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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pregledno in verodostojno javno naročanje je posebej pomembno za učinkovito javno porabo 
in za vpliv javnih naložb na gospodarstvo, še zlasti na trajnostno rast in inovacije.

Ureditev javnih naročil je po svoji naravi izjemno zapletena, zlasti za majhne lokalne organe 
ter mala in srednja podjetja (MSP), zato je treba tako javnim organom naročnikom, predvsem 
na regionalni in lokalni ravni, kot tudi MSP obvezno zagotoviti širši dostop do jasnih 
informacij in svetovanja glede predpisov EU o javnih naročilih. Cilj nadaljnjega razvoja 
zakonodaje EU za javna naročila mora biti, da bodo postopki javnega naročanja hkrati bolj 
preprosti, cenejši, prijaznejši do MSP in primernejši za naložbe. 

Komisija in države članice nosijo izjemno odgovornost za zagotavljanje usposabljanja in 
svetovanja, ki je potrebno, da se regionalnim in lokalnim organom ter MSP zagotavljajo 
informacije in pomoč, hkrati vključujejo druge zainteresirane strani ter tako zagotavlja 
učinkovita in ozaveščena udeležba pri javnih naročilih in zmanjša pogostost napak in 
nepravilnosti ter razvije zahtevano strokovno znanje med javnimi organi naročniki na lokalni 
in regionalni ravni na področju javnega naročanja.

MSP imajo dejansko ogromen potencial za ustvarjanje delovnih mest, rast in inovacije. Da bi 
njihov gospodarski in inovacijski potencial v okviru postopkov javnega naročanja kar najbolje 
izkoristili, jih je treba spodbujati k sodelovanju pri postopkih javnega naročanja, ki jih 
organizirajo lokalni in regionalni organi.

Kot je poročevalka poudarila v svojem mnenju o modernizaciji javnih naročil, ki ga je odbor 
podprl, javna naročila ne bi smela slediti načelu najnižje cene, ampak bi morala upoštevati 
najbolj trajnostno in ekonomsko najugodnejšo ponudbo, vključno s stroški v življenjskem 
ciklu. To pravilo je treba nadalje okrepiti. 

Kljub temu je treba poudariti, da je učinkovitost in uspešnost kakršnih koli predpisov, ki se 
sprejemajo na evropski ravni, odvisna od dobrega in čim bolj poenostavljenega prenosa teh 
predpisov v zakonodajo držav članic. Zato morajo države članice s pomočjo in pod nadzorom 
Komisije zagotoviti, da ne bo prišlo do razdrobljenosti pravil v Uniji in da poenostavitev 
ureditev ne bo onemogočena zaradi izjemno zapletenih in podrobnih predpisov, ki jih 
vsebujejo predlagane direktive.

Pravna in praktična pojasnitev direktiv, s katero bi preprečili nadaljnje pomanjkljivosti pri 
uporabi predpisov o javnih naročilih, je bistvenega pomena. V tem okviru poročevalka upa, 
da bodo resne pomanjkljivosti pri spoštovanju predpisov o javnih naročilih, ki jih Računsko 
sodišče vedno znova ugotavlja pri izvajanju projektov v okviru Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in Kohezijskega sklada, do katerih prihaja zlasti zaradi zapletenosti 
postopkov javnega naročanja, pomanjkanja usklajenosti med njimi in postopki, na katerih 
temelji uporaba sredstev iz strukturnih skladov in Kohezijskega sklada, ter zaradi 
nepravilnega prenosa predpisov EU v nacionalno zakonodajo, dokončno odpravljene in 
ustrezno upoštevane pri razlagi in uporabi bodočih predpisov o javnih naročilih. 
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj 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 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Oddaja javnih naročil, ki jo izvedejo 
organi držav članic ali se izvede v 
njihovem imenu, mora biti v skladu z 
načeli Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, zlasti z načeli prostega pretoka 
blaga, svobode ustanavljanja in svobode 
opravljanja storitev ter načeli, ki izhajajo iz 
njih, kot so načela enake obravnave, 
nediskriminacije, vzajemnega priznavanja, 
sorazmernosti in preglednosti. Vendar bi 
bilo treba za javna naročila nad neko 
vrednostjo pripraviti določbe o uskladitvi 
nacionalnih postopkov javnega naročanja, 
da se zagotovita praktičen učinek teh načel 
in odprtost javnih naročil konkurenci.

(1) Oddaja javnih naročil, ki jo izvedejo 
organi držav članic ali se izvede v 
njihovem imenu, mora biti v skladu z 
načeli pogodb o Evropski uniji, zlasti z 
načeli prostega pretoka blaga, svobode 
ustanavljanja in svobode opravljanja 
storitev ter načeli, ki izhajajo iz njih, kot so 
načela enake obravnave, nediskriminacije, 
vzajemnega priznavanja, sorazmernosti in 
preglednosti ter z razdelitvijo pristojnosti 
iz člena 14(1) PDEU in protokola št. 26. 
Evropski predpisi o javnih naročilih bi 
morali upoštevati, da imajo javni organi 
pri opravljanju svojih nalog javnih 
storitev široko polje proste presoje. Vendar 
bi bilo treba za javna naročila nad neko 
vrednostjo pripraviti določbe o uskladitvi 
nacionalnih postopkov javnega naročanja, 
da se zagotovita praktičen učinek teh načel 
in odprtost javnih naročil konkurenci.

Obrazložitev

Prilagoditev novim določbam Lizbonske pogodbe.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Javna naročila imajo ključno vlogo pri 
strategiji Evropa 2020, saj gre za enega od 
tržnih instrumentov, ki se uporabljajo za 
doseganje pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti ob hkratnem 

(2) Javna naročila imajo ključno vlogo pri 
strategiji Evropa 2020, saj gre za enega od 
tržnih instrumentov, ki se uporabljajo za 
doseganje pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti ob hkratnem 
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zagotavljanju najučinkovitejše rabe javnih 
sredstev. V ta namen je treba revidirati in 
posodobiti pravila o oddaji javnih naročil, 
sprejeta v skladu z Direktivo 2004/17/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
31. marca 2004 o usklajevanju postopkov 
za oddajo javnih naročil naročnikov v 
vodnem, energetskem in transportnem 
sektorju ter sektorju poštnih storitev in 
Direktivo 2004/18/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 
o usklajevanju postopkov za oddajo javnih 
naročil gradenj, blaga in storitev, da bi 
povečali učinkovitost javne porabe, olajšali
predvsem sodelovanje malih in srednjih 
podjetij pri oddaji javnih naročil, 
naročnikom pa omogočili boljšo uporabo 
oddaje javnih naročil v podporo skupnim 
družbenim ciljem. Treba je tudi pojasniti 
osnovne pojme in koncepte, da bi 
zagotovili večjo pravno varnost in vključili 
nekatere vidike povezane in uveljavljene 
sodne prakse Sodišča Evropske unije.

zagotavljanju najučinkovitejše rabe javnih 
sredstev. V ta namen je treba revidirati in 
posodobiti pravila o oddaji javnih naročil, 
sprejeta v skladu z Direktivo 2004/17/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
31. marca 2004 o usklajevanju postopkov 
za oddajo javnih naročil naročnikov v 
vodnem, energetskem in transportnem 
sektorju ter sektorju poštnih storitev in 
Direktivo 2004/18/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 
o usklajevanju postopkov za oddajo javnih 
naročil gradenj, blaga in storitev, da bi 
naročnikom omogočili boljšo uporabo 
oddaje javnih naročil v podporo 
trajnostnemu razvoju v skladu s 
socialnimi in delovnopravnimi pravicami 
in drugimi skupnimi družbenimi cilji ter s 
tem povečali učinkovitost javne porabe. 
Zato je treba olajšati in spodbujati
predvsem sodelovanje malih in srednjih 
podjetij, poenostaviti njihov dostop do
javnih naročil, naročnikom pa omogočiti
boljšo uporabo oddaje javnih naročil ne 
glede na njihovo neodvisnost pri 
odločitvah o naročilih ali nakupu. Treba 
je tudi pojasniti osnovne pojme in 
koncepte, da bi zagotovili večjo pravno 
varnost in vključili nekatere vidike 
povezane in uveljavljene sodne prakse 
Sodišča Evropske unije.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Ta direktiva zagotavlja izvrševanje 
Direktive 2001/23/ES o približevanju 
zakonodaje držav članic v zvezi z 
ohranjanjem pravic delavcev v primeru 
prenosa podjetij, obratov ali delov podjetij 
ali obratov, s čimer se zagotavljata 
spoštovanje enakih konkurenčnih pogojev 
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in zaščita delavcev v primeru prenosa 
podjetja, zlasti pravice, da se od pravne 
osebe, ki prevzame podjetje, zahteva, da 
prevzame tudi delavce.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Tudi če dejansko, mogoče ali 
domnevno navzkrižje interesov ne vodi 
nujno v korupcijsko ravnanje, pa je zelo 
verjetno, da neustrezno vpliva na odločitve 
o oddaji javnih naročil, kar se kaže v 
izkrivljanju konkurence in ogrožanju enake 
obravnave ponudnikov. Zato bi bilo treba 
vzpostaviti učinkovite mehanizme za 
preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje 
navzkrižja interesov.

(6) Tudi če dejansko, mogoče ali 
domnevno navzkrižje interesov ne vodi 
nujno v korupcijsko ravnanje, pa je zelo 
verjetno, da neustrezno vpliva na odločitve 
o oddaji javnih naročil, kar se kaže v 
izkrivljanju konkurence, ogrožanju enake 
obravnave ponudnikov in zamud pri 
izvajanju postopkov javnih naročil. Zato 
bi bilo treba vzpostaviti učinkovite 
mehanizme za preprečevanje, odkrivanje in 
odpravljanje navzkrižja interesov ter 
odstraniti ovire za izvajanje teh 
mehanizmov.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) V zvezi s skupnimi postopki za oddajo 
javnih naročil, ki jih vodijo javni organi 
naročniki iz različnih držav članic, se 
trenutno pojavljajo posebne pravne težave, 
zlasti zaradi pravne kolizije z nacionalnimi 
zakonodajami. Čeprav 
Direktiva 2004/18/ES implicitno dovoljuje 
skupni postopek čezmejnega javnega 
naročanja, več nacionalnih pravnih 
sistemov skupni postopek čezmejnega 
javnega naročanja v praksi izrecno ali 
implicitno prikazuje kot pravno negotov ali 
nemogoč. Javni organi naročniki iz 
različnih držav članic so morda 
zainteresirani za sodelovanje in skupno 
oddajo javnih naročil, da bi v celoti 
izkoristili možnosti notranjega trga v 
smislu ekonomije obsega ter delitve 
tveganja in koristi, tudi pri inovativnih 
projektih, ki vključujejo večji znesek 
tveganja, kot ga lahko razumno sprejme en 
sam javni organ naročnik. Zato bi bilo 
treba za olajšano sodelovanje med javnimi 
organi naročniki na enotnem trgu določiti 
nove predpise o skupnem postopku 
čezmejnega javnega naročanja, s katerimi 
se določi pravo, ki se uporablja. Poleg tega 
lahko javni organi naročniki iz različnih 
držav članic na podlagi nacionalnega prava 
ali prava Unije ustanovijo skupne pravne 
organe. Za takšno obliko skupnega javnega 
naročanja je treba določiti posebna pravila.

