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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Javna naročila je treba uporabljati za vzpostavljanje enotnega trga in ponovni zagon 
gospodarske rasti v državah članicah. Javni organi v Evropi porabijo približno 18 % BDP za 
naročila blaga, gradenj in storitev.

Pripravljavec mnenja meni, da je treba pri posodabljanju direktiv o javnih naročilih upoštevati 
naslednja načela:
– poenostavitev postopkov za vse gospodarske subjekte;
– olajševanje udeležbe MSP;
– zagotavljanje najboljših možnih rezultatov z vidika stroškovne učinkovitosti;
– učinkovita in pregledna poraba javnih sredstev.

Pripravljavec mnenja meni, da gre predlog Komisije v pravo smer, zlasti kar zadeva naslednje 
elemente:
– posodobitev postopkov: javni organi naročniki bodo lahko določili najuporabnejše 
zaporedje v postopku (na primer, preučitev meril za oddajo naročil pred merili za izbor) ter 
kot merilo za dodelitev upoštevali organizacijo in kakovost osebja, ki sodeluje pri izvedbi 
javnega naročila;
– javni organi naročniki bodo lahko izključili gospodarske subjekte, ki so pri izvajanju 
predhodnih javnih naročil pokazali precejšnje ali stalne pomanjkljivosti;
– javni organi naročniki bodo lahko sprejeli kandidate ali ponudnike, pri katerih obstaja 
razlog za izključitev, če so ti sprejeli ustrezne ukrepe za odpravo posledic nezakonitega 
ravnanja in učinkovito preprečevanje nadaljnjega neprimernega ravnanja.

Pripravljavec mnenja želi predstaviti pravno veljavne predloge sprememb k zakonodajnemu 
predlogu Komisije z namenom krepitve ali posodobitve veljavnih predpisov o javnih naročilih 
v Evropi.

Namen tega mnenja je s pravnega vidika izpostaviti kritične točke predlogov v besedilu, da bi 
tako prispevali k pravni varnosti.

Pripravljavec mnenja izpostavlja naslednje kritične točke:

– postopek s pogajanji brez predhodne objave mora biti izjema med številnimi postopki, 
predlaganimi v direktivi, zato je treba predvideti najvišje zneske, ki se jih ne sme prekoračiti 
(500 000 EUR za gradnje in 100 000 EUR za storitve); 

– uporaba variantnih ponudb: da bi se izognili neprimerni uporabi tega instrumenta, je treba 
določiti najvišjo ceno za variantno ponudbo, ki se je ne sme prekoračiti, in to ceno vključiti v 
minimalne zahteve, zapisane v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila;

– možnost razdelitve naročila na več sklopov je v skladu s cilji poenostavitve in učinkovitosti, 
določenimi v direktivah. Da bi ta možnost omogočila konkretno poenostavitev dela javne 
uprave in istočasno spodbujala sodelovanje malih in srednjih podjetij pri postopkih za oddajo 
javnih naročil, je treba predvideti predhodno oceno o tem, ali je ta možnost potrebna ali ne.

Prav tako je treba omejiti zanašanje na zmožnosti drugih subjektov samo za pridobitev 
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pogojev materialne narave (ekonomsko-finančni pogoji). Da bi okrepili pravno in ekonomsko 
varnost, je treba povečati solidarno odgovornost med gospodarskimi subjekti, ki želijo 
uporabiti zmožnosti drugih gospodarskih subjektov, in temi gospodarskimi subjekti. Tako bi 
lahko premagali negotovost glede izvedbe dela, ki je tesno povezana s tem posredovanjem. 
Glede na to, da gre za javna dela, in ker je treba javna sredstva čim bolje porabiti, mora biti 
nadzor kar največji.

Sodišče Evropske unije je v Sodbi št. 76/2004 z dne 7. oktobra 2004 odločilo, da je v 
abstraktnem in splošnem smislu določanje enotnega merila za oddajo javnega naročila ne le v 
nasprotju z evropskim pravom, temveč javnim organom naročnikom odvzema možnost, da bi 
preučili posebnosti vsakega javnega naročila, za vsakega izbrali merilo, ki najbolj omogoča 
zagotavljanje svobodne konkurence, in s tem zagotovili, da se izbere najboljša ponudba. Zato 
je priporočljivo, da javni organi naročniki nadaljujejo s pristopom, ki temelji na stroškovni 
učinkovitosti.

Če izvedba javnega naročila predvideva oddajo naročila podizvajalcem, je primerno, da se 
uvede zahteva, da javni organ naročnik podizvajalca plača neposredno. Tako bi odpravili 
tveganje neplačila za opravljene storitve, kar bi zlasti povečalo ekonomsko varnost malih in 
srednjih podjetij.

Sprememba naročil med njihovim izvajanjem, če je bistvena, zahteva nov postopek javnega 
naročanja. Mejna vrednost v višini 5 % cene prvotnega naročila utegne biti neprimerna za 
namene ocenjevanja bistvenih sprememb pogodbe. Komisija v predlogu navaja, da je 
sprememba bistvena, če za 5 % presega ceno prvotnega javnega naročila, in od te določbe 
odstopi, če morebitno zvišanje cene ne privede do več kot 50 % višje vrednosti naročila glede 
na prvotno naročilo. To mejno vrednost bi bilo treba povišati na 10 % cene prvotnega 
naročila.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve 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 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 

(5) V skladu s členi 9, 10 in 11 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije je treba zahteve 
za varstvo okolja ter spodbujanje visoke 
stopnje zaposlenosti, zagotavljanje 
ustreznega socialnega varstva, boj proti 
socialni izključenosti ter visoko stopnjo 
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organi naročniki prispevajo k varovanju 
okolja in spodbujajo trajnostni razvoj ter
hkrati zagotovijo, da lahko dosežejo 
najugodnejše razmerje med kakovostjo in 
ceno.

