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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Posvetovalni postopek.
*** Postopek posvetovanja

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici).
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z [...]. [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o javnih naročilih naročnikov v 
vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev
(COM(2011)0895 – C7-0007/2012– 2011/0439(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0895),

– ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 53(1), člena 62 in člena 114 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-
0007/2012),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju obrazloženih mnenj švedskega parlamenta in Spodnjega doma parlamenta 
Združenega kraljestva v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in 
sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom 
subsidiarnosti,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 26. aprila 20111 ,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne xx xx 20122,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenj Odbora 
za mednarodno trgovino, Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za okolje, 
javno zdravje in varnost hrane, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za 
promet in turizem, Odbora za regionalni razvoj ter Odbora za pravne zadeve (A7-
0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

                                           
1 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
2 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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Predlog spremembe 1
Predlog direktive
Uvodna izjava 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(4) Javna naročila imajo v strategiji 
Evropa 2020 ključno vlogo kot eden 
izmed tržnih instrumentov, ki se bodo 
uporabili za doseganje pametne, 
trajnostne in vključujoče rasti, hkrati pa 
bodo zagotovili najbolj učinkovito 
uporabo javnih sredstev. V ta namen je 
trenutna pravila o javnih naročilih, 
sprejeta v skladu z Direktivo 2004/17/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
31. marca 2004 o usklajevanju postopkov 
za oddajo javnih naročil naročnikov v 
vodnem, energetskem in transportnem 
sektorju ter sektorju poštnih storitev in 
Direktivo 2004/18/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 
o usklajevanju postopkov za oddajo 
javnih naročil gradenj, blaga in storitev, 
treba pregledati in posodobiti, da bi 
javnim naročnikom omogočili boljšo 
uporabo instrumenta trga javnih naročil
za trajnostni razvoj in druge skupne 
socialne cilje, da se bo tako tudi povečala 
učinkovitost javne porabe in da bi 
zagotovili najboljši rezultat v smislu 
razmerja med stroški in koristmi ter da 
se bo zlasti malim in srednjim podjetjem 
omogočilo sodelovanje v javnih naročilih.
Treba je tudi poenostaviti pravila Unije o 
javnih naročilih, zlasti v zvezi z 
vzpostavljeno metodo za uresničevanje 
ciljev trajnosti, ki bi morali biti vključeni 
v politiko javnih naročil, ter pojasniti 
osnovne pojme in koncepte, da bi 
zagotovili večjo pravno varnost in 
vključili nekatere vidike povezane in 
uveljavljene sodne prakse Sodišča 
Evropske unije.

Or. fr
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Obrazložitev

To se navezuje na člene 54, 70, 76, 77 in 79: treba je poudariti vlogo javnih naročil pri 
uresničevanju ciljev strategije 2020, in sicer tudi socialnih ciljev in ciljev trajnostnega 
razvoja. Pri poenostavitvi direktive je treba upoštevati metode, s katerimi bodo v politiko 
javnih naročil vključeni socialni cilji in cilji trajnosti.

Predlog spremembe 2
Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(5) V skladu s členi 9, 10 in 11 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije je treba zahteve 
za varstvo okolja in koncept družbeno 
trajnostnega proizvodnega procesa 
vključiti v opredelitev in izvajanje politik 
in dejavnosti Unije, zlasti zaradi 
spodbujanja trajnostnega razvoja, 
zagotovitve upoštevanja zdravja in javne 
varnosti v celotni dobavni verigi, pa tudi 
socialnih standardov ter nacionalne 
zakonodaje in zakonodaje Unije s 
področja dela. Ta direktiva pojasnjuje, 
kako bi morali javni organi naročniki 
prispevati k varovanju okolja in 
spodbujanju trajnostnega razvoja ter kako 
lahko uporabijo diskrecijsko pravico, ki 
jim je podeljena, za izbiro tehničnih 
specifikacij in meril za oddajo, da bi tako 
zagotovili družbeno trajnostno javno 
naročanje ter hkrati omogočili povezavo s 
predmetom naročila in najugodnejše 
razmerje med kakovostjo in ceno.

Or. fr

Obrazložitev

Uvodna izjava je spremenjena v skladu s spremembo člena 2(23).

Predlog spremembe 3
Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Tehnične specifikacije, merila za 
oddajo in pogoji za izvedbo naročila imajo 
v procesu dodeljevanja javnih naročil 
ločene vloge, vendar je bistvo zadevnih 
specifikacij in meril podobno. Javni 
organi naročniki s tehničnimi 
specifikacijami opredelijo lastnosti, ki se 
zahtevajo za sodelovanje pri zadevnem 
naročilu. Zmožnost izpolnjevanja 
tehničnih specifikacij je nujen pogoj za to, 
da se zadevni ponudnik obravnava kot 
kandidat za dodelitev naročila, zato bi bilo 
treba obravnavati le gradnje, blago in 
storitve, ki izpolnjujejo navedene 
specifikacije. Poleg tega lahko javni 
organi naročniki na podlagi meril za 
oddajo primerjajo prednosti različnih 
kombinacij meril. Vsako ponudbo bi bilo 
treba oceniti na podlagi vsakega od meril, 
vendar zmožnost izpolnjevanja vseh meril 
za oddajo ni nujen pogoj za to, da se 
ponudnik obravnava kot kandidat za 
dodelitev naročila. Nazadnje bi bilo treba 
v pogodbo vključiti še pogoje za izvedbo 
naročila, s katerimi se opredeli, kako je 
treba naročilo izvajati.

Or. fr

Obrazložitev

Uvodna izjava je spremenjena v skladu s spremembami členov 54, 76, 80.

Predlog spremembe 4
Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Nezakonito ravnanje udeležencev v 
postopku javnega naročanja, kot so poskusi 
neprimernega vplivanja na postopek 
odločanja ali dogovarjanje z drugimi 
kandidati z namenom manipuliranja z 

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

izidom postopka, kot tudi vsa dejanja, ki 
kršijo standarde na področju dela, okolja 
in javnega zdravja, lahko povzročijo resno 
izkrivljanje konkurence in kršitve 
temeljnih načel prava Unije. Gospodarski 
subjekti bi zato morali predložiti izjavo, da 
niso vpleteni v take nezakonite dejavnosti, 
in biti izključeni, če se izkaže, da je izjava 
neresnična.

Or. fr

Predlog spremembe 5
Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Sklep Sveta 94/800/ES z 
dne 22. decembra 1994 o sklenitvi 
sporazumov, doseženih v urugvajskem 
krogu večstranskih pogajanj (1986–1994), 
v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z 
zadevami, ki so v njeni pristojnosti, je 
odobril zlasti sporazum o javnih naročilih 
Svetovne trgovinske organizacije (v 
nadaljnjem besedilu: sporazum). Cilj 
sporazuma je vzpostaviti večstranski okvir
uravnoteženih pravic in obveznosti glede 
javnih naročil, da bi dosegli liberalizacijo 
in povečanje svetovne trgovine. Za 
naročila, vključena v sporazum in druge 
zadevne mednarodne sporazume, ki 
zavezujejo Unijo, naročniki izpolnijo 
obveznosti v skladu s temi sporazumi z 
uporabo te direktive za gospodarske 
subjekte tretjih držav, podpisnic teh 
sporazumov.

(14) Sklep Sveta 94/800/ES z 
dne 22. decembra 1994 o sklenitvi 
sporazumov, doseženih v urugvajskem 
krogu večstranskih pogajanj (1986–1994), 
v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z 
zadevami, ki so v njeni pristojnosti, je 
odobril zlasti sporazum o javnih naročilih 
Svetovne trgovinske organizacije (v 
nadaljnjem besedilu: sporazum). V tem 
večstranskem okviru uravnoteženih pravic 
in obveznosti glede javnih naročil bi si 
morale države članice prizadevati za več 
enakosti med podjetji Unije in podjetji 
tretjih držav na notranjem trgu, da bi tako 
poenostavili vključevanje malih in 
srednjih podjetij (MSP) ter spodbudili 
zaposlovanje in inovacije v Uniji. Za 
naročila, vključena v sporazum in druge 
zadevne mednarodne sporazume, ki 
zavezujejo Unijo, naročniki izpolnijo 
obveznosti v skladu s temi sporazumi z 
uporabo te direktive za gospodarske 
subjekte tretjih držav, podpisnic teh 
sporazumov.

Or. fr
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Predlog spremembe 6
Predlog direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Poleg tega potrebuje Unija 
učinkovit instrument, s katerim bi po eni 
strani spodbujala tretje države, ki ne 
zagotavljajo enakega dostopa evropskim 
gospodarskim subjektom, da upoštevajo 
načelo vzajemnosti, predvsem na podlagi 
ocene Komisije o dejanski vzajemnosti, po 
drugi strani pa zagotavljala pošteno 
konkurenco in enake konkurenčne pogoje 
po vsem svetu.

Or. en

Predlog spremembe 7
Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Obstaja precejšnja pravna negotovost 
glede vprašanja, v kolikšni meri bi bilo 
treba sodelovanje med javnimi organi
zajeti v predpise o javnih naročilih. Države 
članice in celo javni organi naročniki si 
zadevno sodno prakso Sodišča Evropske 
unije različno razlagajo. Glede na to, da naj 
bi se ta sodna praksa uporabljala tudi za 
javne organe, ki delujejo v sektorjih, 
zajetih v tej direktivi, je primerno 
zagotoviti, da se v tej direktivi in Direktivi 
[…/…/EU][o javnih naročilih] uporabljajo 
ista pravila.

(19) Obstaja precejšnja pravna negotovost 
glede vprašanja, v kolikšni meri bi bilo 
treba sodelovanje med javnimi organi 
zajeti v predpise o javnih naročilih. Države 
članice in celo javni organi naročniki si 
zadevno sodno prakso Sodišča Evropske 
unije različno razlagajo. Glede na to, da naj 
bi se ta sodna praksa uporabljala tudi za 
javne organe, ki delujejo v sektorjih, 
zajetih v tej direktivi, je primerno 
zagotoviti, da se v tej direktivi in Direktivi 
[…/…/EU][o javnih naročilih] uporabljajo 
ista pravila. Zato je treba pojasniti, v 
katerih primerih se za pogodbe, sklenjene 
med javnimi organi naročniki, ne 
uporabljajo predpisi o javnih naročilih.
Taka pojasnitev bi morala temeljiti na 
načelih iz ustrezne sodne prakse Sodišča.
Vendar uporaba predpisov o javnih 
naročilih ne bi smela posegati v pravico 
javnih organov, da odločijo, kako bodo 
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organizirali način izvajanja svojih nalog 
javnih storitev. Naročila, oddana 
odvisnim subjektom, ali sodelovanje za 
skupno izvajanje nalog javnih storitev 
udeleženih javnih organov naročnikov bi 
bilo zato treba izvzeti iz uporabe 
predpisov, če so izpolnjeni pogoji iz te 
direktive. Ti pogoji bi morali še zlasti 
upoštevati pojem socialnega podjetja, kot 
je opredeljeno v sporočilu Komisije z dne 
25. oktobra 2011, naslovljenem „Pobuda 
za socialno podjetništvo“. Cilj te direktive 
je zagotoviti, da nobeno izvzeto javno-
javno sodelovanje ne izkrivlja konkurence 
v odnosu do zasebnih gospodarskih 
subjektov. Izkrivljanja konkurence ne sme 
povzročiti niti udeležba javnega organa 
naročnika kot ponudnika v postopku za 
oddajo javnega naročila.

Or. fr

Obrazložitev

Uvodna izjava je spremenjena v skladu s spremembo člena 21.

Predlog spremembe 8
Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(27) Z elektronskimi informacijskimi in 
komunikacijskimi sredstvi se lahko zelo 
poenostavi objava javnih naročil ter 
povečata učinkovitost in preglednost 
postopkov javnega naročanja. Morala bi 
postati standarden način komuniciranja in 
izmenjave informacij v postopkih javnega 
naročanja. Z uporabo elektronskih sredstev 
se prihrani tudi čas. Vendar pa vseeno ne 
bi smeli spremeniti minimalnih rokov, ki 
so za postopke javnega naročanja 
določeni v Direktivi 2004/17/ES, da se 
tako zagotovijo ustrezni roki za predložitev 
ponudb. Poleg tega lahko elektronska 
informacijska in komunikacijska sredstva z 
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komunikacijska sredstva z ustreznimi 
funkcijami javnim organom naročnikom
omogočijo preprečiti, ugotoviti in popraviti 
napake, ki se pojavljajo v postopkih 
javnega naročanja.

ustreznimi funkcijami javnim organom 
naročnikom omogočijo preprečiti, 
ugotoviti in popraviti napake, ki se 
pojavljajo v postopkih javnega naročanja.

