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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Javna naročila imajo pomembno vlogo v splošni gospodarski uspešnosti Evropske unije. Javni 
organi porabijo približno 18 % BDP za naročilo blaga, gradenj in storitev. Glede na obseg 
nabav se javno naročanje lahko uporabi kot močan vzvod pri oblikovanju enotnega trga za 
spodbujanje pametne, trajnostne in vključujoče rasti.

Javna naročila imajo bistveno vlogo tudi v strategiji Evropa 2020 kot eden izmed tržnih 
instrumentov, ki ga je treba uporabiti za uresničevanje ciljev izboljšanja poslovnega okolja in 
pogojev za inovativnost podjetij ter spodbujanje širše uporabe zelenih javnih naročil, ki 
podpirajo prehod na nizkoogljično gospodarstvo, gospodarno z viri. V strategiji Evropa 2020 
je poudarjeno, da je treba s politiko na področju javnih naročil zagotoviti najučinkovitejšo 
rabo javnih sredstev, trgi javnih naročil pa morajo biti odprti v vsej Uniji.

Pripravljavka mnenja pozdravlja predlog Komisije za posodobitev direktiv o javnih naročilih. 
Zakonodajni predlog bi moral vzpostaviti enostavnejše in prožnejše postopke javnega 
naročanja za javne organe naročnike ter podjetjem, zlasti malim in srednjim, zagotoviti lažji 
dostop do teh naročil. S prenovo zakonodaje na tem področju bi morali doseči ravnotežje med 
poenostavitvijo predpisov ter poštenimi in učinkovitimi postopki, povezanimi z inovativnimi 
in trajnostnimi merili za dodeljevanje naročil, obenem pa je treba povečati uporabo 
elektronskega javnega naročanja. 

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 oddaja naročila vključuje dejavnike, povezane s proizvodnim postopkom. 
Pripravljavka mnenja je trdno prepričana, da bi morali javni organi naročniki uporabljati 
merilo za dodelitev „ekonomsko najugodnejše in najbolj trajnostno usmerjene ponudbe“ ter 
odpraviti alternativno merilo „najnižje cene“. Ker je v merilu ekonomsko najugodnejše in 
najbolj trajnostno usmerjene ponudbe upoštevana tudi cena, bodo lahko javni organi naročniki 
sprejeli najustreznejšo odločitev glede na svoje posebne potrebe ter pri tem upoštevali ceno, 
strateške družbene cilje, inovativne rešitve ter družbena in okoljska merila.
Z javnimi naročili bi bilo treba spodbujati inovacije. Naročnike je treba spodbujati, da 
kupujejo inovativne izdelke in storitve, s katerimi lahko dosegajo cilje trajnostnega razvoja. 
Potrebne so nove inovativne rešitve in ideje, zlasti na področju prometa, javna naročila pa bi 
bilo treba uporabiti kot orodje za uresničevanje teh potreb.

Treba bi bilo posodobiti vidike življenjskega cikla in upoštevati vplive celotnega 
proizvodnega postopka na družbo in okolje. Javni organi naročniki bi morali imeti več 
možnosti, da določijo zahteve tudi glede proizvodnega postopka in ne le glede izdelka. Tako 
bodo javna naročila postala bolj trajnostna, tudi v prometnem sektorju.

Javni organi naročniki morajo pri pripravi tehničnih specifikacij vseh javnih naročil, ki naj bi 
jih uporabljali ljudje, upoštevati merila dostopnosti za invalide ali ustreznosti za vse 
uporabnike. To je predvsem bistveno na področju javnega prometa in turizma.
Poleg tega je treba okrepiti določbe o oddaji del podizvajalcem. Od ponudnika se mora 
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zahtevati, da v svoji ponudbi opredeli morebitni delež naročila, za izvedbo katerega namerava 
kot podizvajalce najeti tretje osebe, in da navede tudi vse predlagane podizvajalce. Poleg tega 
morajo glavni izvajalec in vsi podizvajalci kazensko in civilno odgovarjati v primeru 
neskladnosti z zakonodajo. Potreben je tudi sistem nadzora vseh delov izvajalske verige.

Pripravljavka mnenja je na navedene pripombe vložila številne predloge sprememb. V 
nekaterih primerih je bilo treba določbe, ki jih predlaga Komisija, črtati, saj se lahko nekatera 
vprašanja zaradi sektorskih in regionalnih posebnosti učinkoviteje obravnavajo v nacionalni 
zakonodaji, kar je v skladu z načeloma subsidiarnosti in boljše ureditve.

Nenazadnje bi želela tudi poudariti, da je treba zagotoviti pravno varnost in skladnost direktiv 
o javnih naročilih z veljavno zakonodajo Unije v prometnem sektorju in na področju poštnih 
storitev.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem 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 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Ta direktiva ne posega v zakonodajo 
Unije v obširno reguliranih sektorjih, 
zlasti na področju prevoza in poštnih 
storitev.

