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Predlog spremembe 10
Henri Weber

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 ključno vlogo pri 
strategiji Evropa 2020, saj gre za enega od 
tržnih instrumentov, ki se uporabljajo za 
doseganje pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti ob hkratnem 
zagotavljanju najučinkovitejše rabe javnih 
sredstev. V ta namen je treba 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, pregledati in posodobiti, da bi 
javnim naročnikom omogočili boljšo 
uporabo instrumenta trga javnih naročil 
za trajnostni razvoj in skupne visoke 
socialne cilje, s čimer se bo povečala 
učinkovitost javne porabe in zagotovil 
najboljši rezultat v smislu razmerja med 
stroški in koristmi, zlasti malim in 
srednjim podjetjem pa se bo 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



PE491.185v01-00 4/44 AM\904739SL.doc

SL

Predlog spremembe 11
Fiona Hall

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 javnih naročil v podporo 
trajnostnemu razvoju in drugim skupnim 
socialnim ciljem, da se bo tako povečala 
tudi učinkovitost javne porabe z 
zagotovitvijo najboljšega razmerja med 
ceno in kakovostjo ter da bi se zlasti 
malim in srednjim podjetjem omogočilo 
sodelovanje v javnih naročilih. Treba je 
tudi poenostaviti direktive, zlasti glede 
vprašanja načinov vključevanja ciljev 
trajnosti v javna naročila, ter pojasniti 
osnovne pojme in koncepte, da bi 
zagotovili večjo pravno varnost in vključili 
nekatere vidike povezane in uveljavljene 
sodne prakse Sodišča Evropske unije.

Or. en
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Predlog spremembe 12
Zigmantas Balčytis

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 treba revidirati in posodobiti 
pravila o oddaji javnih naročil, sprejeta v 
skladu z Direktivo 2004/17/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 
o usklajevanju postopkov za oddajo javnih 
naročil naročnikov v vodnem, energetskem 
in transportnem sektorju ter sektorju 
poštnih storitev in Direktivo 2004/18/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
31. marca 2004 o usklajevanju postopkov 
za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in 
storitev, da bi povečali učinkovitost javne 
porabe, olajšali predvsem sodelovanje 
malih in srednjih podjetij pri oddaji javnih 
naročil, naročnikom pa omogočili boljšo 
uporabo oddaje javnih naročil v podporo 
trajnostnemu razvoju in drugim skupnim 
družbenim ciljem, pri tem pa zagotovili 
najboljše rezultate v smislu razmerja med 
stroški in koristmi. 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 nekatere osnovne 
pojme in koncepte, da bi zagotovili večjo 
pravno varnost in vključili nekatere vidike 
povezane in uveljavljene sodne prakse 
Sodišča Evropske unije.

Or. lt
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Predlog spremembe 13
Henri Weber

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 koncepte družbeno 
trajnostnega proizvodnega procesa 
vključiti v opredelitev in izvajanje politik 
in dejavnosti Unije, zlasti, da bi spodbudili 
trajnostni razvoj in zagotovili upoštevanje 
zdravja in javne varnosti v celotni dobavni 
verigi, pa tudi socialnih standardov ter 
nacionalne in evropske zakonodaje s 
področja delovnega prava. Ta direktiva 
pojasnjuje, kako javni organi naročniki 
prispevajo k varovanju okolja in 
spodbujanju trajnostnega razvoja ter kako 
na podlagi diskrecijske pravice, ki jim je 
podeljena, izberejo tehnične specifikacije 
in merila za oddajo naročila, ki so 
najprimernejši za zagotovitev družbeno 
trajnostnega javnega naročanja, hkrati pa 
omogočajo povezavo s predmetom 
naročila in najugodnejše razmerje med 
kakovostjo in ceno.

Or. fr

Predlog spremembe 14
Zigmantas Balčytis

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.

(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 
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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.

in dejavnosti Unije, zlasti da bi spodbudili 
trajnostni razvoj in zagotovili upoštevanje 
javne varnosti, 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 bi lahko na podlagi 
diskrecijske pravice, ki jim je podeljena, 
izbrali tehnične specifikacije in merila za 
oddajo naročil, da bi tako zagotovili 
družbeno trajnostno javno naročanje ter 
hkrati omogočili najugodnejše razmerje 
med kakovostjo in ceno.

Or. lt

Predlog spremembe 15
Tiziano Motti, Ivo Belet

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Prav tako je primerno izključiti 
naročila za poštne storitve in druge 
storitve, ki niso poštne storitve, saj je bilo 
ugotovljeno, da je v tem sektorju 
neprestano prisoten tolikšen konkurenčni 
pritisk, da disciplina javnega naročanja, 
ki jo vnašajo pravila Unije o javnih 
naročilih, ni več potrebna.

