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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Javna naročila imajo ključno vlogo pri uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020 za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast. Nova direktiva o javnih naročilih, ki jo predlaga 
Evropska komisija, mora modernizirati evropsko zakonodajo na tem področju. Ponuja 
priložnost za poenostavitev obstoječih postopkov, povečanje njihove preglednosti in ustrezno 
upoštevanje vidikov, povezanih z energetsko učinkovitostjo, pri nakupu izdelkov in storitev.

Predlogi sprememb, ki jih predstavlja pripravljavec mnenja, spodbujajo široko uporabo 
elektronskih informacijskih in komunikacijskih poti v različnih fazah javnih naročil – od 
razpisnih postopkov do spremljanja izvajanja naročila. Uporaba informacijske tehnologije 
mora privesti tako do zmanjšanja stroškov kot do večje udeležbe malih in srednjih podjetij 
(MSP). Da bi se izognili nasprotnim učinkom zaradi pomanjkanja računalniškega znanja, so 
države članice pozvane, naj zagotovijo ustrezna usposabljanja za pridobivanje veščin, 
potrebnih za izvedbo elektronskega postopka javnega naročila.

Pripravljavec mnenja predlaga, naj se okrepi spremljanje izvajanja naročila in vzpostavi 
možnost uvedbe sankcij v prihodnosti za ponudnika, ki resno krši določbe naročila. 
Spremljanje izvajanja in možnost uvedbe sankcij lahko občutno izboljšata kulturo javnega 
naročanja in zagotovita najučinkovitejšo uporabo javnih sredstev.

Ker je bilo ugotovljeno, da je finančno breme postopkov javnega naročanja resna ovira za 
sodelovanje MSP v javnih razpisih, pripravljavec mnenja predlaga, naj Komisija naredi 
vseevropski seznam pristojbin, povezanih z javnimi naročili, saj je na ta način mogoče 
preučiti tiste, ki so najbolj v napoto. Poleg tega so države članice pozvane, naj oblikujejo 
objektivne, učinkovite in cenovno dostopne pritožbene postopke in tako omogočijo širok 
dostop do javnih razpisov. Ob tem pripravljavec mnenja meni, da je treba uporabiti obstoječe 
pristojne organe, odgovorne za javna naročila, raje kot vzpostavljati nove organe za pregled.

Poseben poudarek je treba nameniti tudi zelenim javnim naročilom in potrebi, da se jih 
vključi v merila za ocenjevanje izdelkov in storitev, kupljenih prek javnih razpisov. V merila 
za izbor morajo zato biti vključena stroškovna učinkovitost, osnovana na analizi celotnega 
življenjskega cikla, ki ustrezno upošteva energetsko učinkovitost določenih izdelkov ali 
storitev skozi njihov življenjski cikel.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za notranji trg in varstvo 
potrošnikov kot pristojni odbor, naj v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:



PE486.034v01-00 4/21 PA\896600SL.doc

SL

Predlog spremembe1

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Obstaja splošna potreba po dodatni 
prožnosti in zlasti po širšem dostopu do 
postopka oddaje javnega naročila s 
pogajanji, kot je izrecno določeno v 
sporazumu, v katerem je pogajanje 
dovoljeno v vseh postopkih. Javni organi 
naročniki bi morali v različnih situacijah, 
razen če je drugače določeno v zakonodaji 
zadevne države članice, imeti možnost 
uporabiti konkurenčni postopek s pogajanji 
v skladu s to direktivo, kadar ni verjetno, 
da bi odprt ali omejen postopek brez 
pogajanj imel zadovoljive rezultate na 
področju javnega naročanja. Ta postopek 
bi morali spremljati ustrezni zaščitni 
ukrepi, ki bi zagotavljali upoštevanje načel 
enake obravnave in preglednosti. To bo 
javnim organom naročnikom zagotovilo 
večjo prožnost pri naročanju gradenj, blaga 
in storitev, popolnoma prilagojenih 
njihovim posebnim potrebam. Obenem bi 
to moralo povečati tudi obseg čezmejne 
trgovine, saj je ocena pokazala, da imajo 
naročila, oddana po postopku s pogajanji 
po predhodni objavi, posebej visoko 
stopnjo uspešnosti čezmejnih ponudb.