izobraževanja, usposabljanje in varovanje 
človekovega zdravja vključiti v opredelitev 
in izvajanje politik in dejavnosti Unije 
zaradi spodbujanja socialno in okoljsko
trajnostnega razvoja. Ta direktiva 
pojasnjuje, kako lahko javni organi 
naročniki uporabijo svojo diskrecijsko 
pravico pri opredeljevanju in oddaji 
javnih naročil ter s tem prispevajo k 
varovanju okolja in družbeni blaginji,
spodbujajo trajnostni razvoj in hkrati 
zagotovijo, da lahko dosežejo najugodnejše 
razmerje med kakovostjo in ceno.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Rezultati Ocene učinka in 
učinkovitosti zakonodaje EU o javnih 
naročilih so pokazali, da bi bilo treba 
ponovno preučiti izključitev nekaterih 
storitev iz popolne uporabe Direktive. Zato 
je polna uporaba te direktive razširjena na 
številne storitve (kot so hotelske in pravne
storitve, za katere se je ugotovil zlasti velik 
odstotni delež čezmejne trgovine).

(10) Rezultati ocene učinka in 
učinkovitosti zakonodaje EU o javnih 
naročilih so pokazali, da bi bilo treba 
ponovno preučiti izključitev nekaterih 
storitev iz popolne uporabe Direktive. Zato 
je polna uporaba te direktive razširjena na 
številne storitve (kot so hotelske storitve, 
za katere se je ugotovil zlasti velik odstotni 
delež čezmejne trgovine).

Obrazložitev

Pravne storitve, ki so popolnoma zaupne narave in povezane s tradicijami držav članic, 
morajo biti izključene iz predloga direktive, saj zahtevajo oceno subjektivnih elementov, 
povezanih s posebnimi zahtevami naročnika.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Obstaja precejšnja pravna negotovost 
glede vprašanja, v kolikšni meri bi bilo 

(14) Obstaja precejšnja pravna negotovost 
glede vprašanja, v kolikšni meri bi bilo 
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treba sodelovanje med javnimi organi 
zajeti v predpise o javnih naročilih. Države 
članice in celo javni organi naročniki si 
zadevno sodno prakso Sodišča Evropske 
unije različno razlagajo. Zato je treba 
pojasniti, v katerih primerih se za pogodbe, 
sklenjene med javnimi organi naročniki, ne 
uporabljajo predpisi o javnih naročilih.
Taka pojasnitev bi morala temeljiti na 
načelih iz ustrezne sodne prakse Sodišča.
Dejstvo, da sta obe pogodbeni stranki 
sporazuma javna organa naročnika, ne 
izključuje uporabe predpisov o javnih 
naročilih. Vendar uporaba predpisov o 
javnih naročilih ne bi smela posegati v 
pravico javnih organov, da odločijo, kako 
bodo organizirali način izvajanja svojih 
nalog javnih storitev. Naročila, oddana 
odvisnim subjektom, ali sodelovanje za 
skupno izvajanje nalog javnih storitev 
udeleženih javnih organov naročnikov bi 
bilo zato treba izvzeti iz uporabe 
predpisov, če so izpolnjeni pogoji iz te 
direktive. Cilj te direktive je zagotoviti, da 
nobeno izvzeto javno-javno sodelovanje ne 
izkrivlja konkurence v odnosu do zasebnih 
gospodarskih subjektov. Izkrivljanja 
konkurence ne sme povzročiti niti udeležba 
javnega organa naročnika kot ponudnika v 
postopku za oddajo javnega naročila.

treba sodelovanje med javnimi organi 
zajeti v predpise o javnih naročilih. Države 
članice in celo javni organi naročniki si 
zadevno sodno prakso Sodišča Evropske 
unije različno razlagajo. Zato je treba 
pojasniti, v katerih primerih se za pogodbe, 
sklenjene med javnimi organi naročniki, ne 
uporabljajo predpisi o javnih naročilih.
Taka pojasnitev bi morala temeljiti na 
načelih iz ustrezne sodne prakse Sodišča.
Dejstvo, da sta obe pogodbeni stranki 
sporazuma javna organa naročnika, ne 
izključuje uporabe predpisov o javnih 
naročilih. Vendar uporaba predpisov o 
javnih naročilih ne bi smela posegati v 
pravico javnih organov, da odločijo, kako 
bodo organizirali način izvajanja svojih 
nalog javnih storitev. Naročila, oddana 
odvisnim subjektom, ali sodelovanje za 
skupno izvajanje nalog javnih storitev 
udeleženih javnih organov naročnikov bi 
bilo zato treba izvzeti iz uporabe 
predpisov, če so izpolnjeni pogoji iz te 
direktive. Da bi preprečili izkrivljanje 
konkurence, bi bilo treba sodelovanje med 
javnimi radiodifuznimi organizacijami ter 
med javnimi radiodifuznimi 
organizacijami in njihovimi podrejenimi 
družbami, če zanje veljajo posebne 
evropske določbe o konkurenci, izvzeti iz 
področja uporabe teh določb. Cilj te 
direktive je zagotoviti, da nobeno izvzeto 
javno-javno sodelovanje ne izkrivlja 
konkurence v odnosu do zasebnih 
gospodarskih subjektov. Izkrivljanja 
konkurence ne sme povzročiti niti udeležba 
javnega organa naročnika kot ponudnika v 
postopku za oddajo javnega naročila.