Or. en

Obrazložitev

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria.Since 1997, the postal sector has been increasingly subject to 
competitive pressure. Three milestones in the EU postal acquis are relevant in this respect: 
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the first and the second Postal Directives (97/67/EC and 2002/39/EC respectively), which 
followed the 1992 Green Paper, set in motion the process of a controlled liberalisation and 
gradually opened the postal markets to competition. The third Postal Directive (2008/06/EC) 
abolished all exclusive rights in the postal sector and set 31st December 2010 as the deadline 
for full market opening for the majority of Member States (in fact, 95% of the EU postal 
markets in terms of volumes) and 31st December 2012 for the remaining Member States.

Predlog spremembe 16
Henri Weber

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 
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.

(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 
izidom postopka ter kršitve zakonodaje na 
področju dela, okolja in javnega zdravja,
lahko povzročijo resno izkrivljanje 
konkurence in kršitve temeljnih načel 
prava Unije. Gospodarski subjekti morajo
zato predložiti izjavo, da niso vpleteni v 
take nezakonite dejavnosti, in biti 
izključeni, če se izkaže, da je izjava 
neresnična.

Or. fr

Predlog spremembe 17
Zigmantas Balčytis

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 

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

kandidati z namenom manipuliranja z 
izidom postopka, pa tudi vsa dejanja, ki 
kršijo standarde na področju dela, 
okoljevarstva in javnega zdravja, 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.

Or. lt

Predlog spremembe 18
Henri Weber

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) S Sklepom 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 Svet 
odobril zlasti sporazum o javnih naročilih 
Svetovne trgovinske organizacije (v 
nadaljnjem besedilu: sporazum). V tem 
večstranskem okviru uravnoteženih pravic 
in obveznosti glede javnih naročil si 
morajo 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, javni organi naročniki 
izpolnijo obveznosti v skladu s temi 
različnimi sporazumi z uporabo te 
direktive za gospodarske subjekte tretjih 
držav, ki so podpisnice teh sporazumov.
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Predlog spremembe 19
Zigmantas Balčytis

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). Cilj 
sporazuma je vzpostaviti večstranski okvir 
uravnoteženih pravic in obveznosti glede 
javnih naročil, ki bo gospodarskim 
subjektom iz Unije in iz tretjih držav 
zagotavljal enake možnosti, da na trgih v 
Uniji in tretjih državah konkurirajo pod 
enakimi pogoji, 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.

Or. lt

Predlog spremembe 20
Zigmantas Balčytis

Predlog direktive
Uvodna izjava 14 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Poleg tega potrebuje Unija 
učinkovit instrument, s katerim bi po eni 
strani spodbujala tretje države, ki ne 
zagotavljajo enakega dostopa 
gospodarskim subjektom iz Unije, da 
upoštevajo načelo vzajemnosti, predvsem 
na podlagi ocene Komisije o dejanski 
vzajemnosti, po drugi strani pa 
zagotavljala pošteno konkurenco in enake 
konkurenčne pogoje. 

Or. lt

Predlog spremembe 21
Zigmantas Balčytis

Predlog direktive
Uvodna izjava 14 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14b) Glede na to, da je treba spodbujati 
udeležbo gospodarskih subjektov iz Unije 
v čezmejnih javnih naročilih, je 
pomembno, da države članice pravočasno 
in ustrezno prenesejo in izvajajo določbe 
direktive o storitvah.

Or. lt

Predlog spremembe 22
Henri Weber

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 
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zagotavljajo enakega dostopa evropskim 
gospodarskim subjektom, da upoštevajo 
načelo vzajemnosti in uravnoteženosti, 
predvsem na podlagi ocene Komisije o 
dejanski vzajemnosti, po drugi strani pa 
zagotavljala pošteno konkurenco in enake 
konkurenčne pogoje po vsem svetu.

Or. fr

Predlog spremembe 23
Fiona Hall

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

(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
prihranimo tudi čas in vire. Pri uporabi 
elektronskih sredstev bi bilo zato treba 
omogočiti skrajšanje minimalnih rokov, 
vendar samo, če so navedena sredstva v 
skladu s posebnim načinom pošiljanja, 
določenim na ravni Unije. Poleg tega lahko 
elektronska informacijska in 
komunikacijska sredstva z ustreznimi 
funkcijami javnim organom naročnikom 
omogočijo preprečiti, ugotoviti in popraviti 
napake, ki se pojavljajo v postopkih 
javnega naročanja.

Or. en

Predlog spremembe 24
Fiona Hall
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Predlog direktive
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Da bi spodbudili sodelovanje malih in 
srednjih podjetij (MSP) na trgu javnih 
naročil, je treba izrecno določiti, da se 
naročila lahko razdelijo v sklope, ki so 
lahko homogeni ali heterogeni. Kadar so 
naročila razdeljena v sklope, naročniki 
lahko, na primer zaradi vzdrževanja 
konkurence ali zagotavljanja varnosti 
dobav, omejijo število sklopov, za katere 
lahko gospodarski subjekt predloži 
ponudbo; prav tako lahko omejijo število 
sklopov, ki se jih lahko dodeli 
posameznemu ponudniku.