Or. fr

Predlog spremembe 9
Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Poleg tega se nenehno razvijajo nove 
elektronske tehnike javnega naročanja, kot 
so elektronski katalogi. Ti povečujejo 
konkurenco in racionalizirajo javno 
naročanje, zlasti v smislu prihrankov časa 
in finančnih sredstev. Vendar bi bilo treba 
določiti nekatere predpise za zagotovitev 
skladnosti tovrstne uporabe z določbami te 
direktive ter načeli enake obravnave, 
nediskriminacije in preglednosti.
Naročnikom bi bilo treba tako omogočiti 
pridobivanje ponudb za posebna naročila 
na podlagi predhodno poslanih 
elektronskih katalogov, zlasti če je bila 
konkurenca ponovno odprta na podlagi 
okvirnega sporazuma ali če se uporablja 
dinamični nabavni sistem in če so bila 
zagotovljena zadostna jamstva za 
zagotavljanje sledljivosti, enake obravnave 
in predvidljivosti. Naročniki bi morali v 
skladu z zahtevami predpisov za 
elektronska komunikacijska sredstva 
preprečiti neutemeljene ovire za dostop 
gospodarskih subjektov do postopkov 
javnega naročanja, v katerih je treba 
ponudbe oddati v obliki elektronskih 
katalogov in ki zagotavljajo skladnost s 
splošnimi načeli nediskriminacije in enake 
obravnave.

(31) Poleg tega se nenehno razvijajo nove 
elektronske tehnike javnega naročanja, kot 
so elektronski katalogi. Ti povečujejo 
konkurenco in racionalizirajo javno 
naročanje, zlasti v smislu prihrankov časa 
in finančnih sredstev. Vendar bi bilo treba 
določiti nekatere predpise za zagotovitev 
skladnosti tovrstne uporabe z določbami te 
direktive ter načeli enake obravnave, 
nediskriminacije in preglednosti. Poleg 
tega bi bilo treba pri tako obdelanih 
podatkih upoštevati nacionalne določbe in 
določbe Unije v zvezi z varstvom podatkov.
Naročnikom bi bilo treba tako omogočiti 
pridobivanje ponudb za posebna naročila 
na podlagi predhodno poslanih 
elektronskih katalogov, zlasti če je bila 
konkurenca ponovno odprta na podlagi 
okvirnega sporazuma ali če se uporablja 
dinamični nabavni sistem in če so bila 
zagotovljena zadostna jamstva za 
zagotavljanje sledljivosti, enake obravnave 
in predvidljivosti. Naročniki bi morali v 
skladu z zahtevami predpisov za 
elektronska komunikacijska sredstva 
preprečiti neutemeljene ovire za dostop 
gospodarskih subjektov do postopkov 
javnega naročanja, v katerih je treba 
ponudbe oddati v obliki elektronskih 
katalogov in ki zagotavljajo skladnost s 
splošnimi načeli nediskriminacije in enake 
obravnave.
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Or. fr

Obrazložitev

Člen 48.

Predlog spremembe 10
Predlog direktive
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(35) Tehnične specifikacije, ki jih 
pripravijo naročniki, morajo omogočati 
uresničevanje ciljev trajnosti in odprtosti
javnih naročil konkurenci. Zato bi bilo 
treba ponudbe, ki izražajo različne 
tehnične rešitve, opredeliti na podlagi 
uspešnosti, povezane z značilnostmi 
življenjskega cikla ter družbeno 
trajnostnega proizvodnega procesa 
gradenj, blaga in storitev, da se zagotovita
ujemanje funkcionalnih in trajnostnih 
ciljev ter zadostna konkurenčnost. Glede 
na to bi bilo treba tehnične specifikacije 
sestaviti in uporabiti v skladu z načeli 
preglednosti, nediskriminacije in enakih 
možnosti. S temi načeli bi morali poleg 
interesov ponudnikov zavarovati tudi 
učinkovito konkurenco in tako omogočiti 
učinkovitejšo porabo v zvezi z javnimi 
naročili, s katerimi se zagotovi najboljše 
razmerje med stroški in koristmi.
Tehnične specifikacije, sestavljene v 
smislu zahtev po funkcionalnosti in 
uspešnosti, na splošno omogočajo 
izpolnitev navedenega cilja na najboljši 
mogoči način in spodbujajo inovacije. Pri 
sklicevanju na evropski standard ali, če 
tega ni, na nacionalni standard morajo 
naročniki obravnavati ponudbe, ki 
temeljijo na drugih enakovrednih 
ureditvah, ki izpolnjujejo zahteve 
naročnikov in so enakovredne v smislu 
varnosti. Za dokaz enakovrednosti se lahko 
od ponudnikov zahteva predložitev 
dokazila, ki ga preveri tretja oseba; lahko
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pa se dovolijo tudi druga ustrezna dokazila, 
kot je tehnična dokumentacija proizvajalca, 
če zadevni gospodarski subjekt nima 
dostopa do takih potrdil ali poročil o testih 
ali jih ne more dobiti v ustreznih rokih.

Or. fr

Predlog spremembe 11
Predlog direktive
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(43) Naročila bi bilo treba oddati na 
podlagi objektivnih meril, ki zagotavljajo 
skladnost z načeli preglednosti, 
nediskriminacije in enake obravnave. Ta 
merila bi morala zagotoviti, da se ponudbe 
preučijo z vidika učinkovite konkurence in 
da naročniki zahtevajo visokokakovostne 
gradnje, blago in storitve, ki so optimalno 
prilagojeni njihovim potrebam, ter
vključevati dejavnike, povezane z merili 
družbeno trajnostnega proizvodnega 
procesa, ob upoštevanju tudi prikrajšanih 
oseb. Zato bi morali javni organi 
naročniki kot merilo za oddajo sprejeti
„ekonomsko najugodnejšo ponudbo“, ob 
upoštevanju, da bi se morali sklicevati na
ustrezne standarde kakovosti s tehničnimi 
specifikacijami ali pogoji za izvedbo 
naročila.

Or. fr

Obrazložitev

Člena 54 in 76.

Predlog spremembe 12
Predlog direktive
Uvodna izjava 44
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) Če se naročniki odločijo oddati
naročilo ekonomsko najugodnejšemu 
ponudniku, morajo določiti merila za 
oddajo, na podlagi katerih bodo preučili 
ponudbe in določili, katera zagotavlja 
najboljše razmerje med ceno in kakovostjo.
Določitev teh meril je odvisna od predmeta 
naročila, ker morajo merila omogočati 
oceno kakovosti izvedbe, ponujene v 
posamezni ponudbi, glede na predmet 
naročila, kakor je opredeljen v tehničnih 
specifikacijah, ter ugotavljanje najboljšega 
razmerja med ceno in kakovostjo
posamezne ponudbe. Poleg tega izbrana 
merila za oddajo naročniku ne smejo 
omogočati neomejene svobode izbire, 
zagotoviti morajo možnost učinkovite 
konkurence, spremljati pa jih morajo 
zahteve, ki omogočajo učinkovito 
preverjanje informacij, ki jih predložijo 
ponudniki.

(44) Če naročniki oddajo naročilo 
ekonomsko najugodnejšemu ponudniku, 
morajo določiti merila za oddajo, na 
podlagi katerih bodo preučili ponudbe in 
določili, katera zagotavlja najboljše 
razmerje med ceno in kakovostjo.
Določitev teh meril je odvisna od predmeta 
naročila, ker morajo merila omogočati 
oceno kakovosti izvedbe, ponujene v 
posamezni ponudbi, glede na predmet 
naročila, kakor je opredeljen v tehničnih 
specifikacijah, ter ugotavljanje najboljšega 
razmerja med ceno in kakovostjo 
posamezne ponudbe. Poleg tega izbrana 
merila za oddajo naročniku ne smejo 
omogočati neomejene svobode izbire, 
zagotoviti morajo možnost učinkovite 
konkurence, spremljati pa jih morajo 
zahteve, ki omogočajo učinkovito 
preverjanje informacij, ki jih predložijo 
ponudniki.

Or. fr

Predlog spremembe 13
Predlog direktive
Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) Izjemno pomembno je, da se v celoti 
izkoristijo možnosti javnega naročanja za 
uresničevanje ciljev strategije Evropa 2020 
za trajnostno rast. Zaradi pomembnih 
razlik med posameznimi sektorji in trgi pa 
ne bi bilo primerno določiti splošnih 
obveznih zahtev za javno naročanje na 
področju okolja, socialnih storitev in 
inovacij. Zakonodaja Unije že določa 
obvezne zahteve v zvezi z javnim 
naročanjem za doseganje posebnih ciljev v 
sektorjih vozil za cestni prevoz 
(Direktiva 2009/33/ES Evropskega 

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

parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o
spodbujanju čistih in energetsko 
učinkovitih vozil za cestni prevoz) in 
pisarniške opreme (Uredba (ES) 
št. 106/2008 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 15. januarja 2008 o programu 
Skupnosti za označevanje energetske 
učinkovitosti pisarniške opreme). Poleg 
tega je opredelitev skupnih pristopov na 
področju stroškov v življenjskem ciklu in 
družbeno trajnostnega proizvodnega 
procesa znatno napredovala. Zato se zdi 
primerno nadaljevati na tej poti in 
zakonodaji posameznih sektorjev 
prepustiti, da ob upoštevanju specifičnih 
politik in razmer, ki prevladujejo v 
zadevnem sektorju, določi zavezujoče cilje, 
ter spodbujati razvoj in uporabo evropskih 
pristopov k stroškom v življenjskem ciklu 
in k družbeno trajnostnemu 
proizvodnemu procesu, da bi okrepili 
uporabo javnega naročanja pri spodbujanju 
trajnostne rasti. Sektorska zakonodaja bi 
morala vključevati tehnične specifikacije 
in merila za oddajo, s katerimi bi si 
prizadevali za upoštevanje koristi 
družbene in okoljske trajnosti tudi tam, 
kjer teh koristi ni mogoče finančno 
ovrednotiti, hkrati pa bi bilo treba 
zagotoviti povezavo s predmetom naročila 
ter upoštevati načela preglednosti, 
nediskriminacije in enakih možnosti.

Or. fr

Obrazložitev

Uvodna izjava je spremenjena v skladu s spremembo člena 54, Priloga VIII.

Predlog spremembe 14
Predlog direktive
Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46) Te ukrepe, sprejete za posamezne 
sektorje, je treba dopolniti s prilagoditvijo 

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

direktiv o javnih naročilih, ki naročnike 
pooblaščajo za uresničevanje ciljev 
strategije Evropa 2020 v njihovih 
strategijah naročanja. Zato je treba 
pojasniti, da bi morali naročniki določiti 
ekonomsko najugodnejšo ponudbo na 
podlagi upoštevanja življenjskega cikla ter 
trajnostnega proizvodnega procesa, in 
sicer v skladu s členi 9, 10 in 11 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije, v katerih so 
povzeti temeljni pogoji socialne in 
okoljske zaščite, ki jih je treba upoštevati 
pri opredeljevanju in izvajanju politik 
Unije. Pojem vrednotenja stroškov v 
življenjskem ciklu vključuje vse stroške v 
življenjskem ciklu gradenj, blaga ali 
storitev, njihove notranje stroške (kot so 
stroški razvoja, proizvodnje, uporabe, 
vzdrževanja in odstranitve na koncu 
življenjskega cikla) in zunanje stroške, če 
se lahko finančno ovrednotijo in 
spremljajo. Na ravni Unije bi bilo treba 
razviti skupne metodologije za izračun 
stroškov v življenjskem ciklu za nekatere
skupine blaga ali storitev; če je bila taka 
metodologija že razvita, bi morala njena 
uporaba postati obvezna.

Or. fr

Obrazložitev

Uvodna izjava je spremenjena v skladu s spremembami členov 2(22), 54 in 77.

Predlog spremembe 15
Predlog direktive
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Naročnikom bi bilo treba še 
omogočiti, da se v tehničnih specifikacijah 
in merilih za oddajo sklicujejo na točno 
določen proizvodni postopek, točno 
določen način izvajanja storitev ali točno 
določen postopek za katero koli drugo 

(47) Naročnikom bi bilo treba še 
omogočiti, da se v tehničnih specifikacijah 
in v merilih za oddajo sklicujejo na 
značilnosti življenjskega cikla in na 
družbeno trajnosten proizvodni proces, saj 
so te značilnosti in proces povezani s 
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fazo življenjskega cikla izdelka ali storitve, 
pod pogojem, da so povezani s predmetom 
naročila. Za boljšo vključitev socialnih 
dejavnikov v javno naročanje se lahko 
naročnikom tudi omogoči, da v merilo za 
oddajo naročila ekonomsko 
najugodnejšemu ponudniku vključijo
značilnosti v zvezi z delovnimi pogoji 
oseb, ki neposredno sodelujejo v zadevnem 
postopku proizvodnje ali zagotavljanja.
Navedene značilnosti lahko zadevajo le 
zdravstveno varstvo osebja, vključenega v 
proizvodni postopek, ali spodbujanje 
družbenega vključevanja prikrajšanih 
oseb ali oseb iz ranljivih skupin med 
osebami, dodeljenimi za izvedbo naročila, 
vključno z dostopnostjo za invalide. Vsa 
merila za oddajo, ki vključujejo navedene 
značilnosti, bi vsekakor morala ostati 
omejena na značilnosti, ki imajo 
neposredne posledice za člane osebja v 
njihovem delovnem okolju. Uporabljati bi 
se morala v skladu z Direktivo 96/71/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na 
delo v okviru opravljanja storitev in to na 
način, ki ni neposredno ali posredno 
diskriminacijski do gospodarskih subjektov 
iz drugih držav članic ali tretjih držav, ki so 
pogodbenice Sporazuma ali sporazumov o 
prosti trgovini, katerih podpisnica je Unija.

predmetom javnega naročila. Tehnične 
specifikacije in merila za oddajo bi bilo 
treba razlagati široko. Zadevne 
specifikacije in merila se lahko torej 
nanašajo na življenjski cikel in na 
družbeno trajnosten proizvodni proces, 
vključno s socialnimi in okoljskimi vidiki 
proizvodnega procesa ali dobave izdelkov 
ali storitev. Javni organi naročniki lahko 
tehnične specifikacije ali merila za oddajo 
uporabijo tudi za to, da čim bolj omejijo 
škodljive družbene ali okoljske učinke 
oziroma čim bolj spodbudijo pozitivne 
družbene ali okoljske učinke. Za boljšo 
vključitev socialnih dejavnikov v javno 
naročanje se lahko naročnikom tudi 
omogoči vključitev značilnosti v zvezi z 
delovnimi pogoji oseb, ki neposredno 
sodelujejo v zadevnem postopku 
proizvodnje ali zagotavljanja, v tehnične 
specifikacije in v merila za oddajo. Te 
značilnosti bi se morale uporabljati v 
okviru opravljanja storitev in to na način, 
ki ni neposredno ali posredno 
diskriminacijski do gospodarskih subjektov 
iz drugih držav članic ali tretjih držav, ki so 
pogodbenice Sporazuma ali sporazumov o 
prosti trgovini, katerih podpisnica je Unija.

