
PA\906373SL.doc PE492.617v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009–2014

Odbor za regionalni razvoj

2011/0438(COD)

26.6.2012

OSNUTEK MNENJA
Odbora za regionalni razvoj

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o javnih naročilih
(COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD))

Poročevalka: Ramona Nicole Mănescu



PE492.617v01-00 2/34 PA\906373SL.doc

SL

PA_Legam



PA\906373SL.doc 3/34 PE492.617v01-00

SL

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pregledno in verodostojno javno naročanje ima posebej pomembno vlogo pri učinkovitosti 
javne porabe in tudi pri vplivu 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. Cilja nadaljnjega razvoja 
zakonodaje EU o javnih naročilih mora biti, da bodo postopki javnega naročanja istočasno 
enostavnejši, cenejši, prijaznejši do MSP in bolj naklonjeni do naložb. 

Komisija in države članice nosijo izjemno odgovornost za zagotavljanje usposabljanja in 
svetovanja, ki je potrebno za nudenje informacij in pomoči regionalnim in lokalnim organom 
ter MSP, pa tudi za vključevanje ostalih zainteresiranih strani, da bi zagotovile učinkovito in 
ozaveščeno udeležbo pri javnih naročilih in tako zmanjšale pogostost napak in nepravilnosti 
ter razvile 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. 

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 zakonodaje 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 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 
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.

(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 
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
in spodbudili predvsem sodelovanje malih 
in srednjih podjetij pri oddaji javnih 
naročil, naročnikom pa omogočili boljšo 
uporabo oddaje javnih naročil v podporo 
skupnim družbenim ciljem, brez poseganja 
v njihovo avtonomnost odločanja glede 
tega, kaj naj naročijo in kupijo. 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.

Or. en
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Obrazložitev

V avtonomnost naročnikov glede tega, kaj kupijo, ne bi smeli posegati.

Predlog spremembe 2

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. 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.

Or. en

Obrazložitev

Krepitev vloge MSP na področju javnih naročil je še posebej pomembna.
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Predlog spremembe 3

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 
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.

(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 
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.

Or. en

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

Predlog spremembe 4

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

(51) Vsi javni organi naročniki nimajo 
notranjega strokovnega znanja za 
obravnavanje ekonomsko ali tehnično 
zapletenih naročil. Zato je ustrezna 
strokovna podpora učinkovita dopolnitev
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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.

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, zlasti MSP, uporabljati 
upravno pomoč, zlasti pri udeležbi v 
postopkih čezmejnih javnih naročil.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 53 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(53a) Način prenosa te direktive je 
izjemnega pomena za dosego 
poenostavitve, pa tudi za zagotavljanje 
enotnega pristopa glede razlage in 
uporabe 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.

Or. en
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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 6

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, ki ne 
privedejo nujno do enakih rezultatov, 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.

Or. en

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 7

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 

(b) 300 000 EUR za javna naročila blaga in 
storitev, ki jih oddajo centralni vladni 
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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;

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;

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 8

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;

Or. en

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 realistične.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Višina mejnih vrednosti se letno prilagaja 
glede na spremembe v usklajenem 
indeksu cen življenjskih potrebščin 
Evropskega gospodarskega prostora.



PE492.617v01-00 10/34 PA\906373SL.doc

SL

Or. en

Obrazložitev

Fiksna višina mejnih vrednosti ne odraža neprestanih sprememb dejanske kupne moči. Zato je 
treba zagotoviti povezavo in prilagajanje mejnih vrednosti z uveljavljenim indeksom.

Predlog spremembe 10

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 določenih 
sektorjih in vrstah pogodb spremeni.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 11

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:

Or. en

Obrazložitev

Pred spreminjanjem mejnih vrednosti v določenih gospodarskih panogah in pri nekaterih 
vrstah naročil se je treba posvetovati z državami članicami.
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Predlog spremembe 12

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 za reševanje sporov;

Or. en

Obrazložitev

„Storitve za reševanje sporov“ so posebne storitve na področju sprave, povezane z uporabo 
pogojev Mednarodne zveze svetovalnih inženirjev (FIDIC) v pogodbah za gradbena in 
inženirska dela, ki jih je sprejela Svetovna banka.

Predlog spremembe 13

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;

Or. en

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. 
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Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) organe odločanja odvisne pravne osebe 
sestavljajo predstavniki vseh udeleženih 
javnih organov naročnikov;

(a) organe odločanja odvisne pravne osebe 
sestavljajo predstavniki vseh udeleženih 
javnih organov naročnikov, pri čemer 
lahko javni organi naročniki imenujejo 
skupne predstavnike;

Or. en

Obrazložitev

Imenovanje skupnih predstavnikov je običajna praksa. Nobenega razloga ni, da bi ta 
učinkovit način vzajemno sprejetega sodelovanja prepovedali.