Predlog spremembe 2
Predlog direktive
Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8b) Poskrbeti je treba, da socialni vidik 
poštnih storitev na podeželskih območjih 
ob odpiranju tega trga konkurenci ne bo 
zanemarjen.

Predlog spremembe 3
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Javno naročilo v smislu te direktive 
pomeni nakup ali druge oblike pridobitve
gradbenih del, blaga in storitev s strani 
enega ali več naročnikov od gospodarskih 
subjektov, ki jih ti naročniki izberejo, pod 
pogojem, da so gradbena dela, blago ali
storitve namenjeni eni izmed dejavnosti iz 
členov 5 do 11.

Javno naročilo v smislu te direktive 
pomeni odplačno pogodbo za pridobitev
gradenj, blaga in storitev s strani enega ali 
več naročnikov od gospodarskih subjektov, 
ki jih ti naročniki izberejo, pod pogojem, 
da so gradnje, blago ali storitve namenjene 
eni izmed dejavnosti iz členov 5 do 11.

Predlog spremembe 4
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

Predlog spremembe 5
Predlog direktive
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) „življenjski cikel“ pomeni vse 
zaporedne in/ali medsebojno povezane 
faze, vključno s proizvodnjo, prevozom, 
uporabo in vzdrževanjem, v življenjski 
dobi izdelka ali gradnje oziroma med 
zagotavljanjem storitve, od nabave 
surovin ali ustvarjanja virov do 
odstranitve, uničenja in dokončanja;

(22) „življenjski cikel“ pomeni finančno 
ovrednotenje vseh stroškov, povezanih z 
javnim naročilom, kadar je to mogoče, 
tudi stroškov vzdrževanja in učinkovite 
rabe virov (vključno z energijo), stroškov 
recikliranja ob koncu življenjske dobe in 
stroškov socialnih učinkov, kadar se ti 
nanašajo na izvajanje naročila. 
Učinkovito projektiranje, načrtovanje in 
uporaba elektronskih sredstev se lahko 
tudi vključijo v finančno ovrednotenje 
življenjskega cikla. Za namene javnega 
naročanja življenjski cikel poteka od 
nakupa skozi vso življenjsko dobo 
gradenj, blaga in storitev in je sestavni in 
neločljivi del izračuna tega, kar 
predstavlja ekonomsko najugodnejšo 



PE491.261v02-00 6/26 AD\913082SL.doc

SL

ponudbo.

Obrazložitev

Medtem ko so javni organi naročniki v skladu z interesom davkoplačevalcev odgovorni, da 
zagotovijo najboljše razmerje med ceno in kakovostjo pri izbiri rešitve prek javnega naročila 
ter da se to dolgoročno ne izkaže kot dražje za družbo ali okolje, se ta odgovornost lahko 
razumno začne šele s trenutkom nakupa.

Predlog spremembe 6
Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Ta direktiva se brez poseganja v 
Direktivo 97/67/ES uporablja za dejavnosti 
v zvezi z opravljanjem:

Predlog spremembe 7
Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je poštne storitve, ki niso del univerzalnih storitev, izvzeti iz 
obveznosti iz te direktive. Glede na to, da se navedene storitve ponujajo na konkurenčnem 
trgu, bi obvezna izvedba razpisa vodila v slabši konkurenčni položaj v primerjavi s 
konkurenčnimi ponudniki na trgu.

Predlog spremembe 8
Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva se ne uporablja za naročila, 
katerih namen je omogočiti opravljanje 
dejavnosti iz členov 5 do 11, če lahko 
država članica ali naročniki po uvedbi 
zahteve v skladu s členom 28 dokažejo, da 
je v državi članici, v kateri se dejavnost 
opravlja, ta neposredno izpostavljena
konkurenci na trgih, do katerih dostop ni 
omejen; prav tako se ne uporablja za 
natečaje, ki so organizirani za izvajanje 
take dejavnosti na zadevnem geografskem 
območju. Taka ocena konkurence, ki se 
opravi ob upoštevanju informacij, ki so na 
voljo Komisiji, in za namene te direktive, 
ne posega v uporabo konkurenčnega prava.

1. Ta direktiva se ne uporablja za naročila, 
katerih namen je omogočiti opravljanje 
dejavnosti iz členov 5 do 11, če lahko 
država članica ali naročniki po uvedbi 
zahteve v skladu s členom 28 dokažejo, da 
so v državi članici, v kateri se dejavnost 
opravlja, dejavnost ali njeni posebni 
sektorji ali segmenti neposredno 
izpostavljeni konkurenci na trgih, do 
katerih dostop ni omejen; prav tako se ne 
uporablja za natečaje, ki so organizirani za 
izvajanje take dejavnosti na zadevnem 
geografskem območju. Taka ocena 
konkurence, ki se opravi ob upoštevanju 
informacij, ki so na voljo Komisiji, in za 
namene te direktive, ne posega v uporabo 
konkurenčnega prava.