(38) Da bi spodbudili sodelovanje malih in 
srednjih podjetij (MSP) na trgu javnih 
naročil, bi morale države članice začeti v 
celoti izvajati evropski kodeks najboljših 
praks, ki lajšajo dostop MSP do oddaje 
javnih naročil. Poleg tega bi bilo treba 
izrecno določiti, da se naročila lahko 
razdelijo v sklope, ki so lahko homogeni 
ali heterogeni. Kadar so naročila razdeljena 
v sklope, naročniki lahko, na primer zaradi 
vzdrževanja konkurence ali zagotavljanja 
varnosti dobav, omejijo število sklopov, za 
katere lahko gospodarski subjekt predloži 
ponudbo; prav tako lahko omejijo število 
sklopov, ki se jih lahko dodeli 
posameznemu ponudniku.

Or. en

Predlog spremembe 25
Zigmantas Balčytis

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 

(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. Zato bi bilo treba naročnikom 
omogočiti, da kot merilo za oddajo 
sprejmejo „ekonomsko najugodnejšo 
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drugem primeru prosto določijo ustrezne 
standarde kakovosti s tehničnimi 
specifikacijami ali pogoji za izvedbo 
naročila.

ponudbo“ ali „najnižje stroške“, ob 
upoštevanju, da morajo v drugem primeru
spoštovati ustrezne standarde kakovosti s 
tehničnimi specifikacijami ali pogoji za 
izvedbo naročila.

Or. lt

Predlog spremembe 26
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

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, 
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 „razmerje med ceno in 
kakovostjo“ ali „najnižje stroške v 
življenjskem ciklu“, ob upoštevanju, da 
lahko v drugem primeru prosto določijo 
ustrezne standarde kakovosti s tehničnimi 
specifikacijami ali pogoji za izvedbo 
naročila.

Or. en

Predlog spremembe 27
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

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 se naročniki odločijo oddati 
naročilo ponudniku, ki ponuja najboljše 
razmerje med ceno in kakovostjo, 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. en

Predlog spremembe 28
Werner Langen

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 

(45) Treba si je prizadevati, da se 
izkoristijo možnosti javnega naročanja za 
uresničevanje ciljev strategije Evropa 2020 
za trajnostno rast, ne da bi posegali v 
pristojnost naročnikov. 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 
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sektorjih vozil za cestni prevoz 
(Direktiva 2009/33/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 
spodbujanju čistih in energetsko 
učinkovitih vozil za cestni 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.

naročanjem za doseganje posebnih ciljev v 
sektorjih vozil za cestni prevoz 
(Direktiva 2009/33/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 
spodbujanju čistih in energetsko 
učinkovitih vozil za cestni 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.

Or. de

Predlog spremembe 29
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(46) Te ukrepe, sprejete za posamezne 
sektorje, je treba dopolniti s prilagoditvijo 
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 ponudbo, ki zagotavlja 
najboljše razmerje med ceno in kakovostjo 
ter najnižje stroške, če je uporabljena 
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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.

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.

Or. en

Predlog spremembe 30
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(22) „življenjski cikel“ pomeni vse 
zaporedne in/ali medsebojno povezane 
faze, vključno s proizvodnjo, prevozom, 
uporabo in vzdrževanjem, v življenjski 
dobi izdelka ali gradnje oziroma med 
zagotavljanjem storitve, od nabave surovin 
ali ustvarjanja virov, uporabljene 
mešanice energetskih virov in povečanja 
učinkovitosti rabe virov v vseh fazah cikla
do odstranitve, uničenja in dokončanja v 
posebnem odnosu do socialnih in 
delovnih pogojev ter zaščite okolja v 
skladu z načeli trajnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 31
Henri Weber

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(22) „življenjski cikel“ pomeni vse 
zaporedne in/ali medsebojno povezane 
faze, vključno s proizvodnjo in njeno 
lokacijo, 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. fr

Predlog spremembe 32
Henri Weber

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) „družbeno trajnosten proizvodni 
proces“ pomeni proizvodni proces, v 
katerem zagotavljanje gradenj, storitev ali 
blaga poteka ob spoštovanju zdravstvenih 
in varnostnih zakonov, pravil in 
standardov ter socialnega in delovnega 
prava, predvsem glede načela enake 
obravnave na delovnem mestu. Načelo 
enake obravnave na delovnem mestu se 
nanaša na upoštevanje ustreznih pogojev 
zaposlovanja, vključno z zdravstvenimi in 
varnostnimi zakoni, pravili in standardi 
ter socialnim in delovnim pravom, ki jih 
določajo nacionalne zakonodaje, 
zakonodaja Unije in kolektivne pogodbe, 
ki veljajo v kraju izvajanja gradenj, 
storitev ali dobave blaga;
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Or. fr

Predlog spremembe 33
Patrizia Toia

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b a) upravljanje storitev zbiranja, 
odstranjevanja in čiščenja odplak. 

Or. it

Predlog spremembe 34
Tiziano Motti, Ivo Belet

Predlog direktive
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. en

Obrazložitev

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria. Furthermore, as the experience with the application of Article 30 
procedure shows, an increasing number of postal services are already excluded from the 
scope of application of the Utilities Directive. Directive. This was the case for a number of 
markets in Denmark, Finland, Italy, Sweden, Austria and Hungary.