(26) V zvezi s skupnimi postopki za oddajo 
javnih naročil, ki jih vodijo javni organi 
naročniki iz različnih držav članic, se 
trenutno pojavljajo posebne pravne težave, 
zlasti zaradi pravne kolizije z nacionalnimi 
zakonodajami. Čeprav 
Direktiva 2004/18/ES implicitno dovoljuje 
skupni postopek čezmejnega javnega 
naročanja, več nacionalnih pravnih 
sistemov skupni postopek čezmejnega 
javnega naročanja v praksi izrecno ali 
implicitno prikazuje kot pravno negotov ali 
nemogoč. Javni organi naročniki iz 
različnih držav članic so morda 
zainteresirani za sodelovanje in skupno 
oddajo javnih naročil, da bi v celoti 
izkoristili možnosti notranjega trga v 
smislu ekonomije obsega ter delitve 
tveganja in koristi, tudi pri inovativnih 
projektih, ki vključujejo večji znesek 
tveganja, kot ga lahko razumno sprejme en 
sam javni organ naročnik. Zato bi bilo 
treba za olajšano sodelovanje med javnimi 
organi naročniki na enotnem trgu določiti 
nove predpise o skupnem postopku 
čezmejnega javnega naročanja, s katerimi 
se določi pravo, ki se uporablja. Poleg tega 
lahko javni organi naročniki iz različnih 
držav članic na podlagi nacionalnega prava 
ali prava Unije ustanovijo skupne pravne 
organe. Za takšno obliko skupnega javnega 
naročanja je treba določiti posebna pravila.
Podobno je pri čezmejnih javnih naročilih 
pomembno razjasniti vidike, povezane s 
pravom intelektualne lastnine.
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Predlog spremembe 7

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, 
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.

(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 
ter izvajajo ukrepe, s katerimi bodo 
spodbudili sodelovanje MSP, 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.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Prestroge zahteve glede ekonomskega 
in finančnega položaja pogosto pomenijo 
neutemeljeno oviro za vključitev MSP v 
javno naročanje. Zato se javnim organom 
naročnikom ne bi smelo dovoliti, da od 
gospodarskih subjektov zahtevajo, da 
mora njihov minimalni promet presegati 
trikratno ocenjeno vrednost naročila. 
Vendar se lahko v ustrezno utemeljenih 
primerih uporabljajo strožje zahteve. Taki 
primeri se lahko nanašajo na velika 
tveganja, povezana z izvedbo naročila, ali 
dejstvo, da je njegova pravočasna in 
pravilna izvedba nujna, ker je na primer 
izhodišče za izvedbo drugih naročil.

črtano
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Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Številni gospodarski subjekti, tudi
MSP, ugotavljajo, da so velika ovira za 
njihovo udeležbo v postopkih javnega 
naročanja upravne obremenitve, ker je 
treba predložiti veliko potrdil ali drugih 
dokumentov v zvezi z merili za izključitev 
in izbor. Rezultat omejitve takih zahtev, na 
primer s samostojno izjavo, je lahko 
precejšnja poenostavitev, ki koristi javnim 
organom naročnikom in gospodarskim 
subjektom. Vendar bi moral izbrani 
ponudnik predložiti ustrezno dokazilo, 
javni organi naročniki pa ne bi smeli 
skleniti pogodb s ponudniki, ki te zahteve 
ne morejo izpolniti. Dodatno poenostavitev 
je mogoče doseči s standardiziranimi 
dokumenti, kot je evropski potni list za 
javna naročila, ki bi ga morali priznati vsi 
javni organi naročniki, med gospodarskimi 
subjekti, kar velja zlasti za MSP, pa bi bilo 
treba spodbujati njegovo uporabo, saj jim 
lahko pomembno zmanjša upravno 
obremenitev.

(32) Številni gospodarski subjekti, zlasti
MSP, ugotavljajo, da so velika ovira za 
njihovo udeležbo v postopkih javnega 
naročanja upravne obremenitve, ker je 
treba predložiti pretirano število potrdil ali 
drugih dokumentov v zvezi z merili za 
izključitev in izbor. Rezultat omejitve takih 
zahtev, na primer s samostojno izjavo, je 
lahko precejšnja poenostavitev, ki koristi 
javnim organom naročnikom in 
gospodarskim subjektom. Vendar bi moral 
izbrani ponudnik predložiti ustrezno 
dokazilo, javni organi naročniki pa ne bi 
smeli skleniti pogodb s ponudniki, ki te 
zahteve ne morejo izpolniti. Uvesti je treba 
standardizirane dokumente, kot je 
evropski potni list za javna naročila, ki bi 
ga morali priznati vsi javni organi 
naročniki, med gospodarskimi subjekti, kar 
velja zlasti za MSP, pa bi bilo treba 
spodbujati njegovo uporabo, saj jim lahko 
pomembno zmanjša upravno obremenitev.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Naročila bi bilo treba oddati na 
podlagi objektivnih meril, ki zagotavljajo 
skladnost z načeli preglednosti, 
nediskriminacije in enake obravnave. Ta 
merila bi morala zagotoviti, da se ponudbe 
preučijo z vidika učinkovite konkurence, 
tudi če javni organi naročniki zahtevajo 
visokokakovostne gradnje, blago in 
storitve, ki so optimalno prilagojeni 

(37) Naročila bi bilo treba oddati na 
podlagi objektivnih meril, ki zagotavljajo 
skladnost z načeli preglednosti, 
nediskriminacije in enake obravnave. Ta 
merila bi morala zagotoviti, da se ponudbe 
preučijo z vidika učinkovite konkurence, 
tudi če javni organi naročniki zahtevajo 
visokokakovostne gradnje, blago in 
storitve, ki so optimalno prilagojeni 
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njihovim potrebam, na primer če izbrana 
merila za oddajo vključujejo dejavnike, 
povezane s proizvodnim postopkom. Zato 
bi bilo treba javnim organom naročnikom 
omogočiti, da kot merilo za oddajo 
sprejmejo „ekonomsko najugodnejšo 
ponudbo“ ali „najnižje stroške“, ob 
upoštevanju, da lahko v drugem primeru 
prosto določijo ustrezne standarde 
kakovosti s tehničnimi specifikacijami ali 
pogoji za izvedbo naročila.

njihovim potrebam, na primer če izbrana 
merila za oddajo vključujejo dejavnike, 
povezane s proizvodnim postopkom. Zato 
bi bilo treba javnim organom naročnikom 
omogočiti, da kot merilo za oddajo po 
možnosti sprejmejo „ekonomsko 
najugodnejšo ponudbo“ in zatem „najnižje 
stroške“, ob upoštevanju, da lahko v 
drugem primeru prosto določijo ustrezne 
standarde kakovosti s tehničnimi 
specifikacijami ali pogoji za izvedbo 
naročila.

Obrazložitev

Javna naročila ne bi smela slediti načelu najnižje cene, ampak bi morala upoštevati najbolj 
trajnostno in ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Če se javni organi naročniki odločijo 
oddati naročilo ekonomsko 
najugodnejšemu ponudniku, morajo 
določiti merila za oddajo, na podlagi 
katerih bodo preučili ponudbe in določili, 
katera zagotavlja najboljše razmerje med 
ceno in kakovostjo. Določitev teh meril je 
odvisna od predmeta naročila, ker morajo 
merila omogočati oceno kakovosti izvedbe, 
ponujene v posamezni ponudbi, glede na 
predmet naročila, kakor je opredeljen v 
tehničnih specifikacijah, ter ugotavljanje 
najboljšega razmerja med ceno in 
kakovostjo posamezne ponudbe. Poleg tega 
izbrana merila za oddajo javnemu organu 
naročniku ne smejo omogočati neomejene 
svobode izbire, zagotoviti morajo možnost 
učinkovite konkurence, spremljati pa jih 
morajo zahteve, ki omogočajo učinkovito 
preverjanje informacij, ki jih predložijo 
ponudniki.

(38) Javni organi naročniki morajo določiti 
merila za dodelitev, na podlagi katerih 
bodo preučili ponudbe in določili, katera 
zagotavlja najboljše razmerje med ceno in 
kakovostjo, vključno z okoljsko in 
družbeno odgovornostjo. Določitev teh 
meril je odvisna od predmeta naročila ali 
od predmeta proizvodnje, ker morajo 
merila omogočati oceno kakovosti izvedbe, 
ponujene v posamezni ponudbi, glede na 
predmet naročila in predmet proizvodnje, 
kakor sta opredeljena v tehničnih 
specifikacijah, ter ugotavljanje najboljšega 
razmerja med ceno in kakovostjo 
posamezne ponudbe. Poleg tega izbrana 
merila za oddajo javnemu organu 
naročniku ne smejo omogočati neomejene 
svobode izbire, zagotoviti morajo možnost 
učinkovite in poštene konkurence, 
spremljati pa jih morajo zahteve, ki 
omogočajo učinkovito preverjanje 
informacij, ki jih predložijo ponudniki.
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Obrazložitev

Merilo za upoštevanje vidikov življenjskega cikla bi bilo treba spremeniti, da bi zajemalo 
dodano vrednost družbene in okoljske odgovornosti vzporedno z razmerjem med kakovostjo in 
ceno.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) Pogoji izvajanja naročila so v skladu s 
to direktivo, če niso neposredno ali 
posredno diskriminacijski, če so povezani s 
predmetom naročila in so navedeni v 
obvestilu o naročilu, predhodnem 
informativnem obvestilu, uporabljenem kot 
sredstvo za objavo javnega razpisa, ali 
razpisni dokumentaciji. Njihov cilj je lahko 
zlasti spodbujanje poklicnega 
usposabljanja na delovnem mestu, 
zaposlovanje ljudi z velikimi težavami pri 
vključevanju, boj proti brezposelnosti, 
varstvo okolja ali dobro počutje živali. 
Med drugim se na primer lahko navedejo 
zahteve, ki se uporabljajo med izvajanjem 
naročila, za zaposlitev dolgoročnih 
iskalcev zaposlitve ali izvajanje ukrepov za 
usposabljanje brezposelnih ali mladih, za 
osnovno skladnost s temeljnimi 
konvencijami Mednarodne organizacije 
dela (MOD), tudi če te konvencije niso bile 
prenesene v nacionalno zakonodajo, ter za 
zaposlovanje bolj prikrajšanih oseb, kakor 
se to zahteva v skladu z nacionalno 
zakonodajo.