Predlog spremembe 15

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 udeležba zasebnega sektorja ni bila 
nameravana oziroma je ni bilo mogoče 
predvideti v času prvotnega naročila.

Or. en

Obrazložitev

Na podlagi odločitev Evropskega sodišča (C-458/03) je jasno, da vsaka udeležba zasebnega 
sektorja ne vodi nujno do prekinitve obstoječih pogodb.
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Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 15 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Načela javnega naročanja Namen in načela javnega naročanja

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Namen te direktive je zaščititi učinkovito 
porabo javnih sredstev, zagotoviti visoko 
kakovost javnega naročanja, okrepiti 
konkurenco in delovanje trgov javnih 
naročil ter zaščititi enake možnosti za 
podjetja in ostale izvajalce pri oddaji 
javnih naročil blaga, storitev in gradenj v 
skladu s konkurenčnimi razpisnimi 
postopki javnega naročanja.

Or. en

Obrazložitev

Nekatere države članice so nakazale, da bi bilo treba vključiti tudi sklicevanje na namen te 
direktive.
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Predlog spremembe 18

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.

Or. en

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 19

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Javni organi naročniki lahko določijo 
posebne pogoje za izvedbo naročila s strani 
skupine, če so ti pogoji utemeljeni z 
objektivnimi razlogi in sorazmerni. Ti 
pogoji lahko od skupine zahtevajo, da po 
oddaji naročila prevzame posebno pravno 
obliko, če je ta sprememba nujna za 
ustrezno izvedbo naročila.

Javni organi naročniki lahko določijo 
posebne pogoje za izvedbo naročila s strani 
skupine, če so ti pogoji utemeljeni z 
objektivnimi razlogi in sorazmerni. Ti 
pogoji lahko od skupine zahtevajo, da po 
oddaji naročila prevzame posebno pravno 
obliko, če je ta sprememba nujno potrebna
za ustrezno izvedbo naročila.

Or. en
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Obrazložitev

To zahtevo bi morali čim bolj omejiti, da bi se izognili nalaganju kakršnih koli nepotrebnih 
bremen podjetjem, zlasti MSP.

Predlog spremembe 20

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, 
gospodarskih subjektih ali programih 
invalidnih ali prikrajšanih delavcev.

Države članice lahko pridržijo pravico do 
sodelovanja v postopkih naročanja za:

(a) zaščitene delavnice ali pa določijo, da 
se ta 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.
V obvestilu o javnem razpisu se navede 
sklic na to določbo.

Or. en

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 
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med obema nizoma okoliščin in ju obravnavati ločeno.

Predlog spremembe 21

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 
veljavne nacionalne zakonodaje.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 22

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 

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.
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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.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 23

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

Or. en

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 24

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.

Or. en
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 25

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, 
povabilo k potrditvi interesa.

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, 
povabilo k potrditvi interesa.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 26

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.

Or. en

Obrazložitev

Novi roki so s praktičnega vidika prekratki, zlasti za MSP, in bi lahko omejevali konkurenco.
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Predlog spremembe 27

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:

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 28

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.

Or. en

Obrazložitev

Novi roki so s praktičnega vidika prekratki, zlasti za MSP, in bi lahko omejevali konkurenco.
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Predlog spremembe 29

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.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 30

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 
se mora dati za nameravano posredovanje 
določenih rešitev ali drugih določenih 
zaupnih informacij.

Javni organi naročniki delujejo v najboljši 
možni 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, ki ga ni mogoče 
zahtevati kot pogoj za sodelovanje v 
postopku konkurenčnega dialoga.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se zagotovi zadostno varstvo pravic intelektualne lastnine za rešitve, ki jih 
ponudnik predlaga v okviru svoje ponudbe. 
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Predlog spremembe 31

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1 a) Postopek konkurenčnega dialoga 
lahko traja največ 12 mesecev po objavi 
obvestila o javnem razpisu.

Or. en

Obrazložitev

Postopek konkurenčnega dialoga je uvedla direktiva 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 32

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).

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 33

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 
okvirnega sporazuma.