Predlog spremembe 35
Werner Langen
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Predlog direktive
Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. de

Predlog spremembe 36
Henri Weber

Predlog direktive
Člen 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 14a
Vzajemnost

Praktično izvajanje sporazuma o vladnih 
naročilih 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 
dejanske vzajemnosti se razširi tudi na 
tretje države, ki niso podpisnice 
sporazuma o vladnih naročilih in imajo 
dostop do trga.

Or. fr

Predlog spremembe 37
Jan Březina

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 4 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) za naročila storitev pod pogojem, da vsaj 
80 % skupnega povprečnega prometa 
povezanega podjetja v zvezi s storitvami
na splošno v prejšnjih treh letih izhaja iz 
zagotavljanja storitev podjetjem, s katerimi 
je povezano;

a) za naročila storitev pod pogojem, da vsaj
80 % skupnega povprečnega prometa 
povezanega podjetja v zvezi z zadevnimi
storitvami v prejšnjih treh letih izhaja iz 
zagotavljanja storitev podjetjem, s katerimi 
je povezano;

Or. cs

Obrazložitev

V případě, že by byl doažený obrat posuzován ve vztahu k obecným(celkovým)obratům 
dodávek, služeb či stavebních prací a nikoli příslušných dodávek, služeb a stavebních prací, 
které jsou předmětem konkrétní veřejné zakázky zadávané přidružené osobě sektorovým 
zadavatelem, mohlo by docházet k situaci, že je splněn obecný dosažený obrat pomocí 
naprosto odlišných zakázek, které nemají žádnou souvislost či obdobnost k zadávané 
VZ.Navrhovaná úprava tak reflektuje smysl celého tohoto institutu spočívající v zadávání VZ 
sektorovými zadavateli přidruženým osobám, které již realizovaly v minulosti pro sektorového 
zadavatele obdobné zakázky či jsou za účelem realizace těchto VZ založeny či je jejich 
působnost na tyto VZ rozšířena. Je vhodné vyloučit určité zakázky na služby, dodávky a 
stavební práce zadávané přidruženému podniku, jehož hlavní činností je poskytování takových 
služeb, dodávek nebo stavebních prací skupině, jejíž je součástí a nikoli jejich nabízení na 
trhu.

Predlog spremembe 38
Jan Březina

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) za naročila blaga pod pogojem, da vsaj 
80 % skupnega povprečnega prometa 
povezanega podjetja v zvezi z blagom na 
splošno v prejšnjih treh letih izhaja iz 
zagotavljanja blaga podjetjem, s katerimi je 
povezano;

b) za naročila blaga pod pogojem, da vsaj 
80 % skupnega povprečnega prometa 
povezanega podjetja v zvezi z zadevnim
blagom v prejšnjih treh letih izhaja iz 
zagotavljanja blaga podjetjem, s katerimi je 
povezano;

Or. cs
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Obrazložitev

V případě, že by byl doažený obrat posuzován ve vztahu k obecným (celkovým) obratům 
dodávek, služeb či stavebních prací a nikoli příslušných dodávek, služeb a stavebních prací, 
které jsou předmětem konkrétní veřejné zakázky zadávané přidružené osobě sektorovým 
zadavatelem, mohlo by docházet k situaci, že je splněn obecný dosažený obrat pomocí 
naprosto odlišných zakázek, které nemají žádnou souvislost či obdobnost k zadávané 
VZ.Navrhovaná úprava tak reflektuje smysl celého tohoto institutu spočívající v zadávání VZ 
sektorovými zadavateli přidruženým osobám, které již realizovaly v minulosti pro sektorového 
zadavatele obdobné zakázky či jsou za účelem realizace těchto VZ založeny či je jejich 
působnost na tyto VZ rozšířena.Je vhodné vyloučit určité zakázky na služby, dodávky a 
stavební práce zadávané přidruženému podniku, jehož hlavní činností je poskytování takových 
služeb, dodávek nebo stavebních prací skupině, jejíž je součástí a nikoli jejich nabízení na 
trhu.

Predlog spremembe 39
Jan Březina

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) za naročila gradbenih del pod pogojem, 
da vsaj 80 % skupnega povprečnega 
prometa povezanega podjetja v zvezi z 
gradbenimi deli na splošno v prejšnjih treh 
letih izhaja iz zagotavljanja gradbenih del 
podjetjem, s katerimi je povezano.

c) za naročila gradbenih del pod pogojem, 
da vsaj 80 % skupnega povprečnega 
prometa povezanega podjetja v zvezi z
zadevnimi gradbenimi deli v prejšnjih treh 
letih izhaja iz zagotavljanja gradbenih del 
podjetjem, s katerimi je povezano.