(15) Obstaja splošna potreba po dodatni 
prožnosti in zlasti po širšem dostopu do 
postopka oddaje javnega naročila s 
pogajanji, kot je izrecno določeno v 
sporazumu, v katerem je pogajanje 
dovoljeno v vseh postopkih. Javni organi 
naročniki bi morali imeti možnost uporabiti 
konkurenčni postopek s pogajanji v skladu 
s to direktivo. Ta postopek bi morali 
spremljati ustrezni zaščitni ukrepi, ki bi 
zagotavljali upoštevanje načel enake 
obravnave in preglednosti. To bo javnim 
organom naročnikom zagotovilo večjo 
prožnost pri naročanju gradenj, blaga in 
storitev, popolnoma prilagojenih njihovim 
posebnim potrebam. Obenem bi to moralo 
povečati tudi obseg čezmejne trgovine, saj 
je ocena pokazala, da imajo naročila, 
oddana po postopku s pogajanji po 
predhodni objavi, posebej visoko stopnjo 
uspešnosti čezmejnih ponudb.

Or. en

Obrazložitev

In reference to the Green Paper on the modernisation of EU public procurement policy 
(COM(2011) 15 final), and the European Parliament's report on modernisation of public 
procurement (2011/2048(INI)), negotiated procedures should be used without limitation in 
order to achieve the contract which is best suited to the specific needs of the contracting 
authority, as well as to achieve the best value for money. In order to achieve the highest 
possible level of transparency, adequate guarantees to counter market distortion - as a result 
of the application of this procedure - need to be elaborated.
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Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) 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. 

(19) 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, pa tudi v fazi izvajanja.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(28a) Energetska učinkovitost je eden od 
glavnih vidikov vodilne pobude iz 
strategije Evropa 2020, tj. Evropa, 
gospodarna z viri. Da se zagotovi visoka 
raven energetske učinkovitosti v javnih 
naročilih, države članice zagotovijo, da 
kupujejo izdelke, sisteme, storitve in 
zgradbe ter opremo – zlasti na področju 
informacijske tehnologije – z visoko 
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energetsko učinkovitostjo, ob tem pa 
upoštevajo stroškovno učinkovitost, 
osnovano na analizi celotnega 
življenjskega cikla.

Or. en

Obrazložitev

Sklic na različico direktive o energetski učinkovitosti, ki jo je sprejel Odbor za industrijo, 
raziskave in energetiko (ITRE/7/06352).

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(31a) Da bi bila javna naročila – celo pod 
pragovi Unije – čim bolj dostopna malim 
in srednjim podjetjem, lahko države 
članice uvedejo nadaljnje ukrepe v zvezi z 
javnimi naročili.

Or. en

Obrazložitev

Več kot polovica javnih naročil v EU je zunaj področja uporabe direktive, zaradi česar imajo 
države članice pomembno vlogo pri omogočanju sodelovanja malim in srednjim podjetjem. 
Javna naročila na nacionalni ravni so boljša priložnost, saj je njihov obseg primernejši za 
mala in srednja podjetja.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(32a) Udeležba v postopkih javnega 
naročanja pomeni veliko finančno breme 
za številne gospodarske subjekte. Da bi 
podprli udeležbo malih in srednjih 
podjetji, je treba občutno zmanjšati 
finančno breme v fazah naročanja, 



PA\896600SL.doc 7/21 PE486.034v01-00

SL

izvajanja in pravnih sredstev.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 32 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(32b) Komisija bi mora pripraviti in 
objaviti vseevropski seznam stroškov, 
povezanih z javnimi naročili, ter se 
osredotočiti na pristojbine pri pritožbenih 
postopkih in druge stroške, povezane s 
pravnimi sredstvi.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 18 - odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Javni organi naročniki in druge 
udeležene strani zagotovijo varovanje 
zaupnih informaciji in sprejmejo ukrepe 
za preprečevanje zlorabe tovrstnih 
informacij.

