. 
Te obveznosti veljajo tudi v čezmejnih 
primerih, v katerih delavci iz ene države 
članice opravljajo storitve v drugi državi 
članici. 
Naročnik v pogodbi z glavnim izvajalcem 
ter glavni izvajalec in morebitni vmesni 
podizvajalci v pogodbah s svojimi 
podizvajalci določijo, da v primeru suma, 
da njihov neposredni podizvajalec krši 
pravila iz prvega pododstavka, mora 
neposredni podizvajalec takoj sprejeti 
ukrepe za odpravo kršitev, če tega ne 
naredi, pa se zadevna pogodba prekine. 
Države članice lahko v nacionalni 
zakonodaji določijo strožja pravila glede 
odgovornosti.

Or. fr

Predlog spremembe 849
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 82 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Sprememba naročila med njegovo 
veljavnostjo velja za bistveno v smislu 
odstavka 1, če se zaradi te spremembe 
naročilo bistveno razlikuje od prvotno 
oddanega naročila. Sprememba se v 
vsakem primeru, brez poseganja v 
odstavka 3 in 4, šteje za bistveno zlasti, če 
je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

2. Sprememba naročila med njegovo 
veljavnostjo velja za bistveno v smislu 
odstavka 1, če se zaradi te spremembe 
naročilo bistveno razlikuje od prvotno 
oddanega naročila. Sprememba se brez 
poseganja v odstavka 3 in 4 šteje za 
bistveno zlasti, če je izpolnjen eden od 
naslednjih pogojev:

Or. es
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Predlog spremembe 850
Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 82 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Sprememba naročila med njegovo 
veljavnostjo velja za bistveno v smislu 
odstavka 1, če se zaradi te spremembe 
naročilo bistveno razlikuje od prvotno 
oddanega naročila. Sprememba se v 
vsakem primeru, brez poseganja v 
odstavka 3 in 4, šteje za bistveno zlasti, če 
je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

2. Sprememba se v vsakem primeru, brez 
poseganja v odstavka 3 in 4, šteje za 
bistveno zlasti, če je izpolnjen eden od 
naslednjih pogojev:

Or. fr

Predlog spremembe 851
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 82 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Sprememba naročila med njegovo 
veljavnostjo velja za bistveno v smislu 
odstavka 1, če se zaradi te spremembe 
naročilo bistveno razlikuje od prvotno 
oddanega naročila. Sprememba se v 
vsakem primeru, brez poseganja v 
odstavka 3 in 4, šteje za bistveno zlasti, če 
je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

2. Sprememba naročila med njegovo 
veljavnostjo velja za bistveno v smislu 
odstavka 1, če se zaradi te spremembe 
naročilo bistveno razlikuje od prvotno 
oddanega naročila. Sprememba se v 
vsakem primeru, brez poseganja v 
odstavka 3 in 4, šteje za bistveno zlasti, če 
je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

(-aa novo) nanaša se na naravo naročila;
(-ab novo) določa zamenjavo pogodbene 
strani;
(a) sprememba uvaja pogoje, ki bi, če bi 
bili del prvotnega postopka javnega 
naročanja, omogočili izbiro drugih 
kandidatov, kot so bili prvotno izbrani, ali 
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oddajo naročila drugemu ponudniku;
(b) sprememba spreminja ekonomsko 
ravnotežje naročila v prid izvajalcu;
(c) sprememba precej razširi obseg naročila 
na blago, storitve ali gradnje, ki niso bile 
prvotno zajete.

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 852
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 82 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) sprememba uvaja pogoje, ki bi, če bi 
bili del prvotnega postopka javnega 
naročanja, omogočili izbiro drugih 
kandidatov, kot so bili prvotno izbrani, ali 
oddajo naročila drugemu ponudniku;

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Določba je prestavljena v drug člen (glej predlog spremembe k členu 82(2), ki povzema to 
določbo).

Predlog spremembe 853
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 82 – odstavek 2 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Določba je prestavljena v drug člen (glej predlog spremembe k členu 82(2)), ki povzema to 
določbo).

Predlog spremembe 854
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 82 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) sprememba spreminja ekonomsko 
ravnotežje naročila v prid izvajalcu, kot je 
opredeljeno ob oddaji naročila;

Or. es

Predlog spremembe 855
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 82 – 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 prvotno zajete.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Določba je prestavljena v drug člen (glej predlog spremembe k členu 82(2)), ki to določbo 
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povzema).

Predlog spremembe 856
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 82 – 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 
prvotno zajete.

(c) sprememba precej razširi obseg naročila 
na blago, storitve ali gradnje, ki niso bile 
prvotno zajete. Naročilo se lahko po 
predhodni tehnični utemeljitvi razširi zato, 
da zajame podizvajalce, storitve in druge 
gradnje, ki so neposredno povezani s 
prvotnim predmetom naročila. 

Or. es

Predlog spremembe 857
Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 82 – 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 
prvotno zajete.

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

Or. fr

Predlog spremembe 858
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 82 – odstavek 3 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Določba je prestavljena v drug člen (glej predlog spremembe k členu 82(2)), ki to določbo 
povzema).

Predlog spremembe 859
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 82 – 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 (-ab) drugega odstavka 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

Obrazložitev

Upoštevanje prenosa premoženja ali sredstev med podjetji v elementih, ki utemeljujejo 
nebistvenost spremembe zaradi zamenjave pogodbene strani.

Predlog spremembe 860
Heide Rühle
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Predlog direktive
Člen 82 – 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 81 od 
glavnega izvajalca prevzame status 
podpisnika.

Or. en

Predlog spremembe 861
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 82 – odstavek 3 – alinea 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 na podlagi pogodbene klavzule ali 
po stečajnem postopku, če to ne vključuje 
drugih bistvenih sprememb naročila in ni 
namenjeno izogibanju uporabe te direktive.

Or. es

Predlog spremembe 862
Heide Rühle
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Predlog direktive
Člen 82 – 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 12 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 12 in je, 
v nasprotnem primeru, manjša od 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. en

Predlog spremembe 863
Frank Engel, Constance Le Grip

Predlog direktive
Člen 82 – 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 12 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 12 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 864
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan
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Predlog direktive
Člen 82 – 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 12 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 12 in je 
manjša od 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. en

Predlog spremembe 865
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 82 – 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 12 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 12 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. Če 
vrednost spremembe ne presega polovice 
mejnih vrednosti iz člena 12 in znaša 
najmanj 5 % cene prvotnega naročila, se 
ocena glede bistvene narave spremembe 
opravi v skladu z določbami iz odstavka 2.