Or. cs

Obrazložitev

Če se promet na področju gradenj, blaga in storitev izračuna glede na splošni promet in ne 
glede na zadevna gradbena dela, blago in storitve v okviru javnih naročil, ki so dodeljena 
povezanim subjektom, obstaja nevarnost, da se bo splošni promet dosegel prek pogodb, ki 
sploh niso povezane s pogodbami, ki jih dodeli naročnik, niti jim niso podobne.

Predlog spremembe 40
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naročniki obravnavajo gospodarske 
subjekte enako in nediskriminacijsko ter 
delujejo pregledno in sorazmerno.

Naročniki obravnavajo gospodarske 
subjekte enako in nediskriminacijsko ter 
delujejo pregledno.

Or. de

Predlog spremembe 41
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 40 – odstavek 91

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

91. 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.

91. 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 
25 dni od datuma, ko je bilo poslano 
obvestilo o naročilu.

Rok se lahko skrajša zaradi nujnega 
razloga samo, če ni povezan z naročniki 
samimi.

Or. de

Predlog spremembe 42
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 40 – odstavek 92

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

92. 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).

92. Naročnik lahko za tri 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).
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Or. de

Predlog spremembe 43
Jan Březina

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 osmih let, razen v izjemnih primerih, ki 
se ustrezno utemeljijo, zlasti s predmetom 
okvirnega sporazuma.

Or. cs

Obrazložitev

Predlagano obdobje štirih let je prekratko, ker se zmanjšajo učinek in morebitni prihranki, ki 
bi jih lahko dosegli prek dolgoročnega okvirnega sporazuma, na podlagi katerega izvajalci 
načeloma dajejo boljše ponudbe. Eden glavnih razlogov za te ukrepe je želja po doseganju 
čim večje stroškovni učinkovitosti naročnikov pri izdatkih za naročila. Predlagano trajanje je 
zato v nasprotju s tem ciljem, saj je prek dolgoročnih pogodb mogoče dobiti ugodnejše 
cenovne pogoje.

Predlog spremembe 44
Zigmantas Balčytis

Predlog direktive
Člen 54 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Tehnične specifikacije lahko po 
potrebi vključujejo tudi zahteve, ki se 
nanašajo na:

Or. lt

Predlog spremembe 45
Zigmantas Balčytis
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Predlog direktive
Člen 54 – odstavek 1a – 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 procesom;

Or. lt

Predlog spremembe 46
Zigmantas Balčytis

Predlog direktive
Člen 54 – odstavek 1a – točka b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) značilnosti življenjskega cikla;

Or. lt

Predlog spremembe 47
Zigmantas Balčytis

Predlog direktive
Člen 54 – odstavek 1a – točka c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) družbeno trajnosten proizvodni proces;

Or. lt

Predlog spremembe 48
Zigmantas Balčytis

Predlog direktive
Člen 54 – odstavek 1a – točka (d) (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. lt

Predlog spremembe 49
Henri Weber

Predlog direktive
Člen 54 – odstavek 3 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) družbeno trajnosten proizvodni 
proces;

Or. fr

Predlog spremembe 50
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 54 – odstavek 147 – 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.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 51
Werner Langen
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Predlog direktive
Člen 58 – odstavek 161 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naročniki lahko upoštevajo variantne 
ponudbe, ki jih odda ponudnik in 
izpolnjujejo minimalne zahteve, ki so jih 
določili naročniki.

Naročniki morajo upoštevati variantne 
ponudbe, ki jih odda ponudnik in 
izpolnjujejo minimalne zahteve, ki so jih 
določili naročniki.

Or. de

Predlog spremembe 52
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 58 – odstavek 161 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naročniki v specifikacijah navedejo, ali 
dovoljujejo variantne ponudbe ali ne in če 
jih, navedejo minimalne zahteve, ki jih je 
treba upoštevati v variantnih ponudbah 
ter morebitne posebne zahteve za njihovo 
predložitev. Kadar se variantne ponudbe 
dovolijo, naročniki zagotovijo tudi, da se 
lahko izbrana merila za oddajo ustrezno 
uporabijo za variantne ponudbe, ki 
izpolnjujejo zadevne minimalne zahteve, 
in za združljive ponudbe, ki niso variantne 
ponudbe.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 53
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 58 – odstavek 162

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

162. V postopkih za oddajo naročila za 162. V postopkih za oddajo naročila za 
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blago ali storitev naročniki, ki so 
predložitev variantnih ponudb dovolili,
variantne ponudbe ne zavrnejo izključno z 
obrazložitvijo, da bi, če bi bila uspešna, 
pripeljala bodisi do naročila storitve 
namesto naročila blaga ali do naročila 
blaga namesto naročila storitve.

blago ali storitev naročniki variantne 
ponudbe ne zavrnejo izključno z 
obrazložitvijo, da bi, če bi bila uspešna, 
pripeljala bodisi do naročila storitve 
namesto naročila blaga ali do naročila 
blaga namesto naročila storitve.