Or. en
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Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 18 - odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Pri razvijanji tehničnih standardov za 
sisteme elektronskega javnega naročanja 
v skladu s členom 19 Komisija tesno 
sodeluje z Evropsko agencijo za varnost 
omrežij in informacij (ENISA), da 
zagotovi najvišje standarde zaupnosti.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 19 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Izbrana komunikacijska sredstva morajo 
biti splošno dostopna in ne smejo 
omejevati gospodarskih subjektov pri 
dostopu do postopka naročanja.

Izbrana komunikacijska sredstva morajo 
biti splošno dostopna in ne smejo 
omejevati gospodarskih subjektov pri 
dostopu do postopka naročanja.

Javni organi naročniki v vsej komunikaciji, 
izmenjavi in shranjevanju informacij 
zagotovijo varovanje celovitosti podatkov 
ter zaupnosti ponudb in prijav za 
sodelovanje. Vsebino ponudb in prijav za 
sodelovanje pregledajo šele po izteku roka 
za njihovo oddajo.

Javni organi naročniki v vsej komunikaciji, 
izmenjavi in shranjevanju informacij 
zagotovijo varovanje celovitosti podatkov 
ter zaupnosti ponudb in prijav za 
sodelovanje, pa tudi informacij iz člena 
18. Vsebino ponudb in prijav za 
sodelovanje pregledajo šele po izteku roka 
za njihovo oddajo.

Or. en
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Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 19 - odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da se 
najpozneje dve leti po datumu iz 
člena 92(1) vsi postopki javnega naročanja 
iz te direktive izvajajo z uporabo 
elektronskih komunikacijskih sredstev, 
zlasti z elektronsko predložitvijo, v skladu 
z zahtevami tega člena.

Države članice zagotovijo, da se 
najpozneje dve leti po datumu iz 
člena 92(1) vsi postopki javnega naročanja 
iz te direktive izvajajo z uporabo
elektronskih komunikacijskih sredstev, 
zlasti z elektronsko predložitvijo, v skladu 
z zahtevami tega člena.

Države članice pravočasno zagotovijo 
priložnosti za pridobitev znanja in 
spretnosti, potrebnih za izvedbo 
elektronskega postopka javnega naročila.

Ta obveznost se ne uporablja, če bi 
uporaba elektronskih sredstev zahtevala 
posebna orodja ali oblike datotek, ki niso 
splošno dostopni v vseh državah članicah v 
smislu odstavka 3. Javni organi naročniki, 
ki uporabljajo za predložitev ponudb druga 
komunikacijska sredstva, morajo v razpisni 
dokumentaciji navesti, da bo uporaba 
elektronskih sredstev zaradi posebne 
narave informacij, ki se bodo izmenjale z 
gospodarskimi subjekti, zahtevala posebna 
orodja ali oblike datotek, ki niso splošno 
dostopni v vseh državah članicah.

Ta obveznost se ne uporablja, če bi 
uporaba elektronskih sredstev zahtevala 
posebna orodja ali oblike datotek, ki niso 
splošno dostopni v vseh državah članicah v 
smislu odstavka 3. Javni organi naročniki, 
ki uporabljajo za predložitev ponudb druga 
komunikacijska sredstva, morajo v razpisni 
dokumentaciji navesti, da bo uporaba 
elektronskih sredstev zaradi posebne 
narave informacij, ki se bodo izmenjale z 
gospodarskimi subjekti, zahtevala posebna 
orodja ali oblike datotek, ki niso splošno 
dostopni v vseh državah članicah.