Obrazložitev

Nekateri sektorji trga železniških storitev so že neposredno izpostavljeni konkurenci in prosto 
dostopni, zato ne bi smeli spadati na področje uporabe te direktive.

Predlog spremembe 9
Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 3 – prvi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene odstavka 1 se šteje, da dostop 
do trga ni omejen, če država članica izvaja 
in uporablja zakonodajo Unije, navedeno v 
Prilogi III.

Za namene odstavka 1 se šteje, da dostop 
do trga ni omejen, če država članica izvaja 
in uporablja zakonodajo Unije, navedeno v 
Prilogi III, ali če razširi uporabo načel, 
določenih s to zakonodajo, na zadevni trg.

Predlog spremembe 10
Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 – prvi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar država članica ali naročnik, če tako 
določa zakonodaja zadevne države članice, 

Kadar država članica ali naročnik, če tako 
določa zakonodaja zadevne države članice, 
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meni, da je v skladu z merili iz člena 27(2) 
in (3) določena dejavnost neposredno 
izpostavljena konkurenci na trgih, do 
katerih dostop ni omejen, lahko predloži 
zahtevek za ugotovitev, da se ta direktiva 
ne uporablja za oddajanje naročil ali 
organizacijo projektnih natečajev za 
izvajanje navedene dejavnosti.

meni, da je v skladu z merili iz člena 27(2) 
in (3) določena dejavnost popolnoma ali 
delno, tudi glede svojih posameznih 
sektorjev ali segmentov, neposredno 
izpostavljena konkurenci na trgih, do 
katerih dostop ni omejen, lahko predloži 
zahtevek za ugotovitev, da se ta direktiva 
ne uporablja za oddajanje naročil ali 
organizacijo projektnih natečajev za 
izvajanje navedene dejavnosti ali njenega 
posameznega sektorja ali segmenta.

Obrazložitev

Nekateri sektorji trga železniških storitev so že neposredno izpostavljeni konkurenci in prosto 
dostopni, zato ne bi smeli spadati na področje uporabe te direktive.

Predlog spremembe 11
Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 – drugi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zahtevam mora biti priloženo obrazloženo 
in utemeljeno stališče, ki ga je sprejel 
neodvisen nacionalni organ, ki je pristojen 
za zadevno dejavnost. V tem stališču so 
temeljito analizirani pogoji za možno 
uporabo člena 27(1) za zadevno dejavnosti 
v skladu z odstavkoma 2 in 3 zadevnega 
člena.

Zahtevam mora biti priloženo obrazloženo 
in utemeljeno stališče, ki ga je sprejel 
neodvisen nacionalni organ, ki je pristojen 
za zadevno dejavnost ali njen posamezni 
sektor ali segment. V tem stališču so 
temeljito analizirani pogoji za možno 
uporabo člena 27(1) za zadevno dejavnosti 
v skladu z odstavkoma 2 in 3 zadevnega 
člena.

Obrazložitev

Nekateri sektorji trga železniških storitev so že neposredno izpostavljeni konkurenci in prosto 
dostopni, zato ne bi smeli spadati na področje uporabe te direktive.

Predlog spremembe 12
Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 2 – prvi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na podlagi zahtevka, predloženega v 
skladu z odstavkom 1 tega člena, lahko 

Na podlagi zahtevka, predloženega v 
skladu z odstavkom 1 tega člena, lahko 
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Komisija z izvedbenim sklepom, sprejetim 
v obdobjih iz odstavka 4 tega člena, 
ugotovi, ali je dejavnost iz členov 5 do 11 
neposredno izpostavljena konkurenci na 
podlagi meril iz člena 27. Zadevni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 100(2).

Komisija z izvedbenim sklepom, sprejetim 
v obdobjih iz odstavka 4 tega člena, 
ugotovi, ali so dejavnost ali njen 
posamezni sektor ali segment iz členov 5 
do 11 neposredno izpostavljeni konkurenci 
na podlagi meril iz člena 27. Zadevni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 100(2).

Obrazložitev

Nekateri sektorji trga železniških storitev so že neposredno izpostavljeni konkurenci in prosto 
dostopni, zato ne bi smeli spadati na področje uporabe te direktive.

Predlog spremembe 13
Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 2 – drugi pododstavek – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za naročila, katerih namen je omogočiti 
opravljanje zadevne dejavnosti, in za 
projektne natečaje, ki so organizirani za 
opravljanje take dejavnosti, ta direktiva več 
ne velja v katerem koli od naslednjih 
primerov:

Za naročila, katerih namen je omogočiti 
opravljanje zadevne dejavnosti ali njenega 
posameznega sektorja ali segmenta, in za 
projektne natečaje, ki so organizirani za 
opravljanje take dejavnosti ali njenega 
posameznega sektorja ali segmenta, ta 
direktiva več ne velja v katerem koli od 
naslednjih primerov:

Obrazložitev

Nekateri sektorji trga železniških storitev so že neposredno izpostavljeni konkurenci in prosto 
dostopni, zato ne bi smeli spadati na področje uporabe te direktive.