Obrazložitev

Konkurenčno pravo mora imeti prednost: v skladu z določbami za oddajo javnih naročil za 
interne posle mora „odvisna pravna oseba“ delovati na osnovi povračila stroškov, kar ni 
skladno z načeli evropskega konkurenčnega prava. To zahteva, da se morajo odvisne družbe 
ustanov, za katere velja javno pravo, prilagajati trgu. Poleg tega pri radiotelevizijah velja, da 
so radiodifuzne organizacije in odvisne družbe zakonsko zavezane k različnim ciljem pri 
izvajanju kompromisov glede državnih pomoči.
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Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Zaradi škodljivih učinkov na 
konkurenco bi se morali postopki s 
pogajanji brez predhodne objave obvestila 
o naročilu uporabljati samo v zelo izjemnih 
primerih. Ta izjema bi morala biti omejena 
na primere, ko objava ni mogoča zaradi 
višje sile v skladu s stalno sodno prakso 
Sodišča Evropske unije ali ko je že na 
samem začetku jasno, da objava ne bo 
povečala konkurence, tudi zato ker 
objektivno obstaja samo en gospodarski 
subjekt, ki bi lahko izvedel naročilo.
Uporaba postopka s pogajanji brez objave 
je utemeljena samo v primerih objektivne 
ekskluzivnosti, ko okoliščin ekskluzivnosti 
ni ustvaril sam javni organ naročnik zaradi 
prihodnjega postopka oddaje javnega 
naročila in ko ni ustreznih nadomestil, 
katerih razpoložljivost bi bilo treba 
temeljito preučiti.

(18) Zaradi škodljivih učinkov na 
konkurenco bi se morali postopki s 
pogajanji brez predhodne objave obvestila 
o naročilu uporabljati samo v zelo izjemnih 
primerih s primerno utemeljitvijo, ki se 
pošlje organom upravljanja, kot je 
določeno v členu 84. Ta izjema je omejena 
na primere, ko objava ni mogoča zaradi 
višje sile v skladu s stalno sodno prakso 
Sodišča Evropske unije ali ko je že na 
samem začetku jasno, da objava ne bo 
povečala konkurence, tudi zato ker 
objektivno obstaja samo en gospodarski 
subjekt, ki bi lahko izvedel naročilo.
Uporaba postopka s pogajanji brez objave 
je utemeljena samo v primerih objektivne 
ekskluzivnosti, ko okoliščin ekskluzivnosti 
ni ustvaril sam javni organ naročnik zaradi 
prihodnjega postopka oddaje javnega 
naročila in ko ni ustreznih nadomestil, 
katerih razpoložljivost bi bilo treba 
temeljito preučiti.

Obrazložitev

Da bi se izognili nevarnemu izkrivljanju konkurence, mora biti uporaba postopka s pogajanji 
brez predhodne objave izjema. V ta namen je primerno določiti najvišje zneske, ki se jih ne 
sme prekoračiti.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Da bi spodbujali sodelovanje malih in 
srednjih podjetij (MSP) na trgu javnega 
naročanja, je treba javne organe naročnike 
spodbujati, naj naročila razdelijo v sklope, 

(30) Da bi spodbujali sodelovanje malih in 
srednjih podjetij (MSP) na trgu javnega 
naročanja, je treba javne organe naročnike 
spodbujati, naj naročila razdelijo v sklope, 
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in jih obvezati, da navedejo razloge za 
svojo razdelitev. Če so naročila razdeljena 
na sklope, lahko javni organi naročniki na 
primer za ohranitev konkurence ali 
zagotavljanje varnosti oskrbe omejijo 
število sklopov, za katere gospodarski 
subjekt lahko odda ponudbo, omejijo lahko 
tudi število sklopov, ki se lahko oddajo 
kateremu koli ponudniku.

in jih obvezati, da navedejo razloge za 
svojo razdelitev ali nerazdelitev. Če so 
naročila razdeljena na sklope, lahko javni 
organi naročniki na primer za ohranitev 
konkurence ali zagotavljanje varnosti 
oskrbe omejijo število sklopov, za katere 
gospodarski subjekt lahko odda ponudbo;
omejijo lahko tudi število sklopov, ki se 
lahko oddajo kateremu koli ponudniku.

Obrazložitev

Razdelitev javnih naročil na sklope mora javni organ naročnik oceniti preventivno in 
sistematično. Navesti je treba razloge tako za razdelitev na sklope kot za nerazdelitev. 
Sedanje besedilo zahteva, da se razlogi navedejo le v primeru, ko se naročilo ne razdeli na 
sklope. 

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 7
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Predlog direktive
Uvodna izjava 43 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43a) Da bi zagotovili pravilno delovanje 
javnega naročanja, je treba ustrezno 
regulirati podizvajanje, s čimer se 
zagotovi, da se pravila o javnih naročilih 
izvajajo v skladu s ponudbo. Podizvajanje 
bi bilo treba omejiti na največ tri 
zaporedne vertikalne podizvajalce brez 
poseganja v bolj restriktivno nacionalno 
zakonodajo na tem področju.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 48 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48a) Javni organi naročniki morajo 
spoštovati določbe o zamudi pri plačilu, 
kot je določeno v Direktivi 2011/7/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 
februarja 2011 o boju proti zamudam pri 
plačilih v trgovinskih poslih1.
_______________
1 UL L 48, 23.2.2011, str. 1.

Predlog spremembe 9

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 2 – točka 6 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „osebe javnega prava“ so organi, ki
imajo vse od naslednjih značilnosti:

(6) „oseba javnega prava“ je organ, ki ima
vse od naslednjih značilnosti:

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 2 – točka 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ustanovljeni so s posebnim namenom, 
da zadovoljujejo potrebe splošnega 
interesa, ki niso industrijske ali
komercialne narave; v ta namen oseba, ki 
posluje v običajnih tržnih razmerah s 
ciljem ustvarjati dobiček in ki nosi izgube, 
ki jih je povzročilo izvajanje njene 
dejavnosti, nima namena zadovoljevati 
potreb splošnega interesa, ki niso 
industrijske ali komercialne narave;

(a) ustanovljen je s posebnim namenom, 
da zadovoljuje potrebe splošnega interesa, 
ki niso zgolj industrijske in komercialne 
narave;

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 2 – točka 6 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) so pravne osebe; (b) je pravna oseba;

