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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Javne razpise je treba uporabiti tako, da prispevajo k vzpostavitvi enotnega trga in za 
spodbujanje gospodarske rasti v državah članicah. V Evropi porabijo javni organi okrog 18 % 
BDP za blago, gradnje in storitve.

Pripravljavec mnenja meni, da mora izvajanje direktiv o postopkih za oddajo javnih naročil 
naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev 
odgovarjati naslednjim načelom:
– poenostavitev postopkov v prid vseh gospodarskih subjektov;
– lažje sodelovanje malih in srednjih podjetij;
– zagotovitev najboljših možnih rezultatov, kar zadeva razmerje med kakovostjo in ceno;
– učinkovita in pregledna uporaba javnih sredstev.

Pripravljavec mnenja pozdravlja zlasti namen zakonodajnega predloga Komisije, torej 
prizadevanje za okrepitev in posodobitev sedanje zakonodaje, ki ureja postopek javnih naročil 
naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev v 
Evropi.

Pripravljavec mnenja je zlasti zadovoljen z vsebino predloga, ki zadeva krepitev zakonskega 
okvira v zvezi z javnimi naročili, da bi uporaba tega instrumenta lahko spodbudila javne in 
zasebne naložbe v infrastrukture in strateške storitve. Poleg tega se strinja, da je treba 
prenoviti in poenostaviti postopek javnih naročil ter poiskati pravo ravnotežje med 
prednostmi, povezanimi z omejenimi proračunskimi sredstvi in potrebo, da se zagotovi 
učinkovitost javnih naročil.   

Pripravljavec mnenja meni, da je primerno še naprej zakonsko urejati naročila v sektorjih, v 
katerih so trgi, na katerih so dejavni ti subjekti, delno odprti, glede na posebne ali izključne 
pravice, ki jih dodelijo države članice v zvezi z dobavo, zagotavljanjem ali delovanjem 
omrežij za izvajanje zadevne storitve.

Prepričan pa je tudi, da so za najboljši možni rezultat pri doseganju zastavljenih ciljev 
potrebne nekatere spremembe.

– Pravne storitve, ki temeljijo na zaupanju in so zagotovljene s strogimi deontološkimi načeli 
ter povezane z običaji držav članic, je treba vključiti v predlog direktive, saj je zanje potrebna 
ocena subjektivnih elementov, ki izhajajo iz posebnih potreb naročnika. 

– Pri vključitvi, poštnega sektorja v predlog direktive niso dovolj upoštevane spremembe, do 
katerih je v Evropi prišlo v zadnjih nekaj letih, še posebej povečanje konkurence na trgu s 
temi storitvami, ki so že obravnavana v direktivi 2004/17/ES. V skladu z utemeljitvijo zadevne 
zakonodaje in razvojem pravne prakse pa je treba zatorej ta sektor izključiti, glede na dejansko 
konkurenco na podlagi meril, kot so značilnosti zadevnega blaga in storitev, obstoj alternativnih 
možnosti, cene in prisotnost več konkurentov.  

– Glede na nedavne sodbe Evropskega sodišča (Sodba z dne 1. aprila 2008 v zadevi C–
393/05/četrti senat) se priznava opredelitev osebe javnega prava, ki obsega tudi komercialne 
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družbe pod javnim nadzorom. Industrijska ali komercialna narava pa se nanaša na cilje, ki jim 
je treba slediti, ter potrebe, ki jih je treba zadovoljiti, ne pa toliko na vrsto organizacije ali 
dejavnosti.

– Predvideno najdaljše štiriletno trajanje okvirnega sporazuma za posebne sektorje je 
prekratko, tako da v nekaterih primerih (sporazumi o pomoči in vzdrževanju obratov) ovira 
delovanje naročnika.

– Obveznost obveščanja gospodarskih subjektov o poteku in napredku pogajanj s ponudniki, 
če gospodarski subjekt to zahteva, preveč obremenjuje naročnike in krši pravico ponudnikov 
do zaupnosti.