Za javne organe naročnike se v naslednjih 
primerih šteje, da imajo upravičene 
razloge, da pri postopku oddaje ne 
zahtevajo elektronskih sredstev 
komunikacije:

Za javne organe naročnike se v naslednjih 
primerih šteje, da imajo upravičene 
razloge, da pri postopku oddaje ne 
zahtevajo elektronskih sredstev 
komunikacije:

(a) opis tehničnih specifikacij zaradi 
specializirane narave javnega naročila ni 
mogoč z uporabo oblik datotek, ki so na 
splošno podprte s splošno uporabljanimi 
aplikacijami;

(a) opis tehničnih specifikacij zaradi 
specializirane narave javnega naročila ni 
mogoč z uporabo oblik datotek, ki so na 
splošno podprte s splošno uporabljanimi 
aplikacijami;

(b) za aplikacije, ki podpirajo oblike 
datotek, primerne za opis tehničnih 
specifikacij, velja zaščitena shema 
licenciranja in jih javni organ naročnik ne 
more zagotoviti za prenos podatkov s 

(b) za aplikacije, ki podpirajo oblike 
datotek, primerne za opis tehničnih 
specifikacij, velja zaščitena shema 
licenciranja in jih javni organ naročnik ne 
more zagotoviti za prenos podatkov s 
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spleta ali uporabo na daljavo; spleta ali uporabo na daljavo;
(c) pri aplikacijah, ki podpirajo oblike 
datotek, primerne za opis tehničnih 
specifikacij, se uporabljajo oblike datotek, 
ki jih ni mogoče obdelovati z nobeno drugo 
odprto ali prenosljivo aplikacijo.

(c) pri aplikacijah, ki podpirajo oblike 
datotek, primerne za opis tehničnih 
specifikacij, se uporabljajo oblike datotek, 
ki jih ni mogoče obdelovati z nobeno drugo 
odprto ali prenosljivo aplikacijo.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 24 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Javni organi naročniki za oddajo svojih 
javnih naročil uporabljajo nacionalne 
postopke, ki se uskladijo s to direktivo, če 
je bilo, brez poseganja v člen 30, 
objavljeno obvestilo o javnem razpisu v 
skladu s to direktivo.

Javni organi naročniki za oddajo svojih 
javnih naročil uporabljajo nacionalne 
postopke, ki se uskladijo s to direktivo, če 
je bilo, brez poseganja v člen 30, 
objavljeno obvestilo o javnem razpisu v 
skladu s to direktivo.

Države članice zagotovijo, da javni organi 
naročniki lahko uporabijo odprti ali 
omejeni postopek v skladu s to direktivo.

Države članice zagotovijo, da javni organi 
naročniki lahko uporabijo odprti ali 
omejeni postopek v skladu s to direktivo.

Države članice lahko zagotovijo, da javni 
organi naročniki lahko uporabijo 
partnerstva za inovacije v skladu s to 
direktivo.

Države članice lahko zagotovijo, da javni 
organi naročniki lahko uporabijo 
partnerstva za inovacije v skladu s to 
direktivo.

Zagotovijo lahko tudi, da lahko javni 
organi naročniki uporabijo konkurenčni 
postopek s pogajanji ali konkurenčni dialog 
v enem od naslednjih primerov:

Zagotovijo lahko tudi, da lahko javni 
organi naročniki uporabijo konkurenčni 
postopek s pogajanji ali konkurenčni 
dialog, če ta zagotavlja enake možnosti in 
preprečuje izkrivljanje konkurence.

(a) v zvezi z gradnjami, kadar je predmet 
naročila gradnje tako projektiranje kot 
tudi izvedba gradbenih del v smislu 
člena 2(8), ali kadar so potrebna 
pogajanja za določitev pravnega ali 
finančnega okvira projekta;
(b) v zvezi z javnimi naročili gradenj za 
gradnje, ki se izvajajo izključno zaradi 
raziskovanja ali inovacij, preizkusov ali 
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razvoja in ne zaradi zagotavljanja 
donosnosti ali povrnitve stroškov raziskav 
in razvoja;
(c) v zvezi s storitvami ali blagom, kadar 
tehničnih specifikacij ni mogoče dovolj 
natančno določiti s sklicevanjem na kateri 
koli standard, evropska tehnična soglasja, 
enotne tehnične specifikacije ali tehnična 
sklicevanja v smislu točk 2 do 5 
Priloge VIII;
(d) v primeru nepravilnih ali 
nesprejemljivih ponudb v smislu 
člena 30(2)(a) v odgovor na odprti ali 
omejeni postopek;
(e) zaradi posebnih okoliščin, povezanih z 
vrsto in zapletenostjo gradenj, blaga ali 
storitev, ali s tem povezanih tveganj, se 
naročilo ne more dodeliti brez predhodnih 
pogajanj.
Države članice se lahko odločijo, da v 
nacionalno zakonodajo ne bodo prenesle 
konkurenčnega postopka s pogajanji, 
postopkov konkurenčnega dialoga in 
partnerstva za inovacije.