Or. fr

Predlog spremembe 16
Predlog direktive
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48) Za naročila storitev in naročila, ki 
vključujejo projektiranje gradenj, bi bilo 
treba naročnikom omogočiti tudi, da 
uporabijo kot merilo za oddajo 
organizacijo, usposobljenost in izkušnje 
osebja, dodeljenega za izvedbo zadevnega 

(48) Za naročila storitev in naročila, ki 
vključujejo projektiranje gradenj, bi bilo 
treba naročnikom omogočiti tudi, da 
uporabijo kot tehnične specifikacije in 
merilo za oddajo organizacijo, 
usposobljenost in izkušnje osebja, 
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naročila, saj to lahko vpliva na kakovost 
izvedbe naročila in posledično na 
ekonomsko vrednost ponudbe.

dodeljenega za izvedbo zadevnega 
naročila, saj to lahko vpliva na kakovost in 
socialno trajnost izvedbe naročila in 
posledično na določitev ponudbe, ki 
zagotavlja najboljši rezultat v smislu 
razmerja med stroški in koristmi.

Or. fr

Predlog spremembe 17
Predlog direktive
Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev
Člen 79.

Predlog spremembe 18
Predlog direktive
Uvodna izjava 50
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) Pogoji izvajanja naročila so v skladu s 
to direktivo, če niso neposredno ali 
posredno diskriminacijski, če so povezani s 
predmetom naročila in so navedeni v 
obvestilu, ki se uporabi za javni razpis, ali 
dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila.
Njihov cilj je lahko zlasti spodbujanje 
poklicnega usposabljanja na delovnem 
mestu, zaposlovanje ljudi z velikimi 
težavami pri vključevanju, boj proti 
brezposelnosti, varstvo okolja ali dobro 
počutje živali. Navedejo se na primer lahko 
zahteve, ki se uporabljajo med izvajanjem 
naročila, za zaposlitev dolgoročnih 
iskalcev zaposlitve ali izvajanje ukrepov za 
usposabljanje brezposelnih ali mladih, za 
osnovno skladnost s temeljnimi 
konvencijami Mednarodne organizacije 
dela (MOD), tudi če te konvencije niso bile 
prenesene v nacionalno zakonodajo, ter za 
zaposlovanje bolj prikrajšanih oseb, kakor 
se to zahteva v skladu z nacionalno 
zakonodajo.

(50) Pogoji izvajanja naročila so v skladu s 
to direktivo, če niso neposredno ali 
posredno diskriminacijski, če so povezani s 
predmetom naročila in so navedeni v 
obvestilu, ki se uporabi za javni razpis, ali 
dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila.
Njihov cilj je lahko zlasti spodbujanje 
poklicnega usposabljanja na delovnem 
mestu, zaposlovanje ljudi z velikimi 
težavami pri vključevanju, boj proti 
brezposelnosti, varstvo okolja ali dobro 
počutje živali. Navedejo se na primer lahko 
zahteve, ki se uporabljajo med izvajanjem 
naročila, za izvajanje ukrepov za 
usposabljanje brezposelnih ali mladih, za 
osnovno skladnost s temeljnimi 
konvencijami Mednarodne organizacije 
dela (MOD), tudi če te konvencije niso bile 
prenesene v nacionalno zakonodajo, ter za 
zaposlovanje bolj prikrajšanih oseb, kakor 
se to zahteva v skladu z nacionalno 
zakonodajo.

Or. fr

Predlog spremembe 19
Predlog direktive
Uvodna izjava 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(51) Med izvajanjem naročila se 
uporabljajo veljavni zakoni, predpisi in 
kolektivne pogodbe na nacionalni ravni in 
na ravni Unije s področij pogojev 
zaposlovanja in varstva pri delu, če so 
takšna pravila in njihova uporaba v 
skladu z zakonodajo Unije. V čezmejnih 
primerih, ko delavci iz ene države članice 
opravljajo storitve v drugi državi članici 
zaradi izvajanja naročila, 
Direktiva 96/71/ES Evropskega 

(51) Med izvajanjem naročila se 
uporabljajo veljavni zakoni in predpisi na 
nacionalni ravni in na ravni Unije s 
področij pogojev zaposlovanja in varstva 
pri delu, kot tudi kolektivne pogodbe, ki 
veljajo v kraju izvajanja gradnje ali 
storitve oziroma dobave blaga.
Neizpolnjevanje navedenih obveznosti se 
lahko obravnava kot huda kršitev ali 
prekršek v zvezi s poklicnim ravnanjem 
zadevnega gospodarskega subjekta, ki 
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parlamenta in Sveta z dne 
16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na 
delo v okviru opravljanja storitev določa 
minimalne pogoje, ki jih mora država 
gostiteljica upoštevati v zvezi s takimi 
napotenimi delavci. Če nacionalna 
zakonodaja vsebuje določbe v zvezi s tem,
se lahko neizpolnjevanje navedenih 
obveznosti obravnava kot huda kršitev ali 
prekršek v zvezi s poklicnim ravnanjem 
zadevnega gospodarskega subjekta, ki 
lahko povzroči izključitev tega 
gospodarskega subjekta iz postopka za 
oddajo javnega naročila.

lahko povzroči izključitev tega 
gospodarskega subjekta iz postopka za 
oddajo javnega naročila.

Or. fr

Obrazložitev

Člen 79

Predlog spremembe 20
Predlog direktive
Uvodna izjava 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr
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Predlog spremembe 21
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Ta direktiva ne posega v pravico 
javnih organov na vseh ravneh, da 
odločajo, ali, kako in v kolikšni meri želijo 
samostojno izvajati javne funkcije. Javni 
organi lahko opravljajo naloge javnega 
interesa z uporabo lastnih sredstev, ne da 
bi se morali zanašati na zunanje 
gospodarske subjekte. To lahko počnejo v 
sodelovanju z drugimi javnimi organi.

Or. en

Predlog spremembe 22
Predlog direktive
Člen 2 – točka 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 23
Predlog direktive
Člen 2 – točka 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) „značilnosti življenjskega cikla“ 
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pomenijo elemente katerega koli dela 
življenjskega cikla izdelka ali gradnje ali 
zagotavljanja storitve, kot je opredeljen v 
točki 22 tega člena. Značilnosti 
življenjskega cikla so lahko nevidne 
značilnosti, ki so del izdelka kot posledica 
odločitev, sprejetih v fazi proizvodnje ali 
drugih neuporabniških fazah 
življenjskega cikla izdelka, tudi če se 
tovrstne značilnosti ne kažejo kot fizične 
ali funkcionalne značilnosti končnega 
izdelka ali storitve;

Or. en

Predlog spremembe 24
Predlog direktive
Člen 2 – točka 22 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22b) „družbeno trajnosten proizvodni 
proces“ pomeni proizvodni proces, v 
katerem zagotavljanje gradenj, storitev in 
blaga poteka ob spoštovanju zdravstvenih 
in varnostnih ter socialnih in delovnih 
zakonov, pravil in standardov, predvsem 
glede načela enake obravnave na 
delovnem mestu. Načelo enake obravnave 
na delovnem mestu se nanaša na 
upoštevanje ustreznih določil in pogojev 
zaposlovanja, vključno z zdravstvenimi in 
varnostnimi ter socialnimi in delovnimi 
zakoni, pravili in standardi, ki jih 
določajo zakonodaja Unije, nacionalne 
zakonodaje in kolektivne pogodbe, ki 
veljajo za zagotavljanje gradenj, storitev 
in blaga;

Or. en



PR\902023SL.doc 23/73 PE483.470v02-00

SL

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11a
Odstopanje od uporabe te direktive zaradi 

zaščite poslovne strategije
Če bi bila lahko v postopku javnega 
naročanja razkrita poslovna strategija, 
katere razkritje konkurenci bi bilo lahko 
škodljivo, lahko naročnik pri nadzornem 
organu iz člena 93 zaprosi za odobritev 
odstopanja od uporabe te direktive.
Za namene prvega pododstavka naročnik 
vlagatelj nadzornemu organu iz člena 93 
predloži ustrezno obrazloženo vlogo v 
skladu s točko (ba) prvega pododstavka 
člena 93(3).
Če nadzorni organ odobri zadevno 
odstopanje v skladu s prvim 
pododstavkom, se ta direktiva za 
obravnavani postopek naročanja ne 
uporablja.

Or. fr

Predlog spremembe 26
Predlog direktive
Člen 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 14a
Dejanska vzajemnost

Praktično izvajanje Sporazuma o vladnih 
naročilih1 znotraj zakonodajnega okvira 
Unije o javnih naročilih temelji na 
predhodni oceni pravilnega izvajanja 
načela dejanske vzajemnosti pri odpiranju 
trga med Evropsko unijo in tretjimi 
državami podpisnicami. Ta ocena 
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dejanske vzajemnosti se razširi na tretje 
države, ki niso podpisnice Sporazuma o 
vladnih naročilih in imajo dostop do 
evropskega trga javnih naročil;
_______________
1 UL L 336, 23.12.1994.

Or. en

Predlog spremembe 27
Predlog direktive
Člen 19 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(c) finančne storitve v zvezi z izdajo, 
prodajo, nakupom ali prenosom 
vrednostnih papirjev ali drugih finančnih 
instrumentov v smislu 
Direktive 2004/39/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta in operacije, izvedene 
z evropskim instrumentom za finančno 
stabilnost, še zlasti operacije za pridobitev 
denarja ali kapitala naročnikov, ter 
storitve centralnih bank;

Or. fr

Predlog spremembe 28
Predlog direktive
Člen 21 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odnosi med javnimi organi Sodelovanje med javnimi organi naročniki

Or. fr

Predlog spremembe 29
Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 1 – pododstavek 1 - točka b 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 30
Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) v odvisni pravni osebi zasebni sektor ni 
udeležen.

(c) v odvisni pravni osebi zasebni sektor ni 
udeležen, razen v primeru udeležbe 
zasebnega sektorja v samem 
obvladujočem javnem organu naročniku 
ali sami odvisni pravni osebi, če ta 
delujeta kot organa javnega prava in v 
skladu s pojmom socialnega podjetja.

Or. fr

Predlog spremembe 31
Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Odstavek 1 se uporablja tudi, če odvisni 
subjekt, ki je javni organ naročnik, odda 
naročilo svojemu obvladujočemu podjetju 
ali drugi pravni osebi, ki jo obvladuje isti 
javni organ naročnik, če v pravni osebi, ki 
se ji odda javno naročilo, zasebni sektor ni 
udeležen.

2. Odstavek 1 se uporablja tudi, če odvisni 
subjekt, ki je javni organ naročnik, odda 
naročilo svojemu obvladujočemu podjetju 
ali drugi pravni osebi, ki jo obvladuje isti 
javni organ naročnik, če v pravni osebi, ki 
se ji odda javno naročilo, zasebni sektor ni 
udeležen, razen v primeru udeležbe 
zasebnega sektorja v samem 
obvladujočem javnem organu naročniku 
ali sami pravni osebi, ki jo obvladuje isti 
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javni organ naročnik, če ta delujeta kot 
organa javnega prava in v skladu s 
pojmom socialnega podjetja.

Or. fr

Predlog spremembe 32
Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zadevna pravna oseba najmanj 90 %
svoje dejavnosti izvaja za javne organe 
naročnike, ki jo obvladujejo, ali za druge 
pravne osebe, ki jih obvladujejo isti javni 
organi naročniki;

(b) zadevna pravna oseba bistveni del svoje 
dejavnosti izvaja za javne organe 
naročnike, ki jo obvladujejo, ali za druge 
pravne osebe, ki jih obvladujejo isti javni 
organi naročniki;

Or. fr

Predlog spremembe 33
Predlog direktive
Člen 21– odstavek 3 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) v odvisni pravni osebi zasebni sektor ni 
udeležen.