Or. de

Predlog spremembe 54
Henri Weber

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

Or. fr

Predlog spremembe 55
Henri Weber

Predlog direktive
Člen 70 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Kjer tovrstni zakoni ne veljajo, so 
kršitve drugih zakonov, ki veljajo za 
ponudnika in zagotavljajo enako raven 
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zaščite, prav tako razlog za izključitev.

Or. fr

Predlog spremembe 56
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 73 – odstavek 209 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar objektivna pravila in merila za 
izključitev ter izbiro gospodarskih 
subjektov, ki zahtevajo priznanje 
usposobljenosti v postopku za ugotavljanje 
usposobljenosti, vključujejo zahteve glede 
poslovne in finančne sposobnosti 
gospodarskega subjekta ali glede njegovih 
tehničnih in strokovnih sposobnosti, se 
lahko gospodarski subjekt po potrebi 
zanaša na zmogljivost drugih subjektov, in 
sicer ne glede na pravno naravo povezave 
med njim samim in temi subjekti. V tem 
primeru gospodarski subjekt naročniku 
dokaže, da mu bodo ta sredstva na voljo v 
celotnem obdobju veljavnosti postopka 
ugotavljanja usposobljenosti, na primer s 
predložitvijo ustrezne izjave navedenih 
subjektov. Naročniki lahko v zvezi z 
gospodarskim in finančnim položajem 
zahtevajo, da gospodarski subjekt in 
navedeni subjekti skupaj nosijo 
odgovornost za izvedbo naročila.

Kadar objektivna pravila in merila za 
izključitev ter izbiro gospodarskih 
subjektov, ki zahtevajo priznanje 
usposobljenosti v postopku za ugotavljanje 
usposobljenosti, vključujejo zahteve glede 
poslovne in finančne sposobnosti 
gospodarskega subjekta ali glede njegovih 
tehničnih in strokovnih sposobnosti, se 
lahko gospodarski subjekt po potrebi 
zanaša na zmogljivost drugih subjektov, in 
sicer ne glede na pravno naravo povezave 
med njim samim in temi subjekti. V tem 
primeru gospodarski subjekt naročniku 
dokaže, da mu bodo ta sredstva na voljo v 
celotnem obdobju veljavnosti postopka 
ugotavljanja usposobljenosti, na primer s 
predložitvijo ustrezne izjave navedenih 
subjektov.

Or. de

Predlog spremembe 57
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 73 – odstavek 211
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

211. V zvezi z naročili gradenj, naročili 
storitev ter naročili blaga, ki vključujejo 
namestitvena in inštalacijska dela, lahko 
naročniki zahtevajo, da nekatere 
pomembne naloge opravi neposredno 
ponudnik sam ali, če ponudbo predloži 
skupina gospodarskih subjektov v skladu s 
členom 30, sodelujoči v tej skupini.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 58
Henri Weber

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 okoljsko ravnanje in družbeno 
odgovorno ukrepanje

Or. fr

Predlog spremembe 59
Henri Weber

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 ki 
dokazujejo, da gospodarski subjekt in 
njegovi morebitni podizvajalci upoštevajo 
pravila in standarde na področju 
zdravstva in varnosti ter socialnega in 
delovnega prava, kot jih določajo 
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nacionalne zakonodaje, zakonodaja Unije 
in kolektivne pogodbe, ki veljajo v kraju 
izvajanja gradnje, storitve ali dobave 
blaga.

Or. fr

Predlog spremembe 60
Henri Weber

Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 3

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 okoljsko ravnanje ter 
socialnimi standardi iz odstavkov 1 in 2 
tega člena.

Or. fr

Predlog spremembe 61
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ekonomsko najugodnejša ponudba; (a) ponudba z najboljšim razmerjem med 
ceno in kakovostjo;

Or. en

Predlog spremembe 62
Claude Turmes
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) najnižja cena. (b) najnižji stroški v življenjskem ciklu.

Or. en

Predlog spremembe 63
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

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

Obrazložitev

Črtano zaradi spremembe točk a in b pododstavka 1 odstavka 1 člena 76.

Predlog spremembe 64
Fiona Hall

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, 

Stroški se ocenijo glede na stroškovno 
učinkovitost, kot je vrednotenje stroškov v 
življenjskem ciklu, pod pogoji iz člena 77.
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pod pogoji iz člena 77.

Or. en

Predlog spremembe 65
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

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.

Ponudba z najboljšim razmerjem med 
ceno in kakovostjo iz točke (a) odstavka 1 
z vidika naročnika se določi na podlagi 
meril, povezanih s predmetom zadevnega 
naročila.

