
AD\913221SL.doc PE492.622v02-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za mednarodno trgovino

2011/0439(COD)

21.9.2012

MNENJE
Odbora za mednarodno trgovino

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

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))

Pripravljavec mnenja: Gianluca Susta



PE492.622v02-00 2/26 AD\913221SL.doc

SL

PA_Legam



AD\913221SL.doc 3/26 PE492.622v02-00

SL

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija je nedavno predlagala posodobitev direktiv o javnih naročilih (Direktiva 
2004/18/ES) in o javnih naročilih naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem 
sektorju ter sektorju poštnih storitev (Direktiva 2004/17/ES). Predstavljen je bil tudi predlog 
nove direktive o ureditvi področja koncesij ter pozneje tudi predlog uredbe o dostopu blaga in 
storitev tretjih držav do notranjega trga javnih naročil EU in o postopkih v podporo 
pogajanjem o dostopu blaga in storitev EU do trgov javnih naročil tretjih držav.  

Na mednarodni ravni pomenijo javna naročila pomemben delež svetovne trgovine: sektor 
javnih naročil je v razvitih državah v povprečju vreden od 15 do 20 % BDP. Kljub svojemu 
pomenu ostaja trg javnih naročil eden od najbolj zaprtih (Komisija ocenjuje, da je več kot 
polovica svetovnega trga javnih naročil še nedostopnega za tujo konkurenco) in najmanj 
reguliranih sektorjev v okviru mednarodne trgovine.

Na večstranski ravni je referenčna zakonodaja Sporazum o vladnih naročilih, ki je bil pred 
kratkim v postopku pregleda, ki se je zaključil marca 2012. Namen tega pregleda je bil 
povečati preglednost in odprtost mednarodnih trgov javnih naročil ter poenostaviti postopke. 
Zato je pripravljavec mnenja naklonjen temu postopku pregleda in želi, da bi ga tudi EU hitro 
sprejela; obenem ugotavlja, da je trenutno samo 43 držav članic STO (od katerih jih je 27 
držav članic EU) pristopilo k temu mednarodnemu sporazumu, in odločno poziva k temu, da
se pridružijo še številne druge države, predvsem razvitejše države in gospodarstva v vzponu, 
da bi se tako povečala geografska pokritost in dosegel sistem skupnih in splošno veljavnih 
pravil v tem pomembnem sektorju mednarodne trgovine. 

Posebne določbe za sektor javnih naročil so vključene v še en sporazum STO, tj. Splošni 
sporazum o trgovini s storitvami.

Na dvostranski ravni EU zavezujejo tudi obveznosti, ki jih je prevzela v okviru nekaterih že 
sklenjenih dvostranskih sporazumov (z Albanijo, Nekdanjo jugoslovansko republiko 
Makedonijo, skupino CARIFORUM, Čilom, Hrvaško, Mehiko, Črno goro, Južno Korejo in 
Švico). Sektor javnih naročil je pomembno in pogosto občutljivo poglavje pri pogajanjih za 
morebitno sklenitev novega trgovinskega sporazuma z drugimi mednarodnimi partnerji.  

Zaradi tega mednarodnega konteksta pripravljavec mnenja poudarja pomen mednarodne 
razsežnosti sektorja javnih naročil. Poleg tega poudarja potrebo po postopnem odpiranju 
mednarodnih trgov javnih naročil na podlagi sistema skupnih pravil v znamenju vzajemnosti, 
pravičnosti in spoštovanja mednarodnih standardov na okoljskem, socialnem in delovnem 
področju. Evropska unija mednarodnim udeležencem trenutno zagotavlja precejšnjo raven 
odprtosti svojega trga javnih naročil, ki pa pri drugih pomembnih mednarodnih trgovinskih 
partnerjih pogosto ni deležna enakovrednega odziva. 
Pripravljavec zato poziva EU k ostrejšemu ukrepanju prek zakonodajnih pobud in doslednem 
stališču pri pogajanjih, da se obnovi ravnovesje in vzpostavijo resnično enaki konkurenčni 
pogoji na mednarodni ravni. 
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S tega vidika obžaluje odločitev Komisije, da ne nadaljuje s skupno ureditvijo zunanje 
razsežnosti sektorja javnih naročil: zaradi odločitve, da ne bo znova predložila določb iz 
Direktive 2004/17/ES o ponudbah, ki obsegajo tuje blago in storitve, in nato v svojem 
zakonodajnem postopku ne bo predstavila dopolnilne, a povsem samostojne zakonodajne 
pobude, čeprav je bila predlagana vsebina sprejeta z odobravanjem, lahko nastane nevarna 
pravna vrzel in evropska zakonodaja ostane brez določb, ki bi urejale dostop blaga, storitev in 
podjetij tretjih držav do evropskega trga javnih naročil.