Or. fr
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Predlog spremembe 866
Tiziano Motti

Predlog direktive
Člen 82 – 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 12 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 12 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

According to the proposal, a modification of a contract during its term shall be considered 
substantial when the value of the modification reaches 5% of the price of the initial contract. 
In the light of the case law and the doctrine, this threshold is far too low.In 2000, the 
European Court of Justice acknowledged that an increase of 10% did not require a new 
procurement procedure (see judgment, 5 October 2000, case C-337/98, Commission of the 
European Communities vs French Republic). Similarly, under French case law, a 
modification between 10 and 15 % is usually not considered to be substantial and the French 
doctrine also considers a modification as a new award when it reaches 15%.Setting the 
threshold at 5% would prevent any modification of contracts during their term. It would lead 
to problematic consequences in executing contracts in so far as contracting entities have to 
deal with unforeseen circumstances requiring an adaptation of contracts during their term. 
They need pragmatic solutions instead.A 15% threshold, while providing flexibility to 
contracting entities to modify contracts during their term, takes up the solutions developed by 
national and European case law and aims at avoiding misuse in the application of the 
procurement rules.

Predlog spremembe 867
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 82 – odstavek 4
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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 12 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 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 868
Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 82 – 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 12 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 12 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 869
Lara Comi

Predlog direktive
Člen 82 – odstavek 4
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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 12 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 12 ali –
če jih preseže – je manjša od 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 870
Małgorzata Handzlik, grofica Róża Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 82 – 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 12 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 12 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

Glede na sodno prakso je ta prag močno prenizek. Dodatne storitve, ki znašajo od 5 do 10 % 
cene začetnega naročila, so tipične za javna naročila gradenj gospodarskih javnih služb, 5-
odstotni prag se zdi nerazumen.
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Predlog spremembe 871
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Predlog direktive
Člen 82 – 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 12 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 12 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 preprečila vse spremembe naročila v 
času njihovega trajanja. Posledica bi bile težave pri izvajanju naročila. 15-odstotni prag 
upošteva nacionalne rešitve in rešitve v evropski sodni praksi ter je namenjen preprečevanju 
zlorab pri uporabi pravil javnega naročanja.

Predlog spremembe 872
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 82 – 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 12 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 

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 12 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 
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to ovrednoti na podlagi kumulativne 
vrednosti zaporednih sprememb.

to ovrednoti na podlagi kumulativne 
vrednosti zaporednih sprememb.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 873
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 82 – 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 12 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 12 in je 
manjša od 5 % posodobljene 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 posodobljene cene prvotnega naročila, ki je natančnejša referenca.

Predlog spremembe 874
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 82 – odstavek 4 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Poleg tega, kadar se obseg naročila 
spremeni zaradi:
– večjih inovacij ali tehnoloških 
sprememb,
– tehničnih težav pri delovanju ali 
vzdrževanju, kjer je potrebno 
posredovanje prvotnega izvajalca,
– potrebnega izvajanja nujnih in 
nepredvidljivih gradenj ali storitev ali 
dobave blaga, ki jih ni mogoče tehnično 
ali ekonomsko ločiti od glavnega naročila 
brez povzročitve večjih motenj za 
naročnika,
sprememba ne šteje kot bistvena v smislu 
odstavka 1.

Or. en

Predlog spremembe 875
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 82 – 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 zadevajo napake ali izpuste v razpisni 
dokumentaciji, ki jo je pripravil javni 
organ naročnik ali naročnik. 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
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Predlog spremembe 876
Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 82 – 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, 
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

Predlog spremembe 877
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 82 – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naročniki v Uradnem listu Evropske unije 
objavijo obvestilo o takih spremembah. 
Taka obvestila vsebujejo informacije, 
določene v Prilogi XVI, in se objavijo v 
skladu s členom 65.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 878
Heide Rühle
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Predlog direktive
Člen 82 – odstavek 7 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Naročniki v naročilo ne uvajajo 
sprememb v naslednjih primerih:

7. Naročniki v naročilo ne uvajajo 
sprememb, če je sprememba namenjena 
nadomestilu zaradi tveganja povišanja 
cen, pred katerimi se je izvajalec 
zavaroval.

Or. en

Predlog spremembe 879
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 82 – odstavek 7 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Naročniki v naročilo ne uvajajo
sprememb v naslednjih primerih:

7. Naročniki v naročilo ne morejo uvesti 
določb tega člena glede sprememb v 
naslednjih primerih:

Or. fr

Obrazložitev

Pojasnitev besedila predloga direktive, ki je dvoumno.

Predlog spremembe 880
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 82 – 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
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Or. en

Obrazložitev

To je problematično, saj se noben naročnik ne more brez težav soočiti z zahtevami, 
povezanimi s pomanjkljivostmi v izvedbi izvajalca, da bi se izognil novemu postopku javnega 
naročanja. 

Predlog spremembe 881
Andreas Schwab

Predlog direktive
Člen 82 – odstavek 241 – 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 katere praviloma samo naročnik opredeli kot 
pomanjkljive (in jih izvajalec izbodbija) uveljavi po sodni poti. To bi povzročilo pravno 
negotovost in zamude pri izvedbi naročila.

Predlog spremembe 882
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 82 – odstavek 7 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) če bi bila sprememba namenjena 
nadomestilu za tveganja zvišanja cen, 
pred katerimi se je izvajalec zavaroval.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 883
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 82 – odstavek 7 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) če bi bila sprememba namenjena 
nadomestilu za tveganja zvišanja cen, pred 
katerimi se je izvajalec zavaroval.

(b) če bi bila sprememba namenjena 
nadomestilu za tveganja zvišanja cen, pred 
katerimi se je izvajalec zavaroval, brez 
poseganja v primere, ko se ne glede na ta 
člen ponovno vzpostavi ekonomsko 
ravnovesje na trgu.

Or. es

Predlog spremembe 884
Małgorzata Handzlik

Predlog direktive
Člen 83

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 83 črtano
Prekinitev pogodb
Države članice zagotovijo, da imajo 
naročniki možnost, da pod pogoji, 
določenimi v veljavnem nacionalnem 
pogodbenem pravu, prekinejo naročilo 
gradenj, blaga ali storitve med njegovo 
veljavnostjo, če je izpolnjen eden od 
naslednjih pogojev:
(a) izjeme iz člena 21 prenehajo veljati, če 
je zasebni sektor udeležen v pravni osebi, 
ki se ji odda javno naročilo v skladu s 
členom 21(4);
(b) sprememba naročila pomeni novo 
oddajanje naročila v smislu člena 82;
(c) Sodišče Evropske unije po postopku v 
skladu s členom 258 Pogodbe ugotovi, da 
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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.

Or. en

Obrazložitev

Takšna določba ni potrebna v zakonodaji EU o javnem naročanju. To lahko ustrezno ureja 
nacionalna zakonodaja.

Predlog spremembe 885
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 83 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izjeme iz člena 21 prenehajo veljati, če 
je zasebni sektor udeležen v pravni osebi, 
ki se ji odda javno naročilo v skladu s 
členom 21(4);

(a) izjeme iz člena 21 prenehajo veljati, če 
je zasebni sektor udeležen v pravni osebi, 
ki se ji odda javno naročilo v skladu s 
členom 21;

Or. fr

Obrazložitev

Te določbe o prekinitvi javnih naročil ni upravičeno omejiti le na sporazume o horizontalnem 
sodelovanju (člen 21(4)). Veljati bi morala za vse primere iz člena 21 (in-house, skupna in-
house ureditev).