Predlog spremembe 14
Predlog direktive
Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene tega člena „osebni interesi“ 
pomenijo kakršne koli družinske, 
čustvene, ekonomske, politične ali druge 
skupne interese s kandidati ali ponudniki, 
vključno z navzkrižjem poklicnih 
interesov.

črtano
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Obrazložitev

To se lahko učinkoviteje obravnava v nacionalni zakonodaji.

Predlog spremembe 15
Predlog direktive
Člen 36 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) morajo člani osebja iz odstavka 2(a) 
razkriti vsako navzkrižje interesov v zvezi 
s katerim koli kandidatom ali 
ponudnikom takoj, ko so seznanjeni s 
takim navzkrižjem interesov, da lahko 
javni organ naročnik sprejme ukrepe za 
njegovo odpravo,

črtano

Obrazložitev

To se lahko učinkoviteje obravnava v nacionalni zakonodaji.

Predlog spremembe 16
Predlog direktive
Člen 36 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Javni organ naročnik pri navzkrižju 
interesov sprejme ustrezne ukrepe.
Navedeni ukrepi lahko vključujejo 
zavrnitev zadevnega člana osebja za 
vključitev v zadevni postopek javnega 
naročanja ali prerazporeditev nalog in 
odgovornosti članov osebja. Če navzkrižja 
interesov ni mogoče učinkovito odpraviti 
kako drugače, se zadevni kandidat ali 
ponudnik izključi iz postopka.

Javni organ naročnik pri navzkrižju 
interesov sprejme ustrezne ukrepe.

Obrazložitev

Te ukrepe je treba natančno opredeliti na nacionalni ravni.
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Predlog spremembe 17
Predlog direktive
Člen 37 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) nedovoljeno vplivali na postopek 
odločanja naročnika ali pridobili zaupne 
informacije, ki bi jim lahko zagotovile 
neupravičene prednosti v postopku 
naročanja;

črtano

Predlog spremembe 18
Predlog direktive
Člen 37 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) sklenili dogovorov z drugimi kandidati 
in ponudniki s ciljem izkrivljati 
konkurenco, ali

črtano

Predlog spremembe 19
Predlog direktive
Člen 37 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) namerno predložili zavajajočih 
informacij, ki bi lahko pomembno vplivale 
na odločitve o izključitvi, izboru ali oddaji 
naročila.

črtano

Predlog spremembe 20
Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice lahko določijo, da lahko 
naročniki postopek s pogajanji brez 
predhodnega javnega razpisa uporabijo 
samo v posebnih primerih in okoliščinah, 
ki so izrecno navedeni v členu 42.

3. Države članice lahko določijo, da lahko 
naročniki postopek s pogajanji brez 
predhodnega javnega razpisa uporabijo 
samo v posebnih primerih in okoliščinah, 
ki so izrecno navedeni v členu 42, če 
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zagotovijo enako obravnavo vseh 
ponudnikov.

Predlog spremembe 21
Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 1 – tretji pododstavek

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 šestih let, razen v izjemnih primerih, ki 
se ustrezno utemeljijo, zlasti s predmetom 
okvirnega sporazuma.

Predlog spremembe 22
Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Okvirni sporazum, ki se sklene z več kot 
enim gospodarskim subjektom, se lahko 
izvaja na enega od naslednjih dveh 
načinov:

črtano

(a) na podlagi pogojev iz okvirnega 
sporazuma, brez ponovnega odpiranja 
konkurence, če navedeni sporazum 
vsebuje vse določbe glede zagotavljanja 
zadevnih gradenj, storitev in blaga ter 
objektivne pogoje za izbiro gospodarskih 
subjektov, podpisnikov okvirnega 
sporazuma, ki jih bodo izvedli; objektivni 
pogoji se navedejo v dokumentaciji v zvezi 
z oddajo naročila;
(b) če okvirni sporazum ne vsebuje vseh 
pogojev, ki urejajo zagotavljanje gradenj, 
storitev in blaga, s ponovnim odpiranjem 
konkurence med gospodarskimi subjekti, 
ki so podpisniki okvirnega sporazuma.

Predlog spremembe 23
Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Konkurenca iz odstavka (4)(b) temelji 
na enakih pogojih, kot se uporabijo za 
oddajo okvirnega sporazuma, ter po 
potrebi na natančneje opredeljenih 
pogojih in, če je ustrezno, drugih pogojih 
iz specifikacij okvirnega sporazuma v 
skladu z naslednjim postopkom:

črtano

(a) za vsako naročilo za oddajo se
naročniki v pisni obliki posvetujejo z 
gospodarskimi subjekti, ki so sposobni 
izvesti naročilo;
(b) naročniki določijo rok, ki je dovolj 
dolg, da ponudnikom omogoča oddajo 
ponudb za vsako posamezno naročilo, 
upoštevajoč dejavnike, kot so zapletenost 
predmeta naročila in čas, ki je potreben za 
pošiljanje ponudb;
(c) ponudbe se predložijo v pisni obliki in 
se ne odprejo do izteka roka, določenega 
za odgovor;
(d) naročniki vsako naročilo oddajo 
ponudniku, ki je predložil najboljšo 
ponudbo na podlagi meril za oddajo iz 
specifikacij okvirnega sporazuma.