(c) v odvisni pravni osebi zasebni sektor ni 
udeležen, razen v primeru udeležbe 
zasebnega sektorja v samih obvladujočih 
javnih organih naročnikih ali sami 
odvisni pravni osebi, če ti delujejo kot 
organi javnega prava in v skladu s 
pojmom socialnega podjetja.

Or. fr

Predlog spremembe 34
Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za sporazum, sklenjen med dvema ali 
več javnimi organi naročniki, se ne šteje, 
da je „naročilo gradenj, blaga ali storitev“ 
v smislu točke 7 člena 2 te direktive, če so 
izpolnjeni naslednji kumulativni pogoji:

4. Za sporazum, sklenjen med dvema ali 
več javnimi organi naročniki, se ne šteje, 
da je „naročilo gradenj, blaga ali storitev“ 
v smislu točke 7 člena 2 te direktive, če so 
izpolnjeni naslednji kumulativni pogoji:

(a) sporazum vzpostavlja lojalno
sodelovanje med udeleženimi javnimi 
organi naročniki pri skupnem izvajanju 
nalog javnih storitev, ki vključuje 
vzajemne pravice in obveznosti;

(a) sporazum vzpostavlja sodelovanje med 
udeleženimi javnimi organi naročniki za 
zagotovitev izvajanja naloge javne 
storitve, ki je skupna vsem zadevnim 
organom, ali združitve sredstev za 
izvajanje nalog posameznih organov;

(b) sporazum se ureja samo ob 
upoštevanju vidikov javnega interesa;

(b) sporazum ne določa javnega 
naročanja, ki bi bilo lahko potrebno za 
izvajanje naloge javne storitve iz točke (a), 
niti zanj nima škodljivih posledic;

(c) udeleženi javni organi naročniki na 
odprtem trgu ne ustvarijo več kot 10 % 
prihodka iz dejavnosti, ki so pomembne za 
izvajanje sporazuma;

(c) sporazum sklenejo le javni organi brez 
udeležbe zasebne strani, razen v primeru 
udeležbe zasebnega sektorja v samih 
javnih organih naročnikih, ki se v 
sodelovanje vključijo kot organi javnega 
prava, ki jih je država članica pooblastila 
za izvajanje naloge javne storitve, in 
delujejo v skladu s pojmom socialnega 
podjetja.

(d) sporazum ne vključuje finančnih 
nakazil med udeleženimi javnimi organi 
naročniki, razen nakazil, ki ustrezajo 
povračilu dejanskih stroškov gradenj, 
storitev ali blaga;

e) v nobenem od vključenih javnih 
organov naročnikov zasebni sektor ni 
udeležen.

Or. fr

Predlog spremembe 35
Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 5 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izključitve iz odstavkov od 1 do 4 se 
prenehajo uporabljati takoj, ko se vključi 
oseba zasebnega sektorja, kar povzroči, da 
je treba naročila odpreti konkurenci z 
rednimi postopki javnega naročanja.

Izključitve iz odstavkov od 1 do 4 se 
prenehajo uporabljati takoj, ko se vključi 
oseba zasebnega sektorja, kar povzroči, da 
je treba naročila odpreti konkurenci z 
rednimi postopki javnega naročanja, razen 
v primeru udeležbe zasebnega sektorja v 
samih sodelujočih javnih organih 
naročnikih v okviru izvajanja naloge 
javne storitve, ki jim jo je dodelila država 
članica, če ti delujejo kot organi javnega 
prava in torej le v javnem interesu ali v 
socialne namene, brez kakršnih koli 
drugačnih ciljev in v skladu s pojmom
socialnega podjetja.

Or. fr

Predlog spremembe 36
Predlog direktive
Člen 30 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 37
Predlog direktive
Člen 30 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Javni organi naročniki skupini 
gospodarskih subjektov omogočijo, da 
izpolni vse tehnične, pravne in finančne 
zahteve kot en subjekt s seštevanjem 
posameznih lastnosti svojih pripadnikov. 

Or. en

Predlog spremembe 38
Predlog direktive
Člen 33 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) po telefonu v primerih in okoliščinah 
iz odstavka 6;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 39
Predlog direktive
Člen 33 – odstavek 6 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prijave za sodelovanje v postopkih za 
oddajo naročil se lahko oddajo pisno ali po 
telefonu; v drugem primeru je treba pred 
potekom roka za njihovo sprejetje poslati 
pisno potrdilo;

(a) prijave za sodelovanje v postopkih za 
oddajo naročil se lahko oddajo pisno;

Or. en
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Predlog spremembe 40
Predlog direktive
Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pojem navzkrižje interesov zajema najmanj 
vse situacije, ko imajo osebe iz odstavka 2 
neposreden ali posreden osebni interes pri 
izidu postopka naročanja, ki bi lahko 
vplival na nepristransko in objektivno 
izvajanje njihovih nalog.

Pojem navzkrižje interesov zajema najmanj 
vse situacije, ko imajo osebe iz odstavka 2 
neposreden ali posreden skupni interes pri 
izidu postopka naročanja, ki bi lahko 
vplival na nepristransko in objektivno 
izvajanje njihovih nalog.

Or. en

Predlog spremembe 41
Predlog direktive
Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene tega člena „osebni interesi“ 
pomenijo kakršne koli družinske, 
čustvene, ekonomske, politične ali druge
skupne interese s kandidati ali ponudniki, 
vključno z navzkrižjem poklicnih 
interesov.

Za namene tega člena „skupni interesi“ 
pomenijo kakršne koli ekonomske interese 
ali družinske vezi s kandidati ali 
ponudniki, vključno z navzkrižjem 
poklicnih interesov.

Or. en

Predlog spremembe 42

Predlog direktive
Člen 40 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Minimalni rok za sprejemanje ponudb je 
40 dni od datuma, ko je bilo poslano 
obvestilo o naročilu.

Minimalni rok za sprejemanje ponudb je 
52 dni od datuma, ko je bilo poslano 
obvestilo o naročilu.

Or. fr
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Predlog spremembe 43
Predlog direktive
Člen 40 – odstavek 1 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Javno naročilo se odda izključno na 
podlagi merila za oddajo naročila 
ekonomsko najugodnejšemu ponudniku v 
skladu s členom 67(1).

Or. en

Predlog spremembe 44

Predlog direktive
Člen 40 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar so naročniki objavili periodično 
informativno obvestilo, ki ni namenjeno 
objavi javnega razpisa, je v skladu z 
drugim pododstavkom odstavka 1 tega 
člena najkrajši časovni rok za sprejemanje 
ponudb mogoče skrajšati na 20 dni, pod 
pogojem, da sta izpolnjena oba izmed 
naslednjih pogojev:

2. Kadar so naročniki objavili periodično 
informativno obvestilo, ki ni namenjeno 
objavi javnega razpisa, je v skladu z 
drugim pododstavkom odstavka 1 tega 
člena najkrajši časovni rok za sprejemanje 
ponudb mogoče skrajšati na 36 dni, pod 
pogojem, da sta izpolnjena oba izmed 
naslednjih pogojev:

Or. fr

Predlog spremembe 45

Predlog direktive
Člen 40 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v objavo je bilo poslano najmanj 45 dni 
in največ 12 mesecev pred datumom, ko je 
bilo poslano obvestilo o naročilu.

(b) v objavo je bilo poslano najmanj 52 dni 
in največ 12 mesecev pred datumom, ko je 
bilo poslano obvestilo o naročilu.
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Or. fr

Predlog spremembe 46

Predlog direktive
Člen 40 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če v nujnih primerih, ki jih naročniki 
ustrezno utemeljijo, ni mogoče upoštevati 
roka iz drugega pododstavka odstavka 1, 
naročniki lahko določijo rok, ki ni krajši od 
20 dni od datuma, ko je bilo poslano 
obvestilo o naročilu.

3. Če v nujnih primerih, ki jih naročniki 
ustrezno utemeljijo, ni mogoče upoštevati 
roka iz drugega pododstavka odstavka 1, 
naročniki lahko določijo rok, ki ni krajši od 
22 dni od datuma, ko je bilo poslano 
obvestilo o naročilu.

Or. fr

Predlog spremembe 47

Predlog direktive
Člen 40 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Naročnik lahko za pet dni skrajša rok za 
sprejemanje ponudb iz drugega 
pododstavka odstavka 1, če sprejme, da se 
ponudbe lahko oddajo z elektronskimi 
sredstvi v skladu s členom 33(3), (4) in (5).

4. Naročnik lahko za sedem dni skrajša rok 
za sprejemanje ponudb iz drugega 
pododstavka odstavka 1, če sprejme, da se 
ponudbe lahko oddajo z elektronskimi 
sredstvi v skladu s členom 33(3), (4) in (5).

Or. fr

Predlog spremembe 48

Predlog direktive
Člen 41– odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Minimalni rok za sprejemanje prijav za 
sodelovanje se praviloma določi na 
najmanj 30 dni od datuma, na katerega je 

Minimalni rok za sprejemanje prijav za 
sodelovanje se praviloma določi na 
najmanj 37 dni od datuma, na katerega je 
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obvestilo o naročilu ali povabilo za 
potrditev interesa poslano, in v nobenem 
primeru ne sme biti krajši od 15 dni.

obvestilo o naročilu ali povabilo za 
potrditev interesa poslano, in v nobenem 
primeru ne sme biti krajši od 22 dni.

Or. fr

Predlog spremembe 49

Predlog direktive
Člen 41 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Rok za sprejemanje ponudb se lahko določi 
na podlagi medsebojnega dogovora med 
naročnikom in izbranimi kandidati, če 
imajo vsi kandidati na voljo enako časa za 
pripravo in oddajo ponudb. Če ni mogoče 
doseči dogovora glede roka za sprejemanje 
ponudb, naročnik določi rok, ki ne sme biti 
v nobenem primeru manj kot 10 dni od 
datuma, na katerega je bilo poslano 
povabilo k oddaji ponudbe.

Rok za sprejemanje ponudb se lahko določi 
na podlagi medsebojnega dogovora med 
naročnikom in izbranimi kandidati, če 
imajo vsi kandidati na voljo enako časa za 
pripravo in oddajo ponudb. Če ni mogoče 
doseči dogovora glede roka za sprejemanje 
ponudb, naročnik določi rok, ki ne sme biti 
v nobenem primeru manj kot 24 dni od 
datuma, na katerega je bilo poslano 
povabilo k oddaji ponudbe.

Or. fr

Predlog spremembe 50

Predlog direktive
Člen 42 – odstavek 1 – pododstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Minimalni rok za sprejemanje prijav za 
sodelovanje se praviloma določi na 
najmanj 30 dni od datuma, na katerega je 
obvestilo o naročilu ali, kadar se kot 
sredstvo za objavo javnega razpisa uporabi 
periodično informativno obvestilo, 
povabilo za potrditev interesa poslano, in v 
nobenem primeru ne sme biti krajši od 15
dni.

Minimalni rok za sprejemanje prijav za 
sodelovanje se praviloma določi na 
najmanj 37 dni od datuma, na katerega je 
obvestilo o naročilu ali, kadar se kot 
sredstvo za objavo javnega razpisa uporabi 
periodično informativno obvestilo, 
povabilo za potrditev interesa poslano, in v 
nobenem primeru ne sme biti krajši od 22
dni.

Or. fr
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Predlog spremembe 51

Predlog direktive
Člen 42 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Rok za sprejemanje ponudb se lahko določi 
na podlagi medsebojnega dogovora med 
naročnikom in izbranimi kandidati, če 
imajo vsi kandidati na voljo enako časa za 
pripravo in oddajo ponudb. Če ni mogoče 
doseči dogovora glede roka za sprejemanje 
ponudb, naročnik določi rok, ki ne sme biti 
v nobenem primeru manj kot 10 dni od 
datuma, na katerega je bilo poslano 
povabilo k oddaji ponudbe.

Rok za sprejemanje ponudb se lahko določi 
na podlagi medsebojnega dogovora med 
naročnikom in izbranimi kandidati, če 
imajo vsi kandidati na voljo enako časa za 
pripravo in oddajo ponudb. Če ni mogoče 
doseči dogovora glede roka za sprejemanje 
ponudb, naročnik določi rok, ki ne sme biti 
v nobenem primeru manj kot 24 dni od 
datuma, na katerega je bilo poslano 
povabilo k oddaji ponudbe.

Or. fr

Predlog spremembe 52
Predlog direktive
Člen 43 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko določijo možnost, 
da naročniki lahko uporabljajo inovacijska 
partnerstva, kot je določeno v tej direktivi.
Lahko se odločijo, da ne bodo prenesle 
inovacijskih partnerstev v svojo 
nacionalno zakonodajo ali da bodo 
njihovo uporabo omejile na nekatere vrste 
naročil.

1. Države članice določijo možnost, da 
naročniki lahko uporabljajo inovacijska 
partnerstva, kot je določeno v tej direktivi.

Or. en



PR\902023SL.doc 35/73 PE483.470v02-00

SL

Predlog spremembe 53

Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Veljavnost okvirnega sporazuma ni daljša 
od štirih let, razen v izjemnih primerih, ki 
se ustrezno utemeljijo, zlasti s predmetom 
okvirnega sporazuma.