– Nedvomno je pomembna obvezna, ne več izbirna ustanovitev enotnega neodvisnega organa, 
odgovornega za nadzor in usklajevanje ukrepov za izvajanje direktive v smislu člena 93(1). 
Ta nadzor ne sme biti sam sebi namen, temveč mora zagotavljati doseganje ciljev kakovosti, 
gospodarnosti, učinkovitosti in preglednosti, ki jih določajo direktive, ne pa upočasnjevati in 
ovirati ukrepov javnih organov.

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 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Prav tako je ustrezno izključiti 
pogodbe za druge storitve, ne samo 
poštne, ker se je izkazalo, da je poštni 
sektor dovolj konkurenčen, da ga ni treba 
vključiti v področje uporabe te direktive.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Rezultati ocene so pokazali, da je
treba pregledati izključitev nekaterih 
storitev iz polne uporabe te direktive. Zato 
je polna uporaba te direktive razširjena na 

(16) Rezultati ocene učinka in 
učinkovitosti prava Unije o javnih 
naročilih so pokazali, da bi bilo treba
ponovno preučiti izključitev nekaterih 
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številne storitve (kot so hotelske in pravne 
storitve, za katere se je ugotovil zlasti velik 
odstotni delež čezmejne trgovine).

storitev iz popolne uporabe direktive. Zato 
je polna uporaba te direktive razširjena na 
številne storitve.

Obrazložitev

Pravne storitve, ki temeljijo na zaupanju in so povezane z običaji držav članic, je treba 
izključiti iz predloga direktive, saj je zanje potrebna ocena subjektivnih elementov, ki so 
povezani s posebnimi potrebami naročnika. 

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Zaradi škodljivih učinkov na 
konkurenco bi se morali postopki s 
pogajanji brez javnega razpisa 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 javnega razpisa je utemeljena samo v 
primerih objektivne ekskluzivnosti, ko 
okoliščin ekskluzivnosti ni ustvaril sam 
naročnik zaradi prihodnjega postopka 
oddaje javnega naročila in ko ni ustreznih 
nadomestil, katerih razpoložljivost bi bilo 
treba temeljito preučiti.

(26) Zaradi škodljivih učinkov na 
konkurenco bi se morali postopki s 
pogajanji brez javnega razpisa uporabljati 
samo v zelo izjemnih primerih s primerno 
utemeljitvijo, ki se pošlje nacionalnim 
organom upravljanja, kot je določeno v 
členu 93. 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 javnega 
razpisa je utemeljena samo v primerih 
objektivne ekskluzivnosti, ko okoliščin 
ekskluzivnosti ni ustvaril sam naročnik 
zaradi prihodnjega postopka oddaje 
javnega naročila in ko ni ustreznih 
nadomestil, katerih razpoložljivost bi bilo 
treba temeljito preučiti. 

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 49
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49) 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 
naročnikov zahtevati, da zaprosijo za 
obrazložitev zaračunane cene, če je 
ponudba močno nelojalna glede na cene 
drugih ponudnikov. Če ponudnik ne more 
zagotoviti zadovoljive obrazložitve, mora 
biti naročniku omogočena možnost 
zavrnitve ponudbe. Zavrnitev bi morala 
biti obvezna, če naročnik ugotovi, da 
neobičajno nizka cena izhaja iz 
neupoštevanja obvezne zakonodaje Unije 
na področjih socialnega, delovnega ali 
okoljskega prava ali določb mednarodnega 
delovnega prava.

(49) 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 
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 naročnik ponudbo zavrniti.
Zavrnitev bi morala biti tudi obvezna, če 
naročnik ugotovi, da neobičajno nizka cena 
izhaja iz neupoštevanja nacionalne in 
mednarodne zakonodaje ter zakonodaje 
Evropske zakonodaje Unije, zlasti na 
področjih socialnega, delovnega ali 
okoljskega prava ali določb mednarodnega 
delovnega prava.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 50 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50a) Da bi zagotovili pravilno delovanje 
javnega naročanja, bi bilo treba ustrezno 
regulirati podizvajanje, da se zagotovi, da 
so 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 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 56 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(56a) Naročniki morajo spoštovati 
zamudo 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, 23.02.2011, str. 1.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ta direktiva ne posega v pravico 
naročnikov iz člena 4, da odločajo, ali, 
kako in v kolikšni meri želijo samostojno 
izvajati javne funkcije. Naročniki lahko 
opravljajo naloge javnega interesa z 
uporabo lastnih sredstev, ne da bi se 
morali zanašati na zunanje gospodarske 
subjekte. To lahko počnejo v sodelovanju 
z drugimi naročniki.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 2 – točka 4 – točki a in b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(a) ustanovljen je s posebnim namenom, 
da zadovoljuje 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 