Predlog spremembe 24
Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Ta člen ne posega v določbe 
Direktive 97/67/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 
1997 o skupnih pravilih za razvoj 
notranjega trga poštnih storitev v 
Skupnosti in za izboljšanje kakovosti 
storitve in Uredbe (ES) št. 1370/2007 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. oktobra 2007 o javnih storitvah 
železniškega in cestnega potniškega 
prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta 
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(EGS) št. 1191/69 in št. 1107/70.

Predlog spremembe 25
Predlog direktive
Člen 54 – odstavek 1 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za vsa javna naročila, katerih predmet je 
namenjen uporabi oseb, bodisi splošne 
javnosti ali osebja naročnika, se te tehnične 
specifikacije, razen v ustrezno utemeljenih 
primerih, pripravijo tako, da upoštevajo 
merila glede dostopnosti za invalidne osebe 
ali zasnovo za vse uporabnike.

Za vsa javna naročila, katerih predmet je 
namenjen uporabi oseb, bodisi splošne 
javnosti ali osebja naročnika, se te tehnične 
specifikacije, razen v ustrezno utemeljenih 
primerih, ki se navedejo v javnem razpisu, 
pripravijo tako, da upoštevajo merila glede 
dostopnosti za invalidne osebe ali zasnovo 
za vse uporabnike.

Predlog spremembe 26
Predlog direktive
Člen 54 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Tehnične specifikacije lahko po 
potrebi vsebujejo tudi zahteve, ki se 
nanašajo na:
(a) uspešno izvajanje, vključno s 
stopnjami okoljske in podnebne 
uspešnosti ter uspešnosti v zvezi z 
družbeno trajnostnim proizvodnim 
postopkom;
(b) življenjski cikel;
(c) družbeno trajnosten proizvodni 
postopek;
(d) organiziranost, usposobljenost in 
izkušnje osebja, določenega za izvajanje 
zadevnega javnega naročila;
(e) varnost ali dimenzije, vključno s 
postopki glede zagotavljanja kakovosti, 
terminologije, znakov, preizkušanj in 
metod preizkušanja, pakiranja, 
zaznamovanja in označevanja ter navodil 
za uporabo;
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(f) pravila glede načrtovanja in ocene 
stroškov, pogoje za testiranje, inšpekcijske 
preglede in sprejemljivost gradenj in 
konstrukcijskih metod ali tehnik ter vse 
druge tehnične pogoje, ki jih lahko 
predpiše javni organ naročnik v skladu s 
splošnimi ali posebnimi predpisi glede 
končanih gradenj in materialov ali delov, 
ki jih vključujejo.

Predlog spremembe 27
Predlog direktive
Člen 69 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) vsakega ponudnika, ki je oddal 
sprejemljivo ponudbo, o lastnostih in 
relativnih prednostih izbrane ponudbe ter 
o imenu izbranega ponudnika ali 
podpisnikov okvirnega sporazuma;

črtano

Predlog spremembe 28
Predlog direktive
Člen 70 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

5. Javni organi naročniki lahko ne oddajo
naročila ponudniku, ki je predložil 
najboljšo ponudbo, če so ugotovili, da ta 
ponudba ni skladna z obveznostmi, 
določenimi v zakonodaji Unije ali držav 
članic na področju socialnega, delovnega, 
zdravstvenega, varnostnega ali okoljskega 
prava, pa tudi z obveznostmi iz kolektivnih 
pogodb, ki veljajo v kraju izvajanja 
gradnje ali storitve oziroma dobave blaga, 
ali z določbami mednarodnega socialnega 
in okoljskega prava, naštetimi v 
Prilogi XIV.
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Predlog spremembe 29
Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) za naročila storitev in naročila, ki 
vključujejo načrtovanje gradenj, se lahko 
upoštevajo organizacija, usposobljenost in 
izkušenost osebja, dodeljenega za izvajanje 
zadevnega naročila;

Predlog spremembe 30
Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Merila za dodelitev zagotavljajo 
učinkovito in pošteno konkurenco ter 
vključujejo zahteve, ki javnemu organu 
naročniku omogočajo, da učinkovito 
preverja informacije, ki jih predložijo 
ponudniki, in tako ugotovi, ali ti 
izpolnjujejo merila za dodelitev.