Predlog spremembe 886
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 83 – alinea 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) sprememba naročila pomeni novo 
oddajanje naročila v smislu člena 82;

črtano
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Or. es

Predlog spremembe 887
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 83 – 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 888
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 83 – alinea 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. es

Predlog spremembe 889
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann
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Predlog direktive
Člen 83 – 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 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 890
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 83 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en
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Predlog spremembe 891
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Predlog direktive
Člen 83 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Predlog spremembe 892
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 83 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 83 a
Spremljanje izvajanja naročila in registru 

kršiteljev
1. 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, naročnik sporoči dejstvo in 
potrebne podrobnosti take ocene 
nadzornim in upravnim organom, 
navedenim v členih 93 in 97.
3. V tem primeru je gospodarski subjekt 
vpisan v uradni register kršiteljev, s 
katerim upravljajo nadzorni ali upravni 
organi iz členov 93 in 97. 
4. Države članice zagotovijo, da imajo 
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, omenjeni v 
členih 93, 96 in 97.

Or. en

Predlog spremembe 893
Frank Engel, Andreas Schwab

Predlog direktive
Člen 84

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 84 črtano
Oddajanje javnih naročil za socialne in 
druge posebne storitve
Naročila za socialne in druge posebne 
storitve, naštete v Prilogi XVII, se oddajo 
v skladu s tem poglavjem, če je vrednost 
naročil enaka ali večja od mejne vrednosti 
iz člena 12(c).
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Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 894
Robert Rochefort

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naročila za socialne in druge posebne 
storitve, naštete v Prilogi XVII, se oddajo v 
skladu s tem poglavjem, če je vrednost 
naročil enaka ali večja od mejne vrednosti 
iz člena 12(c).

Naročila za socialne in druge posebne 
storitve, naštete v Prilogi XVIIa B, se 
oddajo v skladu s tem poglavjem, če je 
vrednost naročil enaka ali večja od mejne 
vrednosti iz člena 12(c).

Or. fr

Predlog spremembe 895
Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naročila za socialne in druge posebne 
storitve, naštete v Prilogi XVII, se oddajo v 
skladu s tem poglavjem, če je vrednost 
naročil enaka ali večja od mejne vrednosti 
iz člena 12(c).

Pogodbe za socialne in druge posebne 
storitve, naštete v Prilogi XVII, se brez 
poseganja v pravico držav članic in/ali 
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 12(c).

Or. fr
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Predlog spremembe 896
Frank Engel, Andreas Schwab

Predlog direktive
Člen 85

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 85 črtano
Objava obvestil
1. Naročniki, ki nameravajo oddati 
naročilo za storitve iz člena 84, svojo 
namero objavijo z obvestilom o naročilu.
2. Naročniki, ki so oddali naročilo za 
storitve iz člena 84, rezultate objavijo z 
obvestilom o oddaji naročila.
3. Obvestila iz odstavkov 1 in 2 vsebujejo 
informacije iz Priloge XVIII v skladu s 
standardnimi vzorci obvestil. Komisija 
določi standardne obrazce. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 100.
4. Obvestila iz odstavkov 1 in 2 se objavijo 
v skladu s členom 65.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 897
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 85 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Naročniki, ki nameravajo oddati 
naročilo za storitve iz člena 84, svojo 
namero objavijo z obvestilom o naročilu.

črtano

Or. en
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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 898
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 85 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

242. Naročniki, ki nameravajo oddati 
naročilo za storitve iz člena 84, svojo 
namero objavijo z obvestilom o naročilu.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 899
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 85 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obvestila iz odstavkov 1 in 2 vsebujejo 
informacije iz Priloge XVIII v skladu s 
standardnimi vzorci obvestil. Komisija 
določi standardne obrazce. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 100.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 900
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 85 – odstavek 244
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

244. Obvestila iz odstavkov 1 in 2
vsebujejo informacije iz Priloge XVIII v 
skladu s standardnimi vzorci obvestil.
Komisija določi standardne obrazce. 
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s svetovalnim postopkom iz 
člena 100.

3. Obvestila iz odstavka 2 vsebujejo 
informacije iz Priloge XVIII v skladu s 
standardnimi vzorci obvestil.

Or. de

Predlog spremembe 901
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Člen 85 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obvestila iz odstavkov 1 in 2 vsebujejo
informacije iz Priloge XVIII v skladu s 
standardnimi vzorci obvestil. Komisija 
določi standardne obrazce. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 100.

3. Obvestilo iz odstavka 2 vsebuje
informacije iz Priloge XVIII v skladu s 
standardnimi vzorci obvestil. Komisija 
določi standarden obrazec. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 100.

Or. en

Predlog spremembe 902
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 85 – odstavek 245

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

245. Obvestila iz odstavkov 1 in 2 se 
objavijo v skladu s členom 65.

4. Obvestila iz odstavka 2 se objavijo v 
skladu s členom 65.

Or. de
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Predlog spremembe 903
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 85 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Obvestila iz odstavkov 1 in 2 se objavijo 
v skladu s členom 65.

4. Obvestila iz odstavka 1 se objavijo v 
skladu s členom 65.

Or. en

Predlog spremembe 904
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Člen 85 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Obvestila iz odstavkov 1 in 2 se objavijo
v skladu s členom 65.

4. Obvestilo iz odstavka 2 se objavi v 
skladu s členom 65.

Or. en

Predlog spremembe 905
Frank Engel, Andreas Schwab

Predlog direktive
Člen 86

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 86 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, 
naročnikom pa zagotovijo upoštevanje 
posebnosti zadevnih storitev.
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2. Države članice zagotovijo, da lahko 
naročniki upoštevajo potrebo po 
zagotovitvi kakovosti, stalnosti, 
dostopnosti, razpoložljivosti in celovitosti 
storitev, posebne potrebe različnih skupin 
uporabnikov, sodelovanje in krepitev 
vloge uporabnikov ter inovativnost. Poleg 
tega lahko države članice določijo, da 
izbira izvajalca storitev ne temelji le na 
ceni zagotavljanja storitev.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 906
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 86 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 907
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 86 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. de

Predlog spremembe 908
Małgorzata Handzlik, grofica Róża Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 86 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 909
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 86 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 910
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Predlog direktive
Člen 86 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Države članice zagotovijo, da lahko
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 merila kakovosti in trajnosti.

Or. de

Predlog spremembe 911
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Predlog direktive
Člen 86 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a. Države članice zagotovijo, da so javni 
organi naročniki pri poslovanju z 
gospodarskimi subjekti v celoti plačilno 
sposobni ter da ti organi predhodno 
oblikujejo ustrezen instrument za 
zavarovanje kredita gospodarskega 
subjekta.
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Or. it

Obrazložitev

Še kar trajajočo plačilno nesposobnost javnih organov pri poslovanju z zasebnimi podjetji, ki 
izvajajo gradnje in storitve, je treba prekiniti. Oblikovanje ustreznega instrumenta za 
zavarovanje kredita, ki bi ga gospodarski subjekt imel po dokončanju del, bi lahko bilo 
nepogrešljivo orodje za zagotavljanje učinkovitega poplačila.