Or. en

Predlog spremembe 66
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

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 stroškov v življenjskem 
ciklu iz točke (b) odstavka 1 vključujejo 
tudi druga merila, povezana s predmetom 
zadevnega naročila, kot so:

Or. en

Predlog spremembe 67
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) kakovost, vključno s tehničnimi 
prednostmi, estetskimi in funkcionalnimi 
lastnostmi, dostopnostjo, oblikovanjem, 
namenjenim vsem uporabnikom, 
okoljskimi značilnostmi in inovativnostjo;

(a) kakovost, vključno s tehničnimi 
prednostmi, estetskimi in funkcionalnimi 
lastnostmi, dostopnostjo, visoko 
energetsko učinkovitostjo, oblikovanjem, 
namenjenim vsem uporabnikom, 
okoljskimi značilnostmi in inovativnostjo;

Or. en

Predlog spremembe 68
Henri Weber

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) družbeno trajnosten proizvodni 
proces;

Or. fr

Predlog spremembe 69
Henri Weber

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) postopek in značilnosti življenjskega 
cikla;

Or. fr

Predlog spremembe 70
Claude Turmes
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) učinek pogodbe na trajnostni razvoj, 
upoštevajoč vse faze življenjskega cikla. 
Tega učinka ni treba ovrednotiti, če so 
uporabljena merila skladna z odstavkom 
4. Med drugim je treba upoštevati:
a) prakso družbene odgovornosti 
izvajalca; 
b) zmanjšanje količine CO2 v celotnem 
življenjskem ciklu proizvoda.

Or. en

Obrazložitev

Contracting entities may refer to all factors directly linked to the production process in the 
technical specifications and in the award criteria, as long as they refer to aspects of the 
production process which are closely related to the specific production or provision of the 
good or service purchased. This excludes requirements that are not directly related to the 
process, but can still have an important impact, such as the general corporate social 
responsibility requirements covering the whole operation of the contractor.For point b) the 
average energy mix in the country of production for the production of the good to be procured 
and for all its different parts and raw material could be evaluated and the better the CO2 
balance the bigger the chances for procurement (example in PV installation procurement).

Predlog spremembe 71
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

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.

3. Države članice lahko določijo, da se 
nekatere vrste naročil oddajo na podlagi 
ponudbe z najboljšim razmerjem med ceno 
in kakovostjo iz točke (a) odstavka 1 in iz 
odstavka 2.



PE491.185v01-00 36/44 AM\904739SL.doc

SL

Or. en

Predlog spremembe 72
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

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. Za 
opredelitev ponudbe z najboljšim 
razmerjem med ceno in kakovostjo se 
uporabijo naslednja merila za oddajo 
naročila: 

a) povezava s predmetom naročila;
b) zagotavljanje možnosti učinkovite 
konkurence in
c) vključenost zahtev, 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.

Or. en

Predlog spremembe 73
Henri Weber

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

(da) upoštevanje veljavnih pravil in 
standardov na področju zdravstva in 
varnosti ter socialnega in delovnega 
prava, opredeljenih v nacionalnih 
zakonodajah, zakonodaji Unije in 
kolektivnih pogodbah, ki veljajo v kraju 
izvajanja gradnje, storitve ali dobave 
blaga.

Or. fr

Predlog spremembe 74
Henri Weber

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. fr

Predlog spremembe 75
Henri Weber

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, storitve 
ali dobave blaga, na področju socialnega in 
delovnega prava ali okoljskega prava ali 
določbami mednarodnega socialnega in 



PE491.185v01-00 38/44 AM\904739SL.doc

SL

okoljskega prava, naštetimi v Prilogi XIV.

Or. fr

Predlog spremembe 76
Henri Weber

Predlog direktive
Člen 81 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 77
Henri Weber

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 tri 
zaporedne ravni podizvajanja.

Or. fr

Predlog spremembe 78
Werner Langen
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Predlog direktive
Člen 81 – odstavek 233

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

233. Države članice lahko določijo, da 
plačila podizvajalcu za storitve, blago ali 
gradnje, ki jih je opravil za glavnega
izvajalca, zapadejo takoj, če:

(a) je javni naročnik svoje storitve ali del 
njih prenesel na glavnega izvajalca;
(b) je javni naročnik opravljene storitve, 
blago ali gradnje prevzel kot nedokončane 
ali
(c) je podizvajalec glavnemu izvajalcu
določil ustrezen rok za posredovanje 
informacij o okoliščinah, opisanih v (a) in 
(b).

Or. de

Predlog spremembe 79
Henri Weber

Predlog direktive
Člen 82 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar je mogoče vrednost spremembe 
izraziti v denarju, se ne šteje za bistveno v 
smislu odstavka 1, če njena vrednost ne 
presega mejnih vrednosti iz člena 12 in je 
manjša od 5 % cene prvotnega naročila, 
pod pogojem, da sprememba ne spremeni 
splošne narave javnega naročila. Če je 
opravljenih več zaporednih sprememb, se 

4. Kadar je mogoče vrednost spremembe 
izraziti v denarju, se ne šteje za bistveno v 
smislu odstavka 1, če je njena vrednost 
manjša od 25 % cene prvotnega naročila, 
pod pogojem, da sprememba ne spremeni 
splošne narave javnega naročila.
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to ovrednoti na podlagi kumulativne 
vrednosti zaporednih sprememb.