Predlog spremembe 31
Predlog direktive
Člen 79 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Neobičajno ugodne ponudbe Cena ponudbe

Predlog spremembe 32
Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Naročnik od gospodarskih subjektov 
zahteva, da pojasnijo zaračunano ceno ali 
stroške, če so izpolnjeni vsi naslednji 
pogoji:

1. Naročnik od gospodarskih subjektov 
zahteva, da natančno pojasnijo zaračunano 
ceno ali stroške njihove ponudbe.

Predlog spremembe 33
Predlog direktive
Člen 79 – 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;

črtano

Obrazložitev

To se lahko ob upoštevanju sektorskih in regionalnih posebnosti učinkoviteje obravnava v 
nacionalni zakonodaji.

Predlog spremembe 34
Predlog direktive
Člen 79 – 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;

črtano

Obrazložitev

To se lahko ob upoštevanju sektorskih in regionalnih posebnosti učinkoviteje obravnava v 
nacionalni zakonodaji.

Predlog spremembe 35
Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) predloženih je bilo vsaj pet ponudb. črtano
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Obrazložitev

To se lahko ob upoštevanju sektorskih in regionalnih posebnosti učinkoviteje obravnava v 
nacionalni zakonodaji.

Predlog spremembe 36
Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Javni organi naročniki pred zavrnitvijo 
ponudb zahtevajo dodatna pojasnila, če se 
zdi, da so ponudbe neobičajno ugodne.

Predlog spremembe 37
Predlog direktive
Člen 79 – odstavek 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) skladnost z obveznostmi iz 
zakonodaje Unije ali držav članic na 
področju socialnega, delovnega, 
zdravstvenega, varnostnega ali okoljskega 
prava, pa tudi z obveznostmi iz kolektivnih 
pogodb, ki veljajo v kraju izvajanja 
gradnje ali storitve oziroma dobave blaga, 
ali z določbami mednarodnega socialnega 
in okoljskega prava, naštetimi v 
Prilogi XIV;

Predlog spremembe 38
Predlog direktive
Člen 81 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Naročnik lahko v dokumentaciji v zvezi 
z oddajo naročila zahteva oziroma država 
članica lahko od njega zahteva, da obveže 
ponudnika, da v svoji ponudbi navede 
vsak del naročila, ki ga morebiti namerava 
dati v podizvajanje tretjim stranem, ter vse 

1. Javni organ naročnik lahko v 
dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila od 
ponudnika zahteva, da v svoji ponudbi 
navede vsak del naročila, ki ga morebiti 
namerava dati v podizvajanje tretjim 
stranem, in vse predlagane podizvajalce.
Javnemu organu naročniku se 
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predlagane podizvajalce. nemudoma sporoči vsakršna sprememba v 
podizvajalski verigi in vsak novi 
podizvajalec.

Predlog spremembe 39
Predlog direktive
Člen 81 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Države članice lahko določijo, da lahko 
naročnik na zahtevo podizvajalca in kadar 
to omogoča narava naročila, v ustrezno 
utemeljenih primerih nakaže plačila 
neposredno podizvajalcu za storitve, blago 
ali gradnje, oddane v izvedbo glavnemu 
izvajalcu. Ureditve v zvezi z navedenim 
načinom plačila se določijo v 
dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila.

Obrazložitev

Direktiva 2011/7/EU Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti zamudam pri plačilih v 
trgovinskih poslih se (od marca 2013) uporablja za posle med podjetji in javnimi organi ter 
za transakcije med podjetji (B2B).

Predlog spremembe 40
Predlog direktive
Člen 82 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) sprememba uvaja pogoje, ki bi, če bi 
bili del prvotnega postopka javnega 
naročanja, omogočili izbiro drugih 
kandidatov, kot so bili prvotno izbrani, ali 
oddajo naročila drugemu ponudniku;

črtano

Predlog spremembe 41
Predlog direktive
Člen 82 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar je mogoče vrednost spremembe 
izraziti v denarju, se ne šteje za bistveno v 
smislu odstavka 1, če njena vrednost ne 
presega mejnih vrednosti iz člena 12 in je 
manjša od 5% cene prvotnega naročila, pod 
pogojem, da sprememba ne spremeni 
splošne narave javnega naročila. Če je 
opravljenih več zaporednih sprememb, se 
to ovrednoti na podlagi kumulativne 
vrednosti zaporednih sprememb.

4. Kadar je mogoče vrednost spremembe 
izraziti v denarju, se ne šteje za bistveno v 
smislu odstavka 1, če njena vrednost ne 
presega mejnih vrednosti iz člena 12 in je 
manjša od 10 % cene prvotnega naročila, 
pod pogojem, da sprememba ne spremeni 
splošne narave javnega naročila. Če je 
opravljenih več zaporednih sprememb, se 
to ovrednoti na podlagi kumulativne 
vrednosti zaporednih sprememb.