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 34

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

Or. en

Obrazložitev

Izjema za „nekatera naročila storitev in nekatera naročila gradenj, katerih predmet so 
intelektualne storitve, kot je načrtovanje gradenj“, ki jo je določila direktiva iz leta 2004, je 
sedaj odpravljena. Dokazano je bilo, da imajo „obratne dražbe“ za svetovalni inženiring 
močne negativne učinke, neposredno ali posredno, na kakovost zagotavljanja storitev in na 
posledično uporabo njihovih rezultatov v gradbeništvu ali proizvodnji.
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Predlog spremembe 35

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:

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 36

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.

Or. en

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 pododstavek of 
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točka 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 37

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.

Or. en

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 38

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 

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 
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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.

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.

Or. en

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 39

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
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:

V primeru omejenih postopkov in 
konkurenčnih postopkov s pogajanji 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:

Or. en

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 40

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 

2. Javni organi naročniki se lahko odločijo, 
da ne oddajo naročila ponudniku, ki je 
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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.

predložil najboljšo ponudbo, če so 
ugotovili, da ta ponudba ni skladna z 
obveznostmi, določenimi v zakonodaji 
Unije ali države članice na področju 
socialnega in delovnega prava ali 
okoljskega prava, ali določbami 
mednarodnega socialnega in okoljskega 
prava, naštetimi v Prilogi XI.

Or. en

Obrazložitev

Razširitev morebitnih pravnih obveznosti na področju socialnega, delovnega in okoljskega 
prava je dober način za povečanje trajnostne usmerjenosti javnih naročil in krepitev zaupanja 
vanje.

Predlog spremembe 41

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:

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 42

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, ki 
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upravičeno ne dovoljujejo javnim 
organom naročnikom, da bi spoštovali ta 
rok.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 43

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.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 44

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.

Or. en
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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 45

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;

Or. en

Obrazložitev

Vključiti je treba učinkovitejša socialna merila, ki sledijo duhu strategije Evropa 2020, da bi 
v večji meri prispevali k trajnostni rasti.

Predlog spremembe 46

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 

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 
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določijo v dokumentaciji v zvezi z oddajo 
naročila.

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.

Or. en

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 47

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.

Or. en

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.
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Predlog spremembe 48

Predlog direktive
Člen 73 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) Sodišče Evropske unije po postopku v 
skladu s členom 258 Pogodbe ugotovi, da 
država članica ni izpolnila svojih 
obveznosti iz pogodb, ker naročnik iz te 
države članice pri oddajanju zadevnega 
naročila ni izpolnil svojih obveznosti iz 
pogodb in te direktive.

(c) Sodišče Evropske unije po postopku v 
skladu s členom 258 Pogodbe ugotovi, da 
država članica ni izpolnila svojih 
obveznosti iz pogodb, ker naročnik iz te 
države članice pri oddajanju zadevnega 
naročila ni izpolnil svojih obveznosti iz 
pogodb in te direktive, za katere velja 
pravica do nadomestila pogodbenega 
partnerja.

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na „pogoje, določene v nacionalnem pravu“ ni dovolj, da bi presegli 
pomanjkanje pravil glede nadomestila v primeru prekinitve pogodb - tudi če ni prišlo do 
kršitve pogodbenih obveznosti - pred njenim predvidenim iztekom. Poleg tega je treba pravila 
glede nadomestila uvesti v pravo EU, da bi zagotovili njihovo učinkovito izvajanje v vseh 
državah članicah. Za vlagatelje je pomembno, da jih pravo EU zaščiti pred ropanjem, kot sta 
nacionalizacija naložb brez ustreznega nadomestila in škoda, ki jo utrpijo zaradi enostranske 
prekinitve pogodb.

Predlog spremembe 49

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. Poleg tega lahko države 
članice določijo, da izbira izvajalca storitev 
ne temelji le na ceni zagotavljanja storitev.
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Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 50

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;

Or. en

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.

Predlog spremembe 51

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;

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 52

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:

Or. en

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 
vrednostjo“, bi to privedlo do velikega števila birokratskih postopkov. Takšna bremena 
morajo biti sorazmerna z denarno vrednostjo zadevnega naročila.

Predlog spremembe 53

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.

Or. en

Obrazložitev

Nalaganje tovrstnih obveznosti poročanja, ki niso namenjene obveznemu sporočanju 
ugotovitev, je precej nesmiselno.
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Predlog spremembe 54

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.

Or. en

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.

Predlog spremembe 55

Predlog direktive
Člen 87 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba splošne in zlahka dostopne informacije o organih, ki javnim organom 
naročnikom in podjetjem zagotavljajo pomoč.
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Predlog spremembe 56

Predlog direktive
Člen 88 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1a. 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.

Or. en

Obrazložitev

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


