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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Strategija Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast [COM(2010) 2020] temelji 
na treh medsebojno povezanih prednostnih nalogah, ki druga drugo krepijo: razvoj 
gospodarstva, ki temelji na znanju in inovacijah, spodbujanje nizkoogljičnega, z viri 
gospodarnega in konkurenčnega gospodarstva in utrjevanje gospodarstva z visoko stopnjo 
zaposlenosti, ki krepi socialno in teritorialno kohezijo.

Javna naročila imajo v strategiji Evropa 2020 ključno vlogo kot eden izmed tržnih 
instrumentov, ki ga je treba uporabiti za dosego teh ciljev, in sicer z izboljšanjem poslovnega 
okolja in pogojev za poslovanje, da bi se porajale inovacije, ter s spodbujanjem širše uporabe 
zelenih javnih naročil, ki so korak na poti do z viri gospodarnega in nizkoogljičnega 
gospodarstva. Obenem je v strategiji Evropa 2020 tudi poudarjeno, da je treba s politiko na 
področju javnih naročil zagotoviti najučinkovitejšo rabo sredstev, trg javnih naročil pa mora 
ostati odprt v vsej Uniji.

Javna naročila imajo pomembno vlogo v splošni gospodarski uspešnosti Evropske unije. V 
Evropi porabijo javni organi okrog 18 % BDP za blago, gradnje in storitve. Glede na obseg 
nabav se lahko javna naročila uporabijo kot močan vzvod pri oblikovanju enotnega trga za 
spodbujanje pametne, trajnostne in vključujoče rasti.

Predlagana nova direktiva o naročilih javnih organov in ta predlog bosta nadomestila direktivi 
2004/17/ES in 2004/18/ES kot osrednja elementa zakonodajnega okvira Evropske unije za 
javna naročila. Direktivo bodo dopolnjevali dodatni elementi navedenega zakonodajnega 
okvira: V Direktivi 92/13/EGS so določeni skupni standardi za nacionalne revizijske 
postopke, da se zagotovi razpoložljivost hitrih in učinkovitih pritožbenih sredstev v vseh 
državah EU v primerih, kadar ponudniki menijo, da so bila naročila nepravično dodeljena.

PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 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 

(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 
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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.

naročanja. Z uporabo elektronskih sredstev 
se prihrani tudi čas in zmanjšajo stroški. 
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 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27a) Spodbuja se uporaba e-javnih 
naročil, da bi se vsaj 50 % postopkov 
javnih naročil, ki jih izvedejo institucije 
EU in države članice, opravilo po 
elektronski poti v skladu z zavezo, ki so jo 
vlade držav članic leta 2005 sprejele na 
ministrski konferenci o e-upravi v 
Manchestru. V prihodnosti bodo e-javna 
naročila, ki prispevajo k zmanjšanju 
stroškov in boljšemu dostopu do 
postopkov javnih naročil, postala glavni 
postopek. Treba je ohraniti odprte 
standarde in tehnološko nevtralnost, da se 
zagotovi interoperabilnost različnih 
sistemov in prepreči vezanost na 
prodajalce ter prava interoperabilnost 
med različnimi platformami za e-javna 
naročila, ki se že uporabljajo v državah 
članicah.

Or. en
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Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Elektronska komunikacijska sredstva 
so primerna zlasti za podporo 
centraliziranih nabavnih postopkov in 
orodij, saj lahko zagotovijo ponovno 
uporabo in avtomatsko obdelavo podatkov 
ter znižanje informacijskih in 
transakcijskih stroškov. Najprej bi bilo 
treba zagotoviti obvezno uporabo takih 
elektronskih komunikacijskih sredstev za 
centralne nabavne organe, hkrati pa tudi 
spodbujati konvergenčne prakse v Uniji. 
Temu bi morala po dveletnem prehodnem 
obdobju slediti uvedba splošne obveznosti 
uporabe elektronskih komunikacijskih 
sredstev v vseh postopkih javnega 
naročanja.

(33) Elektronska komunikacijska sredstva 
so primerna zlasti za podporo 
centraliziranih nabavnih postopkov in 
orodij, saj lahko zagotovijo ponovno 
uporabo in avtomatsko obdelavo podatkov,
znižanje informacijskih in transakcijskih 
stroškov ter preglednost. Najprej bi bilo 
treba zagotoviti obvezno uporabo takih 
elektronskih komunikacijskih sredstev za 
centralne nabavne organe, hkrati pa tudi 
spodbujati konvergenčne prakse v Uniji. 
Temu bi morala po dveletnem prehodnem 
obdobju slediti uvedba splošne obveznosti 
uporabe elektronskih komunikacijskih 
sredstev v vseh postopkih javnega 
naročanja.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 38 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38a) Javna naročila morajo temeljiti na 
načelu „najprej pomisli na male“, države 
članice pa morajo v celoti izvajati 
Evropski kodeks najboljše prakse za boljši 
dostop malih in srednjih podjetij do javnih 
naročil.