Or. en

Obrazložitev

In reference to the Green Paper on the modernisation of EU public procurement policy 
(COM(2011) 15 final) and the European Parliament's report on modernisation of public 
procurement (2011/2048(INI)), negotiated procedures should be used without limitation in 
order to achieve the contract which is best suited to the specific needs of contracting 
authority, as well as to achieve the best value for money. In order to achieve the highest 
possible level of transparency, adequate guarantees to counter market distortion - as a result 
of the application of this procedure - need to be elaborated.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 62 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. V zvezi z javnimi naročili gradenj, 2. V zvezi z javnimi naročili gradenj, 
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javnimi naročili storitev ter javnimi 
naročili blaga, ki vključujejo namestitvena 
in inštalacijska dela, lahko javni organi 
naročniki zahtevajo, da nekatere 
pomembne naloge opravi neposredno 
ponudnik sam ali, če ponudbo predloži 
skupina gospodarskih subjektov v skladu s 
členom 6, sodelujoči v tej skupini.

javnimi naročili storitev ter javnimi 
naročili blaga, ki vključujejo namestitvena 
in inštalacijska dela, lahko javni organi 
naročniki zahtevajo, da nekatere 
pomembne naloge, ki so bistvenega 
pomena za pravočasno izvedbo v skladu z 
merili kakovosti, določenimi s pogodbo,
opravi neposredno ponudnik sam ali, če 
ponudbo predloži skupina gospodarskih 
subjektov v skladu s členom 6, sodelujoči v 
tej skupini.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 70 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 70a
Javni organi naročniki uvedejo ustrezne 
prakse spremljanja izvajanja in 
zagotavljanja kakovosti v zvezi z 
izvajanjem naročil ter te prakse navedejo 
v obvestilu o javnem razpisu. Da bi 
povečali učinkovitost in preglednost 
spremljanja izvajanja naročila, 
elektronsko javno naročanje podpira 
tovrstno spremljanje.

Or. en

Obrazložitev

Pomanjkljivo spremljanje izvajanja naročil lahko privede do položajev, ki jih je treba pozneje 
odpravljati. Da bi čim prej odkrili nepravilnosti pri izvajanju naročil, je treba izvajanje 
spremljati. S tem bi zagotovili najbolj učinkovito porabo javnih sredstev. Elektronska javna 
naročila se lahko uporabljajo za preprečevanje, zaznavanje in odpravljanje napak tudi v fazi 
izvajanja.
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Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 70 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 70b
V naročilu mora biti jasno opredeljen 
postopek v primeru nepravilnosti pri 
izvajanju naročila.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 70 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 70c
Da bi sodelovanje v javnih naročilih 
omogočili čim več udeležencem na trgu, 
države članice zagotovijo objektivne, 
učinkovite in stroškovno dostopne 
pritožbene postopke.

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 70 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 70d
Če izvajalec resno krši ali ne upošteva 
določb naročila, lahko javni organ 
naročnik uvede sankcije proti njemu, da 
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prepreči neupoštevanje ali resne kršitve 
naročil v prihodnje.