Predlog spremembe 42
Predlog direktive
Člen 93

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 93 črtano
Javni nadzor
1. Države članice imenujejo en neodvisen 
organ, ki je odgovoren za nadzor in 
usklajevanje izvedbenih dejavnosti (v 
nadaljnjem besedilu: nadzorni organ). 
Države članice o svojem imenovanju 
obvestijo Komisijo.
Takšen nadzor se izvaja za vse naročnike.
2. Pristojni organi, vključeni v izvedbene 
dejavnosti, so organizirani tako, da se 
prepreči navzkrižje interesov. Sistem 
javnega nadzora je pregleden. V ta namen 
se objavijo vsa navodila in mnenja ter 
letno poročilo, v katerem sta predstavljena 
izvajanje in uporaba pravil, določenih v 
tej direktivi.
Letno poročilo vključuje naslednje:
(a) navedbo stopnje uspešnosti malih in 
srednje velikih podjetij v naročanju; če je 
odstotni delež manjši od 50 %, izraženo v 
vrednosti naročil, oddanih malim in 
srednje velikim podjetjem, se v poročilo 
vključi analiza razlogov za to;
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(b) celovit pregled izvajanja politik 
trajnostnega javnega naročanja, vključno 
glede postopkov, pri katerih se upoštevajo 
vprašanja, povezana z varstvom okolja, 
socialno vključenostjo, kar vključuje 
dostopnost za invalide, ali spodbujanjem 
inovacij;
(c) centralizirane podatke o prijavljenih 
primerih goljufij, korupcije, navzkrižja 
interesov in drugih hudih nepravilnosti na 
področju javnega naročanja, vključno s 
tistimi, ki vplivajo na projekte, 
sofinancirane iz proračuna Unije.
3. Nadzorni organ je odgovoren za 
naslednje naloge:
(a) spremljanje uporabe predpisov o 
javnih naročilih ter povezanih praks, ki 
jih izvajajo naročniki in zlasti centralni 
nabavni organi;
(b) pravno svetovanje naročnikom glede 
razlage predpisov in načel o javnih 
naročilih ter uporabe predpisov o javnih 
naročilih v posebnih primerih;
(c) dajanje mnenj in smernic na svojo 
pobudo o vprašanjih splošnega interesa v 
zvezi z razlago ter uporabo predpisov o 
javnih naročilih, o ponavljajočih se 
vprašanjih in o sistemskih težavah v zvezi 
z uporabo predpisov o javnih naročilih 
glede na določbe te direktive in ustrezno 
sodno prakso Sodišča Evropske unije;
(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;
(e) opozarjanje pristojnih nacionalnih 
institucij, vključno z revizijskimi organi, 
na določene odkrite kršitve in sistemske 
težave.
(f) preučevanje pritožb državljanov in 
podjetij glede uporabe predpisov o javnih 
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naročilih v posebnih primerih in 
pošiljanje analize pristojnim naročnikom, 
ki morajo to analizo upoštevati pri 
sprejemanju odločitev ali, če je ne 
upoštevajo, pojasniti razloge za njeno 
neupoštevanje;
(g) spremljanje odločitev nacionalnih 
sodišč in organov po sodbi Sodišča 
Evropske unije na podlagi člena 267 
Pogodbe, ali ugotovitvah Evropskega 
računskega sodišča o kršitvah predpisov 
Unije o javnih naročilih v zvezi s projekti, 
ki jih sofinancira Unija; nadzorni organ 
Evropskemu uradu za preprečevanje 
goljufij poroča o vseh kršitvah postopkov 
javnega naročanja Unije, če so bile te 
povezane z naročili, ki jih neposredno ali 
posredno financira Unija.
Naloge iz točke (e) ne posegajo v 
uveljavljanje pravic do pritožbe v skladu z 
nacionalno zakonodajo ali sistemom, 
vzpostavljenim na podlagi 
Direktive 89/665/EGS.
Države članice pooblastijo nadzorni 
organ, da prevzame pristojnost v skladu z 
nacionalno zakonodajo za revizijo 
odločitev naročnikov, če med dejavnostmi 
spremljanja in pravnega svetovanja 
ugotovi kršitev.
4. Brez poseganja v splošne postopke in 
delovne metode, ki jih Komisija vzpostavi 
za sporočanje in stike z državami 
članicami, nadzorni organ deluje kot 
posebna točka za stike za Komisijo pri 
spremljanju izvrševanja poračuna Unije 
na podlagi člena 17 Pogodbe o Evropski 
uniji in člena 317 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Komisiji poroča o vseh 
kršitvah te direktive v postopkih javnega 
naročanja za oddajo naročil, ki jih 
neposredno ali posredno financira Unija.
Komisija lahko nadzornemu organu zlasti 
posreduje v obravnavo posamezne 
primere, če naročilo še ni oddano ali ko je 
še mogoče opraviti revizijski postopek. 
Nadzornemu organu lahko zaupa tudi 
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dejavnosti spremljanja, potrebne za 
zagotovitev izvajanja ukrepov, ki so se jih 
države članice zavezale izvesti, da bi 
odpravile kršitve predpisov in načel Unije 
o javnih naročilih, ki jih je ugotovila 
Komisija.
Komisija lahko od nadzornega organa 
zahteva analizo domnevnih kršitev pravil 
Unije o javnem naročanju, ki vplivajo na 
projekte, sofinancirane s strani proračuna 
Unije. Komisija lahko nadzorni organ 
pooblasti za nadaljnje ukrepanje v zvezi z 
nekaterimi primeri in za zagotovitev, da 
nacionalni organi, ki bodo zavezani k 
upoštevanju njegovih navodil, sprejmejo 
zadevne posledice, ki izhajajo iz kršitve 
pravil Unije o javnem naročanju, ki 
vplivajo na sofinancirane projekte
5. Dejavnosti preiskovanja in izvrševanja, 
ki jih izvaja nadzorni organ, da bi 
zagotovil skladnost odločitev naročnikov s 
to direktivo in splošnimi načeli Pogodbe o 
delovanju Evropske Unije, ne 
nadomeščajo institucionalne vloge 
Komisije kot varuhinje Pogodbe ali 
posegajo vanjo. Ko se Komisija odloči 
posamezen primer posredovati v 
obravnavo, obdrži tudi pravico do 
posredovanja v skladu s pooblastili, ki ji 
jih daje Pogodba.
6. Javni organi naročniku nacionalnemu 
nadzornemu organu posredujejo celotno 
besedilo sklenjenih naročil, katerih 
vrednost je enaka ali večja od
(a) 1 000 000 EUR pri naročilih blaga in 
naročilih storitev;
(b) 10 000 000 EUR pri naročilih gradenj.
7. Brez poseganja v nacionalno 
zakonodajo o dostopu do informacij ter v 
skladu z nacionalno zakonodajo in 
zakonodajo EU o varstvu podatkov, 
nadzorni organ na pisno zahtevo omogoči 
neomejen, celovit in brezplačen dostop do 
sklenjenih naročil, navedenih v odstavku 
6. Dostop do nekaterih delov naročil se 
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lahko zavrne, če bi njihovo razkritje 
oviralo izvajanje zakona ali bilo sicer v 
nasprotju z javnim interesom, škodilo 
zakonitim poslovnim interesom javnih ali 
zasebnih gospodarskih subjektov ali lahko 
posegalo v pošteno konkurenco med 
njimi.
Dostop do delov, ki se lahko objavijo, je 
zagotovljen v razumnem roku in 
najpozneje 45 dni od datuma zahtevka.
Od prosilcev, ki izpolnijo zahtevek za 
dostop do naročila, se ne zahteva, da 
izkažejo neposreden ali posreden interes v 
zvezi z zadevnim naročilom. Prejemnik 
lahko informacije javno razkrije.
8. Povzetek vseh dejavnosti, ki jih izvaja 
nadzorni organ v skladu z odstavki od 1 
do 7, se vključi v letno poročilo iz 
odstavka 2.