Zato pripravljavec meni, da je izjemno pomembno znova uvesti posebna pravila, ki bi 
dosledno in široko urejala pogoje, v skladu s katerimi bi bilo mogoče zavrniti morebitne 
ponudbe, v katerih prevladujejo blago in storitve, ki niso vključeni v mednarodne sporazume: 
zaradi tega ima pripravljavec mnenja namen prilagoditi zakonodajni mehanizem, ki ga je 
predlagala sama Komisija v nedavnemu predlogu uredbe.

Prav tako se zdi pomembno zaostriti pravo, ki ga je Komisija predlagala glede tako 
imenovanih „nenavadno nizkih ponudb“, ter uvesti možnost, da se samodejno izključijo tiste 
ponudbe, ki so občutno nižje od ostalih, in razširiti minimalne pogoje, v skladu s katerimi je 
mogoče od gospodarskih subjektov zahtevati dodatne informacije.

Pripravljavec nazadnje predstavlja nekatere predloge sprememb, katerih namen je celoviteje 
opozoriti na mednarodni kontekst, v katerem veljajo evropske direktive.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot 
pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 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 

(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. 
Javna naročila so pomembno orodje pri 
preoblikovanju evropske industrijske 
politike. V ta namen je trenutna pravila o 
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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.

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.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Notranji in mednarodni trgi so vse 
bolj povezani, zato bi bilo treba v politiki 
javnih naročil ustrezno spodbujati 
vrednote EU, kot so preglednost, načelna 
protikorupcijska drža, načelo vzajemnosti 
ter prizadevanje za socialne in človekove 
pravice.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Sklep Sveta 94/800/ES z dne 22. (14) Sklep Sveta 94/800/ES z dne 22. 
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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 vladnih 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.

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 vladnih 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. Sporazum 
je bil predmet pregleda, ki se je končal 
marca 2012 in katerega glavni cilji so bili 
povečanje odprtosti trgov v tem sektorju, 
razširitev področja uporabe, odprava 
diskriminacijskih ukrepov in povečanje 
preglednosti postopkov. Za naročila, 
vključena v sporazum in druge zadevne 
mednarodne sporazume, ki zavezujejo 
Unijo, vključno z obveznostmi, ki jih je 
sprejela z dvostranskimi trgovinskimi 
sporazumi, naročniki izpolnijo obveznosti 
v skladu s temi sporazumi z uporabo te 
direktive za gospodarske subjekte tretjih 
držav, podpisnic teh sporazumov. Zato bi 
bilo treba mednarodne obveznosti, ki jih 
ima Unija do tretjih držav na področju 
dostopa do trga javnih naročil, prenesti v 
pravni sistem EU tako, da se bodo 
učinkovito in enotno izvajale.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) V okviru Svetovne trgovinske 
organizacije ter prek svojih dvostranskih 
odnosov se Unija zavzema za ambiciozno 
odpiranje mednarodnih trgov javnih 
naročil Unije ter njenih trgovinskih 
partneric v duhu vzajemnosti in vzajemne 
koristi.
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Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Sporazum se uporablja za naročila nad 
mejnimi vrednostmi, določenimi v 
sporazumu in izraženimi v posebnih 
pravicah črpanja. Mejne vrednosti iz te 
direktive bi bilo treba uskladiti, da bodo 
ustrezale enakovrednim mejnim 
vrednostim iz sporazuma, izraženim v 
eurih. Treba bi bilo tudi določiti redna 
preverjanja mejnih vrednosti, izraženih v 
eurih, zaradi njihove prilagoditve z 
matematično operacijo morebitnim 
spremembam vrednosti eura glede na 
posebno pravico črpanja. Da se prepreči
pomnožitev mejnih vrednosti, je poleg tega 
primerno, brez poseganja v mednarodne 
obveznosti Unije, še naprej uporabljati 
enake mejne vrednosti za vse naročnike, ne 
glede na sektor, v katerem delujejo.