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 2 – točka 10
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) „javna naročila blaga“ pomenijo javna 
naročila, katerih predmet je nakup, zakup, 
najem ali najemni nakup z nakupno 
pravico ali brez nje. Javno naročilo blaga 
lahko vključuje tudi povezana 
namestitvena in inštalacijska dela;

(10) „javna naročila blaga“ pomenijo javna 
naročila, katerih predmet je nakup, zakup, 
najem ali najemni nakup z nakupno 
pravico ali brez nje. Javno naročilo blaga 
lahko vključuje dobavo blaga v več delih. 
Naročilo blaga lahko vključuje tudi 
povezana namestitvena in inštalacijska 
dela;

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8a
Posebne izključitve na področju storitev, 

razen poštnih storitev
Direktiva se ne uporablja za javna 
naročila, katerih glavni namen je javnim 
organom naročnikom omogočiti 
zagotavljanje drugih storitev, razen 
poštnih storitev.
Za namene te direktive „druge storitve, 
razen poštnih storitev“ pomenijo storitve 
na naslednjih področjih: 
(i) storitve obdelave pošte (storitve pred in 
po pošiljanju, vključno s „storitvami 
vložišča“);
(ii) storitve z dodano vrednostjo, povezane 
z elektronskimi sredstvi in ki se v celoti 
opravljajo z elektronskimi sredstvi 
(vključno z varnim prenosom šifriranih 
dokumentov z elektronskimi sredstvi, 
storitvami upravljanja naslovov in 
prenosom registrirane elektronske pošte);
(iii) storitve v zvezi s poštnimi pošiljkami, 
ki niso zajete v točki (a) člena 10(2) 
direktive za posebne sektorje, kot je 
direktna pošta brez naslova ali dostava 
oglasnega materiala brez naslova;
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(iv) finančne storitve, kakor so 
opredeljene v CPV pod referenčno 
številko od 66100000-1 do 66720000-3 in 
členu 19(c), predvsem poštne nakaznice in 
poštno brezgotovinsko poslovanje;
(v) filatelistične storitve;
(vi) logistične storitve (storitve, ki so 
kombinacija fizične dostave in/ali 
skladiščenja z drugimi nepoštnimi 
funkcijami).

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) nakup, razvoj, produkcijo ali 
koprodukcijo programskega gradiva za 
avdiovizualne medijske storitve, ki jih 
oddajo radiodifuzne organizacije, ali
naročila za oddajni čas, ki se oddajo 
ponudnikom avdiovizualnih medijskih 
storitev;

(b) nakup, razvoj, produkcijo ali 
koprodukcijo programskega gradiva za
avdio in avdiovizualne medijske storitve, 
ki jih oddajo radiodifuzne organizacije, ter 
s tem povezane pripravljalne storitve in
naročila za oddajanje ali distribucijo ter 
prenos medijskih storitev;

Obrazložitev

Da bi zagotovili tehnološko nevtralnost, je treba izvzeti tudi radijske in internetne storitve.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) storitve na področju arbitraže in sprave; (c) storitve na področju prava, arbitraže in 
sprave;

Obrazložitev

Glede na diskrecijsko in posebno zaupno naravo pravnih storitev, je treba te izločiti iz 
področja uporabe te direktive.
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Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) finančne storitve v zvezi z izdajo, 
prodajo, nakupom ali prenosom 
vrednostnih papirjev ali drugih finančnih 
instrumentov v smislu 
Direktive 2004/39/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta, zlasti transakcije, ki 
javnim organom naročnikom omogočajo 
zbiranje denarja ali kapitala, ter storitve 
centralne banke in operacije, izvedene z 
evropskim instrumentom za finančno 
stabilnost;

Obrazložitev

Zadolževanje lokalnih organov ne sme biti zajeto v področje uporabe te direktive. EU ni treba 
sprejemati regulativnih ukrepov v zvezi s postopki javnih naročil za zadolževanje lokalnih 
organov, saj nacionalni zakoni o proračunih lokalnih organov vsebujejo jasne smernice glede 
dopustnosti zadolževanja.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Avdiovizualne medijske storitve iz 
točke (b) prvega odstavka vključujejo 
kakršen koli prenos in distribucijo s katero 
koli obliko elektronskega omrežja.

Avdio in avdiovizualne medijske storitve iz 
točke (b) prvega odstavka vključujejo 
kakršen koli prenos in distribucijo s katero 
koli obliko elektronskega omrežja.

Obrazložitev

Da bi zagotovili tehnološko nevtralnost, je treba v tem odstavku omeniti tako avdio kot 
avdiovizualne medijske storitve.

.

Predlog spremembe 19
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Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podrobni podatki o javnih naročilih se 
objavijo.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Odstavka 1 in 2 ne preprečujeta 
javnega razkritja oddanih naročil niti 
njihovih nadaljnjih sprememb.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 30 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko določijo, da lahko 
javni organi naročniki oddajo javna 
naročila po postopku s pogajanji brez 
predhodne objave samo v primerih, 
določenih v odstavkih od (2) do (5).

1. Države članice lahko določijo, da lahko 
javni organi naročniki oddajo javna 
naročila po postopku s pogajanji brez 
predhodne objave samo v primerih, 
določenih v odstavkih od (2) do (5). V tem 
primeru morajo javni organi naročniki 
zagotoviti nadzornemu organu iz člena 84 
podrobno poročilo z ustrezno 
obrazložitvijo.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 30 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) če v odprtem ali v omejenem postopku 
ni bila predložena nobena ponudba, nobena 

(a) če v odprtem ali v omejenem postopku 
ni bila predložena nobena ponudba, nobena 
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ustrezna ponudba ali nobena prijava za 
sodelovanje, če se prvotni pogoji naročila
pomembneje ne spremenijo in se pošlje 
poročilo Komisiji ali nacionalnemu 
nadzornemu organu iz člena 84, če to 
zahtevata;

ustrezna ponudba ali nobena prijava za 
sodelovanje, če se prvotni pogoji naročila 
ne spremenijo;

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 43 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Javni organi naročniki lahko 
ponudnikom dovolijo, da predložijo 
variantne ponudbe. V obvestilu o naročilu 
ali, če se kot sredstvo za objavo javnega 
razpisa uporabi predhodno informativno 
obvestilo, v povabilu k potrditvi interesa 
navedejo, ali dovolijo predložitev 
variantnih ponudb ali ne. Brez take 
navedbe predložitev variantnih ponudb ni 
dovoljena.