Or. en
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Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Člen 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V odprtih postopkih lahko vsak 
zainteresirani gospodarski subjekt odda 
ponudbo na podlagi obvestila o javnem 
razpisu. Minimalni rok za sprejemanje 
ponudb je 40 dni od datuma, ko je bilo 
poslano obvestilo o naročilu. Ponudbi se 
priložijo zahtevane informacije za 
ugotavljanje sposobnosti.

1. V odprtih postopkih lahko vsak 
zainteresirani gospodarski subjekt odda 
ponudbo na podlagi obvestila o javnem 
razpisu. Minimalni rok za sprejemanje 
ponudb je 52 dni od datuma, ko je bilo 
poslano obvestilo o naročilu. Ponudbi se 
priložijo zahtevane informacije za 
ugotavljanje sposobnosti.

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

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

(a) periodično informativno obvestilo 
vsebuje poleg informacij, zahtevanih v 
oddelku I dela A Priloge VI, vse 
informacije, zahtevane v oddelku II dela A 
Priloge VI, pod pogojem, da so slednje 
informacije na voljo v času objave 
periodičnega informativnega obvestila; (b) 
v objavo je bilo poslano najmanj 45 dni in 
največ 12 mesecev pred datumom, ko je 
bilo poslano obvestilo o naročilu.

(a) periodično informativno obvestilo 
vsebuje poleg informacij, zahtevanih v 
oddelku I dela A Priloge VI, vse 
informacije, zahtevane v oddelku II dela A 
Priloge VI, pod pogojem, da so slednje 
informacije na voljo v času objave 
periodičnega informativnega obvestila; (b) 
v objavo je bilo poslano najmanj 52 dni in 
največ 12 mesecev pred datumom, ko je 
bilo poslano obvestilo o naročilu.

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

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

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za sodelovanje v omejenih postopkih se 
lahko na podlagi obvestila o javnem 
razpisu prijavi vsak gospodarski subjekt, 
tako da predloži zahtevane informacije za 
ugotavljanje sposobnosti. Minimalni rok za 
sprejemanje prijav za sodelovanje se 
praviloma določi na najmanj 30 dni od 
datuma, na katerega je obvestilo o naročilu 
ali povabilo za potrditev interesa poslano, 
in v nobenem primeru ne sme biti krajši od 
15 dni.

1. Za sodelovanje v omejenih postopkih se 
lahko na podlagi obvestila o javnem 
razpisu prijavi vsak gospodarski subjekt, 
tako da predloži zahtevane informacije za 
ugotavljanje sposobnosti. Minimalni rok za 
sprejemanje prijav za sodelovanje se 
praviloma določi na najmanj 37 dni od 
datuma, na katerega je obvestilo o naročilu 
ali povabilo za potrditev interesa poslano, 
in v nobenem primeru ne sme biti krajši od 
22 dni.

2. Ponudbo lahko oddajo samo tisti 
gospodarski subjekti, ki jih je k temu 
povabil naročnik po opravljeni oceni 
zahtevanih informacij. Naročniki lahko v 
skladu s členom 72(2) omejijo število 
primernih kandidatov, ki se jih povabi k 
sodelovanju v postopku.

2. Ponudbo lahko oddajo samo tisti 
gospodarski subjekti, ki jih je k temu 
povabil naročnik po opravljeni oceni 
zahtevanih informacij. Naročniki lahko v 
skladu s členom 72(2) omejijo število 
primernih kandidatov, ki se jih povabi k 
sodelovanju v postopku.

Rok za sprejemanje ponudb se lahko določi 
na podlagi medsebojnega dogovora med 
naročnikom in izbranimi kandidati, če 
imajo vsi kandidati na voljo enako časa za 
pripravo in oddajo ponudb.

Rok za sprejemanje ponudb se lahko določi 
na podlagi medsebojnega dogovora med 
naročnikom in izbranimi kandidati, če 
imajo vsi kandidati na voljo enako časa za 
pripravo in oddajo ponudb.