(43) Pogoji izvajanja naročila so v skladu s 
to direktivo, če niso neposredno ali 
posredno diskriminacijski, če so povezani s 
predmetom naročila in/ali proizvodnjo in
so navedeni v obvestilu o naročilu, 
predhodnem informativnem obvestilu, 
uporabljenem kot sredstvo za objavo 
javnega razpisa, ali razpisni dokumentaciji. 
Njihov cilj je lahko zlasti spodbujanje 
poklicnega usposabljanja na delovnem 
mestu, zaposlovanje ljudi z velikimi 
težavami pri vključevanju, boj proti 
brezposelnosti, varstvo okolja ali dobro 
počutje živali. Med drugim se na primer 
lahko navedejo zahteve, ki se uporabljajo 
med izvajanjem naročila, za zaposlitev 
dolgoročnih iskalcev zaposlitve ali 
izvajanje ukrepov za usposabljanje 
brezposelnih ali mladih, za osnovno 
skladnost s temeljnimi konvencijami 
Mednarodne organizacije dela (MOD), 
zlasti z njeno konvencijo št. 94, tudi če te 
konvencije niso bile prenesene v 
nacionalno zakonodajo, ter za zaposlovanje 
bolj prikrajšanih oseb, kakor se to zahteva 
v skladu z nacionalno zakonodajo.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe poudarja pomen konvencije Mednarodne organizacije dela št. 94 o 
določbah o delu (pri javnih naročilih), ki posebej ureja javna naročila. EU se mora zavezati k 
izvajanju standardov Mednarodne organizacije dela.
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Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49) Ocena je pokazala, da države članice 
ne spremljajo dosledno in sistematično 
izvajanja in učinkovitosti predpisov o 
javnih naročilih. To negativno vpliva na 
pravilno izvajanje določb, ki izhajajo iz teh 
direktiv, kar je glavni vir stroškov in 
negotovosti. Več držav članic je imenovalo 
nacionalni centralni organ za obravnavanje 
vprašanj javnega naročanja, vendar se 
naloge, zaupane takim organom, med 
državami članicami močno razlikujejo. 
Jasnejši, skladnejši in verodostojnejši 
ukrepi spremljanja in nadzora bi izboljšali 
poznavanje uporabnosti predpisov o javnih 
naročilih, povečali pravno varnost za 
podjetja in javne organe naročnike ter 
prispevali k vzpostavitvi enakih 
konkurenčnih pogojev. Taki mehanizmi bi 
se lahko uporabljali kot orodje za 
odkrivanje in zgodnje reševanje težav, 
zlasti glede projektov, ki jih sofinancira 
Unija, ter ugotavljanje strukturnih 
pomanjkljivosti. Obstaja zlasti velika 
potreba po uskladitvi teh mehanizmov za 
zagotovitev dosledne uporabe, nadzora in 
spremljanja politike na področju javnih 
naročil ter sistematično analizo rezultatov 
te politike v Uniji.

(49) Ocena je pokazala, da države članice 
ne spodbujajo in ne spremljajo dosledno in 
sistematično izvajanja in učinkovitosti 
predpisov o javnih naročilih. To negativno 
vpliva na pravilno izvajanje določb, ki 
izhajajo iz teh direktiv, kar je glavni vir 
stroškov in negotovosti. Več držav članic 
je imenovalo nacionalni centralni organ za 
obravnavanje vprašanj javnega naročanja, 
vendar se naloge, zaupane takim organom, 
med državami članicami močno 
razlikujejo. Jasnejši, skladnejši in 
verodostojnejši ukrepi spremljanja in 
nadzora ter obveščanja bi izboljšali 
poznavanje uporabnosti predpisov o javnih 
naročilih, povečali pravno varnost za 
podjetja in javne organe naročnike ter 
prispevali k vzpostavitvi enakih 
konkurenčnih pogojev. Taki mehanizmi bi 
se lahko uporabljali kot orodje za 
preprečevanje, odkrivanje in zgodnje 
reševanje težav, zlasti glede projektov, ki 
jih sofinancira Unija, ter ugotavljanje 
strukturnih pomanjkljivosti. Obstaja zlasti 
velika potreba po uskladitvi teh 
mehanizmov za zagotovitev dosledne 
uporabe, nadzora in spremljanja politike na 
področju javnih naročil ter sistematično 
analizo rezultatov te politike v Uniji.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) Države članice bi morale imenovati 
enotni nacionalni organ, odgovoren za 
spremljanje, izvajanje in nadzor nad 

(50) Države članice bi morale imenovati 
enotni nacionalni organ, odgovoren za 
spremljanje, izvajanje in nadzor nad 
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javnimi naročili. Tak centralni organ bi 
moral imeti neposredne in pravočasne 
informacije, zlasti v zvezi z različnimi 
težavami, ki vplivajo na izvajanje 
zakonodaje o javnih naročilih. Moral bi biti 
sposoben omogočiti takojšnjo zagotovitev 
povratnih informacij o delovanju politike 
ter morebitnih pomanjkljivostih nacionalne 
zakonodaje in prakse ter spodbuditi hitro 
iskanje rešitev. Zaradi učinkovitega boja 
proti korupciji in prevaram bi morala imeti 
ta centralni organ in splošna javnost na 
voljo tudi možnost pregleda besedil 
sklenjenih naročil. Naročila visoke 
vrednosti bi bilo zato treba predložiti 
nadzornemu organu, pri čemer bi se moral 
zainteresiranim osebam omogočiti dostop 
do teh dokumentov, če to ne bi ogrožalo 
legitimnih javnih ali zasebnih interesov.

javnimi naročili. Tak centralni organ bi 
moral imeti neposredne in pravočasne 
informacije, zlasti v zvezi z različnimi 
težavami, ki vplivajo na izvajanje 
zakonodaje o javnih naročilih, in bi moral 
priporočati ustrezne postopke za primere, 
ko se kakega ponudnika izpodbija. Moral 
bi biti sposoben omogočiti takojšnjo 
zagotovitev povratnih informacij o 
delovanju politike ter morebitnih 
pomanjkljivostih nacionalne zakonodaje in 
prakse ter spodbuditi hitro iskanje rešitev. 
Zaradi učinkovitega boja proti korupciji in 
prevaram bi morala imeti ta centralni organ 
in splošna javnost na voljo tudi možnost 
pregleda besedil sklenjenih naročil. 
Naročila visoke vrednosti bi bilo zato treba 
predložiti nadzornemu organu, pri čemer bi 
se moral zainteresiranim osebam omogočiti 
dostop do teh dokumentov, če to ne bi 
ogrožalo legitimnih javnih ali zasebnih 
interesov.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Uvodna izjava 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(51) Vsi javni organi naročniki morda
nimajo notranjega strokovnega znanja za 
obravnavanje ekonomsko ali tehnično 
zapletenih naročil. Zato bi ustrezna 
strokovna podpora učinkovito dopolnila
dejavnosti spremljanja in nadzora. Ta cilj 
se lahko po eni strani doseže z orodji za 
izmenjavo znanja (centri znanja), ki 
zagotavljajo tehnično pomoč javnim 
organom naročnikom, po drugi strani pa bi 
morala podjetja, tudi MSP, uporabljati
upravno pomoč, zlasti pri udeležbi v 
postopkih čezmejnih javnih naročil.

(51) Nekateri javni organi naročniki, zlasti 
na regionalni ravni, nimajo notranjega 
strokovnega znanja za obravnavanje 
ekonomsko ali tehnično zapletenih naročil. 
Zato ustrezna strokovna podpora 
učinkovito dopolnjuje dejavnosti 
spremljanja in nadzora. Ta cilj se lahko po 
eni strani doseže z orodji za izmenjavo 
znanja (centri znanja), ki zagotavljajo 
tehnično pomoč javnim organom 
naročnikom, po drugi strani pa bi morala 
biti podjetja, zlasti MSP, deležna upravne 
pomoči, zlasti kadar sodelujejo v postopkih 
čezmejnih javnih naročil.
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Obrazložitev

Krepitev vloge MSP na področju javnih naročil je še posebej pomembna.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Uvodna izjava 53 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(53a) Način prenosa te direktive je 
izjemnega pomena za prizadevanja za 
poenostavitev, pa tudi za zagotavljanje 
enotnega pristopa k razlagi in uporabi 
predpisov EU o javnih naročilih, kar bo 
prispevalo k ustrezni pravni varnosti, ki je 
potrebna tako za javne organe naročnike, 
zlasti na poddržavni ravni, kot tudi za 
MSP. Komisija in države članice bi 
morale zato zagotoviti, da se bodo pri 
prenosu te direktive upoštevali tudi 
pomembni učinki, ki jih ima nacionalna 
zakonodaja o javnih naročilih na 
postopek dostopanja do skladov Evropske 
unije. Zato je bistvenega pomena, da 
države članice v čim večji meri preprečijo 
razdrobljeno razlago in uporabo teh 
predpisov, obenem pa prispevajo tudi k 
poenostavitvi na nacionalni ravni.

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da prenos ne bo onemogočal poenostavitve in uskladitve, da bi se izognili 
razdrobljenosti pravil v Uniji, ki bi prizadela zlati MSP in manjše javne organe naročnike na 
regionalni in lokalni ravni.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Uvodna izjava 53 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(53b) Poleg tega bi morale Komisija in 
države članice občasno izvajati 
usposabljanje in informacijske kampanje 
ter svetovanje za regionalne in lokalne 
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organe ter MSP, pri čemer bi sodelovale 
tudi druge zainteresirane strani, da bi se 
zagotovila njihova ozaveščena udeležba v 
javnih naročilih in zmanjšala pogostost 
napak in nepravilnosti ter da bi javni 
organi naročniki na lokalni in regionalni 
ravni pridobili zahtevano strokovno 
znanje na področju javnega naročanja.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Celota gradenj, blaga in/ali storitev, tudi 
če se nabavijo z različnimi naročili, 
pomeni enotno javno naročilo v smislu te 
direktive, če so naročila del enotnega 
projekta.

črtano

Obrazložitev

Ta pojem je preveč splošen in ni dovolj jasen.

Predlog spremembe 19

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Javna naročila za socialne in druge 
posebne storitve iz Priloge XVI urejajo 
izključno členi 74 do 76 te direktive.

Obrazložitev

Predlagana direktiva je oblikovana tako, da socialne in druge posebne storitve urejajo samo 
členi 74–76. Zaradi večje jasnosti je treba to v besedilu predloga navesti čim prej.

Predlog spremembe 20

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



PE492.617v02-00 16/53 AD\912426SL.doc

SL

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 sami izvajati 
javne naloge. Opravljajo lahko naloge 
javnega pomena z uporabo lastnih 
sredstev, ne da bi se morali posegati po 
zunanjih gospodarskih subjektih. To 
lahko počnejo v sodelovanju z drugimi 
javnimi organi.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) „javna naročila storitev“ pomenijo 
javna naročila, katerih predmet je izvajanje 
storitev, razen storitev iz točke 8;

(11) „javna naročila storitev“ pomenijo 
javna naročila, katerih predmet je izvajanje 
storitev, razen storitev iz točke 8; te 
vključujejo „na znanju temelječe“ ali 
intelektualne storitve, tj. storitve, katerih 
rezultati niso nujno enaki, saj so 
prvenstveno namenjene iskanju rešitve za 
določeno nalogo z opravljanjem 
intelektualnega dela. Pri tovrstnih 
storitvah se lahko predloži opis cilja ali 
naloge, kar je odvisno od vrste storitve, 
čeprav vnaprejšnjega nedvoumnega in 
celovitega opisa storitve (opis dela s 
predhodno določenimi parametri) ni 
mogoče zagotoviti.