1. Javni organi naročniki lahko 
ponudnikom dovolijo, da predložijo 
variantne ponudbe, ki ne presegajo ene 
šestine skupne dogovorjene cene. V 
obvestilu o naročilu ali, če se kot sredstvo 
za objavo javnega razpisa uporabi 
predhodno informativno obvestilo, v 
povabilu k potrditvi interesa navedejo, ali 
dovolijo predložitev variantnih ponudb ali 
ne. Brez take navedbe predložitev 
variantnih ponudb ni dovoljena.

Obrazložitev

Neovirana uporaba variantnih ponudb bi lahko izkrivila konkurenco in ustvarila težave v 
zvezi s pravno varnostjo. Treba je uvesti posebno določbo za določitev največje dovoljene 
cene za variantne ponudbe kot vnaprej določen minimalni pogoj za javne organe naročnike. 
Nacionalna zakonodaja določa referenčne parametre v tem smislu, kar potrjuje učinkovitost 
te določbe.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 44 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Javna naročila se lahko razdelijo v 
homogene ali heterogene sklope. Kadar
javni organ naročnik za naročila, katerih 
vrednost je enaka ali večja od mejnih 
vrednosti iz člena 4, vendar ni manjša od 

1. Javna naročila se lahko razdelijo v 
homogene ali heterogene sklope. Javni 
organ naročnik za naročila, katerih 
vrednost je enaka ali večja od mejnih 
vrednosti iz člena 4, vendar ni manjša od 
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500 000 EUR, in je določena v skladu s 
členom 5, presodi, da jih ni primerno 
razdeliti na sklope, svoje razloge posebej 
pojasni v obvestilu o naročilu ali povabilu 
k potrditvi interesa.

500 000 EUR, in je določena v skladu s 
členom 5, v obvestilu o naročilu ali 
povabilu k potrditvi interesa posebej 
pojasni razloge za razdelitev oziroma 
nerazdelitev na sklope.

Obrazložitev
Razdelitev naročil na sklope mora javni organ naročnik oceniti preventivno in sistematično, 
da se tako prepreči nepremišljena uporaba tega instrumenta. Zato je treba obrazložiti tako 
razdelitev v sklope kot nerazdelitev, vendar sedanje besedilo zahteva, da se razlogi navedejo 
le v primeru, da se naročilo ne razdeli na sklope.

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 49 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obvestila iz člena 46(2) in člena 47 se 
objavijo v celoti v uradnem jeziku Unije, ki 
ga izbere javni organ naročnik. Ta 
jezikovna različica je edino verodostojno 
besedilo. V drugih uradnih jezikih se 
objavi povzetek pomembnih elementov 
vsakega obvestila.

3. Obvestila iz člena 46(2) in člena 47 se 
objavijo v celoti v uradnem jeziku Unije, ki 
ga izbere javni organ naročnik. Ta 
jezikovna različica je edino verodostojno 
besedilo.

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 53 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) vsakega ponudnika, ki je oddal 
sprejemljivo ponudbo, o izvajanju in 
poteku pogajanj in dialoga s ponudniki.

črtano

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 54 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija je v skladu s členom 89 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, da spremeni seznam iz Priloge XI, 
če je to potrebno zaradi sklenitve novih 
mednarodnih sporazumov ali spremembe 
obstoječih mednarodnih sporazumov.

4. Komisija je v skladu s členom 89 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, da dopolni seznam iz Priloge XI, če 
je to potrebno zaradi sklenitve novih 
mednarodnih sporazumov ali spremembe 
obstoječih mednarodnih sporazumov.

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 55 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) sodelovanje pri izkoriščanju trgovine 
z ljudmi in dela otrok, ki ju obravnava 
Direktiva 2011/36/EU Evropskega 
Parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o 
preprečevanju trgovine z ljudmi in boju 
proti njej ter zaščiti njenih žrtev1;
___________
1 UL L 101, 15.4.2011, str. 1.

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 55 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Javni organ naročnik lahko izključi iz 
sodelovanja v javnem naročilu vsak 
gospodarski subjekt, če je izpolnjen eden 
od naslednjih pogojev:

3. Javni organ naročnik izključi iz
sodelovanja v javnem naročilu vsak 
gospodarski subjekt, če je izpolnjen eden 
od naslednjih pogojev:

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 56 – odstavek 1 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ni jim pa treba navesti vseh pogojev, 
naštetih v odstavkih 2, 3 in 4, vendar ne 
smejo navesti zahtev, ki niso tam naštete.

Ni jim pa treba navesti vseh pogojev, 
naštetih v odstavkih 2, 3 in 4, lahko pa 
navedejo zahteve, ki niso tam naštete.

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 56 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Glede tehnične in poklicne sposobnosti
lahko javni organi naročniki zahtevajo, da 
imajo gospodarski subjekti potrebne 
človeške in tehnične vire ter izkušnje za
izvajanje naročila v skladu z ustreznim 
standardom kakovosti. Javni organ
naročniki lahko sklepajo, da gospodarski
subjekti ne bodo izvedli naročila v skladu z 
ustreznim standardom kakovosti, če 
ugotovijo navzkrižje interesov, ki lahko 
negativno vpliva na izvajanje naročila.