Če ni mogoče doseči dogovora glede roka 
za sprejemanje ponudb, naročnik določi 
rok, ki ne sme biti v nobenem primeru 
manj kot 10 dni od datuma, na katerega je 
bilo poslano povabilo k oddaji ponudbe.

Če ni mogoče doseči dogovora glede roka 
za sprejemanje ponudb, naročnik določi 
rok, ki ni krajši od 24 dni in ki ne sme biti 
v nobenem primeru manj kot 10 dni od 
datuma, na katerega je bilo poslano 
povabilo k oddaji ponudbe.

Or. en
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Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za sodelovanje v postopkih s pogajanji 
brez predhodnega javnega razpisa se lahko 
na podlagi obvestila o javnem razpisu 
prijavi vsak gospodarski subjekt, tako da 
predloži zahtevane informacije za 
ugotavljanje usposobljenosti. Minimalni 
rok za sprejemanje prijav za sodelovanje se 
praviloma določi na najmanj 30 dni od 
datuma, na katerega je obvestilo o naročilu 
ali, kadar se kot sredstvo za objavo javnega 
razpisa uporabi periodično informativno 
obvestilo, povabilo za potrditev interesa 
poslano, in v nobenem primeru ne sme biti 
krajši od 15 dni.

1. Za sodelovanje v postopkih s pogajanji 
brez predhodnega javnega razpisa se lahko 
na podlagi obvestila o javnem razpisu 
prijavi vsak gospodarski subjekt, tako da 
predloži zahtevane informacije za 
ugotavljanje usposobljenosti. Minimalni 
rok za sprejemanje prijav za sodelovanje se 
praviloma določi na najmanj 37 dni od 
datuma, na katerega je obvestilo o naročilu 
ali, kadar se kot sredstvo za objavo javnega 
razpisa uporabi periodično informativno 
obvestilo, povabilo za potrditev interesa 
poslano, in v nobenem primeru ne sme biti 
krajši od 22 dni.

2. Pri pogajanjih lahko sodelujejo samo 
tisti gospodarski subjekti, ki jih je k temu 
povabil naročnik po opravljeni oceni 
zahtevanih informacij. Naročniki lahko v 
skladu s členom 72(2) omejijo število 
primernih kandidatov, ki se jih povabi k 
sodelovanju v postopku. Rok za 
sprejemanje ponudb se lahko določi na 
podlagi medsebojnega dogovora med 
naročnikom in izbranimi kandidati, če 
imajo vsi kandidati na voljo enako časa za 
pripravo in oddajo ponudb. Če ni mogoče 
doseči dogovora glede roka za sprejemanje 
ponudb, naročnik določi rok, ki ne sme biti 
v nobenem primeru manj kot 10 dni od 
datuma, na katerega je bilo poslano 
povabilo k oddaji ponudbe.

2. Pri pogajanjih lahko sodelujejo samo 
tisti gospodarski subjekti, ki jih je k temu 
povabil naročnik po opravljeni oceni 
zahtevanih informacij. Naročniki lahko v 
skladu s členom 72(2) omejijo število 
primernih kandidatov, ki se jih povabi k 
sodelovanju v postopku. Rok za 
sprejemanje ponudb se lahko določi na 
podlagi medsebojnega dogovora med 
naročnikom in izbranimi kandidati, če 
imajo vsi kandidati na voljo enako časa za 
pripravo in oddajo ponudb. Če ni mogoče 
doseči dogovora glede roka za sprejemanje 
ponudb, naročnik določi rok, ki ni krajši 
od 24 dni in ki ne sme biti v nobenem 
primeru manj kot 10 dni od datuma, na 
katerega je bilo poslano povabilo k oddaji 
ponudbe.

Or. en
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Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 70 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

5. Naročniki se morajo odločiti, da ne bodo 
oddali naročila ponudniku, ki je predložil 
najboljšo ponudbo, če so ugotovili, da ta 
ponudba ni na ustrezen način skladna z 
obveznostmi, določenimi v zakonodaji 
Unije na področju socialnega in delovnega 
prava ali okoljskega prava ali pravic 
intelektualne lastnine, ali določbami 
mednarodnega socialnega in okoljskega 
prava, naštetimi v Prilogi XIV.

Or. en

Predlog spremembe 9

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 10% cene prvotnega naročila, 
pod pogojem, da sprememba ne spremeni 
splošne narave javnega naročila. Če je 
opravljenih več zaporednih sprememb, se 
to ovrednoti na podlagi kumulativne 
vrednosti zaporednih sprememb.

Or. en