„(a) je pravna oseba;
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splošnega interesa, ki niso industrijske ali 
komercialne narave;
(b) je pravna oseba; (b) ustanovljen je s posebnim namenom, 

da zadovoljuje potrebe splošnega interesa, 
ki niso industrijske ali komercialne 
narave;

Obrazložitev

I punti a) e b) della proposta della Commissione sono diventati, per motivi legati alla 
coerenza legislativa del testo, rispettivamente i punti b) e a). Il punto a), nuovo punto b) è 
stato altresì emendato. In particolare, quest'ultima modifica si basa su recenti pronunce della 
Corte di Giustizia dell'Unione europea (Sentenza 10/04/2008 causa C - 393/05/ IV sez) nelle 
quali si riconosce un'interpretazione della definizione di organismo di diritto pubblico che 
comprende anche le società commerciali sotto controllo pubblico. Il carattere industriale o 
commerciale, riguarda, pertanto, le finalità da perseguire e i bisogni da soddisfare, piuttosto 
che il tipo di organizzazione e di attività.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 2 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(10) „naročila blaga“ pomenijo naročila, 
katerih predmet je nakup, zakup, najem ali 
najemni nakup z nakupno pravico ali brez 
nje. Naročila blaga lahko vključujejo 
dobavo v smislu dobave blaga v obrokih.
Naročilo blaga lahko vključuje tudi 
povezana namestitvena in inštalacijska 
dela;

Obrazložitev

V tej opredelitvi naročil blaga je primerno predvideti tudi dobavo v smislu dobave blaga v 
več obrokih. Tako bi pravno uredili nekatere vedno bolj razširjene pogodbene prakse, ki 
predvidevajo dobavo blaga v več obrokih na podlagi potreb naročnikov v celotnem obdobju 
trajanja pogodbe. 
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Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva se uporablja za dejavnosti v 
zvezi z opravljanjem:

1. Ta direktiva se uporablja za dejavnosti v 
zvezi z opravljanjem poštnih storitev.

„(a) poštnih storitev;

(b) drugih storitev, razen poštnih storitev, 
pod pogojem, da take storitve opravlja 
subjekt, ki opravlja tudi poštne storitve v 
smislu točke (b) odstavka 2, in pod 
pogojem, da pogoji iz člena 27(1) niso 
izpolnjeni v zvezi s storitvami iz točke (b) 
odstavka 2.
2. V tej direktivi in brez poseganja v 
Direktivo 97/67/ES:

2. V tej direktivi in brez poseganja v 
Direktivo 97/67/ES:

„(a) „poštna pošiljka“: pomeni enoto, ki je 
naslovljena v končni obliki, v kateri jo bo 
izvajalec prenesel, ne glede na težo. Poleg 
pisemskih pošiljk take pošiljke zajemajo na 
primer tudi knjige, kataloge, časopise, 
občasne publikacije in poštne pakete, ki 
vsebujejo blago komercialne vrednosti ali 
brez take vrednosti, ne glede na težo;

„(a) „poštna pošiljka“: pomeni enoto, ki je 
naslovljena v končni obliki, v kateri jo bo 
izvajalec prenesel, ne glede na težo. Poleg
pisemskih pošiljk take pošiljke zajemajo na 
primer tudi knjige, kataloge, časopise, 
občasne publikacije in poštne pakete, ki 
vsebujejo blago komercialne vrednosti ali 
brez take vrednosti, ne glede na težo;