Or. en

Obrazložitev

Možnost uvedbe sankcij proti izvajalcem, ki resno kršijo ali ne upoštevajo naročil, lahko 
občutno izboljša kulturo javnega naročanja in zagotovi najučinkovitejšo uporabo javnih 
sredstev.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Naslov III – poglavje I a (novo) – člen 76 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Poglavje Ia
Zelena javna naročila

Člen 76a
Ko javni organi kupujejo izdelke, sisteme, 
storitve in zgradbe, države članice 
zagotovijo, da ti organi kupujejo izdelke, 
sisteme, storitve in zgradbe ter opremo –
zlasti na področju informacijske 
tehnologije – z visoko energetsko 
učinkovitostjo, kot je določeno v Prilogi 
III direktive o energetski učinkovitosti, ob 
tem pa upoštevajo stroškovno 
učinkovitost, osnovano na analizi 
celotnega življenjskega cikla, kot je 
določeno v členu 67. Javni organi si pri 
izdelkih, ki niso zajeti v Prilogi III 
direktive o energetski učinkovitosti, 
prizadevajo za upoštevanje energetske 
učinkovitosti nakupov.
Države članice določijo pravila za 
izvajanje določil iz odstavka 1 in Priloge 
III direktive o energetski učinkovitosti v 
javnih organih, ki jemljejo v zakup ali 
najem izdelke, sisteme in storitve, razen v 
primeru kratkoročnih neobnovljivih 
naročil.
Države članice zagotovijo, da javni organi 
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pri oddaji naročil za storitve ocenijo 
možnost za sklenitev dolgoročne pogodbe 
za zagotavljanje prihranka energije, kot je 
določeno členu 14(b) direktive o 
energetski učinkovitosti.
Brez poseganja v člen 5 direktive o 
energetski učinkovitosti mora meti pri 
nakupu ali najemu nabora ali skupine 
izdelkov, sistemov, storitev ali zgradb 
skupna energetska učinkovitost prednost 
pred energetsko učinkovitostjo 
posameznega nakupa ob upoštevanju 
tehnične primernosti in predvidene 
uporabe. 

Or. en

Obrazložitev

Sklic na različico direktive o energetski učinkovitosti, ki jo je sprejel Odbor za industrijo, 
raziskave in energetiko (ITRE/7/06352).

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Naslov III - poglavje I a (novo) – člen 76 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 76b
Javni organ naročnik mora imeti ustrezno 
strokovno znanje, da izvede celoten 
postopek zelenega javnega naročila. 
Države članice pravočasno zagotovijo 
priložnosti za pridobitev znanja in 
spretnosti, potrebnih za izvedbo postopka 
zelenega javnega naročila.

Or. en
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Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 84 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice imenujejo en neodvisen 
organ, ki je odgovoren za nadzor in 
usklajevanje izvedbenih dejavnosti (v 
nadaljnjem besedilu: nadzorni organ). 
Države članice o svojem imenovanju 
obvestijo Komisijo. Takšen nadzor se 
izvaja za vse javne organe naročnike.

Države članice zagotovijo nadzor in 
usklajevanje izvedbenih dejavnosti.  
Takšen nadzor se izvaja za vse javne 
organe naročnike.

Or. en

Obrazložitev

Ker spremljanje in reguliranje javnih naročil v državah članicah že poteka, bi morali 
zagotavljati informacije, pripravljati letna poročila in poročati Komisiji organi, ki so že 
odgovorni za te naloge. V času gospodarske krize je pomembno racionalizirati upravne 
naloge ter učinkovito uporabljati obstoječe ureditve in javna sredstva.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 84 - odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Nadzorni organ je odgovoren za naslednje 
naloge:

Pristojni organi so odgovorni za naslednje 
naloge:

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

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

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

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

(c) dajanje mnenj in smernic na svojo 
pobudo o vprašanjih splošnega interesa v 
zvezi z razlago ter uporabo predpisov o 
javnih naročilih, o ponavljajočih se 

(c) dajanje mnenj in smernic na svojo 
pobudo o vprašanjih splošnega interesa v 
zvezi z razlago ter uporabo predpisov o 
javnih naročilih, o ponavljajočih se 
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vprašanjih in o sistemskih težavah v zvezi 
z uporabo predpisov o javnih naročilih 
glede na določbe te direktive in ustrezno 
sodno prakso Sodišča Evropske unije;

vprašanjih in o sistemskih težavah v zvezi 
z uporabo predpisov o javnih naročilih 
glede na določbe te direktive in ustrezno 
sodno prakso Sodišča Evropske unije;

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

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

(e) opozarjanje pristojnih nacionalnih 
institucij, vključno z revizijskimi organi, na 
določene odkrite kršitve in sistemske 
težave.