Obrazložitev

Nekateri vidiki in določbe te direktive, ki se bodo uporabljali za intelektualne storitve, se 
lahko izkažejo za nepomembne ali nesmiselne zaradi specifične oziroma posebne narave 
tovrstnih storitev: rezultatov ni mogoče podrobno opredeliti, preden so ti doseženi. Npr.: 
obratne dražbe.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 22 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) „družbeno trajnosten proizvodni 
proces“ pomeni proizvodni proces, v 
katerem se pri zagotavljanju gradenj, 
storitev in blaga spoštujejo zdravstvena in 
varnostna ter socialna in delovna 
zakonodaja, pravila in standardi, 
predvsem načela enake obravnave na 
delovnem mestu. Načelo enake obravnave 
na delovnem mestu se nanaša na 
spoštovanje ustreznih določil in pogojev 
zaposlovanja, vključno z zdravstveno in 
varnostno ter socialno in delovno 
zakonodajo, pravili in standardi, ki jih 
določajo zakonodaja Unije, nacionalna 
zakonodaja in kolektivne pogodbe, ki 
veljajo za zagotavljanje gradenj, storitev 
in blaga;

Obrazložitev

Pomembno je omogočiti javnim organom naročnikom, da z namenom varovanja javnega 
zdravja spodbujajo dobre delovne pogoje in zaustavijo socialni damping. Namen te 
opredelitve je omogočiti sklicevanje na družbeno trajnosten proizvodni proces kasneje v 
direktivi.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) 130 000 EUR za javna naročila blaga in 
storitev, ki jih oddajo centralni vladni 
organi, in natečaje, ki jih organizirajo ti 
organi; kadar javna naročila blaga oddajo 
javni organi naročniki s področja obrambe, 
se navedena mejna vrednost uporablja 
samo za naročila, ki zadevajo izdelke iz 
Priloge III;

(b) 300 000 EUR za javna naročila blaga in 
storitev, ki jih oddajo centralni vladni 
organi, in natečaje, ki jih organizirajo ti 
organi; kadar javna naročila blaga oddajo 
javni organi naročniki s področja obrambe, 
se navedena mejna vrednost uporablja 
samo za naročila, ki zadevajo izdelke iz 
Priloge III;

Obrazložitev

Prilagoditev višine mejnih vrednosti zagotavlja učinkovitejše ravnotežje med upravnimi 
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bremeni in nadzorom v postopkih javnega naročanja. Navedene vrednosti so v primerjavi z 
ocenami Komisije veliko bolj stvarne.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) 200 000 EUR za javna naročila blaga in 
storitev, ki jih oddajo javni organi 
naročniki na poddržavni ravni, in natečaje, 
ki jih organizirajo ti organi;

(c) 500 000 EUR za javna naročila blaga in 
storitev, ki jih oddajo javni organi 
naročniki na poddržavni ravni, in natečaje, 
ki jih organizirajo ti organi;

Obrazložitev

Prilagoditev višine mejnih vrednosti zagotavlja učinkovitejše ravnotežje med upravnimi 
bremeni in nadzorom v postopkih javnega naročanja. Navedene vrednosti so v primerjavi z 
ocenami Komisije veliko bolj stvarne.

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vrednost mejnih vrednosti se letno 
prilagaja spremembam v usklajenem 
indeksu cen življenjskih potrebščin 
Evropskega gospodarskega prostora.

Obrazložitev

Fiksna višina mejnih vrednosti ne odraža neprestanih sprememb dejanske kupne moči. Zato je 
treba zagotoviti povezanost mejnih vrednosti z uveljavljenim indeksom in njihovo prilagajanje 
nanj.
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Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija od 30. junija 2014 vsaki dve leti 
preveri, ali mejne vrednosti iz točk (a), (b) 
in (c) člena 4 ustrezajo tistim iz Sporazuma 
o vladnih naročilih, ter jih po potrebi 
spremeni.

Komisija od 30. junija 2014 vsaki dve leti 
preveri, ali mejne vrednosti iz točk (a), (b) 
in (c) člena 4 ustrezajo tistim iz Sporazuma 
o vladnih naročilih, ter jih po potrebi in po 
posvetovanju z državami članicami o 
uporabi mejnih vrednosti v nekaterih 
sektorjih in vrstah pogodb spremeni.

Obrazložitev

Pred spreminjanjem mejnih vrednosti v nekaterih gospodarskih panogah in pri nekaterih 
vrstah naročil se je treba posvetovati z državami članicami.

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija pri preverjanju v skladu z 
odstavkom 1 tega člena dodatno preveri:

2. Komisija pri preverjanju v skladu z 
odstavkom 1 tega člena in po posvetovanju 
z državami članicami dodatno preveri:

Obrazložitev

Pred spreminjanjem mejnih vrednosti v določenih gospodarskih panogah in pri nekaterih 
vrstah naročil se je treba posvetovati z državami članicami.

Predlog spremembe 28

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 arbitraže in sprave, 
vključno s storitvami reševanja sporov ter 
pravnimi in notarskimi storitvami;
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Predlog spremembe 29

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, finančne storitve, ki so potrebne za 
izvajanje instrumentov finančnega 
inženiringa, kot je opredeljeno v členu 44 
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, storitve 
centralne banke in operacije, izvedene z 
evropskim instrumentom za finančno 
stabilnost, in posle, s katerimi javni organi 
naročniki pridobivajo denar ali kapital;

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) pogodbe o zaposlitvi; (e) pogodbe o zaposlitvi ali kolektivne 
pogodbe, ki prispevajo k izboljšanju 
pogojev dela in zaposlovanja;

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je upoštevati pomisleke, ki jih je vzbudila sodba Sodišča v 
zadevi Komisija proti Nemčiji C-271/08. Predlagano besedilo temelji na odstavku 59 zadeve 
Albany C-67/97. Cilj je izključiti kolektivne pogodbe, ki prispevajo k izboljšanju pogojev dela 
in zaposlovanja, med drugim sporazume o sistemih dodatnega pokojninskega zavarovanja in 
zavarovanja itd.
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Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zadevna pravna oseba najmanj 90 %
svoje dejavnosti izvaja za javni organ 
naročnika, ki jo obvladuje, ali za druge 
pravne osebe, ki jih obvladuje ta javni 
organ naročnik;

(b) zadevna pravna oseba svoje dejavnosti 
v celoti izvaja za javni organ naročnika, ki 
jo obvladuje, ali za druge pravne osebe, ki 
jih obvladuje ta javni organ naročnik, ali v 
povezavi z zagotavljanjem storitev 
splošnega pomena;

Obrazložitev

Zagotavljanje storitev splošnega pomena ni usmerjeno v ustvarjanje dobička, ampak je 
namenjeno izpolnjevanju potreb državljanov. Zato je treba dejavnosti na področju storitev 
splošnega pomena ustrezno upoštevati. 

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izključitve iz odstavkov od 1 do 4 se 
prenehajo uporabljati takoj, ko se vključi 
oseba zasebnega sektorja, kar povzroči, da 
je treba naročila odpreti konkurenci z 
rednimi postopki javnega naročanja.

Izključitve iz odstavkov od 1 do 4 se 
prenehajo uporabljati takoj, ko se vključi 
oseba zasebnega sektorja, kar povzroči, da 
je treba naročila odpreti konkurenci z 
rednimi postopki javnega naročanja, razen 
če je udeležba zasebnega sektorja v času 
prvotnega naročila zakonsko predpisana.

Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 15 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Načela javnega naročanja Namen in načela javnega naročanja

Obrazložitev

Nekatere države članice so navedle, da bi bilo treba vključiti tudi sklicevanje na namen te 
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direktive.

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namen te direktive je zagotavljati 
učinkovito porabo javnih sredstev, 
spodbujati visoko kakovost javnega 
naročanja, okrepiti konkurenco in 
delovanje trgov javnih naročil ter 
zagotoviti enake možnosti za podjetja in 
ostale izvajalce pri oddaji javnih naročil 
blaga, storitev in gradenj v skladu s 
konkurenčnimi razpisnimi postopki 
javnega naročanja. Javna naročila je 
treba uporabljati za doseganje pametne, 
trajnostne in vključujoče rasti ter v 
podporo skupnim družbenim ciljem in za 
zagotavljanje visoko kakovostnega blaga 
in storitev. Javni organi na vseh ravneh 
lahko sami odločajo, kako bodo 
zagotavljali naročanje in organizirali 
svoje storitve.

Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Gospodarski subjekti morajo izpolnjevati 
obveznosti v zvezi s socialno zaščito in 
varovanjem zaposlitve ter delovnimi 
pogoji, ki veljajo v kraju izvajanja 
gradnje, storitve ali dobave blaga, kot je 
določeno z nacionalno zakonodajo in/ali 
kolektivnimi pogodbami ali določbami 
mednarodnega delovnega prava, naštetimi 
v Prilogi XI, in zlasti konvencijo MOD št. 
94.
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe poudarja pomen konvencije Mednarodne organizacije dela št. 94 o 
določbah o delu (pri javnih naročilih), ki posebej ureja javna naročila. EU se mora zavezati k 
izvajanju standardov Mednarodne organizacije dela.

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar se pri javnih naročilih storitev in 
javnih naročilih gradenj ter javnih naročilih 
blaga, ki vključujejo dodatne storitve ali 
namestitvena ter inštalacijska dela, lahko 
od pravnih oseb zahteva, da v ponudbi ali 
prijavi za sodelovanje navedejo imena in
ustrezno strokovno usposobljenost osebja, 
odgovornega za izvedbo zadevnega 
naročila.

Vendar se pri javnih naročilih storitev in 
javnih naročilih gradenj ter javnih naročilih 
blaga, ki vključujejo dodatne storitve ali 
namestitvena ter inštalacijska dela, lahko 
od pravnih oseb zahteva, da v ponudbi ali 
prijavi za sodelovanje navedejo ustrezne 
ravni strokovne usposobljenosti osebja, 
odgovornega za izvedbo zadevnega 
naročila.

Obrazložitev

Trenutno besedilo na prvi pogled določa, da bodo morali kandidati za opravljanje storitev, 
katerih izvedba je v veliki meri odvisna od strokovnega osebja (kot so svetovalni inženirji), v 
svoji prijavi za sodelovanje določiti projektno skupino. S praktičnega vidika je določitev 
osebja na tej stopnji razpisnega postopka nemogoča, zlasti če upoštevamo celotno trajanje 
postopka izbora in oddaje naročila.

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko pridržijo pravico do 
sodelovanja v postopkih javnega naročanja 
za zaščitene delavnice in gospodarske 
subjekte, katerih glavni cilj je družbeno in 
poklicno vključevanje invalidnih in 
prikrajšanih delavcev, ali določijo, da se 
taka naročila izvedejo v okviru programov 
zaščitene zaposlitve, če je več kot 30 % 
zaposlenih v navedenih delavnicah, 

Države članice lahko pridržijo pravico do 
sodelovanja v postopkih naročanja za:
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gospodarskih subjektih ali programih 
invalidnih ali prikrajšanih delavcev.

a) zaščitene delavnice ali pa določijo, da se 
taka naročila izvedejo v okviru programov 
zaščitene zaposlitve, če je večina 
zaposlenih invalidnih oseb, ki zaradi 
narave ali stopnje invalidnosti ne morejo 
izvajati poklicnih dejavnosti pod 
običajnimi pogoji ali pa imajo težave pri 
iskanju zaposlitve na rednem trgu dela;
b) socialna podjetja ali programe, katerih 
glavni cilj je socialno in poklicno 
vključevanje prikrajšanih delavcev, če je
več kot 30 % zaposlenih v navedenih 
podjetjih ali programih invalidnih ali 
prikrajšanih delavcev.

Obrazložitev

Treba je upoštevati posebne okoliščine invalidnih oseb in prikrajšanih delavcev, da bi 
zagotovili enake možnosti in prispevali k socialni koheziji. Kljub temu pa je treba razlikovati 
med obema nizoma okoliščin in ju obravnavati ločeno.

Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če v tej direktivi ali nacionalni 
zakonodaji, ki obravnava dostop do 
informacij, ni določeno drugače, in brez 
poseganja v obveznosti v zvezi z objavo 
oddanih naročil ter obveščanjem 
kandidatov in ponudnikov v skladu s 
členoma 48 in 53 te direktive, javni organ 
naročnik ne razkrije informacij, ki mu jih 
gospodarski subjekti predložijo in označijo 
kot zaupne, kar vključuje, vendar ne 
izključno, tehnične in poslovne skrivnosti 
ter zaupne vidike ponudb.

1. Če v tej direktivi ali nacionalni 
zakonodaji, ki obravnava dostop do 
informacij, ni določeno drugače, in brez 
poseganja v obveznosti v zvezi z objavo 
oddanih naročil ter obveščanjem 
kandidatov in ponudnikov v skladu s 
členoma 48 in 53 te direktive, javni organ 
naročnik ne razkrije nikakršnih informacij, 
ki mu jih gospodarski subjekti predložijo, 
ne glede na to, ali jih ti označijo kot 
zaupne ali ne, kar vključuje, vendar ne 
izključno, tehnične in poslovne skrivnosti 
ter zaupne vidike ponudb, razen če je to 
nujno potrebno za namene te direktive ali 
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veljavne nacionalne zakonodaje.

Obrazložitev

Za podjetja, zlasti za MSP, je pomembno, da se ne razkrijejo nikakršne informacije, razen če 
za to obstajajo utemeljeni razlogi.

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ta obveznost se ne uporablja, če bi 
uporaba elektronskih sredstev zahtevala 
posebna orodja ali oblike datotek, ki niso 
splošno dostopni v vseh državah članicah v 
smislu odstavka 3.

Obrazložitev

Naslednji odstavek v zadostni meri zagotavlja, da imajo javni organi naročniki na voljo le 
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omejen nabor upravičenih razlogov.

Predlog spremembe 41

Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 1 – pododstavek 4 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c a) v zvezi s storitvami, ki temeljijo na 
znanju;

Obrazložitev

Konkurenčni postopek s pogajanji je edini možen postopek, ki je primeren za ustvarjalne 
storitve, saj njihovega rezultata ni mogoče vnaprej predvideti. Zato je treba „intelektualne ali 
na znanju temelječe storitve“ (opredelitev je predlagana v členu 1) jasno navesti kot take in 
predvideti obvezen prenos konkurenčnega postopka s pogajanji.

Predlog spremembe 42

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Minimalni rok za sprejemanje ponudb je 
40 dni od datuma, ko je bilo poslano 
obvestilo o naročilu.

Minimalni rok za sprejemanje ponudb je 
52 dni od datuma, ko je bilo poslano 
obvestilo o naročilu.

Obrazložitev

Novi roki so s praktičnega vidika prekratki, zlasti za MSP, in bi lahko omejevali konkurenco.

Predlog spremembe 43

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Minimalni rok za sprejemanje prijav za 
sodelovanje je 30 dni od datuma, ko je bilo 
poslano obvestilo o naročilu, ali, če se 
uporabi predhodno informativno obvestilo 
kot sredstvo za objavo javnega razpisa, 

Minimalni rok za sprejemanje prijav za 
sodelovanje je 37 dni od datuma, ko je bilo 
poslano obvestilo o naročilu, ali, če se 
uporabi predhodno informativno obvestilo 
kot sredstvo za objavo javnega razpisa, 
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povabilo k potrditvi interesa. povabilo k potrditvi interesa.

Obrazložitev

Novi roki so s praktičnega vidika prekratki, zlasti za MSP, in bi lahko omejevali konkurenco.

Predlog spremembe 44

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Minimalni rok za sprejemanje ponudb je 
35 dni od datuma, ko je bilo poslano 
povabilo k oddaji ponudbe.

Minimalni rok za sprejemanje ponudb je 
40 dni od datuma, ko je bilo poslano 
povabilo k oddaji ponudbe.

Obrazložitev

Novi roki so s praktičnega vidika prekratki, zlasti za MSP, in bi lahko omejevali konkurenco.

Predlog spremembe 45

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če javni organi naročniki objavijo 
predhodno informativno obvestilo, ki se ne 
uporabi kot sredstvo za objavo javnega 
razpisa, se lahko minimalni rok za 
sprejemanje ponudb iz drugega 
pododstavka odstavka 2 tega člena skrajša 
na 15 dni, če sta izpolnjena naslednja 
pogoja:

3. Če javni organi naročniki objavijo 
predhodno informativno obvestilo, ki se ne 
uporabi kot sredstvo za objavo javnega 
razpisa, se lahko minimalni rok za 
sprejemanje ponudb iz drugega 
pododstavka odstavka 2 tega člena
praviloma skrajša na 36 dni, vendar v 
nobenem primeru ne na manj kot 22 dni,
če sta izpolnjena naslednja pogoja:

Obrazložitev

Novi roki so s praktičnega vidika prekratki, zlasti za MSP, in bi lahko omejevali konkurenco.
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Predlog spremembe 46

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v objavo je bilo poslano najmanj 45 dni 
in največ 12 mesecev pred datumom, ko je 
bilo poslano obvestilo o naročilu.

(b) v objavo je bilo poslano najmanj 52 dni 
in največ 12 mesecev pred datumom, ko je 
bilo poslano obvestilo o naročilu.

Obrazložitev

Novi roki so s praktičnega vidika prekratki, zlasti za MSP, in bi lahko omejevali konkurenco.

Predlog spremembe 47

Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Javni organi naročniki se s ponudniki 
pogajajo o ponudbah, ki so jih predložili,
za izboljšanje njihove vsebine, da bi bolj 
ustrezale merilom za oddajo in 
minimalnim zahtevam iz drugega 
pododstavka odstavka 1.

Javni organi naročniki se s ponudniki 
pogajajo o vsebini ponudbe, za katero 
veljajo minimalne zahteve iz drugega 
pododstavka odstavka 1.

Obrazložitev

Treba je pojasniti, kako naj potekajo pogajanja, in določiti, da se minimalne zahteve ne smejo 
spreminjati.

Predlog spremembe 48

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Javni organi naročniki drugim 
udeležencem ne razkrijejo predlaganih 
rešitev ali drugih zaupnih informacij, ki jim 
jih sporoči kandidat, ki se udeleži dialoga, 
brez njegovega soglasja. To soglasje ne 
velja kot splošni odstop informacij, temveč 

Javni organi naročniki docela ravnajo v 
dobri veri in drugim udeležencem ne 
razkrijejo predlaganih rešitev ali drugih 
zaupnih informacij, ki jim jih sporoči 
kandidat, ki se udeleži dialoga, brez 
njegovega soglasja, česar ga ni mogoče 
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se mora dati za nameravano posredovanje 
določenih rešitev ali drugih določenih 
zaupnih informacij.

zahtevati kot pogoj za sodelovanje v 
postopku konkurenčnega dialoga.

Obrazložitev

Pomembno je, da se zagotovi zadostno varstvo pravic intelektualne lastnine za rešitve, ki jih 
ponudnik predlaga v okviru svoje ponudbe. 

Predlog spremembe 49

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 8 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Postopek konkurenčnega dialoga lahko 
traja največ 12 mesecev od objave javnega 
razpisa.

Obrazložitev

Postopek konkurenčnega dialoga se je začel z direktivo iz leta 2004. Dosedanje izkušnje 
kažejo, da se kandidati zaradi nevarnosti izbiranja najboljšega v konkurenčnem dialogu 
odločajo, da inovativnih rešitev ne bodo predstavili vse do zadnje faze dialoga ali šele v 
končni ponudbi. Zato bi postopek lahko zahteval nenavadno veliko časa. Dosedanje izkušnje 
kažejo, da je zahtevani inženirski vložek bistvenega pomena.

Predlog spremembe 50

Predlog direktive
Člen 30 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i) neobstoja konkurence zaradi tehničnih 
razlogov;

i) neobstoja konkurence zaradi pravnih ali 
tehničnih razlogov;

Predlog spremembe 51

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) ko je to nujno, če v skrajno nujnih (d) ko je to nujno, če v skrajno nujnih 
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primerih zaradi višje sile ni mogoče 
upoštevati rokov za odprte postopke, 
omejene postopke ali konkurenčne 
postopke s pogajanji; okoliščine, s katerimi 
se utemelji skrajno nujen primer, nikakor 
ne smejo biti take, da bi jih lahko pripisali 
javnemu organu naročniku.

primerih zaradi dogodkov, ki jih javni 
organ naročnik ni mogel predvideti, ni 
mogoče upoštevati rokov za odprte 
postopke, omejene postopke ali 
konkurenčne postopke s pogajanji; 
okoliščine, s katerimi se utemelji skrajno 
nujen primer, nikakor ne smejo biti take, da 
bi jih lahko pripisali javnemu organu 
naročniku.

Predlog spremembe 52

Predlog direktive
Člen 30 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Postopek s pogajanji brez predhodne 
objave se lahko predvidi za nove gradnje 
ali storitve, ki pomenijo ponovitev 
podobnih gradenj ali storitev, zaupanih 
gospodarskemu subjektu, ki so mu isti 
javni organi naročniki oddali prvotno 
naročilo, če so navedene gradnje ali 
storitve v skladu z osnovnim projektom, za 
katerega je bilo prvotno naročilo oddano 
po postopku iz člena 24(1). V osnovnem 
projektu se navedejo obseg mogočih 
dodatnih gradenj ali storitev ter pogoji za 
njihovo oddajo.

Postopek s pogajanji brez predhodne 
objave se lahko predvidi za nove gradnje 
ali storitve, ki pomenijo ponovitev 
podobnih gradenj ali storitev, zaupanih 
gospodarskemu subjektu, ki so mu isti 
javni organi naročniki oddali prvotno 
naročilo, če so navedene gradnje ali 
storitve v skladu z osnovnim projektom, za 
katerega je bilo prvotno naročilo oddano 
po postopku iz člena 24(1).

Obrazložitev

Morebitne dodatne gradnje ali storitve glede na osnovni projekt bodo navedene prek 
instrumenta „Možnosti“. Dodatna opredelitev je zato povsem nepotrebna.

Predlog spremembe 53

Predlog direktive
Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Veljavnost okvirnega sporazuma ni daljša 
od štirih let, razen v izjemnih primerih, ki 
se ustrezno utemeljijo, zlasti s predmetom 

Veljavnost okvirnega sporazuma ni daljša 
od obdobja, določenega v nacionalnih 
predpisih posameznih držav članic.
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okvirnega sporazuma.

Obrazložitev

Z vidika boljše pravne ureditve bi bilo treba najdaljše obdobje določiti glede na posebne 
potrebe v posameznih državah članicah.

Predlog spremembe 54

Predlog direktive
Člen 33 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Javni organi naročniki lahko uporabljajo 
elektronske dražbe, v katerih se predstavijo 
nove cene, popravljene navzdol, in/ali nove 
vrednosti za nekatere sestavne dele 
ponudb.

Javni organi naročniki lahko samo za 
standardizirane storitve in blago 
uporabljajo elektronske dražbe, v katerih se 
predstavijo nove cene, popravljene 
navzdol, in/ali nove vrednosti za nekatere 
sestavne dele ponudb. Nekatera naročila 
storitev in gradenj, katerih predmet so 
intelektualne storitve, kot je načrtovanje 
gradenj, ne smejo biti predmet 
elektronskih dražb.