Veljavnost okvirnega sporazuma ni daljša 
od štirih let, razen v ustrezno utemeljenih
primerih, zlasti v eni od spodaj navedenih 
okoliščin:
(a) za izvajanje okvirnega sporazuma je 
potrebna naložba, ki:
(i) se bo amortizirala v več kot štirih letih;
(ii) je povezana z usposabljanjem ali 
ohranjanjem znanj zaposlenih ali
(iii) zadeva področje inovacij, raziskav ali 
razvoja;
(b) okvirni sporazum se navezuje na 
varovalne ali varnostne vidike ali
(c) zaradi predmeta ali izvedbenega roka 
pri uresničevanju okvirnega sporazuma je 
potrebno več kot štiriletno obdobje.

Or. fr

Predlog spremembe 54
Predlog direktive
Člen 47 – odstavek 3 - točka a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Elektronska dražba temelji na enem od 
naslednjih meril:

3. Elektronska dražba temelji na cenah 
in/ali novih vrednostih elementov ponudb, 
navedenih v specifikacijah.

(a) izključno na cenah, kadar se naročilo 
odda ponudniku z najnižjo ceno;
(b) na cenah in/ali novih vrednostih 
elementov ponudb, navedenih v 
specifikacijah, kadar se ponudba odda 
ekonomsko najugodnejšemu ponudniku.

Or. en
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Predlog spremembe 55
Predlog direktive
Člen 47 – odstavek 5 - pododstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pred začetkom postopka elektronske 
dražbe naročniki opravijo celovito začetno 
ocenjevanje ponudb v skladu z merilom ali
merili za oddajo naročila in utežjo, ki jim 
je določena.

5. Pred začetkom postopka elektronske 
dražbe naročniki opravijo celovito začetno 
ocenjevanje ponudb v skladu z merili za 
oddajo naročila in utežjo, ki jim je 
določena.

Or. en

Predlog spremembe 56
Predlog direktive
Člen 54 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tehnične specifikacije iz točke 1 
Priloge VIII se navedejo v dokumentaciji 
v zvezi z oddajo naročila. V njih so 
opredeljene zahtevane značilnosti gradnje, 
storitve ali blaga.

Tehnične specifikacije se navedejo v 
dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila. V 
njih so opredeljene zahtevane značilnosti 
gradnje, storitve ali blaga, da bi tako 
izpolnili funkcionalne in trajnostne cilje 
naročnika.

Or. en

Predlog spremembe 57
Predlog direktive
Člen 54 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Te značilnosti se lahko nanašajo tudi na 
poseben postopek proizvodnje ali 
zagotavljanja zahtevanih gradenj, blaga ali 
storitev ali katere koli druge faze v 
njihovem življenjskem ciklu, kot je 
navedeno v točki (22) člena 2.

Te značilnosti se nanašajo tudi na poseben 
postopek proizvodnje ali zagotavljanja 
zahtevanih gradenj, blaga ali storitev ali 
katere koli druge faze v njihovem 
življenjskem ciklu in družbeno 
trajnostnem proizvodnem procesu, kot je 
navedeno v točki (22), (22a) in (22b) 
člena 2.
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Predlog spremembe 58
Predlog direktive
Člen 54 – odstavek 1 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 59
Predlog direktive
Člen 54 – odstavek 1 – pododstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tehnične specifikacije lahko po potrebi 
vključujejo tudi zahteve, ki se nanašajo 
na:

Or. en

Predlog spremembe 60
Predlog direktive
Člen 54 – odstavek 1 – pododstavek 5 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) uspešno izvajanje, vključno s 
stopnjami okoljske in podnebne 
uspešnosti ter uspešnosti v zvezi z 
družbeno trajnostnim proizvodnim 
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procesom;

Or. en

Predlog spremembe 61
Predlog direktive
Člen 54 – odstavek 1 – pododstavek 5 – točka b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) značilnosti življenjskega cikla;

Or. en

Predlog spremembe 62
Predlog direktive
Člen 54 – odstavek 1 – pododstavek 5 – točka c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) družbeno trajnosten proizvodni proces;

Or. en

Predlog spremembe 63
Predlog direktive
Člen 54 – odstavek 1 – pododstavek 5 – točka d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) organiziranost, usposobljenost in 
izkušnje osebja, določenega za izvajanje 
zadevnega javnega naročila;

Or. en

Predlog spremembe 64
Predlog direktive
Člen 54 – odstavek 1 – pododstavek 5 – točka e (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) varnost ali mere, vključno s postopki 
glede zagotavljanja kakovosti, 
terminologije, znakov, preizkušanj in 
metod preizkušanja, pakiranja, 
zaznamovanja in označevanja ter navodil 
za uporabo;

Or. en

Predlog spremembe 65
Predlog direktive
Člen 54 – odstavek 1 – pododstavek 5 – točka f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) pravila glede zasnove in stroškov, 
pogoje za testiranje, inšpekcijske preglede 
in sprejemljivost gradenj in 
konstrukcijskih metod ali tehnik, ki jih 
lahko predpiše naročnik v skladu s 
splošnimi ali posebnimi predpisi glede 
končanih gradenj ter materialov ali delov, 
ki jih vključujejo.

Or. en

Predlog spremembe 66
Predlog direktive
Člen 54 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v smislu izvedbe ali funkcionalnih 
zahtev, vključno z okoljskimi značilnostmi, 
če so parametri dovolj natančni, da 
ponudnikom omogočajo opredeliti predmet 
naročila in da naročnikom omogočijo 
oddajo naročila;

(a) v smislu izvedbe ali funkcionalnih 
zahtev, vključno s socialnimi in okoljskimi 
značilnostmi, če so parametri dovolj 
natančni, da ponudnikom omogočajo 
opredeliti predmet naročila in da 
naročnikom omogočijo oddajo naročila; v
skladu z odstavkom 1 je mogoče tehnične 
specifikacije oblikovati v obliki izvedbenih 
ali funkcionalnih zahtev, ki se nanašajo 
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na značilnosti življenjskega cikla ali 
družbeno trajnostnega proizvodnega 
procesa zahtevanih gradenj, blaga ali 
storitev, ne samo v obliki izvedbenih ali 
funkcionalnih zahtev za gradnje, blago ali 
storitve v uporabi;

Or. en

Predlog spremembe 67
Predlog direktive
Člen 54 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) s sklicevanjem na tehnične
specifikacije in po prednostnem vrstnem 
redu na nacionalne standarde, ki so 
prevzeti po evropskih standardih, 
evropska tehnična soglasja, skupne 
tehnične specifikacije, mednarodne 
standarde, druge tehnične referenčne 
sisteme, ki so jih določili evropski organi 
za standardizacijo, ali, če teh ni, na 
nacionalne standarde, nacionalna 
tehnična soglasja ali nacionalne tehnične 
specifikacije, povezane z načrtovanjem, 
izračunom in izvedbo gradbenih del ter 
uporabo blaga; pri vsakem sklicevanju se 
navedeta besedi „ali enakovredni“;

(b) s sklicevanjem na specifikacije ter
standarde, določene v točki 2 Priloge VIII, 
pri čemer se daje prednost evropskim in 
mednarodnim standardom, in sicer samo 
v primeru, da nacionalni standardi ne 
obstajajo; pri vsakem sklicevanju se 
navedeta besedi „ali enakovredni“;

Or. en

Predlog spremembe 68
Predlog direktive
Člen 54 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) v smislu izvedbenih ali funkcionalnih 
zahtev iz točke (a), s sklicevanjem na 
tehnične specifikacije iz točke (b) kot 
načina za predpostavko o skladnosti s 
takimi izvedbenimi ali funkcionalnimi 

(c) v smislu izvedbenih ali funkcionalnih 
zahtev iz točke (a), s sklicevanjem na 
tehnične specifikacije in standarde iz 
točke (b) kot načina za predpostavko o 
skladnosti s takimi izvedbenimi ali 
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zahtevami; funkcionalnimi zahtevami;

Or. en

Predlog spremembe 69
Predlog direktive
Člen 54 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) s sklicevanjem na tehnične specifikacije 
iz točke (b) za nekatere značilnosti ter s 
sklicevanjem na izvedbene ali 
funkcionalne zahteve iz točke (a) za druge 
značilnosti.

(d) s sklicevanjem na tehnične specifikacije 
in standarde iz točke (b) za nekatere 
značilnosti ter s sklicevanjem na izvedbene 
ali funkcionalne zahteve iz točke (a) za 
druge značilnosti.

Or. en

Predlog spremembe 70
Predlog direktive
Člen 54 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če tega ne opravičuje predmet naročila, 
se tehnične specifikacije ne sklicujejo na 
posamezno znamko ali vir ali na določen 
postopek ali na blagovne znamke, patente, 
tipe ali posebno poreklo ali proizvodnjo, če 
bi se s takim navajanjem dajala prednost 
nekaterim podjetjem ali nekaterim 
proizvodom ali bi s tem bili izločeni. Tako 
sklicevanje je izjemoma dovoljeno, če ni 
mogoče dovolj natančno in razumljivo 
opisati predmeta naročila v skladu z 
odstavkom 3. Pri takem sklicevanju se 
navedeta besedi „ali enakovredni“.

4. Če to upravičuje predmet naročila, se 
tehnične specifikacije lahko sklicujejo na 
posamezno znamko ali vir, lokacijo 
proizvodnje ali določen postopek ali na 
blagovne znamke, patente, tipe ali posebno 
poreklo ali proizvodnjo. Pri takem 
sklicevanju se navedeta besedi „ali 
enakovredni“.

Or. en
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Predlog spremembe 71
Predlog direktive
Člen 54 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če naročnik uporabi možnost 
sklicevanja na specifikacije iz točke (b) 
odstavka 3, ne zavrne ponudbe z 
obrazložitvijo, da gradbena dela, dobave in 
storitve, ki so ponujeni, ne izpolnjujejo 
specifikacij, na katere se sklicuje, če 
ponudnik v svoji ponudbi s katerimi koli 
ustreznimi sredstvi, vključno z načini 
dokazovanja iz člena 56, dokaže, da 
rešitve, ki jih predlaga, na enakovreden 
način izpolnjujejo zahteve, opredeljene s 
tehničnimi specifikacijami.

5. Če naročnik uporabi možnost 
sklicevanja na specifikacije in standarde iz 
točke (b) odstavka 3, ne zavrne ponudbe z 
obrazložitvijo, da gradbena dela, dobave in 
storitve, ki so ponujeni, ne izpolnjujejo 
specifikacij in standardov, na katere se 
sklicuje, če ponudnik v svoji ponudbi s 
katerimi koli ustreznimi sredstvi, vključno 
z načini dokazovanja iz člena 56, dokaže, 
da rešitve, ki jih predlaga, na enakovreden 
način izpolnjujejo zahteve, opredeljene s 
tehničnimi specifikacijami.

Or. en

Predlog spremembe 72
Predlog direktive
Člen 54 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če naročnik izkoristi možnost iz točke (a) 
odstavka 3, da tehnične specifikacije 
opredeli z izvedbenimi ali funkcionalnimi 
zahtevami, ne sme zavrniti ponudbe za 
blago, storitve ali gradbena dela, skladne z 
nacionalnim standardom, ki prevzema 
evropski standard, z evropskim tehničnim 
soglasjem, skupno tehnično specifikacijo, 
mednarodnim standardom ali tehničnim 
referenčnim sistemom, ki ga je določil 
Evropski organ za standardizacijo, če se te 
specifikacije nanašajo na izvedbene ali 
funkcionalne zahteve, ki jih je določil.

Če naročnik izkoristi možnost iz točke (a) 
odstavka 3, da tehnične specifikacije 
opredeli z izvedbenimi ali funkcionalnimi 
zahtevami, ne sme zavrniti ponudbe za 
blago, storitve ali gradbena dela, skladne z 
nacionalnim standardom, če se merila za ta 
standard nanašajo na izvedbene ali 
funkcionalne zahteve, ki jih je določil.

Or. en
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Predlog spremembe 73
Predlog direktive
Člen 55 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 74
Predlog direktive
Člen 55 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar naročniki določijo okoljske, socialne 
ali druge značilnosti gradbenega dela, 
storitve ali blaga v smislu izvedbenih ali 
funkcionalnih zahtev iz točke (a) 
odstavka 3 člena 54, lahko zahtevajo, da ta 
gradbena dela, blago ali storitve nosijo 
posebno oznako, če so izpolnjeni vsi 
naslednji pogoji:

Kadar naročniki določijo okoljske, socialne 
ali druge značilnosti gradbenega dela, 
storitve ali blaga v smislu izvedbenih ali 
funkcionalnih zahtev iz točke (a) 
odstavka 3 člena 54, lahko zahtevajo, da ta 
gradbena dela, blago ali storitve nosijo 
posebno oznako in/ali certifikat standarda, 
ki ga je preverila tretja oseba, če so 
izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a) zahteve v zvezi z oznako zadevajo 
izključno značilnosti, ki so povezane s 
predmetom naročila in so primerne za 
opredelitev značilnosti gradbenih del, blaga 
ali storitev, ki so predmet naročila;

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

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

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

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

(c) oznake in/ali certifikate standarda, ki 
ga je preverila tretja oseba, se določi z 
odprtim in preglednim postopkom, v 
katerem lahko sodelujejo vse zainteresirane 
strani, vključno z vladnimi organi, 
potrošniki, proizvajalci, distributerji in 
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organizacijami, okoljskimi organizacijami,
(d) so oznake na voljo vsem 
zainteresiranim stranem;

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

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

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

Or. en

Predlog spremembe 75
Predlog direktive
Člen 55 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar oznaka izpolnjuje pogoje iz 
točk (b), (c) , (d) in (e) odstavka 1, vendar 
določa tudi zahteve, ki niso povezane s 
predmetom naročila, lahko naročniki 
uporabijo tiste od podrobnih specifikacij 
zadevne oznake ali po potrebi njihove dele, 
ki so povezani s predmetom naročila in so 
ustrezni za opredelitev značilnosti tega 
predmeta.