(e) opozarjanje pristojnih nacionalnih 
institucij, vključno z revizijskimi organi, na 
določene odkrite kršitve in sistemske 
težave.

(f) preučevanje pritožb državljanov in 
podjetij glede uporabe predpisov o javnih 
naročilih v posebnih primerih in pošiljanje 
analize pristojnim naročnikom, ki morajo 
to analizo upoštevati pri sprejemanju 
odločitev ali, če je ne upoštevajo, pojasniti 
razloge za njeno neupoštevanje;

(f) preučevanje pritožb državljanov in 
podjetij glede uporabe predpisov o javnih 
naročilih v posebnih primerih in pošiljanje 
analize pristojnim naročnikom, ki morajo 
to analizo upoštevati pri sprejemanju 
odločitev ali, če je ne upoštevajo, pojasniti 
razloge za njeno neupoštevanje;

(g) spremljanje odločitev nacionalnih 
sodišč in organov po sodbi Sodišča 
Evropske unije na podlagi člena 267 
Pogodbe, ali ugotovitvah Evropskega 
računskega sodišča o kršitvah predpisov 
Unije o javnih naročilih v zvezi s projekti, 
ki jih sofinancira Unija; nadzorni organ 
Evropskemu uradu za preprečevanje 
goljufij poroča o vseh kršitvah postopkov 
javnega naročanja Unije, če so bile te 
povezane z naročili, ki jih neposredno ali 
posredno financira Unija.

(g) spremljanje odločitev nacionalnih 
sodišč in organov po sodbi Sodišča 
Evropske unije na podlagi člena 267 
Pogodbe, ali ugotovitvah Evropskega 
računskega sodišča o kršitvah predpisov 
Unije o javnih naročilih v zvezi s projekti, 
ki jih sofinancira Unija; nadzorni organ 
Evropskemu uradu za preprečevanje 
goljufij poroča o vseh kršitvah postopkov 
javnega naročanja Unije, če so bile te 
povezane z naročili, ki jih neposredno ali 
posredno financira Unija.

Naloge iz točke (e) ne posegajo v 
uveljavljanje pravic do pritožbe v skladu z 
nacionalno zakonodajo ali sistemom, 
vzpostavljenim na podlagi 
Direktive 89/665/EGS.

Naloge iz točke (e) ne posegajo v 
uveljavljanje pravic do pritožbe v skladu z 
nacionalno zakonodajo ali sistemom, 
vzpostavljenim na podlagi 
Direktive 89/665/EGS.

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

Države članice pooblastijo pristojne 
organe, da prevzamejo pristojnost v skladu 
z nacionalno zakonodajo za revizijo 
odločitev naročnikov, če med dejavnostmi 
spremljanja in pravnega svetovanja 
ugotovijo kršitev.
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Or. en

Obrazložitev

Ker spremljanje in reguliranje javnih naročil v državah članicah že poteka, bi morali 
zagotavljati informacije, pripravljati letna poročila in poročati Komisiji organi, ki so že 
odgovorni za te naloge. V času gospodarske krize je pomembno racionalizirati upravne 
naloge ter učinkovito uporabljati obstoječe ureditve in javna sredstva.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 84 - odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

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

Komisija lahko nadzornemu organu zlasti 
posreduje v obravnavo posamezne 
primere, če naročilo še ni oddano ali ko je 
še mogoče opraviti revizijski postopek. 
Nadzornemu organu lahko zaupa tudi 
dejavnosti spremljanja, potrebne za 
zagotovitev izvajanja ukrepov, ki so se jih 
države članice zavezale izvesti, da bi 
odpravile kršitve predpisov in načel Unije 
o javnih naročilih, ki jih je ugotovila 
Komisija.
Komisija lahko od nadzornega organa 
zahteva analizo domnevnih kršitev pravil 
Unije o javnem naročanju, ki vplivajo na 
projekte, sofinancirane s strani proračuna 
Unije. Komisija lahko nadzorni organ 
pooblasti za nadaljnje ukrepanje v zvezi z 
nekaterimi primeri in za zagotovitev, da 
nacionalni organi, ki bodo zavezani k 
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upoštevanju njegovih navodil, sprejmejo 
zadevne posledice, ki izhajajo iz kršitve 
pravil Unije o javnem naročanju, ki 
vplivajo na sofinancirane projekte