Poleg tega se sprememba ne šteje za 
bistveno v smislu odstavka 1, če se 
spremeni predmet naročila zaradi:
– inovacij ali občutnega tehnološkega 
razvoja,
– tehničnih težav pri uporabi ali 
vzdrževanju, ki jih mora odpraviti 
podjetnik ali izvajalec storitev za prvotno 
naročilo,
– ali potrebe po izvajanju nepredvidenih 
dodatnih del, storitev ali dobave blaga, ki 
jih brez resnih težav za naročnika ni 
mogoče tehnično ali poslovno ločiti od 
glavne pogodbe.
Če je opravljenih več zaporednih 
sprememb, se to ovrednoti na podlagi 
kumulativne vrednosti zaporednih 
sprememb.

Or. fr

Predlog spremembe 80
Jan Březina

Predlog direktive
Člen 82 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar je mogoče vrednost spremembe 
izraziti v denarju, se ne šteje za bistveno v 
smislu odstavka 1, če njena vrednost ne 
presega mejnih vrednosti iz člena 12 in je 
manjša od 5% cene prvotnega naročila, 
pod pogojem, da sprememba ne spremeni 
splošne narave javnega naročila. Če je 
opravljenih več zaporednih sprememb, se 
to ovrednoti na podlagi kumulativne 
vrednosti zaporednih sprememb.

4. Kadar je mogoče vrednost spremembe 
izraziti v denarju, se ne šteje za bistveno v 
smislu odstavka 1, če njena vrednost ne 
presega mejnih vrednosti iz člena 12 in je 
manjša od 25% 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. cs
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Obrazložitev

Nově vložené ustanovení bude v praxi způsobovat problémy při aplikaci ze strany zadavatelů 
veřejných zakázek a přinese i možné zpochybňování uzavíraných smluv ze strany neúspěšných 
uchazečů, a tedy i porušení principu právní jistoty subjektů smluvních vztahů, dojde také ke 
zvýšení počtu námitek, a tím i k průtahům a prodlužování realizace veřejné zakázky.U 
významných investičních projektů by proto z tohoto důvodu mohlo způsobené prodlení 
realizace projektu způsobit velmi vysoké finanční ztráty a prodražení celého projektu. U 
dlouhodobých projektů je prakticky pravidlem úprava předmětu plnění, institut změnových 
řízení, vliv změny legislativy, atd., které by byly zakázány.

Predlog spremembe 81
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 86 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 86a
Zelena javna naročila

1. Da bi spodbudili uporabo najbolj 
energetsko učinkovite pisarniške opreme, 
naročniki pri nakupu pisarniške opreme 
brez poseganja v zakonodajo Unije in 
nacionalno zakonodajo uporabijo zahteve 
o energetski učinkovitosti, ki niso manj 
zahtevne od skupnih specifikacij 
programa Energy Star, kot je opredeljen v 
Uredbi (ES) št. 106/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 
2008.
2. Naročniki, ki sklenejo pogodbo za 
javno naročilo, ki jo ureja ta direktiva, bi 
morali naročati le proizvode, ki so 
razvrščeni v najvišji razred energetske 
učinkovitosti v izvedbenih ukrepih 
direktive o energetskem označevanju 
(Direktiva 2010/30/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010).
3. V primeru, ko naročnik izbere 
proizvode z energetsko učinkovitostjo, ki 
je nižja od ravni, določene v odstavkih 1 
in 2, to izbiro posebej obrazloži z 
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upoštevanjem stroškov v celotnem 
življenjskem ciklu pogodbe. 
4. Ko naročnik kupi proizvode, sisteme, 
storitve in stavbe, države članice 
zagotovijo, da kupi proizvode, sisteme, 
storitve in stavbe z visoko energetsko 
učinkovitostjo na podlagi analize 
celotnega življenjskega kroga iz člena 77. 
Brez poseganja v člen 5 direktive o 
energetski učinkovitosti ima pri nakupu 
ali najemu nabora ali skupine izdelkov, 
sistemov, storitev ali stavb skupna 
energetska učinkovitost prednost pred 
energetsko učinkovitostjo posameznega 
nakupa ob upoštevanju tehnične 
primernosti in predvidene uporabe.

Or. en

Predlog spremembe 82
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 93

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. de

Predlog spremembe 83
Fiona Hall

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 

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

Or. en

Predlog spremembe 84
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 93 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 93 a
Komisija do konca leta 2013 predloži 
poročilo o različnem poteku oddaje 
naročil, ki ne presegajo vrednosti 
določenih v členu 12, zlasti pri storitvah, 
ki do sedaj niso bile prednostne.

Or. de

Predlog spremembe 85
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 103 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pregleda ekonomske učinke na 
notranji trg, ki so posledica uporabe mejnih 
vrednosti iz člena 12, in o njih poroča 
Evropskemu parlamentu in Svetu do 
30. junija 2017.

Komisija pregleda ekonomske učinke na 
notranji trg, ki so posledica uporabe mejnih 
vrednosti iz člena 12, in o njih poroča 
Evropskemu parlamentu in Svetu do 
30. junija 2015.

Or. de

Predlog spremembe 86
Werner Langen

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

(a) v primeru naročil 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;

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

Or. de