Predlog spremembe 55

Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če sporazum o določitvi zakonodaje, ki 
se uporablja za javno naročilo, ne obstaja, 
se nacionalna zakonodaja, ki ureja oddajo 
naročila, določi v skladu z naslednjimi 
pravili:

5. Če sporazum v skladu z odstavkom 3 o 
določitvi zakonodaje, ki se uporablja za 
javno naročilo, ne obstaja, se nacionalna 
zakonodaja, ki ureja oddajo naročila, 
določi v skladu z naslednjimi pravili:

Obrazložitev

Konkretne primere neobstoja sporazuma, za katerega velja ta odstavek, bi bilo treba ravno 
tako natančno opredeliti, podobno kot pri odstavku 6.
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Predlog spremembe 56

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Taki ukrepi vključujejo sporočanje vseh 
zadevnih informacij, izmenjanih v okviru 
ali na podlagi sodelovanja kandidata ali 
ponudnika pri pripravi postopka za oddajo 
naročila, drugim kandidatom in 
ponudnikom ter določitev primernih rokov 
za sprejemanje ponudb. Zadevni kandidat 
ali ponudnik je iz postopka izključen le, če 
ni drugih načinov za zagotovitev, da je 
izpolnjena obveznost spoštovanja načela 
enake obravnave.

Taki ukrepi vključujejo sporočanje vseh 
zadevnih informacij, izmenjanih v okviru 
ali na podlagi sodelovanja kandidata ali 
ponudnika pri pripravi postopka za oddajo 
naročila, drugim kandidatom in 
ponudnikom ter določitev primernih rokov 
za sprejemanje ponudb. Zadevni kandidat 
ali ponudnik je iz postopka izključen le, če 
javni organ naročnik dokaže, da ni drugih 
načinov za zagotovitev, da je izpolnjena 
obveznost spoštovanja načela enake 
obravnave.

Obrazložitev

To the legitimate mean of allowing companies that are involved with regards to a decision of 
exclusion founded on the risk of competition distortion, to be heard; the last subparagraph of 
point 2 reverses the burden of proof so that it falls on the company in question. Indeed in 
order to challenge a decision to exclude, the company must "prove" that its participation does 
not distort competition. In the absence of relevant proof, the decision to exclude will then be 
legitimised. In fact, it is up to the contracting authority, upon its intention to announce the 
exclusion of a company, to supply proof that the participation of such company would distort 
competition. The company in question should be able to challenge such a decision, provided 
that the inverted proof, that its participation would not distort competition, cannot fall under 
its responsibility.

Predlog spremembe 57

Predlog direktive
Člen 40 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Te značilnosti se lahko nanašajo tudi na 
poseben postopek proizvodnje ali 
zagotavljanja zahtevanih gradenj, blaga ali 
storitev ali katere koli druge faze v 
njihovem življenjskem ciklu, kot je 
navedeno v točki (22) člena 2.

Te značilnosti se nanašajo tudi na poseben 
postopek proizvodnje ali zagotavljanja 
zahtevanih gradenj, blaga ali storitev ali 
katere koli druge faze v njihovem 
življenjskem ciklu in družbeno 
trajnostnem proizvodnem procesu, kot je 
navedeno v točki (22) in 22a (novo) 
člena 2.
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Obrazložitev

Javnim organom naročnikom je treba omogočiti, da spodbujajo upoštevanje socialnih in 
okoljskih vidikov. Javni organ naročnik lahko že v tehničnih specifikacijah določi visoke 
okoljske in socialne zahteve.

Predlog spremembe 58

Predlog direktive
Člen 40 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V tehničnih specifikacijah je določeno tudi, 
ali se bo zahteval prenos pravic 
intelektualne lastnine.

V tehničnih specifikacijah je določeno tudi, 
ali se bo zahteval prenos pravic 
intelektualne lastnine, in če je tako, pogoji 
plačila za pridobitev takšnih pravic.

Obrazložitev

Promoting the innovation of companies relies on the confidence of the operators towards the 
internal market, and in particular when it comes to protecting their property rights. In order 
to ensure a perfect coherence between the European regulation ensuring the protection of 
intellectual property rights, such as the Directive 2004/48/EC of 29 April 2009 on measures 
and procedures on the reinforcement of intellectual property rights and the " public 
procurement" directives, it is important to underline that the acquisition of intellectual 
property rights must be based on the remuneration of the right holder.

Predlog spremembe 59

Predlog direktive
Člen 40 – odstavek 1 – pododstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tehnične specifikacije lahko med drugim 
vključujejo zahteve, ki se nanašajo na: 
uspešnost, vključno s stopnjami okoljske 
in podnebne uspešnosti ter uspešnosti v 
zvezi z družbeno trajnostjo proizvodnega 
postopka; organiziranost, usposobljenost 
in izkušnje osebja, določenega za 
izvajanje zadevnega javnega naročila; 
varnost ali dimenzije, vključno s postopki 
za zagotavljanje kakovosti, izrazja, 
simbolov, preizkušanj in metod 
preizkušanja, pakiranja, označevanja in 
etiketiranja ter navodil za uporabo; 
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značilnosti življenjskega cikla (kot je 
opredeljen v točki 22 člena 2); značilnosti 
družbeno trajnostnega proizvodnega 
procesa (kot je določen v točki 22a člena 
2); pravila glede zasnove in stroškov, 
pogoje za testiranje, inšpekcijske preglede 
in sprejemljivost gradenj in 
konstrukcijskih metod ali tehnik, ki jih 
lahko predpiše javni organ naročnik v 
skladu s splošnimi ali posebnimi predpisi 
glede končanih gradenj ter materialov ali 
delov, ki jih vključujejo.

Predlog spremembe 60

Predlog direktive
Člen 40 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v smislu izvedbenih ali funkcionalnih 
zahtev, vključno z okoljskimi značilnostmi, 
če so parametri dovolj natančni, da 
omogočijo ponudnikom opredeliti predmet 
naročila in da omogočijo javnim organom 
naročnikom oddajo naročila;

(a) v smislu izvedbenih ali funkcionalnih 
zahtev, vključno s socialnimi in okoljskimi 
značilnostmi, če so parametri dovolj 
natančni, da omogočijo ponudnikom 
opredeliti predmet naročila in da 
omogočijo javnim organom naročnikom 
oddajo naročila; v skladu z odstavkom 1 je 
mogoče tehnične specifikacije zapisati v 
obliki izvedbenih ali funkcionalnih 
zahtev, ki se nanašajo na značilnosti 
življenjskega cikla ali družbeno 
trajnostnega proizvodnega procesa 
zahtevanih gradenj, blaga ali storitev, 
poleg tehničnih specifikacij v obliki 
izvedbenih ali funkcionalnih zahtev za 
gradnje, blago ali storitve v uporabi;

Predlog spremembe 61

Predlog direktive
Člen 41 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zahteve za oznako zadevajo le 
značilnosti, povezane s predmetom 

(a) zahteve za oznako zadevajo le 
značilnosti, ki so povezane s predmetom 
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naročila in primerne za določitev 
značilnosti gradenj, blaga ali storitev, ki so 
predmet naročila;

naročila ali proizvodnjo predmeta naročila
in so primerne za opredelitev značilnosti 
gradenj, blaga ali storitev, ki so predmet 
naročila;

Obrazložitev

Pri omejevanju zahtev na značilnosti, ki so povezane s predmetom naročila, ni prostora za 
oznake, ki se na primer nanašajo na delovno okolje.

Predlog spremembe 62

Predlog direktive
Člen 46 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Javni organi naročniki lahko svoje 
namere v zvezi z načrtovanimi naročili 
sporočijo z objavo predhodnega 
informativnega obvestila takoj, ko je 
mogoče, po začetku proračunskega leta. Ta 
obvestila vsebujejo informacije, določene v 
oddelku I dela B Priloge VI. Objavi jih 
Komisija ali javni organi naročniki v svojih 
profilih kupca v skladu s točko 2(b) 
Priloge IX. Če javni organi naročniki 
objavijo obvestilo v svojem profilu kupca, 
pošljejo obvestilo o objavi v svojem profilu 
kupca v skladu s točko 3 Priloge IX.

1. Javni organi naročniki svoje namere v 
zvezi z načrtovanimi naročili sporočijo z 
objavo predhodnega informativnega 
obvestila takoj, ko je mogoče, po začetku 
proračunskega leta. Ta obvestila vsebujejo 
informacije, določene v oddelku I dela B 
Priloge VI. Objavi jih Komisija ali javni 
organi naročniki v svojih profilih kupca v 
skladu s točko 2(b) Priloge IX. Če javni 
organi naročniki objavijo obvestilo v 
svojem profilu kupca, pošljejo obvestilo o 
objavi v svojem profilu kupca v skladu s 
točko 3 Priloge IX.

Obrazložitev

Objava predhodnih informativnih obvestil bi morala biti obvezna zavoljo preglednosti in 
zagotavljanja celovitih informacij podjetjem, zlasti MSP, da bodo ta imela dovolj časa za 
pravočasno pripravo ponudb.

Predlog spremembe 63

Predlog direktive
Člen 46 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru omejenih postopkov in 
konkurenčnih postopkov s pogajanji lahko

V primeru omejenih postopkov in 
konkurenčnih postopkov s pogajanji javni 
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javni organi naročniki na poddržavni ravni 
uporabijo predhodno informativno 
obvestilo kot obvestilo o javnem razpisu v 
skladu s členom 24(2), če obvestilo 
izpolnjuje vse naslednje pogoje:

organi naročniki na poddržavni ravni 
uporabijo predhodno informativno 
obvestilo kot obvestilo o javnem razpisu v 
skladu s členom 24(2), če obvestilo 
izpolnjuje vse naslednje pogoje:

Obrazložitev

Objava predhodnih informativnih obvestil bi morala biti obvezna zavoljo preglednosti in 
zagotavljanja celovitih informacij podjetjem, zlasti MSP, da bodo ta imela dovolj časa za 
pravočasno pripravo ponudb.

Predlog spremembe 64

Predlog direktive
Člen 54 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ponudbo je oddal ponudnik, ki ni 
izključen v skladu s členoma 21 in 55 ter 
izpolnjuje merila za izbor, ki jih je določil 
javni organ naročnik v skladu s členom 56, 
in, kadar je to primerno, nediskriminacijska 
pravila in merila iz člena 64.

(b) ponudbo je oddal ponudnik, ki ni 
izključen v skladu s členoma 21 in 55 ter 
izpolnjuje merila za izbor, ki jih je določil 
javni organ naročnik v skladu s členom 56, 
in, kadar je to primerno, nediskriminacijska 
pravila in merila iz člena 64 in člena 71.

Obrazložitev

Člen 71 se nanaša na oddajo naročil podizvajalcem, kar je tudi treba upoštevati.

Predlog spremembe 65

Predlog direktive
Člen 54 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Javni organi naročniki se lahko odločijo, 
da ne oddajo naročila ponudniku, ki je 
predložil najboljšo ponudbo, če so 
ugotovili, da ta ponudba ni ustrezno
skladna z obveznostmi, določenimi v 
zakonodaji Unije na področju socialnega in 
delovnega prava ali okoljskega prava, ali
določbami mednarodnega socialnega in 
okoljskega prava, naštetimi v Prilogi XI.