Glede tehnične in poklicne sposobnosti 
javni organi naročniki zahtevajo, da imajo 
gospodarski subjekti potrebne človeške in 
tehnične vire ter izkušnje za izvedbo
naročila v skladu z ustreznim standardom 
kakovosti in, če to zahteva javni organ 
naročnik, v skladu s pogodbenimi 
klavzulami o uspešnosti, določenimi v 
skladu s členom 70. Javni organi naročniki 
lahko sklepajo, da gospodarski subjekti ne 
bodo zmožni zagotavljati zahtevane 
izvedbe, če ugotovijo navzkrižje interesov, 
ki lahko negativno vpliva na izvajanje 
naročila.

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 62 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Glede meril v zvezi z gospodarskim in 
finančnim položajem iz člena 56(3) ter 
meril v zvezi s tehnično in poklicno 
sposobnostjo iz člena 56(4) se lahko 
gospodarski subjekt, če je primerno in v 
zvezi s posameznim naročilom, sklicuje na 
zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na
pravno naravo njegove povezave z njimi. V 
tem primeru javnemu organu naročniku 
predloži dokazilo, da bo imel na voljo 

1. Glede meril v zvezi z gospodarskim in 
finančnim položajem iz člena 56(3) ter 
meril v zvezi s tehnično in poklicno 
sposobnostjo iz člena 56(4) se lahko 
gospodarski subjekt, če je primerno in v 
zvezi s posameznim naročilom, sklicuje
samo na materialne zmogljivosti drugih 
subjektov, ne da bi zanemaril pravno 
naravo njegove povezave z njimi. V tem 
primeru javnemu organu naročniku 
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potrebna sredstva, na primer z 
ustanovitvijo podjetja s strani teh subjektov 
za zadevni namen. Javni organ naročniki
lahko v zvezi z gospodarskim in finančnim 
položajem zahtevajo, da gospodarski 
subjekt in navedeni subjekti skupaj nosijo 
odgovornost za izvedbo naročila.

predloži dokazilo, da bo imel na voljo 
potrebna sredstva, na primer z 
ustanovitvijo podjetja s strani teh subjektov 
za zadevni namen. Javni organ naročniki 
zahtevajo, da gospodarski subjekt in 
navedeni subjekti skupaj nosijo 
odgovornost za izvedbo naročila.

Obrazložitev

Da bi zagotovili pravno in ekonomsko varnost med oddajo in izvedbo javnega naročila, je 
treba omejiti posredovanje tretjega podjetja za pridobitev zmožnosti samo materialne narave 
in okrepitev solidarne odgovornosti med gospodarskim subjektom in subjekti, ki jih ta 
uporablja za izvedbo naročila, in sicer tako, da postane obvezna. Razpoložljivost sredstev je 
mogoče doseči le z obstoječim pravnim razmerjem med gospodarskim subjektom in subjekti, 
ki jih ta uporablja.

Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 62 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Zahteve po zanašanju na zmogljivosti 
drugih subjektov ne moreta sočasno 
uporabiti gospodarski subjekt, ki 
zagotavlja zmogljivosti, in gospodarski 
subjekt, ki se mu zmogljivosti zagotavljajo.

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 66

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Javni organ naročniki javna naročila 
brez poseganja v nacionalne zakone, 
predpise ali upravne določbe v zvezi s 
plačilom nekaterih storitev oddajo na 
podlagi enega od naslednjih meril:

1. Javni organ naročniki javna naročila 
brez poseganja v nacionalne zakone, 
predpise ali upravne določbe v zvezi s 
plačilom nekaterih storitev oddajo na 
podlagi ekonomsko najugodnejše 
ponudbe:

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

Stroški se lahko po izbiri javnega organa 
naročnika ocenijo izključno na podlagi 
cene ali glede na stroškovno učinkovitost, 
kot je vrednotenje stroškov v življenjskem 
ciklu, pod pogoji iz člena 67.

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

2. Javni organ naročnik oceni ekonomsko
najugodnejšo ponudbo v smislu
odstavka 1 na podlagi meril, povezanih s 
predmetom zadevnega javnega naročila.

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

Ta merila poleg cene ali stroškov 
vključujejo tudi druga merila, povezana s 
predmetom zadevnega javnega naročila.

Stroški se lahko ocenijo glede na 
stroškovno učinkovitost, kot je 
vrednotenje stroškov v življenjskem ciklu, 
pod pogoji iz člena 67.

Merilo cena/strošek je lahko odločilno 
merilo za dodelitev naročila v primeru 
standardiziranih proizvodov in storitev, 
katerih vsebina je lahko predhodno 
določena z njihovo naravo.

Druga merila so lahko:
(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, oblikovanjem, 
namenjenim vsem uporabnikom, 
okoljskimi in socialnimi značilnostmi ter
inovativnostjo;

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

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

(c) poprodajne storitve in tehnična pomoč, 
datum dobave ter rok za dobavo ali 
dokončanje del;

(c) poprodajne storitve in tehnična pomoč, 
datum dobave ter rok za dobavo ali 
dokončanje del;

(d) poseben postopek proizvodnje ali 
zagotavljanje zahtevanih gradenj, blaga ali 
storitev oziroma katere koli faze v 
njihovem življenjskem ciklu, kot je 
navedeno v točki (22) člena 2, če so 
navedena merila določena v skladu z 
odstavkom 4 in zadevajo dejavnike, ki so 
neposredno povezani s temi postopki in so 
značilni za poseben postopek proizvodnje 
ali zagotavljanja zahtevanih gradenj, blaga 
ali storitev.

(d) poseben postopek proizvodnje ali 
zagotavljanje zahtevanih gradenj, blaga ali 
storitev oziroma katere koli faze v 
njihovem življenjskem ciklu, kot je 
navedeno v točki (22) člena 2, če so 
navedena merila določena v skladu z 
odstavkom 4 in zadevajo dejavnike, ki so 
neposredno povezani s temi postopki in so 
značilni za poseben postopek proizvodnje 
ali zagotavljanja zahtevanih gradenj, blaga 
ali storitev.

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.