2. Kadar standard, ki ga je preverila tretja 
oseba, ne ustreza opredelitvi iz točke 5a 
Priloge VIII, ker njegova merila vsebujejo
zahteve, ki niso povezane s predmetom 
naročila, lahko naročniki uporabijo tiste od 
podrobnih specifikacij iz zadevnega
standarda ali po potrebi njihove dele, ki so 
povezani s predmetom naročila in so 
ustrezni za opredelitev značilnosti tega 
predmeta.

Or. en

Predlog spremembe 76
Predlog direktive
Člen 55 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 77
Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Naročila se lahko razdelijo v homogene 
ali heterogene sklope. Uporablja se 
člen 13(7).

1. Razen če predmet naročila ne omogoča 
opredelitve ločenih storitev, naročnik 
svoje naročilo odda v ločenih sklopih.
Uporablja se člen 13(7).

Or. fr

Predlog spremembe 78
Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naročniki v obvestilu o naročilu, v 
povabilu za potrditev interesa ali, kadar se 
javni razpis opravi v obliki obvestila o 
obstoju postopka ugotavljanja 
usposobljenosti, v povabilu za oddajo 
ponudb ali na pogajanja navedejo, če so 
ponudbe omejene izključno na enega ali na 
več sklopov.

Naročniki v obvestilu o naročilu, v 
povabilu za potrditev interesa ali, kadar se 
javni razpis opravi v obliki obvestila o 
obstoju postopka ugotavljanja 
usposobljenosti, v povabilu za oddajo 
ponudb ali na pogajanja navedejo, če so 
ponudbe omejene izključno na enega ali na 
več sklopov. Prosto določijo število 
sklopov, pri čemer upoštevajo zlasti 
tehnične značilnosti želenih storitev, 
strukturo zadevnega gospodarskega 
sektorja in po potrebi pravila, ki se 
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uporabljajo za nekatere poklice.

Or. fr

Predlog spremembe 79
Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Naročniki lahko, tudi če je bila 
navedena možnost oddajanja ponudbe za 
vse sklope, omejijo število sklopov, ki se 
lahko oddajo ponudniku, če je največje 
število navedeno v obvestilu o naročilu ali 
v povabilu za potrditev interesa. Naročniki 
določijo in v razpisni dokumentaciji za 
javno naročilo navedejo cilj ter 
nediskriminatorna merila ali pravila za 
oddajo različnih sklopov, če bi bila 
posledica uporabe izbranih meril za 
oddajo, da se enemu ponudniku odda več 
sklopov od največjega števila.

2. Kandidati ne morejo predložiti različnih 
ponudb glede na število sklopov, ki bi jim 
bili lahko dodeljeni. Naročniki omejijo 
število sklopov, ki se lahko oddajo 
ponudniku, če je največje število navedeno 
v obvestilu o naročilu ali v povabilu za 
potrditev interesa. Naročniki določijo in v 
razpisni dokumentaciji za javno naročilo 
navedejo cilj ter nediskriminatorna merila 
ali pravila za oddajo različnih sklopov.

Or. fr

Predlog spremembe 80
Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V dokumentaciji v zvezi z oddajo naročil, 
ki se nanaša na informacije o sklopih, 
javni organi naročniki pozovejo 
ponudnika, naj za vsak ponujen sklop v 
ponudbi navede potencialni delež 
naročila, ki ga namerava oddati 
podizvajalcem, in morebitne predlagane 
podizvajalce znotraj omejitve treh 
zaporednih ravni podizvajanja v skladu s 
členom 81.

Or. en
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Predlog spremembe 81
Predlog direktive
Člen 70 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Naročniki se lahko odločijo, da ne 
oddajo naročila ponudniku, ki je predložil 
najboljšo ponudbo, če so ugotovili, da ta 
ponudba ni na ustrezen način skladna z 
obveznostmi, določenimi v zakonodaji 
Unije na področju socialnega in 
delovnega prava ali okoljskega prava, ali
določbami mednarodnega socialnega in 
okoljskega prava, naštetimi v Prilogi XIV.

2. Naročniki ne oddajo naročila ponudniku, 
ki je predložil najboljšo ponudbo, če so 
ugotovili, da ta ponudba ni skladna z 
obveznostmi na področju socialnega in 
delovnega prava ali okoljskega prava, 
določenimi v zakonodaji Unije, nacionalni 
zakonodaji ali kolektivnih pogodbah, ki 
veljajo v kraju izvajanja gradnje ali 
storitve oziroma dobave blaga, z 
določbami mednarodnega socialnega in 
okoljskega prava, naštetimi v Prilogi XIV 
ali z določbami na področju prava 
intelektualne lastnine.

Or. en

Predlog spremembe 82
Predlog direktive
Člen 70 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Kjer tovrstni zakoni ne veljajo, so 
kršitve drugih zakonov, ki veljajo za 
ponudnika in zagotavljajo enako raven 
zaščite, prav tako razlog za izključitev.

Or. en

Predlog spremembe 83
Predlog direktive
Člen 70 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija je v skladu s členom 98 črtano
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pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, da spremeni seznam iz Priloge XIV, 
če je to potrebno zaradi sklenitve novih 
mednarodnih sporazumov ali spremembe 
obstoječih mednarodnih sporazumov.

Or. en

Predlog spremembe 84
Predlog direktive
Člen 75 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Standardi za zagotavljanje kakovosti in 
standardi za okoljsko ravnanje

Standardi za zagotavljanje kakovosti in 
standardi za socialno ukrepanje in 
okoljsko ravnanje

Or. en

Predlog spremembe 85
Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Javni organi naročniki lahko 
zahtevajo, da se predložijo potrdila, ki jih 
pripravijo neodvisni organi in dokazujejo, 
da gospodarski subjekt upošteva pravila in 
standarde na področju zdravstvenega in 
varnostnega, socialnega in delovnega 
prava, kot jih določajo zakonodaja Unije, 
nacionalne zakonodaje in kolektivne 
pogodbe, ki veljajo v kraju izvajanja 
gradnje ali storitve oziroma dobave blaga.

Or. en

Predlog spremembe 86
Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice dajo v skladu s 
členom 97 drugim državam članicam na 
zahtevo na voljo vse informacije, povezane 
z dokumenti, ki so predloženi kot dokaz o 
skladnosti s standardi za zagotavljanje 
kakovosti in okoljsko ravnanje iz 
odstavkov 1 in 2 tega člena.

3. Države članice dajo v skladu s 
členom 97 drugim državam članicam na 
zahtevo na voljo vse informacije, povezane 
z dokumenti, ki so predloženi kot dokaz o 
skladnosti s standardi za zagotavljanje 
kakovosti in za okoljsko ravnanje in 
socialno ukrepanje iz odstavkov 1 in 2 
tega člena.

Or. en

Predlog spremembe 87
Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 1 – pododstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v nacionalne zakone, 
predpise ali upravne določbe v zvezi s 
plačilom nekaterih storitev naročniki 
oddajo naročila enega od naslednjih meril:

Brez poseganja v nacionalne zakone, 
predpise ali upravne določbe v zvezi s 
plačilom nekaterih storitev naročniki 
oddajo naročila ekonomsko
najugodnejšemu ponudniku.

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

Or. en

Predlog spremembe 88
Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stroški se lahko po izbiri naročnika 
ocenijo izključno na podlagi cene ali 
glede na stroškovno učinkovitost, kot je 
vrednotenje stroškov v življenjskem ciklu, 
pod pogoji iz člena 77.

črtano

Or. en



PE483.470v02-00 50/73 PR\902023SL.doc

SL

Predlog spremembe 89
Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ekonomsko najugodnejša ponudba iz 
točke (a) odstavka 1 z vidika naročnika se 
določi na podlagi meril, povezanih s 
predmetom zadevnega naročila. Ta merila 
poleg cene ali stroškov iz točke (b) 
odstavka 1 vključujejo tudi druga merila, 
povezana s predmetom zadevnega naročila, 
kot so:

2. Ekonomsko najugodnejša ponudba iz 
odstavka 1 z vidika naročnika se določi na 
podlagi meril, povezanih s predmetom 
zadevnega naročila. Ta merila poleg cene 
ali stroškov vključujejo tudi druga merila, 
povezana s predmetom zadevnega naročila, 
kot so:

Or. en

Predlog spremembe 90
Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) postopek in značilnosti življenjskega 
cikla;

Or. en

Predlog spremembe 91
Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 2 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) družbeno trajnosten proizvodni 
proces;

Or. en
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Predlog spremembe 92
Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) za naročila storitev in naročila, ki 
vključujejo načrtovanje gradenj, se lahko
upoštevajo organizacija, usposobljenost in 
izkušenost osebja, dodeljenega za izvajanje 
zadevnega naročila, pri čemer se lahko po 
oddaji naročila tako osebje zamenja le ob 
privolitvi naročnika, ki mora preveriti, ali 
zamenjano osebje zagotavlja enakovredno 
organizacijo in kakovost;

(b) za naročila storitev in naročila, ki 
vključujejo načrtovanje gradenj, se 
upoštevajo organizacija, usposobljenost in 
izkušenost osebja, dodeljenega za izvajanje 
zadevnega naročila, pri čemer se lahko po 
oddaji naročila tako osebje zamenja le ob 
privolitvi naročnika, ki mora preveriti, ali 
zamenjano osebje zagotavlja enakovredno 
organizacijo in kakovost;

Or. en

Predlog spremembe 93
Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice lahko določijo, da se 
nekatere vrste naročil oddajo na podlagi 
ekonomsko najugodnejše ponudbe iz 
točke (a) odstavka 1 in iz odstavka 2.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 94
Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Merila za dodelitev zagotavljajo možnost 
učinkovite in poštene konkurence ter 
vključujejo zahteve, ki javnemu organu 
naročniku omogočajo, da učinkovito 
preverja informacije, ki jih predložijo 
ponudniki, in tako ugotovi, ali ponudniki 
izpolnjujejo merila za dodelitev.
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Predlog spremembe 95
Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Merila za oddajo naročila naročniku ne 
dajejo neomejene svobode izbire.
Zagotavljajo možnost učinkovite 
konkurence in vključujejo zahteve, ki 
omogočajo učinkovito preverjanje 
informacij, ki jih predložijo ponudniki.
Naročniki na podlagi informacij in dokazil, 
ki jih predložijo ponudniki, učinkovito 
preverijo, ali ponudbe izpolnjujejo merila 
za oddajo naročila.

4. Merila za oddajo naročila naročniku ne 
dajejo neomejene svobode izbire. Merila 
za dodelitev, ki se uporabljajo za 
določanje ekonomsko najugodnejše 
ponudbe:

(a) so povezana s predmetom naročila;
(b) vključujejo zahteve, ki omogočajo 
učinkovito preverjanje informacij, ki jih 
predložijo ponudniki;
(c) zagotavljajo možnost učinkovite 
konkurence.
Naročniki na podlagi informacij in dokazil, 
ki jih predložijo ponudniki, učinkovito 
preverijo, ali ponudbe izpolnjujejo merila 
za oddajo naročila.

Or. en

Predlog spremembe 96
Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru iz točke (a) odstavka 1 
naročnik določi relativno utež, ki jo dodeli 
vsakemu merilu, izbranemu za določitev 
ekonomsko najugodnejše ponudbe.

Naročnik določi relativno utež, ki jo dodeli 
vsakemu merilu, izbranemu za določitev 
ekonomsko najugodnejše ponudbe.
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Predlog spremembe 97
Predlog direktive
Člen 77 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vrednotenje stroškov v življenjskem ciklu Vidiki življenjskega cikla

Or. en

Predlog spremembe 98
Predlog direktive
Člen 78 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ponudnik ne more predložiti potrdil in 
dokumentov, ki se zahtevajo v skladu s 
členom 74(3);

(a) ponudnik ne more predložiti potrdil in 
dokumentov, ki se zahtevajo v skladu s 
členom 74(3) in členom 73(1);

Or. en

Predlog spremembe 99
Predlog direktive
Člen 78 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) ponudnik ne more predložiti 
posodobljenih podatkov o plačilu 
prispevkov za socialno varnost in davkov, 
ki se zahtevajo pred oddajo naročila;

Or. en

Predlog spremembe 100
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 več 
kot 30 % nižji od povprečne cene ali 
stroškov drugih ponudnikov;

Or. en

Predlog spremembe 101
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. en

Predlog spremembe 102
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. en

Predlog spremembe 103
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 zahtevajo taka pojasnila tudi, 
če se zdi, da so ponudbe neobičajno 
ugodne zaradi drugih razlogov.