2. Javni organi naročniki se lahko odločijo, 
da ne oddajo naročila ponudniku, ki je 
predložil najboljšo ponudbo, če ta ponudba 
ni skladna z obveznostmi, določenimi v 
zakonodaji Unije ali nacionalni 
zakonodaji, s predpisi ali drugimi 
zavezujočimi določbami na področju 
socialnega in delovnega prava ali 
okoljskega prava ali v kolektivnih 
pogodbah, ki veljajo v kraju izvajanja 
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gradnje, opravljanja storitve ali dobave 
blaga, ali določbami mednarodnega 
socialnega in okoljskega prava, naštetimi v 
Prilogi XI, in če so te povezane s 
predmetom naročila.

Predlog spremembe 66

Predlog direktive
Člen 55 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Izključitev na podlagi utemeljenih razlogov bi se morala obvezno in brez izjeme uporabljati v 
vseh državah članicah.

Predlog spremembe 67

Predlog direktive
Člen 55 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) če je ugotovil kakršno koli kršitev 
obveznosti, določenih v zakonodaji Unije 
na področju socialnega in delovnega prava 
ali okoljskega prava, ali določb 
mednarodnega socialnega in okoljskega 
prava, naštetih v Prilogi XI. Skladnost z 
zakonodajo Unije ali mednarodnimi 
določbami vključuje skladnost na ustrezen 
način;

(a) če je ugotovil kršitev obveznosti, 
določenih v nacionalni zakonodaji ali
zakonodaji Unije na področju socialnega in 
delovnega prava ali okoljskega prava ali 
kolektivnih pogodb, na primer 
sporazumov o plačah, ali določb 
mednarodnega socialnega in okoljskega 
prava, naštetih v Prilogi XI. Skladnost z 
zakonodajo Unije ali mednarodnimi 
določbami vključuje skladnost na ustrezen 
način;

Predlog spremembe 68

Predlog direktive
Člen 55 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) če je gospodarski subjekt pokazal 
precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri 
izvajanju katere koli ključne zahteve iz 
prejšnjega javnega naročila ali podobnih 
naročil pri istem javnem organu 
naročniku.

(d) če je gospodarski subjekt pokazal 
precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri 
izvajanju katere koli ključne zahteve iz 
prejšnjega javnega naročila ali podobnih 
naročil.

Obrazložitev

Črtanje je potrebno, da bi preprečili nove primere zlorab v državah članicah in pri lokalnih 
oblasteh, ki so vse del javnega sektorja.

Predlog spremembe 69

Predlog direktive
Člen 55 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi uporabili razlog za izključitev iz 
točke (d) prvega pododstavka, javni 
organi naročniki predložijo metodo za 
presojo izvedbe naročila, ki temelji na 
objektivnih in merljivih merilih ter se 
uporablja sistematično, dosledno in 
pregledno. Vsako presojo izvedbe naročila 
se sporoči zadevnemu izvajalcu, ki ima 
možnost ugovora zoper ugotovitve in 
možnost sodnega varstva.

črtano

Predlog spremembe 70

Predlog direktive
Člen 56 – odstavek 5 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Določbe iz odstavkov 1, 2, 3, 4 in 5 veljajo 
za postopke v zvezi s podizvajanjem in 
podizvajalce.
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Obrazložitev

Cilj je omogočiti javnim organom naročnikom, da bi lahko bolj upoštevali oddajo naročil 
podizvajalcem.

Predlog spremembe 71

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Najpozneje dve leti po datumu, 
določenem v členu 92(1), se potni list 
zagotovi izključno v elektronski obliki.

2. Najpozneje dve leti po datumu, 
določenem v členu 92(1), se potni list 
zagotovi izključno v elektronski obliki, 
razen če obstajajo tehnični razlogi, zaradi 
katerih javni organi naročniki upravičeno 
ne morejo spoštovati tega roka.

Obrazložitev

Nekateri javni organi naročniki bodo verjetno potrebovali dalj časa za uveljavitev te določbe, 
kar jim je treba omogočiti.

Predlog spremembe 72

Predlog direktive
Člen 64 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V omejenih postopkih, konkurenčnih 
postopkih s pogajanji, postopkih 
konkurenčnega dialoga in partnerstvih za 
inovacije lahko javni organi naročniki 
omejijo število kandidatov, ki izpolnjujejo 
merila za izbor in ki jih bodo povabili, da 
oddajo ponudbe ali sodelujejo v dialogu, če 
je prijavljenih dovolj primernih 
kandidatov.

V omejenih postopkih, konkurenčnih 
postopkih s pogajanji, postopkih 
konkurenčnega dialoga in partnerstvih za 
inovacije lahko javni organi naročniki 
omejijo število kandidatov, ki izpolnjujejo 
merila za izbor in ki jih bodo povabili, da 
oddajo ponudbe ali sodelujejo v dialogu, če 
je prijavljeno minimalno število primernih 
kandidatov v skladu z odstavkom 2.

Obrazložitev

Da bi se izognili napačni razlagi določb, mora biti to merilo bolj jasno in nedvoumno.
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Predlog spremembe 73

Predlog direktive
Člen 66 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Merilo iz točke (a) ima prednost pred 
merilom iz točke (b), razen če obstajajo 
razlogi za odstopanje od te določbe.

Obrazložitev

Ekonomsko najugodnejši ponudbi je treba dati prednost, saj zagotavlja najboljšo in
najugodnejšo rešitev z ekonomskega in socialnega vidika ter najustreznejše razmerje med 
kakovostjo in ceno. Kljub temu pa morajo imeti javni organi naročniki možnost, da uporabijo 
drugo merilo, če imajo za to utemeljene razloge.

Predlog spremembe 74

Predlog direktive
Člen 66 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Ekonomsko, socialno in okoljsko
najugodnejša ponudba iz točke (a) 
odstavka 1 z vidika javnega organa 
naročnika se določi 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 ali 
proizvodnjo predmeta zadevnega javnega 
naročila, kot so:

Obrazložitev

Jasno mora biti, da lahko javni organ naročnik v merilih za dodelitev upošteva celoten 
proizvodni proces.
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Predlog spremembe 75

Predlog direktive
Člen 66 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) kakovost, vključno s tehničnimi 
prednostmi, estetskimi in funkcionalnimi 
lastnostmi, dostopnostjo, oblikovanjem, 
namenjenim vsem uporabnikom, 
okoljskimi in družbenimi značilnostmi, ki 
prispevajo k trajnostni rasti in
zaposlovanju, ter inovativnostjo; merila za 
proces življenjskega cikla in za družbeno 
trajnosten proizvodni proces, ki lahko 
vključujejo tudi zaposlovanje prikrajšanih 
posameznikov ali članov ranljivih skupin;

Predlog spremembe 76

Predlog direktive
Člen 66 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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 
kakovost;

(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, kot tudi zmožnosti, sposobnosti 
in strokovno ravnanje vseh podizvajalcev,
pri čemer se lahko po oddaji naročila tako 
osebje zamenja ali se sklepajo nadaljnje 
pogodbe s podizvajalci le ob privolitvi 
javnega organa naročnika, ki mora 
preveriti, ali zamenjano osebje ali 
nadaljnje pogodbe s podizvajalci 
zagotavljajo enakovredno organizacijo in 
kakovost;

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je javnim organom naročnikom omogočiti širši domet, da se 
upošteva tudi podizvajanje.
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Predlog spremembe 77

Predlog direktive
Člen 69 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) zaračunana cena ali stroški so za več 
kot 25 % nižji od povprečne cene ali 
stroškov drugih ponudnikov;

Predlog spremembe 78

Predlog direktive
Člen 69 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) zaračunana cena ali stroški so za več 
kot 10 % nižji od cene ali stroškov druge 
najnižje ponudbe;

Predlog spremembe 79

Predlog direktive
Člen 69 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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 in/ali vse 
izjemno ugodne pogoje, ki so na voljo 
ponudniku za izvedbo gradnje ali dobavo 
blaga ali izvajanje storitev;

Obrazložitev

Ponovna uvedba besedila trenutno veljavne direktive.

Predlog spremembe 80

Predlog direktive
Člen 69 – odstavek 4 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Javni organi naročniki zavrnejo ponudbo, 
če so ugotovili, da je neobičajno ugodna, 
ker ni skladna z obveznostmi, določenimi v 
zakonodaji Unije, na področju socialnega 
in delovnega prava ali okoljskega prava ali 
določbami mednarodnega socialnega in 
okoljskega prava, naštetimi v Prilogi XI.

Javni organi naročniki zavrnejo ponudbo, 
če so ugotovili, da je neobičajno ugodna, 
ker ni skladna z obveznostmi, določenimi v 
zakonodaji Unije, nacionalnih zakonih, 
predpisih in drugih zavezujočih določbah,
na področju socialnega in delovnega prava 
ali okoljskega prava ali določbami 
mednarodnega socialnega in okoljskega 
prava, naštetimi v Prilogi XI.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe znova uvaja člen 55(1)(d) iz sedanje direktive o javnih naročilih 
(2004/18/ES). Javni organi naročniki bi morali imeti pravico, da ponudniku, ki ne spoštuje 
zakonov in predpisov, ne odda naročila. Sklicevanje na predpise v tem členu ne sme biti 
omejeno na zakonodajo Unije na določenih področjih. Člen je treba razširiti, da bo vključeval 
nacionalno zakonodajo in sisteme za regulacijo trga dela.

Predlog spremembe 81

Predlog direktive
Člen 70 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obveznosti v zvezi z davki, varstvom 
okolja, določbami o varovanju zaposlitve 
in delovnimi pogoji:
(a) Javni organ naročnik lahko v razpisni 
dokumentaciji navede ali pa ga država 
članica zavezuje, da navede organ ali 
organe, od katerih lahko kandidat ali 
ponudnik pridobi ustrezne informacije o 
obveznostih v zvezi z davki, varstvom 
okolja, določbah o varovanju zaposlitve in 
pogojih za delo, ki običajno veljajo v 
kraju, kjer je treba izvesti gradnjo ali 
opraviti storitev, in ki se med izvedbo 
naročila uporabljajo za izvedeno gradnjo 
ali za opravljene storitve.
(b) Javni organ naročnik, ki posreduje 
informacije iz odstavka 1, zahteva od 
ponudnikov ali kandidatov v postopku 
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oddaje naročila, da navedejo, da so pri 
pripravi svoje ponudbe upoštevali 
obveznosti v zvezi z določbami o 
varovanju zaposlitve in delovnih pogojih, 
ki običajno veljajo v kraju, kjer je treba 
izvesti gradnje ali opraviti storitve.
(c) Države članice, ki v svoji zakonodaji 
določajo zaščito javnih uslužbencev, ki 
prijavljajo nepravilnosti (v javnem 
sektorju), lahko zahtevajo enako zaščito 
za zaposlene pri gospodarskem subjektu, 
če gospodarski subjekt opravlja storitve, ki 
se plačujejo z javnimi sredstvi.

Obrazložitev

Ponovna uvedba člena 27 (z nekaterimi manjšimi spremembami) iz sedanje direktive o javnih 
naročilih (ES 2004/18). Tega pomembnega člena ne bi smeli črtati. Zaščito prijaviteljev 
nepravilnosti v državah članicah, ki imajo ali želijo imeti te pravice in predpise, je treba 
spoštovati.