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

4. Merila za oddajo zagotavljajo možnost 
učinkovite konkurence in vključujejo 
zahteve, ki omogočajo učinkovito 
preverjanje informacij, ki jih predložijo 
ponudniki. Javni organi naročniki na 
podlagi informacij in dokazil, ki jih 
predložijo ponudniki, učinkovito preverijo, 
ali ponudbe izpolnjujejo merila za oddajo 
naročila.

5. V primeru iz točke (a) odstavka 1 javni 
organ naročnik v obvestilu o naročilu, 
povabilu k potrditvi interesa, razpisni 
dokumentaciji ali v primeru 
konkurenčnega dialoga v opisnem 
dokumentu navede relativne uteži vsakega 
izmed meril, izbranih za ugotovitev 
ekonomsko najugodnejše ponudbe.

5. Javni organ naročnik v obvestilu o 
naročilu, povabilu k potrditvi interesa, 
razpisni dokumentaciji ali v primeru 
konkurenčnega dialoga v opisnem 
dokumentu navede relativne uteži vsakega 
izmed meril, izbranih za ugotovitev 
ekonomsko najugodnejše ponudbe.

Navedene uteži se lahko izrazijo z 
določitvijo razpona s primernim največjim 
obsegom.

Navedene uteži se lahko izrazijo z 
določitvijo razpona s primernim največjim 
obsegom.

Kadar uteži ni mogoče navesti zaradi Kadar uteži ni mogoče navesti zaradi 



PE489.618v02-00 22/30 AD\915474SL.doc

SL

objektivnih razlogov, javni organ naročnik 
navede merila v padajočem vrstnem redu 
po pomembnosti.

objektivnih razlogov, javni organ naročnik 
navede merila v padajočem vrstnem redu 
po pomembnosti.

Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 67 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar je kot del zakonodajnega akta 
Unije, vključno z delegiranimi akti na 
podlagi zakonodaje posameznih sektorjev, 
sprejeta skupna metodologija za izračun 
stroškov v življenjskem ciklu, se ta 
uporablja, če je vrednotenje stroškov v 
življenjskem ciklu vključeno v merila za 
oddajo naročila iz člena 66(1).

3. Kadar je kot del zakonodajnega akta 
Unije, vključno z delegiranimi akti na 
podlagi zakonodaje posameznih sektorjev, 
sprejeta skupna metodologija za izračun 
stroškov v življenjskem ciklu, se ta 
uporablja v skladu z merilom za oddajo 
naročila iz člena 66(1).

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 69 – odstavki od 1 do 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Javni organi naročniki od gospodarskih 
subjektov zahtevajo, da pojasnijo 
zaračunano ceno ali stroške, če so 
izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

1. Javni organ naročnik v javnem razpisu 
določi, da največji možni popust ne sme 
presegati 25 % osnovne cene v javnem 
razpisu.

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

Javni organi naročniki od gospodarskih 
subjektov zahtevajo, da pojasnijo 
zaračunano ceno ali stroške, če so
zaračunana cena ali stroški za več kot 25 %
nižji od povprečne cene ali povprečnih
stroškov drugih ponudb.

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

(c) predloženih je bilo vsaj pet ponudb.

2. Javni organi naročniki lahko zahtevajo 2. Javni organi naročniki zahtevajo taka 
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taka pojasnila tudi, če se zdi, da so 
ponudbe neobičajno ugodne zaradi drugih 
razlogov.

pojasnila, če se zdi, da so ponudbe 
neobičajno ugodne zaradi drugih razlogov.

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

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

(a) ekonomiko gradnje, proizvodni 
postopek ali zagotovljene storitve;

(a) ekonomiko gradnje, proizvodni 
postopek ali zagotovljene storitve;

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

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

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

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

(d) najmanj ustrezna skladnost z 
obveznostmi, določenimi v zakonodaji 
Unije, na področju socialnega in delovnega 
prava ali okoljskega prava ali določbami 
mednarodnega socialnega in okoljskega 
prava, naštetimi v Prilogi XI, ali, če te 
obveznosti ne veljajo, z drugimi 
določbami, ki zagotavljajo enakovredno 
raven varstva;

(d) skladnost z obveznostmi, določenimi v 
zakonodaji Unije, na področju socialnega 
in delovnega prava ali okoljskega prava ali 
določbami mednarodnega socialnega in 
okoljskega prava, naštetimi v Prilogi XI, 
ali, če te obveznosti ne veljajo, z drugimi 
določbami, ki zagotavljajo enakovredno 
raven varstva;

(e) možnost, da ponudnik pridobi državno 
pomoč.

(e) možnost, da ponudnik pridobi državno 
pomoč.

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 71 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko določijo, da na 
zahtevo podizvajalca in kadar to omogoča 
narava naročila, javni organ 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 

2. Države članice lahko določijo, da, če to 
zahteva podizvajalec in kadar to omogoča 
narava naročila, javni organ 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 
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neupravičenim izplačilom. Ureditve v 
zvezi z navedenim načinom plačila se 
določijo v dokumentaciji v zvezi z oddajo 
naročila.

neupravičenim izplačilom. Ureditve v 
zvezi z navedenim načinom plačila se 
določijo v dokumentaciji v zvezi z oddajo 
naročila.

Obrazložitev

Neposredno plačilo je treba najprej obravnavati zgolj na zahtevo podizvajalca in ne v vseh 
primerih, v katerih narava naročila to omogoča. Zahteva, da javni organi naročniki 
neposredno plačujejo vsem podizvajalcem, kadar narava naročila to omogoča, je upravno 
breme, ki ga ne zmorejo vsi organi.

Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Člen 72 – 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 4 in je 
manjša od 5 % cene prvotnega naročila, 
pod pogojem, da sprememba ne spremeni 
splošne narave javnega naročila. Če je 
opravljenih več zaporednih sprememb, se 
to ovrednoti na podlagi kumulativne 
vrednosti zaporednih sprememb.