Or. en
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Predlog spremembe 104
Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Pojasnila iz odstavkov 1 in 2 se morajo
nanašati zlasti na:

Or. en

Predlog spremembe 105
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 socialnega 
in delovnega prava ali okoljskega prava ali 
določbami mednarodnega socialnega in 
okoljskega prava, naštetimi v Prilogi XIV, 
ali, če te obveznosti ne veljajo, z drugimi 
določbami, ki zagotavljajo enakovredno 
raven varstva;

Or. en

Predlog spremembe 106
Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 3 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) upoštevanje pravil in standardov na 
področju zdravstvenega in varnostnega, 
socialnega in delovnega prava, kot so 
opredeljeni v zakonodaji Unije, 
nacionalnih zakonodajah in kolektivnih 
pogodbah, ki veljajo v kraju izvajanja 
gradnje ali storitve oziroma dobave blaga.
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Or. en

Predlog spremembe 107
Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 3 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) upoštevanje zahtev za oddajo naročil 
podizvajalcem, določenih v členu 81;

Or. en

Predlog spremembe 108
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, nacionalnih 
zakonodajah in kolektivnih pogodbah, ki 
veljajo v kraju izvajanja gradnje ali 
storitve oziroma dobave blaga, na 
področju socialnega in delovnega prava ali 
okoljskega prava ali določbami 
mednarodnega socialnega in okoljskega 
prava, naštetimi v Prilogi XIV.

Or. en

Predlog spremembe 109
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 

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

ga morebiti namerava dati v podizvajanje 
tretjim stranem, ter vse predlagane 
podizvajalce.

Or. en

Predlog spremembe 110
Predlog direktive
Člen 81 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice omejijo možnost 
ponudnika, da odda v podizvajanje dele 
gradenj ali storitev, ki jih je treba opraviti, 
ali blaga, ki ga je treba dobaviti, na največ 
tri zaporedne ravni podizvajanja.

Or. en

Predlog spremembe 111
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 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. en
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Predlog spremembe 112
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 
odgovornosti glavnega izvajalca. Države 
članice zagotovijo sistem skupne in 
solidarne odgovornosti v sklopu 
podizvajalske verige. Zagotoviti morajo, 
da so glavni izvajalec in vmesni 
podizvajalci, ki so kršili osnovne pravice, 
zdravstvene in varnostne zahteve ali 
socialna in delovna pravila in standarde, 
kot so opredeljeni v zakonodaji Unije, 
nacionalnih zakonodajah in kolektivnih 
pogodbah, ki veljajo v kraju izvajanja 
gradnje ali storitve oziroma dobave blaga, 
lahko odgovorni za pripadajoča plačila v 
zvezi s tovrstnimi kršitvami, na primer 
neporavnana plačila, davke ali socialne 
prispevke, poleg delodajalca podizvajalca 
ali izvajalca, katerega delodajalec je 
neposredni podizvajalec, oziroma namesto 
njega.
Države članice lahko v okviru 
nacionalnih zakonodaj poskrbijo za 
strožja pravila glede odgovornosti.
Javni organ 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 drugega
pododstavka, neposredni podizvajalec 
takoj sprejme ukrepe za odpravo kršitev, 
če tega ne naredi, pa se zadevna pogodba 
prekine.

Or. en

Predlog spremembe 113
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 4 in je 
manjša od 5% cene prvotnega naročila, pod 
pogojem, da sprememba ne spremeni 
splošne narave javnega naročila. Če je 
opravljenih več zaporednih sprememb, se 
to ovrednoti na podlagi kumulativne 
vrednosti zaporednih sprememb.

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

Predlog spremembe 114
Predlog direktive
Člen 83 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 83a
Spremljanje izvajanja naročila

1. Javni organi naročniki lahko 
spremljajo delovanje izvajalca, ki mu je 
bilo oddano naročilo – oziroma lahko to 
od njih zahtevajo države članice – 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.
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 
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oziroma ugovori gospodarskega subjekta 
niso bili potrjeni z zahtevo po sodnem 
varstvu, javni organ naročnik sporoči 
dejstvo in potrebne podrobnosti take 
ocene nadzornim in upravnim organom, 
navedenim v členih 93 in 97.
3. Države članice zagotovijo, da lahko 
javni organi naročniki 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 115
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

Predlog spremembe 116
Predlog direktive
Člen 86 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Države članice zagotovijo, da lahko 
naročniki upoštevajo potrebo po 
zagotovitvi kakovosti, stalnosti, 
dostopnosti, razpoložljivosti in celovitosti 
storitev, posebne potrebe različnih skupin 
uporabnikov, sodelovanje in krepitev vloge 
uporabnikov ter inovativnost, kot tudi 
varstvo potrošnikov in socialno 
vključenost.
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2a. Javni organi naročniki zagotovijo, da 
se izbira izvajalca storitev izvede ob 
ustreznem upoštevanju socialnih 
standardov in vidikov v skladu s točko 22b 
člena 2 in s členi 54, 70, 72, 74 in 81. 
2b. Pri izbiri izvajalca storitev javni 
organi naročniki razmislijo o uporabi 
pridržanih naročil, kot jih določa člen 31.

Or. en

Predlog spremembe 117
Predlog direktive
Člen 87 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) s sklicevanjem na ozemlje ali del 
ozemlja države članice;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 118
Predlog direktive
Člen 93 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

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

V državah članicah, v katerih že obstaja 
nadzorni organ, mu države članice 
dodelijo izvajanje nalog, določenih v tem 
členu.

Or. en
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Predlog spremembe 119
Predlog direktive
Člen 93 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) odobritev odstopanja od uporabe te 
direktive, če mu naročnik v zvezi s tem 
predloži vlogo na podlagi člena 11a;

Or. fr

Predlog spremembe 120
Predlog direktive
Člen 93 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) vzpostavitev in uporaba celovitih in 
izvedljivih sistemov opozorilnih 
kazalnikov in spremljanja za 
preprečevanje, odkrivanje in primerno 
poročanje o korupciji, navzkrižju interesov,
podobnih hujših nepravilnosti ter posebnih 
kršitev določb iz členov 70, 74 in 81 na 
področju javnega naročanja;

Or. en

Predlog spremembe 121
Predlog direktive
Člen 96 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pomoč za naročnike in podjetja Pomoč za naročnike

Or. en

Predlog spremembe 122
Predlog direktive
Člen 96 – odstavek 1
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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 
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, zlasti v zvezi z določbami iz 
členov 70, 74 in 81.

Or. en

Predlog spremembe 123
Predlog direktive
Člen 96 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice za izboljšanje dostopa 
do javnih naročil in za olajšanje 
pravilnega razumevanja določb te 
direktive gospodarskim subjektom, zlasti 
malim in srednje velikim podjetjem, 
zagotovijo ustrezno pomoč, vključno z 
uporabo elektronskih sredstev ali sedanjih 
mrež, namenjenih pomoči podjetjem.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 124
Predlog direktive
Člen 96 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Gospodarskim subjektom, ki nameravajo 
sodelovati v postopku javnega naročanja v 
drugi državi članici, bo na voljo posebna 
upravna pomoč. Taka pomoč zajema vsaj 
upravne zahteve v zadevni državi članici 

črtano
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ter možne obveznosti, povezane z 
elektronskim javnim naročanjem.

Or. en

Predlog spremembe 125
Predlog direktive
Člen 96 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da imajo 
zainteresirani gospodarski subjekti 
preprost dostop do ustreznih informacij o 
obveznostih v zvezi z davki, varstvom 
okolja ter socialnim in delovnim pravom, 
ki veljajo v državi članici, regiji ali kraju, 
kjer se izvajajo gradnje ali opravljajo 
storitve, in ki bodo veljale za gradnje, ki se 
izvajajo na kraju samem, ali za storitve, ki 
se zagotavljajo med izvedbo naročila.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 126
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.

4. Države članice lahko za namene 
odstavka 1 imenujejo enega ali več 
organov ali upravnih struktur. Države 
članice zagotovijo potrebno usklajevanje 
med navedenimi organi in strukturami.

Or. en

Predlog spremembe 127
Predlog direktive
Člen 96 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 96a
Informacije za gospodarske subjekte

Za lažje pravilno razumevanje določb te 
direktive države članice zagotovijo 
ustrezne informacije, med drugim z 
uporabo elektronskih poti ali obstoječih 
mrež, namenjenih pomoči podjetjem.
Gospodarskim subjektom, ki nameravajo 
sodelovati v postopku javnega naročanja v 
drugi državi članici, so na voljo posebne 
informacije. Te informacije zajemajo vsaj 
upravne zahteve v zadevni državi članici 
ter možne obveznosti, povezane z 
elektronskim javnim naročanjem.
Države članice zagotovijo, da imajo 
zainteresirani gospodarski subjekti 
preprost dostop do ustreznih informacij o 
obveznostih v zvezi z davki, varstvom 
okolja ter socialnim in delovnim pravom, 
ki veljajo v državi članici, regiji ali kraju, 
kjer se izvajajo gradnje ali opravljajo 
storitve, in ki bodo veljale za gradnje, ki se 
izvajajo na kraju samem, ali za storitve, ki 
se zagotavljajo med izvedbo naročila.

Or. en

Predlog spremembe 128
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, 77, 85 in 95 se na Komisijo prenese za 
nedoločen čas od *.

_____________

* UL: prosimo, vstavite datum začetka 
veljavnosti te direktive.
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Or. en

Predlog spremembe 129
Predlog direktive
Priloga VIII – točka 1 – točki e in b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „tehnične specifikacije“ pomenijo: črtano
(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, 
varnosti ali dimenzij, vključno z 
zahtevami v zvezi s proizvodom glede 
imena, pod katerim se bo prodajal, 
izrazoslovjem, simboli, preizkušanjem in 
preizkusnimi metodami, pakiranjem, 
označevanjem, uporabo nalepk, navodili 
za uporabnike, proizvodnimi postopki in 
metodami v kateri koli fazi življenjskega 
cikla dobave ali storitve ter postopki 
ocenjevanja skladnosti;
(b) v primeru 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, 
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navodili za uporabnike ter proizvodnimi 
postopki in metodami v kateri koli fazi 
življenjskega cikla gradenj; te značilnosti 
vključujejo tudi pravila glede načrtov in 
ocene stroškov, preizkus, inšpekcijske 
preglede in pogoje za sprejemljivost 
gradenj in konstrukcijskih tehnik ali 
metod ter vse druge tehnične pogoje, ki jih 
lahko predpiše naročnik v skladu s 
splošnimi ali posebnimi predpisi glede na 
dokončane gradnje in na materiale ali 
dele, ki jih vključujejo;

Or. en

Predlog spremembe 130
Predlog direktive
Priloga VIII – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(2) „standard“ pomeni

(a) specifikacijo, ki jo odobri pristojni 
organ za standardizacijo za ponavljajočo se 
ali stalno uporabo, s katerim usklajenost 
načeloma ni obvezna in ki spada v eno 
izmed naslednjih kategorij:

(a) „mednarodni standard“: standard, ki ga 
je sprejela mednarodna organizacija za 
standardizacijo in je na voljo javnosti;

(i) „mednarodni standard“: standard, ki ga 
je sprejela mednarodna organizacija za 
standardizacijo in je na voljo javnosti;

(b) „evropski standard“: standard, ki ga je 
sprejela evropska organizacija za 
standardizacijo in je na voljo javnosti;

(ii) „evropski standard“: standard, ki ga je 
sprejela evropska organizacija za 
standardizacijo in je na voljo javnosti;

(c) „nacionalni standard“: standard, ki ga je 
sprejela nacionalna organizacija za 
standardizacijo in je na voljo javnosti;

(iii) „nacionalni standard“: standard, ki ga 
je sprejela nacionalna organizacija za 
standardizacijo in je na voljo javnosti;

(b) evropska tehnična soglasja;
(c) enotna tehnična specifikacija;
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(d) tehnična referenca; ali
(e) standard in certifikat, ki ga je preverila 
tretja oseba.