(15) Sporazum se uporablja za naročila nad 
mejnimi vrednostmi, določenimi v 
sporazumu in izraženimi v posebnih 
pravicah črpanja. Mejne vrednosti iz te 
direktive bi bilo treba uskladiti, da bodo 
ustrezale enakovrednim mejnim 
vrednostim iz sporazuma, izraženim v 
eurih. Treba bi bilo tudi določiti redna 
preverjanja mejnih vrednosti, izraženih v 
eurih, zaradi njihove prilagoditve z 
matematično operacijo morebitnim 
spremembam vrednosti eura glede na 
posebno pravico črpanja. Da se prepreči 
pomnožitev mejnih vrednosti, je poleg tega 
primerno, brez poseganja v mednarodne 
obveznosti Unije, še naprej uporabljati 
enake mejne vrednosti za vse naročnike, ne 
glede na sektor, v katerem delujejo. Prav 
tako je primerno, da se tak redni pregled 
mejnih vrednosti opravi tudi na podlagi 
predhodne ocene pravilnega izvajanja 
načela dejanske vzajemnosti pri odpiranju 
trga med EU in drugimi podpisnicami 
sporazuma. Ocena dejanske vzajemnosti 
se razširi na tretje države, ki niso 
podpisnice sporazuma o javnih naročilih, 
vendar imajo dostop do evropskega trga 
javnih naročil.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Ta direktiva, ki je naslovljena na 
države članice, se ne uporablja za javna 
naročila, ki jih izvajajo mednarodne 

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

organizacije v svojem imenu in za svoj 
račun. Treba pa je pojasniti, v kakšnem 
obsegu bi bilo treba to direktivo uporabljati 
za javna naročila, ki jih urejajo posebni 
mednarodni predpisi. Evropske institucije 
bi morale upoštevati zlasti spremembe, do 
katerih bo prišlo s to direktivo, in jim 
ustrezno prilagoditi svoja pravila o javnih 
naročilih.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Javna naročila se ne bi smela oddati 
gospodarskim subjektom, ki so sodelovali 
v hudodelski združbi ali bili obsojeni 
zaradi korupcije, goljufije v škodo
finančnih interesov Unije ali pranja 
denarja. Tudi neplačilo davkov ali 
prispevkov za socialno varnost bi bilo treba 
sankcionirati z obvezno izključitvijo na 
ravni Unije. Glede na to, da naročniki, ki 
niso javni organi, morda nimajo dostopa do 
neizpodbitnih dokazov o tovrstnih 
dejavnostih, je izbiro, ali bodo uporabili 
merila za izključitev iz Direktive [2004/18] 
ali ne, primerno prepustiti zadevnim 
naročnikom. Obveznost uporabe 
člena 55(1) in (2) Direktive [2004/18] je 
zato treba omejiti le na naročnike, ki so 
javni organi. Poleg tega bi bilo treba 
naročnikom omogočiti, da izključijo 
kandidate ali ponudnike zaradi kršitev 
okoljskih ali družbenih obveznosti, 
vključno s predpisi o dostopnosti za 
invalide, ali hujših kršitev poklicnih pravil, 
kot so kršitve pravil konkurence ali pravic 
intelektualne lastnine.

(40) Javna naročila se ne bi smela oddati 
gospodarskim subjektom, ki so sodelovali 
v hudodelski združbi ali bili obsojeni 
zaradi korupcije, goljufije v škodo 
finančnih interesov Unije ali pranja 
denarja. Tudi neplačilo davkov ali 
prispevkov za socialno varnost bi bilo treba 
sankcionirati z obvezno izključitvijo na 
ravni Unije. Glede na to, da naročniki, ki 
niso javni organi, morda nimajo dostopa do 
neizpodbitnih dokazov o tovrstnih 
dejavnostih, je izbiro, ali bodo uporabili 
merila za izključitev iz Direktive [2004/18] 
ali ne, primerno prepustiti zadevnim 
naročnikom. Obveznost uporabe 
člena 55(1) in (2) Direktive [2004/18] je 
zato treba omejiti le na naročnike, ki so 
javni organi. Poleg tega bi bilo treba 
naročnikom omogočiti, da izključijo 
kandidate ali ponudnike zaradi kršitev 
okoljskih ali družbenih obveznosti, tudi v 
skladu s priznanimi mednarodnimi načeli 
in vključno s predpisi o dostopnosti za 
invalide, ali hujših kršitev poklicnih pravil, 
kot so kršitve pravil konkurence ali pravic 
intelektualne lastnine.