Predlog spremembe 912
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Predlog direktive
Člen 86 – odstavek 2a (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 XIV, 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

Predlog spremembe 913
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 86 – odstavek 2b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Države članice zagotovijo, da se 
spoštujejo določbe glede oddaje naročil 
podizvajalcem iz člena 81.

Or. de

Predlog spremembe 914
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 86 – odstavek 2c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2c. Pri izbiri ponudnika storitev se lahko 
države članice odločijo za uporabo 
pridržanih naročil iz člena 31.

Or. de

Predlog spremembe 915
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 86 – odstavek 2d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2d. 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 916
Evelyne Gebhardt
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Predlog direktive
Člen 86 – odstavek 2e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2e. Države članice zagotovijo, da se 
uporabljajo razlogi za izključitev iz člena 
55 Direktive 2004/18/ES.

Or. de

Predlog spremembe 917
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Predlog direktive
Člen 89 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar bi razkritje informacij o rezultatu 
natečaja oviralo izvajanje zakona ali bi bilo 
sicer v nasprotju z javnim interesom ali bi 
posegala v zakonite poslovne interese 
določenih javnih ali zasebnih 
gospodarskih subjektov, vključno z 
interesi gospodarskega subjekta, ki mu je 
bilo naročilo oddano, ali bi lahko 
posegala v pošteno konkurenco med 
gospodarskimi subjekti, takšnih 
informacij ni treba objaviti.

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

Or. en

Predlog spremembe 918
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Naslov 4 – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UPRAVLJANJE IZVRŠEVANJE, POROČANJE IN 
UPRAVNO SODELOVANJE
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Or. en

Predlog spremembe 919
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 92 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice v skladu z Direktivo Sveta 
92/13/EGS zagotovijo pravilno uporabo te 
direktive z učinkovitimi, razpoložljivimi in 
preglednimi mehanizmi, ki dopolnjujejo 
vzpostavljen sistem za revizijo odločitev, ki 
jih sprejmejo 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

Predlog spremembe 920
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 92 – odstavek 1a (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 93 in 97.

Or. de

Predlog spremembe 921
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 92 – odstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo spremljanje 
uporabe pravil o oddaji javnih naročil, 
vključno z izvajanjem projektov, ki jih 
sofinancira Unija, da bi pravočasno 
odkrivale grožnje finančnim interesom 
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

Predlog spremembe 922
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 92 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Izidi dejavnosti spremljanja iz člena 2 
so na voljo javnosti prek ustreznih 
informacijskih sredstev. 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 
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naročilih, v katerem opišejo zadevne 
nacionalne akcijske načrte in pobude ter 
njihovo praktično izvajanje, če je znano.
Navedejo tudi, kako uspešna so mala in 
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

Predlog spremembe 923
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 92 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Osebi ali organu, ki nima dostopa do 
revizijskih postopkov iz Direktive Sveta 
92/13/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

Predlog spremembe 924
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 92 – odstavek 1 d (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. 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

Predlog spremembe 925
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 92 – odstavek 1 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. 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

Predlog spremembe 926
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 92 – odstavek 1 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 927
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Predlog direktive
Člen 92a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 92a
Če se ugotovi, da se pri gospodarskem 
subjektu ali podizvajalcu, izbranem za 
določeno naročilo, kažejo občutne ali 
nenehne pomanjkljivosti pri izvajanju 
bistvenih zahtev naročila, javni organ 
naročnik sporoči dejstva in potrebne 
podrobnosti nadzornim in upravnim 
organom, omenjenim v členih 93 in 97.

Or. de

Predlog spremembe 928
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Predlog direktive
Člen 92 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 92 a
Register kršiteljev

1. Če gospodarski subjekt krši pogoje, 
določene v naročilu, zlasti v zvezi s 
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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 člena 93. Naročniki imajo pravico in 
obveznost, da pred oddajo javnega 
naročila napravijo poizvedbo v registru.

Or. en

Predlog spremembe 929
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Predlog direktive
Člen 92b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 92b
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 930
Predlog direktive
Člen 93

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 93 Člen se črta

Or. nl
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Predlog spremembe 931
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 93

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 93 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 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 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) centralizirane podatke o prijavljenih 
primerih goljufij, korupcije, navzkrižja 
interesov in drugih hudih nepravilnosti na 
področju javnega naročanja, vključno s 
tistimi, ki vplivajo na projekte, 
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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 naročniki in zlasti centralni 
nabavni organi;
(b) pravno svetovanje 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 
Evropske unije na podlagi člena 267 
Pogodbe, ali ugotovitvah Evropskega 
računskega sodišča o kršitvah predpisov 
Unije o javnih naročilih v zvezi s projekti, 
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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 92/13/EGS.
Države članice pooblastijo nadzorni 
organ, da prevzame pristojnost v skladu z 
nacionalno zakonodajo za revizijo 
odločitev 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 
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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 naročnikov s 
to direktivo in splošnimi načeli Pogodbe o 
delovanju Evropske Unije, ne 
nadomeščajo institucionalne vloge 
Komisije kot varuhinje Pogodbe ali 
posegajo vanjo. Ko se Komisija odloči 
posamezen primer posredovati v 
obravnavo, 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 naročilih blaga in
naročilih storitev;
(b) 10 000 000 EUR pri 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, ki se lahko objavijo, je 
zagotovljen v razumnem roku in 
najpozneje 45 dni od datuma zahtevka.
Od prosilcev, ki izpolnijo zahtevek za 
dostop do naročila, se ne zahteva, da 
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izkažejo neposreden ali posreden interes v 
zvezi z zadevnim naročilom. Prejemnik 
lahko informacije javno 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

Predlog spremembe 932
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 93

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 93 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 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 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;
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(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) 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 naročniki in zlasti centralni 
nabavni organi;
(b) pravno svetovanje 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 
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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 92/13/EGS.
Države članice pooblastijo nadzorni 
organ, da prevzame pristojnost v skladu z 
nacionalno zakonodajo za revizijo 
odločitev 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 
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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 naročnikov s 
to direktivo in splošnimi načeli Pogodbe o 
delovanju Evropske Unije, ne 
nadomeščajo institucionalne vloge 
Komisije kot varuhinje Pogodbe ali 
posegajo vanjo. Ko se Komisija odloči 
posamezen primer posredovati v 
obravnavo, 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 naročilih blaga in 
naročilih storitev;
(b) 10 000 000 EUR pri 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, ki se lahko objavijo, je 
zagotovljen v razumnem roku in 
najpozneje 45 dni od datuma zahtevka.
Od prosilcev, ki izpolnijo zahtevek za 
dostop do naročila, se ne zahteva, da 
izkažejo neposreden ali posreden interes v 
zvezi z zadevnim naročilom. Prejemnik 
lahko informacije javno 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