Or. en

Predlog spremembe 131
Predlog direktive
Priloga VIII – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) „evropski tehnični atest“ pomeni 
ugodno tehnično oceno ustreznosti 
proizvoda za njegovo uporabo, na podlagi 
izpolnjevanja osnovnih zahtev za gradnje 
zaradi ustreznih lastnosti proizvoda in 
opredeljenih pogojev za uporabo.
Evropski atest izda organ za tehnična 
soglasja, ki ga za ta namen določi država 
članica;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 132
Predlog direktive
Priloga VIII – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano
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unije;

Or. en

Predlog spremembe 133
Predlog direktive
Priloga VIII – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „tehnična referenca“ pomeni kateri 
koli izdelek, ki so ga pripravili evropski 
organi za standardizacijo, razen uradnih 
standardov, v skladu s postopki, 
prilagojenimi novim potrebam trga.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 134
Predlog direktive
Priloga VIII – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) „standard, ki ga je preverila tretja 
oseba“ pomeni specifikacijo v povezavi z 
okoljskimi, socialnimi ali drugimi 
značilnostmi gradenj, storitev ali blaga 
(vključno z značilnostmi življenjskega 
cikla in družbeno trajnostnega 
proizvodnega procesa), ki je dostopna 
vsem zainteresiranim stranem in ki 
zahteva, da skladnost z njo preveri tretja 
oseba, ki je neodvisna od ponudnikov, 
merila za specifikacijo pa:
(i) se nanašajo samo na značilnosti, ki so 
povezane z vsebino javnega naročila;
(ii) so oblikovana na podlagi znanstvenih 
informacij ali temeljijo na drugih 
objektivno preverljivih in 
nediskriminatornih merilih;
(iii) so določena na podlagi odprtega in 
preglednega postopka, v katerem lahko 



PE483.470v02-00 70/73 PR\902023SL.doc

SL

sodelujejo vse zainteresirane strani, 
vključno z vladnimi organi, sindikati, 
potrošniki, proizvajalci, distributerji in 
okoljskimi organizacijami;
(iv) določi tretja oseba, neodvisna od 
gospodarskih subjektov, ki se prijavljajo 
za preverjanje skladnosti.

Or. en

Predlog spremembe 135

Predlog direktive
Priloga XIV - alinea 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

OBRAZLOŽITEV

Po mnenju poročevalca je treba pri posodobitvi direktiv o javnih naročilih najti ravnotežje 
med poenostavitvijo pravil ter poštenimi in učinkovitimi postopki, povezanimi z inovativnimi 
in trajnostnimi merili za dodeljevanje naročil, obenem pa je treba zagotoviti večjo udeležbo 
malih in srednjih podjetij (MSP) ter posplošiti uporabo elektronskega javnega naročanja.

Cilj bi moral biti poln izkoristek potenciala javnega naročanja na enotnem trgu, ki bi 
spodbudil trajnostno rast, zaposlovanje in socialno vključenost. Ker so javna naročila 
pomemben del gospodarstva (ocenjeni delež je 19 % BDP Unije), bi uspešna revizija in 
izvajanje pravil javnega naročanja bistveno pripomogli k ponovnemu zagonu naložb v realno 
gospodarstvo in k reševanju krize evropskega gospodarstva.

Poročevalec pozdravlja predloge Komisije in meni, da vsebujejo nekaj zanimivih novih 
zamisli in načel. Da bi dosegli najboljše možne rezultate, pa jih je treba izboljšati.
Poročevalec je svoje predloge podrobneje utemeljil v delovnem dokumentu z dne 
23. februarja 2012 (PE483.690), ki ga je izdelal pred tem osnutkom poročila.

 Učinkovito in družbeno trajnostno javno naročanje
Poročevalec meni, da ima predlog Komisije največ pomanjkljivosti, kar zadeva socialne 
vidike. Zato želi vpeljati upoštevanje socialnih standardov v vse faze postopka javnega 
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naročanja.

Tako razvija tehnične specifikacije iz dokumentacije v zvezi z naročili – s katerimi so 
določene značilnosti, ki se zahtevajo za gradnje, storitve ali blago –, da bi z njimi javnemu 
organu naročniku omogočili uresničitev ciljev trajnosti, če to želi. Zato bi bilo treba zagotoviti 
možnost, da se med tehnične specifikacije vključijo zahteve v zvezi z uspešnostjo (na primer 
okoljsko), organizacijo, usposobljenostjo in izkušenostjo delavcev, ki jim je zaupana izvedba 
javnega naročila, varnostjo (kar vključuje zlasti metode ocenjevanja kakovosti izdelkov), 
pakiranjem in navodili za uporabo, življenjskim ciklom ter značilnostmi, povezanimi z 
družbeno trajnostnim proizvodnim procesom.

Koncept družbeno trajnostnega proizvodnega procesa, ki ga je izoblikoval poročevalec in 
je vključen tudi med merila za oddajo, je opredeljen kot proizvodni proces, povezan s 
predmetom naročila – pa naj gre za zagotavljanje blaga, gradenj ali storitev –, s katerim se 
zagotovi upoštevanje zdravja in varnosti delavcev ter spoštovanje socialnih standardov.
Socialna merila, povezana z zadevnim družbeno trajnostnim proizvodnim procesom, bodo 
postavljena v skladu s socialnimi standardi, opredeljenimi in potrjenimi na podlagi 
nacionalnih in evropskih zakonov ter kolektivnih pogodb.

Poročevalec je poleg tega okrepil razloge za izključitev, in sicer z določitvijo obveznosti, da 
se iz postopka javnega naročanja izključijo vsi gospodarski subjekti, ki so kršili obveznosti s 
področja socialnega in delovnega prava ter obveznosti enakosti spolov, kot so opredeljene z 
nacionalno in evropsko zakonodajo ter kolektivnimi pogodbami. Podobno javni organi 
naročniki ne morejo skleniti pogodbe z najboljšim ponudnikom, če zadevni gospodarski 
subjekt ne more predložiti posodobljenih podatkov o plačilu svojih prispevkov za socialno 
varnost.

Kar zadeva merila za izbor, poročevalec želi, da bi lahko javni organi naročniki vzpostavili 
pogoje za sodelovanje, ki bi se navezovali tudi na upoštevanje standardov na področjih 
zdravja in varnosti delavcev ter socialnega in delovnega prava, kot so opredeljeni z 
nacionalno in evropsko zakonodajo ter kolektivnimi pogodbami.

Nazadnje bi bilo treba po mnenju poročevalca v fazi meril za oddajo javnih naročil pojem 
najnižje cene dokončno odpraviti in ga nadomestiti s pojmom ekonomsko najugodnejše 
ponudbe. Ker je v merilu ekonomsko najugodnejše ponudbe upoštevana tudi cena, bi lahko 
javni organi naročniki sprejeli najustreznejšo odločitev glede na svoje posebne potrebe ter pri 
tem upoštevali zlasti strateške družbene vidike, družbena merila (predvsem socialno in 
delovno pravo, delovne pogoje, varnost in zdravje na delovnem mestu ter dostop do 
zaposlitve za prikrajšane osebe, mlade, ženske, starejše delavce in dolgotrajno brezposelne 
osebe), okoljska merila in zlasti pravično trgovino. Kot je bilo že pojasnjeno, je pojem 
družbeno trajnostnega proizvodnega procesa vključen v oceno ekonomsko najugodnejše 
ponudbe. Poleg tega mora opredelitev življenjskega cikla vključevati tudi proizvodno 
lokacijo. Evropski uniji bi moralo biti namreč omogočeno, da pri dodeljevanju javnih naročil 
v nekaterih posebnih primerih prednostno obravnava lokalne proizvajalce, zlasti MSP. S tem 
bi spodbudili trajnostni razvoj ter ohranjanje lokalnih in regionalnih panog, hkrati pa bi 
javnim organom naročnikom s to določbo zagotovili orodje za ublažitev lokalnih posledic 
gospodarske krize.
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Vendar je treba kljub temu poudariti, da zaradi učinkovitosti in pravne varnosti javnemu 
organu naročniku z nobenim od meril za oddajo ne sme biti omogočena popolnoma svobodna 
izbira: izbrana merila za oddajo, s katerimi se opredeli ekonomsko najugodnejša ponudba, se 
morajo vselej navezovati na predmet naročila in zagotavljati učinkovito konkurenco.

Da bi zagotovili učinkovito izvedbo javnih naročil, bi morale imeti države članice tudi 
možnost, da javnim organom naročnikom naložijo obveznost nadzora nad uspešnostjo 
gospodarskega subjekta, ki mu je bilo oddano javno naročilo.

 Dejanska udeležba MSP na podlagi poštene oddaje naročil podizvajalcem
Poročevalec podpira oddajo naročil podizvajalcem, saj se tako omogoči razvoj MSP. Vendar 
ta praksa v nekaterih skrajnih primerih, ko podizvajalci oddajajo delo naprej, privede do 
izkoriščanja delavcev, s tem pa se poslabša tudi kakovost javnih naročil. V interesu vseh 
udeleženih strani – torej podjetij in javnih organov naročnikov – je, da se pri izvedbi javnih 
naročil zagotovi kakovostno delo, opravljeno ob upoštevanju določb delovnega prava. Zato 
poročevalec predlaga omejitev nadaljnje oddaje dela s strani podizvajalcev z določbo o največ 
„tristopenjski“ zaporedni oddaji dela naprej. Hkrati predlaga uvedbo načela odgovornosti v 
celotni verigi oddaje naročil podizvajalcem, da bi tako zagotovili odgovornost za upoštevanje 
temeljnih pravic, zdravja in varnosti delavcev ter veljavnih zakonov s področja dela na vseh 
stopnjah.

Poleg tega mora imeti javni organ naročnik možnost od ponudnika zahtevati, da v svoji 
ponudbi opredeli morebitni delež naročila, za izvedbo katerega namerava kot podizvajalce 
najeti tretje osebe, in da navede tudi predlagane podizvajalce.

Okrepiti je treba tudi določbe v zvezi z neobičajno ugodnimi ponudbami, da bi tako preprečili 
kakršno koli možnost oddaje naročil podizvajalcem, pri kateri se ne bi upoštevale določbe 
delovnega prava.

Poročevalec podpira predlog Komisije v zvezi s posplošitvijo uporabe postopka elektronskih 
naročil. Poenostavilo in spodbudilo se bo sodelovanje MSP. Vendar želi kljub temu ohraniti 
roke za oddajo ponudb, ki trenutno veljajo na podlagi Direktive 2004/17. Po njegovem 
mnenju je treba namreč ponudnikom (zlasti MSP) zagotoviti minimalni rok za pripravo 
ustreznega predloga.

 Poenostavitev javnega naročanja za javne organe naročnike
Poročevalec se je še posebej osredotočil na javne organe naročnike, ki bodo morali uporabljati 
določbe prihodnje direktive o javnih naročilih naročnikov v vodnem, energetskem in 
transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev. Te naloge jim ni želel otežiti, temveč jim 
je želel omogočiti učinkovito javno naročanje v korist njihovih skupnosti. Da bi zagotovili 
prosti pretok blaga, pravico do ustanavljanja in svobodo opravljanja storitev ter s tem 
povezana načela, kot so enako obravnavanje, nediskriminacija, vzajemno priznavanje, 
sorazmernost in preglednost, pa tudi glede na naravo zadevnih sektorjev in različnih ravni, 
doseženih v procesu liberalizacije v posameznih državah članicah Unije, poročevalec meni, da 
te direktive ni mogoče uporabiti v postopkih naročanja, s katerimi ni zagotovljena lojalna 
konkurenca med gospodarskimi subjekti. 

Zato morajo po njegovem mnenju države članice nujno prenesti vse postopke, določene z 
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direktivo: posamezni javni organi naročniki morajo imeti namreč na voljo „zbirko orodij“, iz 
katere bodo lahko izbrali postopek, najbolj prilagojen njihovim potrebam. Poročevalec meni, 
da bi bilo dobro postopek, dogovorjen s pogajanji, v prihodnje razširiti.

Poleg tega meni, da morajo države članice zlasti javnim organom naročnikom zagotoviti 
tehnična in finančna sredstva za to, da se jim omogoči prilagoditev postopku elektronskega 
javnega naročanja in da bodo lahko pripravili razpise za zbiranje ponudb.

Poročevalec želi tudi povečati prožnost odnosov med javnimi organi, kot jih predlaga 
Komisija. Ta je namreč sorazmerno ozko kodificirala trenutno sodno prakso. Zato se bo 
precej zmanjšal manevrski prostor lokalnih skupnosti, kar bo škodovalo splošni učinkovitosti 
javnih naročil. Zato poročevalec predvideva izjeme od načela popolne prepovedi udeležbe 
zasebnega sektorja, pri čemer pa vztraja pri zahtevi po uresničevanju splošnega interesa.
Glede na to, da naj bi se ta sodna praksa uporabljala tudi za javne organe, ki delujejo v 
sektorjih, zajetih v tej direktivi, je primerno zagotoviti, da se v tej direktivi in Direktivi 
[…/…/EU][o javnih naročilih] uporabljajo ista pravila.

Poročevalec podpira predlog, s katerim želi Evropska komisija odpraviti razlikovanje med 
prednostnimi in neprednostnimi storitvami. V zvezi s tem meni, da je vzpostavitev posebnega 
sistema za socialne storitve smiselna z vidika njihovih posebnosti in za zagotovitev strateške 
uporabe javnih naročil, vendar želi hkrati ta sistem ublažiti z odpravo obveznosti vnaprejšnje 
objave, pri čemer pa vztraja pri potrebi po upoštevanju načel preglednosti in enakega 
obravnavanja.

Poročevalec v zvezi z nacionalnim upravnim organom meni, da mora imeti vsaka posamezna 
država organ, pristojen za dobro delovanje javnih naročil. Vendar želi preprečiti morebitno 
dodatno upravno breme, ki bi lahko upočasnilo delovanje javnih organov naročnikov. Zato bi 
bilo treba po njegovem mnenju v državah članicah, ki že imajo tak organ, temu zaupati še 
nove pristojnosti.