Predlog spremembe 8

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

(40) Javna naročila se ne bi smela oddati 
gospodarskim subjektom, ki so sodelovali 
v hudodelski združbi ali bili obsojeni 
zaradi korupcije, goljufije v škodo 
finančnih interesov Unije ali pranja 
denarja. Tudi neplačilo davkov ali 
prispevkov za socialno varnost bi bilo treba
sankcionirati z obvezno izključitvijo na 
ravni Unije. Glede na to, da naročniki, ki 
niso javni organi, morda nimajo dostopa do 
neizpodbitnih dokazov o tovrstnih 
dejavnostih, je izbiro, ali bodo uporabili 
merila za izključitev iz Direktive [2004/18] 
ali ne, primerno prepustiti zadevnim 
naročnikom. Obveznost uporabe 
člena 55(1) in (2) Direktive [2004/18] je 
zato treba omejiti le na naročnike, ki so 
javni organi. Poleg tega bi bilo treba 
naročnikom omogočiti, da izključijo 
kandidate ali ponudnike zaradi kršitev 
okoljskih ali družbenih obveznosti, 
vključno s predpisi o dostopnosti za 
invalide, ali hujših kršitev poklicnih pravil, 
kot so kršitve pravil konkurence ali pravic 
intelektualne lastnine.

(40) Javna naročila se ne bi smela oddati 
gospodarskim subjektom, ki so sodelovali 
v hudodelski združbi ali bili obsojeni 
zaradi korupcije, goljufije v škodo 
finančnih interesov Unije ali pranja 
denarja. Tudi neplačilo davkov ali 
prispevkov za socialno varnost ter kršitve 
okoljskih in socialnih obveznosti, vključno 
s predpisi na področju dostopnosti za 
invalide, bi bilo treba sankcionirati z 
obvezno izključitvijo na ravni Unije. Glede 
na to, da naročniki, ki niso javni organi, 
morda nimajo dostopa do neizpodbitnih 
dokazov o tovrstnih dejavnostih, je izbiro, 
ali bodo uporabili merila za izključitev iz 
Direktive [2004/18] ali ne, primerno 
prepustiti zadevnim naročnikom. 
Obveznost uporabe člena 55(1) in (2) 
Direktive [2004/18] je zato treba omejiti le 
na naročnike, ki so javni organi. Poleg tega 
bi bilo treba naročnikom omogočiti, da 
izključijo kandidate ali ponudnike zaradi 
hujših kršitev poklicnih pravil, kot so 
kršitve pravil konkurence ali pravic 
intelektualne lastnine.

Predlog spremembe 9

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 

(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 



PE492.622v02-00 10/26 AD\913221SL.doc

SL

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.

oddajo sprejmejo „ekonomsko 
najugodnejšo ponudbo“. 

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 44

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) Da bi se naročilo lahko oddalo 
ekonomsko najugodnejšemu ponudniku,
morajo naročniki 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.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49) Neobičajno nizke ponudbe za gradnje, (49) Neobičajno nizke ponudbe za gradnje, 
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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.

blago ali storitve lahko temeljijo na 
tehnično, ekonomsko ali pravno nepoštenih 
predpostavkah ali praksah. Za preprečitev 
morebitnih pomanjkljivosti med 
izvajanjem naročila bi morali imeti 
naročniki možnost, da izključijo ponudbe, 
ki so v primerjavi s cenami drugih 
ponudnikov občutno cenejše, in bi morali 
zaprositi za obrazložitev zaračunane cene, 
če je ponudba izrazito 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.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Uvodna izjava 56 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(56a) Naročniki bi morali spoštovati 
določbe o zamudi pri plačilu iz
Direktive 2011/7/EU.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Uvodna izjava 63

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(63) Zlasti je pomembno, da Komisija pri 
svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. 
Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
predložitev zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.
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Evropskemu parlamentu in Svetu. Komisija bi morala dati na voljo vse 
informacije in dokumentacijo o svojih 
sestankih z nacionalnimi strokovnjaki v 
okviru priprav in izvajanja delegiranih 
aktov. Glede tega bi morala Komisija 
zagotoviti, da bo Evropski parlament 
primerno vključen, ter upoštevati 
najboljšo prakso iz prejšnjih izkušenj na 
drugih področjih politik, da se ustvarijo 
najboljši možni pogoji za pregledovanje 
delegiranih aktov, ki ga bo Evropski 
parlament izvajal v prihodnje.