V skladu z alternativnimi predlogi o upravljanju, vloženih v ločenih predlogih sprememb. Tu 
se zahteva izbris vsega člena 93 o javnem nadzoru. Naložitev samo enega nacionalnega 
nadzornega organa 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 933
Małgorzata Handzlik, grofica Róża Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 93

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 93 črtano
Javni nadzor
1. Države članice imenujejo en neodvisen 
organ, ki je odgovoren za nadzor in 
usklajevanje izvedbenih dejavnosti (v 
nadaljnjem besedilu: nadzorni organ). 
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Države članice o svojem imenovanju 
obvestijo Komisijo.
Takšen nadzor se izvaja za vse 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 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) 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 naročniki in zlasti centralni 
nabavni organi;
(b) pravno svetovanje 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 92/13/EGS.
Države članice pooblastijo nadzorni 
organ, da prevzame pristojnost v skladu z 
nacionalno zakonodajo za revizijo 
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odločitev 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 naročnikov s 
to direktivo in splošnimi načeli Pogodbe o 
delovanju Evropske Unije, ne 
nadomeščajo institucionalne vloge 
Komisije kot varuhinje Pogodbe ali 
posegajo vanjo. Ko se Komisija odloči 
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posamezen primer posredovati v 
obravnavo, 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 naročilih blaga in 
naročilih storitev;
(b) 10 000 000 EUR pri 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, ki se lahko objavijo, je 
zagotovljen v razumnem roku in 
najpozneje 45 dni od datuma zahtevka.
Od prosilcev, ki izpolnijo zahtevek za 
dostop do naročila, se ne zahteva, da 
izkažejo neposreden ali posreden interes v 
zvezi z zadevnim naročilom. Prejemnik 
lahko informacije javno 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 določbe 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 934
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 93

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 93 črtano

Or. de

Predlog spremembe 935
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 93

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 93 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 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:
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(a) navedbo stopnje uspešnosti malih in 
srednje velikih podjetij v 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) 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 naročniki in zlasti centralni 
nabavni organi;
(b) pravno svetovanje 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;
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(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 92/13/EGS.
Države članice pooblastijo nadzorni 
organ, da prevzame pristojnost v skladu z 
nacionalno zakonodajo za revizijo 
odločitev 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 naročnikov s 
to direktivo in splošnimi načeli Pogodbe o 
delovanju Evropske Unije, ne 
nadomeščajo institucionalne vloge 
Komisije kot varuhinje Pogodbe ali 
posegajo vanjo. Ko se Komisija odloči 
posamezen primer posredovati v 
obravnavo, 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 naročilih blaga in 
naročilih storitev;
(b) 10 000 000 EUR pri naročilih gradenj.
7. Brez poseganja v nacionalno 
zakonodajo o dostopu do informacij ter v 
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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, ki se lahko objavijo, je 
zagotovljen v razumnem roku in 
najpozneje 45 dni od datuma zahtevka.
Od prosilcev, ki izpolnijo zahtevek za 
dostop do naročila, se ne zahteva, da 
izkažejo neposreden ali posreden interes v 
zvezi z zadevnim naročilom. Prejemnik 
lahko informacije javno 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

Predlog spremembe 936
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Predlog direktive
Člen 93 – 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
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Predlog spremembe 937
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Predlog direktive
Člen 93 – 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 938
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Predlog direktive
Člen 93 – 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 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 
zlasti centralni nabavni organi;

Or. de

Predlog spremembe 939
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 93 – odstavek 3 – alinea 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f a) preučevanje poročil, prejetih od 
naročnikov, ki nameravajo uporabiti 
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postopek s pogajanji brez objave;

Or. it

Predlog spremembe 940
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 93 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) upravljanje registra kršiteljev iz člena 
83a.

Or. en

Predlog spremembe 941
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 93 – odstavek 3 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. it

Predlog spremembe 942
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Predlog direktive
Člen 93 – odstavek 3 – pododstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 943
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Predlog direktive
Člen 93 – 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

Predlog spremembe 944
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Predlog direktive
Člen 93 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko nadzornemu organu zlasti črtano
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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.

Or. fr

Predlog spremembe 945
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Predlog direktive
Člen 93 – 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

Predlog spremembe 946
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Predlog direktive
Člen 93 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. fr

Predlog spremembe 947
Andreas Schwab, Frank Engel

Predlog direktive
Člen 93 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

(h) 1 000 000 EUR pri naročilih blaga in 
naročilih storitev;
(i) 10 000 000 EUR pri naročilih gradenj.

Or. de

Obrazložitev

Obveznost celovite objave bi povzročila, da bi bilo treba določene pogodbe objaviti do zadnje 
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.
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Predlog spremembe 948
Frank Engel, Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 93 – 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 949
Andreas Schwab, Frank Engel

Predlog direktive
Člen 93 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

270. 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.

črtano

Dostop do delov, ki se lahko objavijo, je 
zagotovljen v razumnem roku in 
najpozneje 45 dni od datuma zahtevka.
Od prosilcev, ki izpolnijo zahtevek za 
dostop do naročila, se ne zahteva, da 
izkažejo neposreden ali posreden interes v 
zvezi z zadevnim naročilom. Prejemnik 
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lahko informacije javno 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 950
Frank Engel, Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 93 – 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 951
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 94 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ločena poročila o postopkih za oddajo Ločeno poročanje
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naročil

Or. en

Predlog spremembe 952
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 94 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Naročniki hranijo ustrezne informacije o 
vsakem naročilu, okvirnem sporazumu in
vsaki vzpostavitvi dinamičnega nabavnega 
sistema. Te informacije so zadostne v 
smislu, da jim pozneje omogočajo 
utemeljitev odločitev, sprejetih glede:

1. Naročniki hranijo ustrezne informacije o 
vsakem naročilu nad določeno vrednostjo, 
okvirnem sporazumu ali vsaki vzpostavitvi 
dinamičnega nabavnega sistema. Te 
informacije so zadostne v smislu, da jim 
pozneje omogočajo utemeljitev odločitev, 
sprejetih glede:

Or. en

Predlog spremembe 953
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 94 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naročniki dokumentirajo potek vseh 
postopkov javnega naročanja, ne glede na 
to, ali se postopki 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.

Naročniki ustrezno ukrepajo, da 
dokumentirajo postopke javnega naročanja, 
ne glede na to, ali se postopki izvajajo z 
elektronskimi sredstvi ali ne.

Or. en
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Predlog spremembe 954
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 94 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naročniki dokumentirajo potek vseh 
postopkov javnega naročanja, ne glede na 
to, ali se postopki 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.

Naročniki dokumentirajo potek vseh 
postopkov javnega naročanja, ne glede na 
to, ali se 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

Predlog spremembe 955
Evelyne Gebhardt

Predlog direktive
Člen 94 – odstavek 272 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naročniki dokumentirajo potek vseh 
postopkov javnega naročanja, ne glede na 
to, ali se postopki 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.