(b) „poštne storitve“: pomenijo storitve 
sprejema poštnih pošiljk, njihovega 
sortiranja, usmerjanja in dostave. To 
vključuje storitve, ki spadajo v obseg 
univerzalne storitve, vzpostavljene v 
skladu z Direktivo 97/67/ES, ter storitve, ki 
v ta obseg ne sodijo;

(b) „poštne storitve“: pomenijo storitve 
sprejema poštnih pošiljk, njihovega 
sortiranja, usmerjanja in dostave. To 
vključuje storitve, ki spadajo v obseg 
univerzalne storitve, vzpostavljene v 
skladu z Direktivo 97/67/ES, ter storitve, ki 
v ta obseg ne sodijo;

(c) „druge storitve, razen poštnih 
storitev“: pomeni 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, 
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storitvami upravljanja naslovov in 
prenosom registrirane elektronske pošte);
(iii) storitve v zvezi s poštnimi pošiljkami, 
ki niso vključene v točki (a), kot je 
direktna pošta brez naslova;
(iv) finančne storitve, kakor so 
opredeljene v CPV pod referenčnimi 
številkami 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).

Obrazložitev

Direktiva 2008/6/ES je odprla poštni sektor za konkurenco, tudi zaradi odprave področja, ki 
je še ostalo rezervirano za ponudnike univerzalne storitve. Meni se, da je poštni sektor 
postopoma dosegel zadovoljivo raven liberalizacije, vendar bi bilo primerno izključiti iz 
področja uporabe novih direktiv nepoštne storitve, ki jih opravljajo izvajalci poštnih storitev, 
to je „druge storitve razen poštnih storitev“.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 19 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) storitve na področju arbitraže in sprave; (b) pravne storitve na področju arbitraže in 
sprave;

Obrazložitev

Glede na to, da pravne storitve temeljijo na diskretnosti in zaupanju, je primerno, da se 
izključijo iz okvira uporabe te direktive.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podrobni podatki o javnih naročilih se 
objavijo.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 44 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(a) kadar niso v odgovor na postopek s 
predhodnim javnim razpisom prejeli 
nobene ponudbe ali ustrezne ponudbe ali 
prijave za sodelovanje in pod pogojem, da 
se prvotni pogoji naročila bistveno ne 
spremenijo;

„(a) kadar niso v odgovor na postopek s 
predhodnim javnim razpisom prejeli 
nobene ponudbe ali ustrezne ponudbe ali 
prijave za sodelovanje in pod pogojem, da 
se prvotni pogoji naročila ne spremenijo in 
zagotavljajo ustrezno utemeljitev 
nadzornim organom iz člena 93;

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 58 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Naročniki lahko upoštevajo variantne 
ponudbe, ki jih odda ponudnik in 
izpolnjujejo minimalne zahteve , ki so jih 
določili naročniki, ter ne presegajo 1/6 
skupne dogovorjene cene.

Obrazložitev

Brezvestna uporaba variantnih ponudb bi utegnila izkriviti konkurenco in povzročiti težave 
glede pravne varnosti. Koristno se zdi uvesti posebno določbo, da bi predvideli najvišjo ceno 
za variantne ponudbe.  Nacionalna zakonodaja za to ponuja merila uspešnosti, kar potrjuje 
učinkovitost te določbe.

Predlog spremembe 15
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Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naročniki v obvestilu o naročilu, v 
povabilu za potrditev interesa ali, kadar se 
javni razpis opravi v obliki obvestila o 
obstoju postopka ugotavljanja 
usposobljenosti, v povabilu za oddajo 
ponudb ali na pogajanja navedejo, če so 
ponudbe omejene izključno na enega ali na 
več sklopov.

Naročniki v obvestilu o naročilu, v 
povabilu za potrditev interesa ali, kadar se 
javni razpis opravi v obliki obvestila o 
obstoju postopka ugotavljanja 
usposobljenosti, v povabilu za oddajo 
ponudb ali na pogajanja navedejo, če so 
ponudbe omejene izključno na enega ali na 
več sklopov, in v primeru, da niso 
razdeljene na več sklopov, to posebej 
pojasnijo.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 65 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Javni razpisi v smislu člena 39(2) se 
objavijo v celoti v uradnem jeziku Unije, ki 
ga izbere naročnik. Ta jezikovna različica 
je edino verodostojno besedilo. V drugih 
uradnih jezikih se objavi povzetek 
pomembnih elementov vsakega obvestila.