Obrazložitev

The directive foresees the use of delegated acts - among other things - to adapt the 
methodology for the calculation of the threshold levels to any change provided for by the 
Government Procurement Agreement (Article 6.5 classic, Article 12.4 utilities directive) and 
to change the list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI 
(Article 54.2 classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issue with a clear 
international trade dimension, the rapporteur feels that the same institutional procedures 
should apply as with "normal" trade legislation.

In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II (alignment package in INTA), the rapporteur 
proposes emphasizing the need for the European Parliament to be duly involved in the 
preparation and implementation of delegated acts (recital 55). This will facilitate the scrutiny 
of delegated acts and will ensure an efficient exercise of the delegation of power by avoiding 
objections from the European Parliament. 

The rapporteur deems it appropriate to limit in time (article 89.2) the conferral of powers on 
the Commission. Such limitation brings about more parliamentary control, obliging the 
Commission to draw up a report in respect of the delegation of power no later than nine
months before the end of the established period. On the other hand, tacit extension of the 
delegation for a period of identical durations prevents overburdening the legislators and 
facilitates the implementation of the common commercial policy. 

Considering the dynamics of the Parliamentary work, internal procedures and deadlines, it is 
important to assure that the legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative act 
(Article 89.5).

All changes reflect changes brought about by the two Trade Omnibuses.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 12 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12a
Nacionalni naročniki morajo pri oddaji 
javnih naročil, ki zaradi svoje vrednosti 
niso del te direktive, spoštovati načela 
enake obravnave, nediskriminacije in 
preglednosti.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija v skladu z metodo za izračun iz
sporazuma o vladnih naročilih izračuna 
vrednost teh mejnih vrednosti na podlagi 
povprečne dnevne vrednosti eura glede na 
posebne pravice črpanja (SDR), in sicer za 
obdobje 24 mesecev, ki se konča zadnji 
dan avgusta pred pregledom, z začetkom 
veljavnosti 1. januarja. Vrednost tako 
spremenjenih mejnih vrednosti se po 
potrebi zaokroži navzdol na najbližjih tisoč 
eurov, da se zagotovi upoštevanje 
veljavnih mejnih vrednosti iz sporazuma, 
izraženih s posebnimi pravicami črpanja.

Komisija v skladu z metodo za izračun iz 
sporazuma o vladnih naročilih izračuna 
vrednost teh mejnih vrednosti na podlagi 
povprečne dnevne vrednosti eura glede na 
posebne pravice črpanja (SDR), in sicer za 
obdobje 24 mesecev, ki se konča zadnji 
dan avgusta pred pregledom, z začetkom 
veljavnosti 1. januarja. Vrednost tako 
spremenjenih mejnih vrednosti se po 
potrebi zaokroži navzdol na najbližjih tisoč 
eurov, da se zagotovi upoštevanje 
veljavnih mejnih vrednosti iz sporazuma, 
izraženih s posebnimi pravicami črpanja.
Komisija lahko poleg tega upošteva 
spremembe mejnih vrednosti, ki jih 
opravijo druge podpisnice sporazuma.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Naročniki uradno obvestijo Komisijo ali, 
na njegovo zahtevo, nacionalni nadzorni
organ o vseh kategorijah proizvodov ali 
dejavnosti, ki jih obravnavajo kot izjeme v 
skladu z odstavkom 1. Komisija lahko 

2. Naročniki uradno obvestijo Komisijo ali, 
na njegovo zahtevo, nacionalni pristojni
organ o vseh kategorijah proizvodov ali 
dejavnosti, ki jih obravnavajo kot izjeme v 
skladu z odstavkom 1. Komisija lahko 
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sezname kategorij proizvodov ali 
dejavnosti, za katere meni, da sodijo med 
te izjeme, kot informacijo redno objavlja v 
Uradnem listu Evropske unije. Pri tem 
Komisija spoštuje vse občutljive 
komercialne vidike, na katere jo lahko 
opozorijo naročniki, ko predložijo te 
informacije.

sezname kategorij proizvodov ali 
dejavnosti, za katere meni, da sodijo med 
te izjeme, kot informacijo redno objavlja v 
Uradnem listu Evropske unije. Pri tem 
Komisija spoštuje vse občutljive 
komercialne vidike, na katere jo lahko 
opozorijo naročniki, ko predložijo te 
informacije.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) poseben postopek mednarodne 
organizacije;