Naročniki dokumentirajo potek vseh 
postopkov javnega naročanja, ne glede na 
to, ali se postopki 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, 
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, 
naslovi in zakonitimi zastopniki;
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Or. de

Predlog spremembe 956
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 94 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naročniki dokumentirajo potek vseh 
postopkov javnega naročanja, ne glede na 
to, ali se postopki 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.

Naročniki dokumentirajo potek vseh 
postopkov javnega naročanja, ne glede na 
to, ali se postopki 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

Obrazložitev

Zahteva po dokumentiranju notranjih razprav je nepotrebna in nesorazmerna. Povzroča tudi 
pravno negotovost, saj v direktivi ni opredelitve notranje razprave.

Predlog spremembe 957
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 94 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Te informacije se hranijo najmanj štiri 
leta od dneva oddaje naročila, tako da bo 
naročnik v tem obdobju lahko zagotovil 
potrebne informacije Komisiji ali 
nacionalnemu nadzornemu organu, 
kadar to zahtevata.

2. Te podatke je treba hraniti najmanj štiri 
leta od dneva oddaje javnega naročila, tako 
da naročnik v tem obdobju lahko Komisiji 
zagotovi potrebne podatke, če ta to
zahteva.

Or. en
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Predlog spremembe 958
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 94 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Te informacije se hranijo najmanj štiri 
leta od dneva oddaje naročila, tako da bo 
naročnik v tem obdobju lahko zagotovil 
potrebne informacije Komisiji ali 
nacionalnemu nadzornemu organu, kadar 
to zahtevata.

2. Te informacije se hranijo najmanj štiri 
leta od dneva oddaje naročila, tako da bo 
naročnik v tem obdobju lahko zagotovil 
potrebne informacije Komisiji ali 
nacionalnim organom ali strukturam iz 
člena 92, kadar to zahtevajo.

Or. en

Predlog spremembe 959
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Predlog direktive
Člen 95

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 95 Člen se črta

Or. en

Obrazložitev

Zbiranje statističnih podatkov s poročili držav članic ne bi bilo zanesljivo in bi povzročilo 
birokracijo in stroške. Namen člena 95 je navzkrižno preverjanje podatkov, zbranih z zbirko 
podatkov TED na podlagi člena 64 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 960
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 95 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organi, ustanovljeni ali imenovani v 
skladu s členom 93, pošljejo Komisiji 
poročilo o izvajanju in statistično poročilo 
za vsako leto, na podlagi standardnega 
obrazca, najpozneje do 31. oktobra 
naslednje leto.

1. Države članice zagotovijo, da se 
Komisiji poročilo o izvajanju in statistično 
poročilo za vsako leto pošlje najpozneje do 
31. oktobra naslednje leto.

Or. en

Predlog spremembe 961
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 95 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organi, ustanovljeni ali imenovani v 
skladu s členom 93, 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

Predlog spremembe 962
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 95 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Poročilo iz odstavka 1 vključuje vsaj 
skupno vrednost, razčlenjeno po 
kategorijah dejavnosti, na katere se 
nanašajo členi od 5 do 11, oddanih 
naročil, ki ne dosegajo mejnih vrednosti iz 
člena 12, vendar bi bile zajete s to 
direktivo, če bi njihova vrednost presegala 

črtano
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mejno vrednost.

Or. en

Predlog spremembe 963
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 95 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Poročilo iz odstavka 1 vključuje vsaj 
skupno vrednost, razčlenjeno po 
kategorijah dejavnosti, na katere se 
nanašajo členi od 5 do 11, oddanih 
naročil, ki ne dosegajo mejnih vrednosti iz 
člena 12, vendar bi bile zajete s to 
direktivo, če bi njihova vrednost presegala 
mejno vrednost.

2. Poročilo iz odstavka 1 pri oddanih 
naročilih, ki ne dosegajo mejnih vrednosti 
iz člena 12 te direktive, vendar bi bila 
zajeta s to direktivo, če bi njihova vrednost 
presegala mejno vrednost, vključuje 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

Predlog spremembe 964
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 95 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da to 
poročilo vsebuje vsaj število in vrednost 
oddanih naročil, razčlenjenih po 
kategorijah dejavnosti, na katere se 
nanašajo členi od 5 do 11, in vse druge 
informacije, potrebne za preverjanje 
pravilne uporabe sporazuma. To vključuje 
število in vrednost naročil, oddanih po 
postopku s pogajanji brez predhodnega 
javnega razpisa, razčlenjenih v skladu z 
okoliščinami iz člena 44 in po kategorijah 

3. Države članice pri vseh naročilih nad 
mejnimi vrednostmi iz te direktive
zagotovijo, da to poročilo vsebuje
ocenjeno število in vrednost oddanih 
naročil v zadevnem letu, razčlenjenih po 
kategorijah dejavnosti, na katere se 
nanašajo členi od 5 do 11, in vse druge 
informacije, potrebne za preverjanje 
pravilne uporabe Sporazuma Svetovne 
trgovinske organizacije o vladnih 
naročilih. To vključuje ocenjeno število in 
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dejavnosti, na katere se nanašajo členi 
od 5 do 11. Navede tudi državo članico ali 
tretjo državo izbranega izvajalca.

vrednost naročil, oddanih po postopku s 
pogajanji brez predhodnega javnega 
razpisa.

Or. en

Predlog spremembe 965
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 95 – odstavek 3 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) se v interesu upravne poenostavitve 
statistični podatki lahko zbirajo na 
podlagi vzorčenja, pod pogojem, da ni 
ogrožena njihova reprezentativnost;

Or. en

Predlog spremembe 966
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 95 – odstavek 3 – točka b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) se spoštuje zaupna narava 
posredovanih informacij.

Or. en

Predlog spremembe 967
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 95 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija pripravi standardni obrazec za 
pripravo letnega poročila o izvajanju in 
statističnih podatkih iz odstavka 1. 
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s svetovalnim postopkom iz 
člena 100.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 968
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 95 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija pripravi standardni obrazec za 
pripravo letnega poročila o izvajanju in
statističnih podatkih iz odstavka 1. 
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s svetovalnim postopkom iz 
člena 100.

5. Komisija določi standardni obrazec za 
letno statistično poročilo iz odstavka 1.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s svetovalnim postopkom iz 
člena 100.

Or. en

Predlog spremembe 969
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 95 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Akti iz odstavka 5 zagotovijo, da: črtano
(a) se statistični podatki v interesu 
upravne poenostavitve lahko zbirajo na 
podlagi vzorčenja, pod pogojem, da 
njihova reprezentativnost ni ogrožena;
(b) se spoštuje zaupna narava predloženih 
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informacij.

Or. en

Predlog spremembe 970
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 96

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 96 Člen se črta

Or. en

Obrazložitev

V sklopu alternativnih predlogov, povezanih z upravljanjem (pomoč naročnikom in 
podjetjem), ta predlog spremembe briše člen 97. 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, kakor je predlagano v uvodni izjavi.