3. Javni razpisi v smislu člena 39(2) se 
objavijo v celoti v uradnem jeziku Unije, ki 
ga izbere naročnik. Ta jezikovna različica 
je edino verodostojno besedilo. 

Obrazložitev

Predvidena obveznost objave povzetka pomembnih elementov vsakega obvestila v vseh 
uradnih jezikih Evropske unije ni vzdržna zaradi časa, stroškov in pravne varnosti. 

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 69 – 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
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Obrazložitev

Obveznost obveščanja gospodarskih subjektov o poteku in napredku pogajanj s ponudniki, če 
gospodarski subjekt to zahteva, preveč obremenjuje naročnike in krši pravico ponudnikov do 
zaupnosti.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 70 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija je v skladu s členom 98 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, da spremeni seznam iz Priloge XIV, 
če je to potrebno zaradi sklenitve novih 
mednarodnih sporazumov ali spremembe 
obstoječih mednarodnih sporazumov.

7. Komisija je v skladu s členom 98 
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 19

Predlog direktive
Člen 73 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

subjektov. Naročniki zahtevajo, da 
gospodarski subjekt in navedeni subjekti 
skupaj nosijo odgovornost za izvedbo 
naročila.

Obrazložitev

Da se zagotovi pravna in ekonomska varnost pri dodeljevanju in izvajanju naročil, je treba 
omejiti uporabo možnosti zanašanja na druge subjekte izključno na materialne zahteve in 
okrepiti skupno odgovornost gospodarskih subjektov in subjektov, ki jih uporabljajo za 
izvajanje naročila, tako da bi postala obvezna. To je mogoče doseči samo s pravnim 
razmerjem, ki se vzpostavi med uporabnikom zmogljivosti drugega subjekta in tem subjektom.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 73 – 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 21

Predlog direktive
Člen 74 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Objektivna pravila in merila za 
izključitev in izbiro gospodarskih 
subjektov, ki zahtevajo priznanje 
usposobljenosti v postopku za ugotavljanje 
usposobljenosti, ter objektivna pravila in 
merila za izključitev ter izbiro kandidatov 
in ponudnikov v odprtih postopkih, 
omejenih postopkih ali postopkih s 
pogajanji ali v inovacijskih partnerstvih,
lahko vključujejo razloge za izključitev, 
navedene v členu 55 Direktive 2004/18, 
pod pogoji, ki so tam določeni.

1. Objektivna pravila in merila za 
izključitev in izbiro gospodarskih 
subjektov, ki zahtevajo priznanje 
usposobljenosti v postopku za ugotavljanje 
usposobljenosti, ter objektivna pravila in 
merila za izključitev ter izbiro kandidatov 
in ponudnikov v odprtih postopkih, 
omejenih postopkih ali postopkih s 
pogajanji ali v inovacijskih partnerstvih, 
vključujejo razloge za izključitev, 
navedene v členu 55 Direktive [.../.../EU][o 
javnih naročilih], pod pogoji, ki so tam 
določeni.
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Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 74 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar je naročnik javni organ, ta merila 
in pravila vključujejo razloge za 
izključitev, navedene v členu 55(1) in(2) 
Direktive 2004/18, o določbah in pogojih 
iz zadevnega člena.

črtano

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 76

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

„(a) ekonomsko najugodnejša ponudba;
(b) najnižja cena.
Stroški se lahko po izbiri naročnika 
ocenijo izključno na podlagi cene ali 
glede na stroškovno učinkovitost, kot je 
vrednotenje stroškov v življenjskem ciklu, 
pod pogoji iz člena 77.
2. Ekonomsko najugodnejša ponudba iz 
točke (a) odstavka 1 z vidika naročnika se 
določi na podlagi meril, povezanih s 
predmetom zadevnega naročila.