Predlog spremembe 43
Predlog direktive
Člen 94 – odstavek 1 – drugi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naročniki dokumentirajo potek vseh 
postopkov javnega naročanja, ne glede na 
to, ali se postopki izvajajo z elektronskimi 
sredstvi ali ne. V ta namen dokumentirajo 
vse faze postopka javnega naročanja, 
vključno z vsemi sporočili gospodarskim 
subjektom in notranjimi razpravami, 
pripravo ponudb, morebitnim dialogom ali 
pogajanji, izborom ter dodelitvijo naročila.

Naročniki dokumentirajo potek vseh 
postopkov javnega naročanja, ne glede na 
to, ali se postopki izvajajo z elektronskimi 
sredstvi ali ne. V ta namen dokumentirajo 
vse faze postopka javnega naročanja, 
vključno z vsemi sporočili gospodarskim 
subjektom, pripravo ponudb, morebitnim 
dialogom ali pogajanji, izborom ter 
dodelitvijo naročila.

Predlog spremembe 44
Predlog direktive
Člen 98 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz členov 4, 35, 33, 38, 25, 
65, 70, 77, 85 in 95 se na Komisijo prenese 
za nedoločen čas od [datum začetka 
veljavnosti te direktive].

2. Pooblastilo iz členov 4, 35, 33, 38, 25, 
65, 70, 77, 85 in 95 se prenese na Komisijo
za obdobje petih let od [datum začetka 
veljavnosti te direktive]. Komisija pripravi 
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poročilo o prenesenem  pooblastila 
najpozneje devet mesecev pred koncem 
petletnega obdobja. Prenos pooblastila se 
samodejno podaljšuje za enako obdobje, 
razen če Evropski parlament ali Svet 
nasprotuje temu podaljšanju najpozneje 
tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Predlog spremembe 45
Predlog direktive
Priloga III – točka D – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Železniški tovorni promet Železniški promet

Obrazložitev

Konkurenci se ni odprl samo trg železniškega tovornega prometa, ampak tudi del trga 
železniškega potniškega prometa.

Predlog spremembe 46
Predlog direktive
Priloga III – točka D – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Železniški potniški promet črtano
/
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