(c) poseben postopek mednarodne 
organizacije, ki ima podružnico v državi 
članici;

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Naročniki v smislu člena 4(3)(a) v 
okviru prilog III, IV in V ter splošnih 
pripomb k Dodatku 1 Evropske unije k 
Sporazumu o vladnih naročilih ter drugih 
mednarodnih sporazumov, ki zavezujejo 
Unijo, iz Priloge V k tej direktivi 
zagotovijo obravnavo gradenj, blaga, 

1. Naročniki v smislu člena 4(3)(a) v 
okviru prilog III, IV in V ter splošnih 
pripomb k Dodatku 1 Evropske unije k 
Sporazumu o vladnih naročilih ter drugih 
mednarodnih sporazumov, ki zavezujejo 
Unijo, vključno z obveznostmi, ki jih je 
Unija sprejela v okviru dvostranskih 
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storitev in gospodarskih subjektov 
podpisnic navedenih sporazumov, ki ni 
manj ugodna od obravnave gradenj, blaga, 
storitev in gospodarskih subjektov Unije. 
Naročniki z uporabo te direktive za
gospodarske subjekte podpisnic navedenih 
sporazumov zagotovijo skladnost z 
navedenimi sporazumi.

trgovinskih sporazumov, iz Priloge V k tej 
direktivi zagotovijo obravnavo gradenj, 
blaga, storitev in gospodarskih subjektov 
podpisnic navedenih sporazumov, ki ni 
manj ugodna od obravnave gradenj, blaga, 
storitev in gospodarskih subjektov Unije. 
Naročniki z uporabo te direktive za 
gospodarske subjekte podpisnic navedenih 
sporazumov zagotovijo skladnost z 
navedenimi sporazumi.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 53 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S tem namenom lahko naročniki poiščejo 
ali sprejmejo nasvet upravnih podpornih 
služb ali tretjih oseb ali tržnih udeležencev, 
če tak nasvet nima učinka oviranja 
konkurence ter njegova posledica ni 
kršenje načel nediskriminacije in 
preglednosti.

S tem namenom lahko naročniki poiščejo 
ali sprejmejo nasvet upravnih podpornih 
služb ali neodvisnih tretjih oseb ali tržnih 
udeležencev, če tak nasvet nima učinka 
oviranja konkurence ter njegova posledica 
ni kršenje načel nediskriminacije in 
preglednosti.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Da bi čim bolj povečali konkurenco in 
dostop MSP do javnih naročil, se naročila 
lahko razdelijo v sklope. Uporablja se 
člen 13(7).

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naročniki v obvestilu o naročilu, v Če naročnik omeji možnost ponudb na 
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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.

enega ali več sklopov, to navede 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
ali v dokumentaciji v zvezi z naročilom.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Naročniki lahko, kadar se lahko enemu 
ponudniku odda več kot en sklop, 
odločijo, da bodo oddali eno naročilo za 
sklop oziroma eno naročilo ali več 
naročil, ki zajemajo več sklopov ali vse 
sklope.

črtano

Naročniki v razpisni dokumentaciji za 
javno naročilo navedejo, ali si pridržujejo 
pravico do take možnosti in, če si jo, 
katere sklope se lahko razvrsti skupaj v 
okvir enega naročila.
Naročniki najprej določijo ponudbe, ki 
najbolje izpolnjujejo merila za oddajo, 
določena v skladu s členom 76, za vsak 
posamezen sklop. Ponudniku, ki ni 
uvrščen na prvo mesto v zvezi z vsemi 
posameznimi sklopi, ki jih pokriva 
naročilo, lahko oddajo naročilo za več kot 
en sklop, če so merila za oddajo, določena 
v skladu s členom 76, bolje izpolnjena 
glede na vse sklope, ki jih zadevno 
naročilo pokriva. Naročniki navedejo 
metode, ki jih nameravajo uporabiti za to 
primerjavo, v razpisni dokumentaciji za 
oddajo javnega naročila. Take metode so 
pregledne, objektivne in 
nediskriminacijske.

Obrazložitev

Ta odstavek bi mogel privesti ravno do nasprotnega od namena predloga, namreč da bi 
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malim in srednjim podjetjem omogočili dostop do javnih naročil – predlog bi utegnil 
spodbuditi združevanje javnih naročil, s čimer bi ravno ta podjetja izključili.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 70 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. 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.