2. Naročnik določi 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 
naročila, kot so:

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

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

„(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 in 
inovativnostjo;

(b) za naročila storitev in 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 naročnika, ki mora preveriti, ali 
zamenjano osebje zagotavlja enakovredno 
organizacijo in kakovost;

(b) za naročila storitev in 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 naročnika, ki mora preveriti, ali 
zamenjano osebje zagotavlja enakovredno 
organizacijo in kakovost;

(c) poprodajne storitve in tehnično pomoč, 
datum dostave in rok dostave ali izvedbe, 
obveznosti v zvezi z deli in varnost 
dobave;

(c) poprodajne storitve in tehnično pomoč, 
datum dostave in rok dostave ali izvedbe, 
obveznosti v zvezi z deli in varnost 
dobave;

(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 naročniku ne 
dajejo neomejene svobode izbire. 
Zagotavljajo možnost učinkovite 

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

preverjanje informacij, ki jih predložijo 
ponudniki. Naročniki na podlagi informacij 
in dokazil, ki jih predložijo ponudniki, 
preverijo, ali ponudbe izpolnjujejo merila 
za oddajo naročila.

5. V primeru iz točke (a) odstavka 1
naročnik določi relativno utež, ki jo dodeli 
vsakemu merilu, izbranemu za določitev 
ekonomsko najugodnejše ponudbe.

5. Naročnik določi relativno utež, ki jo 
dodeli vsakemu merilu, izbranemu za 
določitev 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 
objektivnih razlogov, naročnik navede 
merila v padajočem vrstnem redu po 
pomembnosti.

Kadar uteži ni mogoče navesti zaradi 
objektivnih razlogov, naročnik navede 
merila v padajočem vrstnem redu po 
pomembnosti.

Relativna utež ali prednostni vrstni red se 
po potrebi določi v obvestilu, ki se 
uporablja kot sredstvo za objavo javnega 
razpisa, v povabilu za potrditev interesa, v 
povabilu za oddajo ponudb ali na pogajanja 
ali v specifikacijah.

Relativna utež ali prednostni vrstni red se 
po potrebi določi v obvestilu, ki se 
uporablja kot sredstvo za objavo javnega 
razpisa, v povabilu za potrditev interesa, v 
povabilu za oddajo ponudb ali na pogajanja 
ali v specifikacijah.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 77 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 76(1).

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 merili za oddajo naročila iz člena 76(1).

Predlog spremembe 25
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Predlog direktive
Člen 81 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 26

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.

Obrazložitev

V predlogu so možne spremembe, ki jih je mogoče dodati tekom izvajanja, omejene na 5 %
vrednosti pogodbe, taka omejitev pa je prestroga. Predlaga se, da se omejitev poveča, a ne 
preseže 10 % skupne cene. 

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 86 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da lahko 
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.

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

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 93 – odstavek 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). 
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 29

Predlog direktive
Člen 93 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) preučevanje poročil, ki jih prejmejo 
od naročnikov, ki nameravajo uporabiti 
postopek s pogajanji brez objave;
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Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 93 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Obrazložitev

Pri pravnih storitvah je bil odnos s strokovnjakom vedno zaupen, sloni na njegovi učinkoviti 
profesionalni sposobnosti in zagotavljajo ga stroga načela profesionalne etike.  Te storitve na 
morejo biti povezane z javnim nadzornim organom, še manj pa biti vključene na področje 
uporabe te direktive. 

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 93 – 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) izdelava 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;

Obrazložitev

Novo predlagano besedilo bolj zadeva mandat organa, ki mora dobiti mandat za nadzor nad 
izvajanjem in uporabo predvidenih določb. 
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Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 93 – 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 naročnikov, če med dejavnostmi 
spremljanja in pravnega svetovanja
ugotovi kršitev.

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

Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 96 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Obrazložitev

Pri pravnih storitvah je bil odnos s strokovnjakom vedno zaupen, sloni na njegovi učinkoviti 
profesionalni sposobnosti in zagotavljajo ga stroga načela profesionalne etike.   Te storitve 
na morejo biti povezane z javnim nadzornim organom, še manj pa biti vključene na področje 
uporabe te direktive. 

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Priloga 14 – alinea 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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