Predlog spremembe 971
Małgorzata Handzlik, grofica Róża Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 96

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 96 Člen se črta

Or. en

Obrazložitev

Predlagana ureditev bo močno povečala upravno obremenitev držav članic. Poleg tega bo 
vplivala na njihovo notranjo upravno organiziranost. Odločitve o tem, katere dejavnosti je 
treba uvesti za zagotovitev pravilnega izvajanja direktive in katere institucije naj bi bile za to 
odgovorne, bi bilo treba prepustiti državam članicam.
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Predlog spremembe 972
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 96 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice dajo na voljo tehnične 
podporne strukture, da bi naročnikom 
zagotovile pravno in ekonomsko 
informiranje, smernice ter pomoč pri 
pripravi in izvajanju postopkov javnega 
naročanja. Države članice zagotovijo tudi, 
da lahko vsak 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 973
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 96 – 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 potrebno usklajevanje 
glede primera med navedenimi organi in 
strukturami.

črtano

Or. en
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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 974
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 97 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotavljajo medsebojno 
pomoč in sprejmejo ukrepe za učinkovito 
medsebojno sodelovanje, da zagotovijo 
izmenjavo informacij o zadevah iz 
členov 56, 75 in 79. Pri tem zagotovijo 
zaupnost informacij, ki si jih izmenjajo.

1. Države članice zagotavljajo medsebojno 
pomoč in sprejmejo ukrepe za učinkovito 
medsebojno sodelovanje, da zagotovijo 
izmenjavo informacij o zadevah iz 
členov 56, 75, 79 in 83a. Pri tem 
zagotovijo zaupnost informacij, ki si jih 
izmenjajo.

Or. en

Predlog spremembe 975
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 97 – 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
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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 976
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Predlog direktive
Člen 97 – 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

Predlog spremembe 977
Małgorzata Handzlik, grofica Róża Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 97 – 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

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 978
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 97 – 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.

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 
točk za stike objavijo in ga redno 
posodabljajo.

Or. en

Predlog spremembe 979
Małgorzata Handzlik, grofica Róża Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 97 – 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 

črtano
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najkrajšem možnem času predložijo 
informacije, ki jih zahtevajo druge države 
članice.

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 980
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 98 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz členov 4, 35, 33, 38, 25, 
65, 70, 77, 85 in 95 se na Komisijo prenese 
za nedoločen čas od [datum začetka 
veljavnosti te direktive].

2. Pooblastilo iz členov 4, 35, 33, 38, 25, 
65, 70 se na Komisijo prenese za 
nedoločen čas od [datum začetka 
veljavnosti te direktive].

Or. en

Predlog spremembe 981
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 98 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Evropski parlament ali Svet lahko kadar 
koli prekličeta prenos pooblastila iz členov 
4, 35, 33, 38, 25, 65, 70, 77, 85 in 95. 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 

3. Evropski parlament ali Svet lahko
kadarkoli prekliče prenos pooblastila iz 
členov 4, 35, 33, 38, 25, 65, 70. Z 
odločitvijo o preklicu pooblastila preneha 
veljati prenos pooblastila, naveden v tej 
odločitvi. Odločitev začne veljati dan po
njeni objavi v Uradnem listu Evropske 
unije ali na poznejši datum, ki je v njej 
določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost 
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veljavnih delegiranih aktov. že veljavnih delegiranih aktov.

Or. en

Predlog spremembe 982
Malcolm Harbour

Predlog direktive
Člen 100 – 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 
ovirah54). Gre za odbora v smislu člena 3
Uredbe (EU) št. 182/2011.
__________________
54 UL L 349, 31.12.1994, str. 71

Or. en

Predlog spremembe 983
Malcolm Harbour

Predlog direktive
Člen 100 – odstavek 2

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 odstavek se 
uporabljata ta člen, člen 4 Uredbe (EU) 
št. 182/2011, pristojni odbor pa je odbor, 
ustanovljen s Sklepom Sveta 71/306/EGS.

Or. en

Predlog spremembe 984
Malcolm Harbour
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Predlog direktive
Člen 100 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. 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 985
Małgorzata Handzlik, grofica Róża Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Priloga 2 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) postopki za dodeljevanje zmogljivosti 
železniške infrastrukture, podeljevanje 
železniških licenc ali varnostnih 
certifikatov v skladu z direktivami 
95/18/ES, 2001/14/ES in 2004/49/ES.

Or. en

Obrazložitev

Če dodamo ta odstavek, bomo povečali pravno varnost in okrepili člen 4(2).

Predlog spremembe 986
Lara Comi

Predlog direktive
Priloga 2 – alinea 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e a) postopki za dodeljevanje zmogljivosti 
železniške infrastrukture, podeljevanje 
železniških licenc ali varnostnih 
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certifikatov v skladu z direktivami 
95/18/ES, 2001/14/ES in 2004/49/ES.

Or. it

Predlog spremembe 987
Frank Engel

Predlog direktive
Priloga 3 – točka d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Železniški tovorni promet Železniški promet

Or. en

Predlog spremembe 988
Lara Comi

Predlog direktive
Priloga 3 – točka d – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Železniški tovorni promet Železniški promet

Or. it

Predlog spremembe 989
Małgorzata Handzlik, grofica Róża Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Priloga 3 – točka d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Železniški tovorni promet Železniški promet

Or. en
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Predlog spremembe 990
Frank Engel

Predlog direktive
Priloga 3 – točka d – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Železniški potniški promet črtano
/

Or. en

Predlog spremembe 991
Małgorzata Handzlik, grofica Róża Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Priloga 3 – točka d – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Železniški potniški promet črtano
/

Or. en

Predlog spremembe 992
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) 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, 

(a) 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 993
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v primeru javnih naročil gradbenih del 
celoto tehničnih zahtev, zlasti iz razpisne 
dokumentacije, ki določajo zahtevane 
značilnosti materiala, proizvoda ali blaga, 
kar omogoča, da se material, proizvod ali 
blago opiše tako, da ustreza načrtovani 
uporabi s strani naročnika; 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 

(b) v primeru javnih naročil gradbenih del 
celoto tehničnih zahtev, zlasti iz razpisne 
dokumentacije, ki določajo zahtevane 
značilnosti materiala, proizvoda ali blaga, 
kar omogoča, da se material, proizvod ali 
blago opiše tako, da ustreza načrtovani 
uporabi s strani naročnika; 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 vgrajeno varstvo podatkov) in 
ocene stroškov, preizkus, inšpekcijske 
preglede in pogoje za sprejemljivost 
gradenj in konstrukcijskih tehnik ali metod 
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pogoje, ki jih lahko predpiše naročnik v 
skladu s splošnimi ali posebnimi predpisi 
glede na dokončane gradnje in na materiale 
ali dele, ki jih vključujejo;

ter vse druge tehnične pogoje, ki jih lahko 
predpiše naročnik v skladu s splošnimi ali 
posebnimi predpisi glede na dokončane 
gradnje in na materiale ali dele, ki jih 
vključujejo;

Or. en

Predlog spremembe 994
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Predlog direktive
Priloga 14 – alinea 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Konvencija št. 155 o zdravju in varnosti 
pri delu;

Or. en

Predlog spremembe 995
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Predlog direktive
Priloga 14 – alinea 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Konvencija št. 1 o delovnem času 
(industrija);

Or. en

Predlog spremembe 996
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Predlog direktive
Priloga 14 – alinea 8 c (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Konvencija št. 131 o določanju 
minimalne plače;

Or. en

Predlog spremembe 997
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Predlog direktive
Priloga 14 – alinea 8 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Konvencija št. 102 o minimalnih 
normah socialne varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 998
Frank Engel, Andreas Schwab

Predlog direktive
Priloga 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA XVII Priloga XVII se črta.