5. Naročniki se odločijo, da ne bodo oddali
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.

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

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 na podlagi enega od 
naslednjih meril:

Brez poseganja v nacionalne zakone, 
predpise ali upravne določbe v zvezi s 
plačilom nekaterih storitev naročniki 
oddajo naročila na podlagi merila
ekonomsko najugodnejšega ponudnika.

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ekonomsko najugodnejša ponudba; črtano

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) najnižja cena. črtano

Predlog spremembe 28

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

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ekonomsko najugodnejša ponudba iz 
točke (a) odstavka 1 z vidika naročnika se 
določi na podlagi meril, povezanih s 
predmetom zadevnega naročila.

Ekonomsko najugodnejša ponudba z vidika 
naročnika se določi na podlagi meril,
povezanih s predmetom zadevnega 
naročila.

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 2 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta merila poleg cene ali stroškov iz 
točke (b) odstavka 1 vključujejo tudi druga 
merila, povezana s predmetom zadevnega 
naročila, kot so:

Ta merila poleg cene ali stroškov, ki se 
ocenijo po izbiri naročnika na podlagi 
cene ali glede na stroškovno učinkovitost, 
kot je vrednotenje stroškov v življenjskem 
ciklu, pod pogoji iz člena 77, vključujejo 
druga merila , povezana s predmetom 
zadevnega naročila, kot so:
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Predlog spremembe 31

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

Predlog spremembe 32

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.

Predlog spremembe 33Predlog direktive
Člen 79

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Javni naročniki lahko izločijo ponudbe, 
v katerih so zaračunana cena ali stroški 
za več kot 50 % nižji od osnovne 
ponudbene cene.

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

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

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

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

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

2. Naročniki lahko zahtevajo taka pojasnila (c) v ponudbi navedena cena ali stroški so 
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tudi, če se zdi, da so ponudbe neobičajno 
ugodne zaradi drugih razlogov.

za več kot 40 % nižji od ocenjene cene ali 
stroškov naročnika, vključno z davki.

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

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

(a) ekonomiko proizvodnega postopka, 
zagotovljenih storitev in metode gradnje;

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

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

(a) ekonomiko proizvodnega postopka, 
zagotovljenih storitev in metode gradnje;

(c) izvirnost blaga, storitev ali gradenj, ki 
jih predlaga ponudnik;

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

(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;

(c) izvirnost blaga, storitev ali gradenj, ki 
jih predlaga ponudnik;

(e) možnost, da ponudnik pridobi državno 
pomoč.

(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;

4. Naročnik preveri predložene informacije 
ob posvetovanju s ponudnikom. 

(e) možnost, da ponudnik pridobi državno 
pomoč za financiranje same ponudbe ali 
za financiranje storitev, blaga in gradenj v 
okviru ponudbe.

Ponudbo lahko zavrne le, če dokazila ne 
utemeljijo nizke ravni zaračunane cene ali 
stroškov, pri čemer se upoštevajo elementi 
iz odstavka 3.

5. Naročnik preveri predložene informacije 
ob posvetovanju s ponudnikom.

Naročniki zavrnejo ponudbo, če so 
ugotovili, da je neobičajno ugodna, ker ni 
skladna z obveznostmi, določenimi v 

Ponudbo zavrne, če dokazila ne utemeljijo 
nizke ravni zaračunane cene ali stroškov, 
pri čemer se upoštevajo elementi iz 
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zakonodaji Unije, na področju socialnega 
in delovnega prava ali okoljskega prava ali 
določbami mednarodnega socialnega in 
okoljskega prava, naštetimi v Prilogi XIV.

odstavka 3.

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

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.

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

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

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

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 79 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 79b
Sedanja direktiva je v skladu z uredbo o 
dostopu blaga in storitev tretje države do 
notranjega trga javnih naročil Unije ter 
postopkih za podporo pogajanjem o 
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dostopu blaga in storitev Unije d trgov 
javnih naročil tretjih držav 
(COM/2012/0124 - 2012/0060 (COD)) in 
je v skladu s pogoji iz členov 58 in 59 
Direktive 2004/17/ES, pri čemer je 
dovoljeno zavrniti ponudbe, ki zajemajo 
blago z izvorom v tretjih državah, s 
katerimi Evropska unija niti večstransko 
niti dvostransko ni sklenila sporazuma, ki 
bi zagotavljal primerljiv in učinkovit 
dostop za podjetja iz Evropske unije na 
trge teh tretjih držav.

Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 92 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Predlog spremembe 36

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

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

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 98 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Pooblastilo iz členov 4, 35, 33, 38, 25, 
65, 70, 77, 85 in 95 se na Komisijo prenese 
za obdobje petih let od ...*(datum začetka 
veljavnosti te direktive). Komisija pripravi 
poročilo o prenesenem pooblastilu 
najpozneje devet mesecev pred koncem 
petletnega obdobja. Prenos pooblastila se 
samodejno podaljša za enako obdobje, 
razen če Evropski parlament ali Svet 
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nasprotuje temu podaljšanju najpozneje 
tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

The directive foresees the use of delegated acts - among other things - to adapt the 
methodology for the calculation of the threshold levels to any change provided for by the 
Government Procurement Agreement (Article 6.5 classic, Article 12.4 utilities directive) and 
to change the list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI 
(Article 54.2 classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issue with a clear 
international trade dimension, the rapporteur feels that the same institutional procedures 
should apply as with "normal" trade legislation.

In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II (alignment package in INTA), the rapporteur 
proposes emphasizing the need for the European Parliament to be duly involved in the 
preparation and implementation of delegated acts (recital 55). This will facilitate the scrutiny 
of delegated acts and will ensure an efficient exercise of the delegation of power by avoiding 
objections from the European Parliament. 

The rapporteur deems it appropriate to limit in time (article 89.2) the conferral of powers on 
the Commission. Such limitation brings about more parliamentary control, obliging the 
Commission to draw up a report in respect of the delegation of power no later than nine 
months before the end of the established period. On the other hand, tacit extension of the 
delegation for a period of identical durations prevents overburdening the legislators and 
facilitates the implementation of the common commercial policy. 

Considering the dynamics of the Parliamentary work, internal procedures and deadlines, it is 
important to assure that the legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative act 
(Article 89.5).

All changes reflect changes brought about by the two Trade Omnibuses.

Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Člen 98 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
člena 98, začne veljati le, če mu Evropski 
parlament ali Svet v dveh mesecih od 
uradnega obvestila, ki sta ga prejela v zvezi 
s tem aktom, ne nasprotujeta ali če sta pred 
iztekom tega roka oba obvestila Komisijo, 
da mu ne bosta nasprotovala. Navedeni rok 
se na pobudo Evropskega parlamenta ali 

5. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
člena 98, začne veljati le, če mu Evropski 
parlament ali Svet v dveh mesecih od 
uradnega obvestila, ki sta ga prejela v zvezi 
s tem aktom, ne nasprotujeta ali če sta pred 
iztekom tega roka oba obvestila Komisijo, 
da mu ne bosta nasprotovala. Navedeni rok 
se na pobudo Evropskega parlamenta ali 
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Sveta podaljša za dva meseca. Sveta podaljša za štiri mesece.

Obrazložitev

The directive foresees the use of delegated acts - among other things - to adapt the 
methodology for the calculation of the threshold levels to any change provided for by the 
Government Procurement Agreement (Article 6.5 classic, Article 12.4 utilities directive) and 
to change the list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI 
(Article 54.2 classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issue with a clear 
international trade dimension, the rapporteur feels that the same institutional procedures 
should apply as with "normal" trade legislation.

In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II (alignment package in INTA), the rapporteur 
proposes emphasizing the need for the European Parliament to be duly involved in the 
preparation and implementation of delegated acts (recital 55). This will facilitate the scrutiny 
of delegated acts and will ensure an efficient exercise of the delegation of power by avoiding 
objections from the European Parliament. 

The rapporteur deems it appropriate to limit in time (article 89.2) the conferral of powers on 
the Commission. Such limitation brings about more parliamentary control, obliging the 
Commission to draw up a report in respect of the delegation of power no later than nine 
months before the end of the established period. On the other hand, tacit extension of the 
delegation for a period of identical durations prevents overburdening the legislators and 
facilitates the implementation of the common commercial policy. 

Considering the dynamics of the Parliamentary work, internal procedures and deadlines, it is 
important to assure that the legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative act 
(Article 89.5).

All changes reflect changes brought about by the two Trade Omnibuses.

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Priloga XIV – odstavek 12 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Konvencija št. 94 o javnih naročilih.

POSTOPEK

Naslov Javna naročila naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem 
sektorju ter sektorju poštnih storitev

Referenčni dokumenti COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD)

Pristojni odbor IMCO
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