4. Kadar je mogoče vrednost spremembe 
izraziti v denarju, se ne šteje za bistveno v 
smislu odstavka 1, če njena vrednost ne 
presega mejnih vrednosti iz člena 4 in je 
manjša od 10 % cene prvotnega naročila, 
pod pogojem, da sprememba ne spremeni 
splošne narave javnega naročila. Če je 
opravljenih več zaporednih sprememb, se 
to ovrednoti na podlagi kumulativne 
vrednosti zaporednih sprememb.

Obrazložitev
Da javnim organom naročnikom ne bi vsiljevali pretiranih pogojev niti otežili postopka z 
novimi postopki javnega naročanja za isto gradnjo ali storitev, je treba razširiti področje 
uporabe te določbe in določiti, da sprememba javnega naročila ne sme preseči 10 % cene 
prvotnega naročila, če naj bo obravnavana kot nebistvena in zato zanjo ni potreben nov 
postopek javnega naročanja.

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Javni organi naročniki, ki nameravajo 
oddati javno naročilo za storitve iz 

črtano
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člena 74, svojo namero objavijo z 
obvestilom o naročilu.

Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obvestila iz odstavkov 1 in 2 vsebujejo 
informacije iz prilog VI H in VI I, 
navedene v skladu s standardnimi obrazci.

3. Obvestila iz odstavka 2 vsebujejo 
informacije iz Priloge VI I.

Predlog spremembe 41

Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija določi standardne obrazce. 
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s svetovalnim postopkom iz 
člena 91.

črtano

Predlog spremembe 42

Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Obvestila iz odstavkov 1 in 2 se objavijo 
v skladu s členom 49.

4. Obvestila iz odstavka 2 se objavijo v 
skladu s členom 49.

Predlog spremembe 43

Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 44

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da so javni 
organi naročniki pri poslovanju z 
gospodarskimi subjekti v celoti plačilno 
sposobni ter da ti organi predhodno 
oblikujejo ustrezen instrument za 
zavarovanje kredita gospodarskega 
subjekta.

Obrazložitev

Dalj časa trajajočo plačilno nesposobnost javnih organov pri poslovanju z zasebnimi podjetji, 
ki izvajajo gradnje in storitve, je treba prekiniti. Oblikovanje ustreznega instrumenta za 
zavarovanje kredita, ki bi ga gospodarski subjekt imel po dokončanju del, bi lahko bilo 
nepogrešljivo orodje za zagotavljanje učinkovitega poplačila.

Predlog spremembe 45

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. 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.

1. V skladu s svojo nacionalno ali zvezno 
strukturo države članice imenujejo en 
neodvisen organ ali več neodvisnih 
organov, ki so odgovorni za nadzor in 
usklajevanje izvedbenih dejavnosti (v 
nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
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Države članice o svojem imenovanju 
obvestijo Komisijo.

Države članice, ki že imajo neodvisne 
organe, lahko te organe ohranijo, če 
izpolnjujejo vse pristojnosti, kot navedeno 
v nadaljevanju.

Predlog spremembe 46

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Obrazložitev

Pravne storitve so vedno temeljile in še vedno temeljijo na zaupanju stranke praktiku prava, 
ki je zaznamovano z dejansko poklicno zmožnostjo slednjega in zagotovljeno s strogimi načeli 
poklicne etike. Zato teh storitev ne more zagotavljati javni organ za nadzor in jih ne moremo 
vključiti v področje uporabe te direktive.

Predlog spremembe 47

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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 
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;

(c) oblikovanje smernic o vprašanjih 
splošnega interesa v zvezi z razlago ter 
uporabo predpisov o javnih naročilih, o 
ponavljajočih se 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;
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Obrazložitev

Novo predlagano besedilo se bolj navezuje na mandat organa, ki ga je treba imenovati za 
dejavnosti nadzora nad izvajanjem in uporabo predvidenih predpisov.

Predlog spremembe 48

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) vzpostavitev in uporaba celovitih in 
izvedljivih sistemov opozorilnih 
kazalnikov in spremljanja za 
preprečevanje, odkrivanje in primerno 
poročanje o korupciji, navzkrižju interesov,
podobnih hujših nepravilnostih na 
področju javnega naročanja ter posebnih 
kršitvah določb iz členov 54, 55 in 71;

Predlog spremembe 49

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) preučevanje poročil, ki jih prejmejo 
od javnih organov naročnikov, ki 
nameravajo uporabiti postopek s 
pogajanji brez objave;

Predlog spremembe 50

Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 

Države članice pooblastijo nadzorni organ, 
da prevzame pristojnost v skladu z 
nacionalno zakonodajo za revizijo 
odločitev javnih organov naročnikov, če 
med dejavnostmi spremljanja ali med 
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svetovanja ugotovi kršitev. pregledom poročil, ki jih posredujejo javni 
organi naročniki v skladu s členom 30,
ugotovi kršitev.

Predlog spremembe 51

Predlog direktive
Člen 87 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice dajo na voljo tehnične 
podporne strukture, da bi javnim organom 
naročnikom zagotovile pravno in 
ekonomsko svetovanje, smernice ter 
pomoč pri pripravi in izvajanju postopkov 
javnega naročanja. Države članice 
zagotovijo tudi, da lahko vsak javni organ 
naročnik pridobi ustrezno pomoč in 
svetovanje v zvezi s posameznimi 
vprašanji.

1. Države članice dajo na voljo tehnične 
podporne strukture, da bi javnim organom 
naročnikom zagotovile pravno in 
ekonomsko svetovanje, smernice ter 
pomoč pri pripravi in izvajanju postopkov 
javnega naročanja. Države članice 
zagotovijo tudi, da lahko vsak javni organ 
naročnik pridobi ustrezno pomoč in 
svetovanje v zvezi s posameznimi 
vprašanji, zlasti v zvezi z določbami iz 
členov 54, 55 in 71.

Predlog spremembe 52

Predlog direktive
Priloga XI – alinea 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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