Or. en

Obrazložitev

Ker spremljanje in reguliranje javnih naročil v državah članicah že poteka, bi morali 
zagotavljati informacije, pripravljati letna poročila in poročati Komisiji organi, ki so že 
odgovorni za te naloge. V času gospodarske krize je pomembno racionalizirati upravne 
naloge ter učinkovito uporabljati obstoječe ureditve in javna sredstva.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 84 - odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

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

Or. en

Obrazložitev

Ker spremljanje in reguliranje javnih naročil v državah članicah že poteka, bi morali 
zagotavljati informacije, pripravljati letna poročila in poročati Komisiji organi, ki so že 
odgovorni za te naloge. V času gospodarske krize je pomembno racionalizirati upravne 
naloge ter učinkovito uporabljati obstoječe ureditve in javna sredstva.
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Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 84 - odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

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

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

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

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

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

Or. en

Obrazložitev

Ker spremljanje in reguliranje javnih naročil v državah članicah že poteka, bi morali 
zagotavljati informacije, pripravljati letna poročila in poročati Komisiji organi, ki so že 
odgovorni za te naloge. V času gospodarske krize je pomembno racionalizirati upravne 
naloge ter učinkovito uporabljati obstoječe ureditve in javna sredstva.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 84 -odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

Brez poseganja v nacionalno zakonodajo o 
dostopu do informacij ter v skladu z 
nacionalno zakonodajo in zakonodajo EU o 
varstvu podatkov, pristojni organi na pisno 
zahtevo omogočijo neomejen, celovit in 
brezplačen dostop do sklenjenih naročil, 
navedenih v odstavku 6. Dostop do 
nekaterih delov naročil se lahko zavrne, če 
bi njihovo razkritje oviralo izvajanje 
zakona ali bilo sicer v nasprotju z javnim 
interesom, škodilo zakonitim poslovnim 
interesom javnih ali zasebnih gospodarskih 
subjektov ali lahko posegalo v pošteno 
konkurenco med njimi.
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Dostop do delov se lahko dopusti, če je dan 
v razumnem roku in najpozneje 45 dni od 
datuma zahtevka.

Dostop do delov, ki se lahko razkrijejo, se 
zagotovi v razumnem roku in najpozneje 
45 dni od datuma zahtevka.

Od prijaviteljev, ki izpolnijo zahtevek za 
dostop do naročila, se ne zahteva, da 
izkažejo neposreden ali posreden interes v 
zvezi z navedenim posebnim naročilom. 
Prejemnik lahko informacije razkrije.

Od prijaviteljev, ki izpolnijo zahtevek za 
dostop do naročila, se ne zahteva, da 
izkažejo neposreden ali posreden interes v 
zvezi z navedenim posebnim naročilom. 
Prejemnik lahko informacije razkrije.

Or. en

Obrazložitev

Ker spremljanje in reguliranje javnih naročil v državah članicah že poteka, bi morali 
zagotavljati informacije, pripravljati letna poročila in poročati Komisiji organi, ki so že 
odgovorni za te naloge. V času gospodarske krize je pomembno racionalizirati upravne 
naloge ter učinkovito uporabljati obstoječe ureditve in javna sredstva.

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 84 - odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

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

Or. en

Obrazložitev

Ker spremljanje in reguliranje javnih naročil v državah članicah že poteka, bi morali 
zagotavljati informacije, pripravljati letna poročila in poročati Komisiji organi, ki so že 
odgovorni za te naloge. V času gospodarske krize je pomembno racionalizirati upravne 
naloge ter učinkovito uporabljati obstoječe ureditve in javna sredstva.