Predlog spremembe 82

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 
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, 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 naknadno
ugovarja proti neupravičenim izplačilom, 
in sprejmejo predpise, ki javnemu organu 
naročniku omogočajo, da po potrebi 
prevzame status podpisnika glavnega 
izvajalca brez ponovnega postopka za 
zbiranje ponudb, da bi zagotovile pravno 
varnost. Ureditve v zvezi z navedenim 
načinom plačila se določijo v 
dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila.
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Obrazložitev

Javni organ naročnik mora imeti možnost, da po potrebi (npr. v primeru insolventnega 
glavnega izvajalca) prekine pogodbo, ne da bi pri tem izgubil pravno varnost. Nacionalni 
predpisi mu morajo zato omogočati, da prevzame status podpisnika in vodi nova pogajanja o 
spornih določilih pogodbe. Poleg tega je treba pravico do ugovora proti neupravičenim 
izplačilom, ki jo ima glavni izvajalec, zagotoviti le po izvedbi pogodbe, saj bi podizvajalci v 
nasprotnem primeru lahko onemogočali konkurenco.

Predlog spremembe 83

Predlog direktive
Člen 72 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar se prvi pododstavek ne uporablja 
za univerzalno ali delno nasledstvo 
drugega gospodarskega subjekta, ki 
izpolnjuje prvotno določena merila za 
ugotavljanje sposobnosti, na mestu 
prvotnega izvajalca po prestrukturiranju 
podjetja ali stečajnem postopku, če to ne 
vključuje drugih bistvenih sprememb 
naročila in ni namenjeno izogibanju 
uporabe te direktive.

Vendar se prvi pododstavek ne uporablja 
za univerzalno ali delno nasledstvo 
drugega gospodarskega subjekta, ki 
izpolnjuje prvotno določena merila za 
ugotavljanje sposobnosti, na mestu 
prvotnega izvajalca po prestrukturiranju 
podjetja, prenosu kapitala ali sredstev, 
stečajnem postopku ali na podlagi 
pogodbene klavzule, če to ne vključuje 
drugih bistvenih sprememb naročila in ni 
namenjeno izogibanju uporabe te direktive.

Obrazložitev

Zaradi pravilne izvedbe pogodbe, ki se pod nespremenjenimi pogoji še vedno izvaja, je 
povsem upravičeno, da javni organ naročnik pod nadzorom sodišča nasprotuje zamenjavi 
pogodbenega partnerja, če nova pogodbena stranka ne more predložiti enakih finančnih 
jamstev ali zagotovil glede usposobljenosti, kot jih je imel partner, ki ga nadomešča.

Predlog spremembe 84

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 
člena 74, svojo namero objavijo z 
obvestilom o naročilu.

črtano
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Predlog spremembe 85

Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Obvestila iz odstavka 2 vsebujejo 
informacije iz Priloge VI I.

Predlog spremembe 86

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 87

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.

Obrazložitev

Posebna obravnava storitev je upravičena samo, če velja za vse storitve enakega značaja; 
pravne storitve, za katere veljajo enaka načela zaupnosti, ne smejo biti diskriminirane.

Predlog spremembe 88

Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice vzpostavijo ustrezne 
postopke za oddajo naročil v skladu s tem 
poglavjem, pri čemer zagotovijo popolno 
skladnost z načeli preglednosti in enake 
obravnave gospodarskih subjektov, 
javnim organom naročnikom pa 
zagotovijo upoštevanje posebnosti 
zadevnih storitev.

črtano

Predlog spremembe 89

Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da lahko 
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.

2. Države članice zagotovijo, da javni 
organi naročniki upoštevajo potrebo po 
zagotovitvi splošnega dostopa, kakovosti, 
stalnosti, dostopnosti, cenovne 
dostopnosti, razpoložljivosti, varnosti in 
celovitosti storitev, posebne potrebe 
različnih skupin uporabnikov, sodelovanje 
in krepitev vloge uporabnikov ter 
inovativnost.

Obrazložitev

Te značilnosti storitev splošnega pomena so bistvene, zato jih je treba zagotoviti v čim večji 
meri.

Predlog spremembe 90

Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice lahko predpišejo, da 
mora socialne in druge posebne storitve iz 
Priloge XVI opravljati posebna vrsta 
gospodarskih subjektov.
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Obrazložitev

Da socialnih storitev ne bi moglo opravljati podjetje, ki stremi samo za dobičkom in ne 
spodbuja skrbi za posameznike, je treba državam članicam dovoliti določitev pogoja, da 
lahko socialne storitve opravljajo samo določene vrste podjetij. Ta predlog spremembe se 
nanaša na možnosti evropskih regij, da oblikujejo svoje strategije za doseganje rasti in 
razvoja, za ustvarjanje vključujočih družb ter povečanje svoje privlačnosti kot kraja, kjer 
ljudje živijo in delajo.

Predlog spremembe 91

Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. V javnih naročilih za socialne in 
druge posebne storitve, naštete v Prilogi 
XVI, lahko javni organi naročniki od 
gospodarskih subjektov zahtevajo, da v 
določeno dejavnost znova vložijo 
morebitni dobiček iz iste dejavnosti, ali 
med ponudniki dovolijo le nepridobitne 
subjekte.

Obrazložitev

Poudariti je treba, da imajo javni organi naročniki pravico, da postavijo zahteve, ki 
zagotavljajo, da se davkoplačevalski denar za socialne storitve uporablja za ta namen, tudi 
pri javnih naročil in ne le pri internih dejavnostih. Ta predlog spremembe se nanaša na 
možnosti evropskih regij, da oblikujejo svoje strategije za doseganje rasti in razvoja, za 
ustvarjanje vključujočih družb ter povečanje svoje privlačnosti kot kraja, kjer ljudje živijo in 
delajo.

Predlog spremembe 92

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;

(b) splošno in posebno pravno svetovanje
ter praktična navodila javnim organom 
naročnikom glede razlage in uporabe
predpisov in načel o javnih naročilih;
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Obrazložitev

Neodvisen organ, ki je specializirano telo na državni ravni, bi moral biti odgovoren za 
zagotavljanje splošnega in posebnega pravnega svetovanja in praktičnih navodil tako glede 
razlage kot tudi glede uporabe predpisov in načel o javnih naročilih javnim organom 
naročnikom.

Predlog spremembe 93

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 za preprečevanje, odkrivanje in 
primerno poročanje o korupciji, navzkrižju 
interesov ter kakršnih koli nepravilnosti na 
področju javnega naročanja;

Obrazložitev

Da bi dodatno okrepili zakonitost postopkov, ki jih organizirajo javni organi naročniki, in 
dosegli nekatere pedagoške cilje, je treba v to določbo vključiti vse vrste nepravilnosti, ne 
glede na njihovo resnost.

Predlog spremembe 94

Predlog direktive
Člen 85 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za vsako naročilo ali okvirni sporazum ter
vsako vzpostavitev dinamičnega 
nabavnega sistema javni organi naročniki 
pripravijo pisno poročilo, ki vsebuje vsaj 
naslednje:

Za vsako javno naročilo nad mejno 
vrednostjo, naj gre za naročilo ali okvirni 
sporazum, ter vsako vzpostavitev 
dinamičnega nabavnega sistema javni 
organi naročniki pripravijo pisno poročilo, 
ki vsebuje vsaj naslednje:

Obrazložitev

Priprava pisnih poročil v skladu z določbami iz člena 85 bi morala biti obvezna le za „javna 
naročila nad mejno vrednostjo“. Če bi enako veljalo tudi za „javna naročila pod mejno 
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vrednostjo“, bi to privedlo do velikega števila birokratskih postopkov. Takšna bremena 
morajo biti sorazmerna z denarno vrednostjo zadevnega naročila.

Predlog spremembe 95

Predlog direktive
Člen 85 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poročilo ali njegovi najpomembnejši 
elementi se sporočijo Komisiji ali 
nacionalnemu nadzornemu organu, če to 
zahtevata.

Poročilo ali njegovi najpomembnejši 
elementi se sporočijo Komisiji ali 
nacionalnemu nadzornemu organu.

Obrazložitev

Nalaganje tovrstnih obveznosti poročanja, ki niso namenjene obveznemu sporočanju 
ugotovitev, je precej nesmiselno.

Predlog spremembe 96

Predlog direktive
Člen 87 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice za izboljšanje dostopa do 
javnih naročil in za olajšanje pravilnega 
razumevanja določb te direktive 
gospodarskim subjektom, zlasti malim in 
srednje velikim podjetjem, zagotovijo 
ustrezno pomoč, vključno z uporabo 
elektronskih sredstev ali sedanjih mrež, 
namenjenih pomoči podjetjem.

2. Komisija in države članice za izboljšanje 
dostopa do javnih naročil in za olajšanje 
pravilnega razumevanja določb te direktive 
gospodarskim subjektom, zlasti malim in 
srednje velikim podjetjem, zagotovijo 
ustrezno in pravočasno obveščanje in
pomoč, vključno z uporabo elektronskih 
sredstev ali sedanjih mrež, namenjenih 
pomoči podjetjem.

Obrazložitev

Zaradi izjemno tehnične narave besedil bi morala pri teh prizadevanjih sodelovati tudi 
Komisija. Poleg tega je bistvenega pomena, da lahko MSP pravočasno pridobijo informacije, 
ki jih potrebujejo.
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Predlog spremembe 97

Predlog direktive
Člen 87 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4 a. Obvestila iz členov 46, 47 in 48 
vsebujejo informacije o organu ali 
organih iz odstavka 4 tega člena.

Obrazložitev

Zagotoviti je treba splošne in lahko dostopne informacije o organih, ki javnim organom 
naročnikom in podjetjem zagotavljajo pomoč.

Predlog spremembe 98

Predlog direktive
Člen 88 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 a. Države članice ob pomoči Komisije 
sodelujejo pri pripravi smernic za javne 
organe naročnike, ki presojajo, ali v 
posameznih primerih obstaja čezmejno 
zanimanje ali ne, zlasti zato, da bi 
povečali učinkovitost porabe sredstev pri 
izvajanju programov, ki se financirajo iz 
instrumentov kohezijske politike ali 
drugih instrumentov EU.

Obrazložitev

To je v skladu z mnenjem odbora REGI o posodobitvi javnih naročil, zlasti pa z njegovima 
odstavkoma 7 in 15.

Predlog spremembe 99

Predlog direktive
Priloga XVI a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naslednje pravne storitve:
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79112000-2 Storitve pravnega zastopanja
79100000-5 Pravne storitve
79110000-8 Storitve pravnega svetovanja 
in zastopanja
79111000-5 Storitve pravnega svetovanja
79112100-3 Storitve zastopanja 
zainteresiranih strani
79120000-1 Storitve svetovanja o patentih 
in avtorskih pravicah
79121000-8 Storitve svetovanja o 
avtorskih pravicah
79121100-90 Storitve svetovanja o 
programskih avtorskih pravicah
79130000-4 Storitve pravnega 
dokumentiranja in overovljanja
79131000-1 Storitve dokumentiranja
79132000-8 Storitve overovljanja
79140000-7 Storitve pravnega svetovanja 
in obveščanja

Obrazložitev

Posebna obravnava storitev je upravičena samo, če velja za vse storitve enakega značaja; 
pravne storitve, za katere veljajo enaka načela zaupnosti, ne smejo biti diskriminirane.
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