Or. fr

Predlog spremembe 999
Robert Rochefort

Predlog direktive
Priloga 17 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA XVIII Priloga XVIII se črta.
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Or. fr

Predlog spremembe 1000
Malcolm Harbour

Predlog direktive
Priloga 17 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Referenčna številka CPV Opis

79611000-0 in 

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; 

75231240-8; 

od 85000000-9 do 85323000-9

(razen 85321000-5 in 85322000-2) 

98133100-5 in 98200000-5

Storitve na področju zdravstva in 

socialnega varstva ter podobne storitve

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; od Upravne storitve na področju 



PE492.870v02-00 158/167 AM\909614SL.doc

SL

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)

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

Dodatne 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, in 

od 92000000-1 do 92622000-7 (razen 
92230000-2)

Storitve s področja rekreacije, kulture in 
športa

Or. en

Predlog spremembe 1001
Tiziano Motti
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Predlog direktive
Priloga 17 – tabela – vrstica 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Pravne storitve.

Or. en

Obrazložitev

Directive 2004/17/CE makes a distinction between so called “A services” (Annex XVII A), 
subject to the full procedures of the Directives, and “B-services” (Annex XVII B), subject to 
the provisions on technical specifications and transmission of a notice of the results of the 
award procedure. The intention of the EU legislator was to exempt from the full application 
of the Directive some specific service contracts which have limited cross-border dimension, 
including the procurement of legal services. The Commission's proposal removes the 
distinction between "A services" and "B services" applying full regime to all "B services" 
(with the exception of contracts for social services and other specific services); thus the full 
procurement regime will apply to legal services. However, this change is unnecessary and 
takes no account of the specific nature of the profession of lawyers. Indeed, legal services, 
having a nature of personal choice (intuitu personae), are not eligible to be assigned on the 
base of the full application of the procurement regime. In addition, they are provided in a 
legal environment that varies considerably from one Member State to another so that the 
demand of such services is inevitably limited to operators having specific competences in the 
relevant national law.

Predlog spremembe 1002
Heide Rühle

Predlog direktive
Priloga 17 – tabela – vrstice 7 a to 71 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

79112000-2 Storitve pravnega zastopanja
79100000-5 Pravne storitve
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
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79121000-8 Storitve svetovanja o 
avtorskih pravicah
79121100-9 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 istovrstne storitve.

Predlog spremembe 1003
Robert Rochefort

Predlog direktive
Priloga 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Priloga XVIIa
Priloga XVIIa – del A

Storitve iz prvega člena
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 (1), vključno s 
storitvami oklepnih 
avtomobilov, kurirskimi 
storitvami, z izjemo 
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 

73 (razen 7321) 60410000-5 do 60424120-3 (razen 
60411000-2, 60421000-5) in 
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zračnem prevozu 
potnikov in tovora, z 
izjemo prevoza pošte

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, 73220000-
0)

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 88442 79800000-2 do 79824000-6, 
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storitve na podlagi 
honorarja ali pogodbe

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) Z izjemo storitev prevoza po železnici, ki spadajo v kategorijo 18.
(2) Z izjemo storitev prevoza po železnici, ki spadajo v kategorijo 18.
(3) Z izjemo finančnih storitev v zvezi z izdajo, prodajo, nakupom ali prenosom vrednostnih 

papirjev ali drugih finančnih instrumentov in storitev osrednje banke. Izključena so 
tudi naročila storitev, katerih predmet je nakup ali najem zemljišč s kakršnimi koli 
finančnimi sredstvi, 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) Z izjemo raziskovalnih in razvojnih storitev, razen tistih, od katerih ima koristi izključno 
naročnik za uporabo pri upravljanju lastnih zadev, pod pogojem, da opravljeno 
storitev v celoti plača naročnik.

(5) Z izjemo storitev na področju arbitraže in mediacije.

Priloga XVIIa – del B
Storitve iz člena 12-c in člena 84

Kategorije Področje Referenčna št. 
CPC

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 (1)

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)

79700000-1 do 79723000-8

24 Storitve s področja 
izobraževanja in 
poklicnega 
usposabljanja

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

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

27 Druge storitve
(1) Z izjemo pogodb o zaposlitvi.

Or. fr

Predlog spremembe 1004
Frank Engel, Andreas Schwab

Predlog uredbe
Priloga 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe
Priloga XVIIa

Priloga XVIIa – del A

Storitve iz člena 14a
Kategorija 

št.
Predmet Referenčna 

št. CPC
Referenčna št. CPV

1 Storitve vzdrževanja in 
popravila

6112, 6122, 
633,
886

Od 50100000-6 do 
50884000-5 (razen za 
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 (1), vključno s 
storitvami oklepnih 
vozil in kurirske 
službe, razen prevoza 
pošte

712 (razen 
71235),
7512, 87304

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

3 Zračni promet: 
potniški in tovorni, 

73 (razen 
7321)

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

4 Kopenski (2) in zračni 
prevoz pošte 71235, 7321

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

5 Telekomunikacijske 
storitve 752

Od 64200000-8 do 
64228200-2 72318000-7 
ter od 72700000-7 do 
72720000-3 

6 Finančne storitve:
(a) zavarovalniške 
storitve
(b) bančne in 
investicijske storitve 
(3)

ex 81, 812, 
814

Od 66100000-1 do 
66720000-3 

7 Računalniške in 
sorodne storitve 84

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

8 Storitve na področju
raziskav in razvoja (4) 85

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

9 Računovodske, 
revizijske in 
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 (5) 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 
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12 Arhitekturne storitve; 
storitve inženiringa in 
integriranega 
inženiringa; storitve 
urbanističnega 
načrtovanja in 
krajinskega 
inženiringa; sorodne 
znanstvene in tehnične 
svetovalne storitve; 
tehnično preizkušanje 
in analiziranje

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

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, in 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, in 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.

Priloga XVIIa – del B

Storitve iz člena 14a
Kategorija 

št.
Predmet Referenčna 

št. CPC
Referenčna št. CPV

17 Storitve hotelov in 
restavracij

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

18 Storitve prevoza po 
železnici

711 Od 60200000-0 do 
60220000-6 

19 Storitve prevoza po 
vodnih poteh

72 Od 60600000-4 do 
60653000-0, in 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, in 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), in 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, in 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, in od 
92000000-1 do 
92700000-8 (razen 
92230000-2, 92231000-
9, 92232000-6)

27 Druge storitve

________________________________________
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(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


