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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Predlog Komisije za direktivo o javnih naročilih ima v okviru strategije „Evropa 2020“ za 

pametno, trajnostno in vključujočo rast (COM(2010)2020) odločilno vlogo. Javna naročila naj 

bi okrepljeno spodbujala visoko raven zaposlenosti in pomagala uresničiti druge cilje, 

predvsem na področju okoljske in socialne politike. 

Komisija želi s predlogom po eni strani „povečati učinkovitost javne porabe [...] v smislu 

najboljšega razmerja med kakovostjo in ceno“, po drugi pa želi omogočiti ponudnikom, „da 

bolje izkoristijo javna naročila v podporo skupnim družbenim ciljem, kot so varstvo okolja, 

[...] spodbujanje zaposlovanja in socialnega vključevanja ter zagotavljanje najboljših možnih 

pogojev za visoko kakovost socialnih storitev“. Ta pristop je treba pozdraviti. Vendar 

predlogi Komisije niso dovolj daljnosežni in ostajajo preveč nezavezujoči, zlasti, kar zadeva 

socialno trajnost. 

Javni organi v Evropski uniji porabijo približno 18 % BDP za javna naročila blaga, gradenj in 

storitev, kar pomeni, da je reforma zakonodaje o javnih naročilih odločilni vzvod za bolj 

trajnostno družbo. Ker gre za javna sredstva, se ta ne smejo porabiti za kratkoročne cilje, 

ampak jih je treba obravnavati kot dolgoročno naložbo v družbo; zaradi tega organi oblasti 

nosijo še toliko večjo odgovornost. 

Za uresničitev tega cilja je potreben širok pristop. Posebno pozornost je treba nameniti 

naslednjim točkam: 

– Merilo najnižjih stroškov je treba brez izjeme črtati. Merilo „ekonomsko najugodnejše 

ponudbe“ je dovolj prilagodljivo, da se lahko vanj vključi tudi cena ponudbe. Da bo jasno, 

kaj je mišljeno z „ekonomsko najugodnejšo ponudbo“, naj se ta imenuje „ekonomsko 

najugodnejša in najbolj trajnostno usmerjena ponudba“.  

– Veljavni delovni in socialni standardi naj se ne omenjajo samo v uvodnih izjavah, ampak 

tudi v členih. Uporabljati se morajo – tudi v čezmejnih situacijah – vse določbe, ki veljajo 

na delovnem mestu in jih določajo mednarodne konvencije in evropska zakonodaja, pa tudi 

nacionalna zakonodaja, razsodbe razsodišč ali kolektivne pogodbe. 

– Poleg tega morajo imeti javni organi naročniki možnost, da v tehnične specifikacije in/ali 

merila za oddajo naročil vključijo druge vrste socialnih meril, npr. zaposlitvene možnosti 

za prikrajšane skupine, dostop do izobraževanja in usposabljanja na delu ali etično 

trgovino. Že na začetku postopka mora biti mogoče oceniti, ali lahko ponudnik izpolni ta 

merila. K njim naj spadajo tudi zunanji socialni stroški, povezani s predmetom naročila. 

– Pri posebno nizkih ponudbah je treba zaostriti merila. Če je ponudba za 25 % nižja od 

povprečja oddanih ponudb ali za 10 % nižja od naslednje najnižje ponudbe, se upravičeno 

šteje za tako nizko, da jo je treba dodatno pojasniti.  

– Določbe o oddaji del podizvajalcem v predlogu Komisije niso dovolj podrobno določene. 

Ni dovolj, da ponudnik v ponudbi navede, da bo delo oddajal tudi podizvajalcem, ampak 

jih mora tudi imenovati in identificirati, tako da navede njihove kontaktne podatke in 

zakonite zastopnike. Poleg tega morajo glavni izvajalec in vsi vmesni podizvajalci 
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kazensko in civilno odgovarjati, če ne upoštevajo socialne in delovne zakonodaje ter 

zakonodaje o varnosti in zdravju pri delu in delovnih pogojih.  

– Novo poglavje o socialnih storitvah naj bi omogočalo boljšo zaščito kakovosti storitev za 

osebe. Zato je treba vanj obvezno vključiti nekatera merila glede kakovosti. Javnih naročil 

se poleg tega nikakor ne sme oddajati samo na podlagi najugodnejše cene. Poglavje je treba 

dopolniti z določbami o merilih za izključitev, oddaji del podizvajalcem in spoštovanju 

delovnih in socialnih standardov, ki veljajo na delovnem mestu. 

 Za pravilen prenos direktive je pomembno, da se dopolni poglavje IV o upravljanju. Tako 

naj se izvajalci, pri katerih so ugotovljene pomembne in trajajoče pomanjkljivosti pri 

izvajanju naročila, vključijo v register, ki mora biti dostopen javnim organom naročnikom, 

to pa mora veljati kot razlog za izključitev. Javni nadzorni organi naj nadzirajo tudi 

uporabo pravil za oddajo naročil, zlasti delovnih in socialnih standardov, ki veljajo na 

delovnem mestu. 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 

kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe  1 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Oddaja javnih naročil, ki jo izvedejo 

organi držav članic ali se izvede v 

njihovem imenu, mora biti v skladu z 

načeli Pogodbe o delovanju Evropske 

unije, zlasti z načeli prostega pretoka 

blaga, svobode ustanavljanja in svobode 

opravljanja storitev ter načeli, ki izhajajo iz 

njih, kot so načela enake obravnave, 

nediskriminacije, vzajemnega priznavanja, 

sorazmernosti in preglednosti. Vendar bi 

bilo treba za javna naročila nad neko 

vrednostjo pripraviti določbe o uskladitvi 

nacionalnih postopkov javnega naročanja, 

da se zagotovita praktičen učinek teh načel 

in odprtost javnih naročil konkurenci. 

(1) Oddaja javnih naročil, ki jo izvedejo 

organi držav članic ali se izvede v 

njihovem imenu, mora biti v skladu z 

načeli pogodb Evropske unije, zlasti z 

načeli prostega pretoka blaga, svobode 

ustanavljanja in svobode opravljanja 

storitev ter načeli, ki izhajajo iz njih, kot so 

načela enake obravnave, nediskriminacije, 

vzajemnega priznavanja, sorazmernosti in 

preglednosti, ter z razdelitvijo pristojnosti 

iz člena 14(1) PDEU in protokola št. 26. 

Evropski predpisi o javnih naročilih bi 

morali spoštovati široko polje proste 

presoje javnih organov pri opravljanju 

njihovih nalog javnih storitev. Vendar bi 

bilo treba za javna naročila nad neko 

vrednostjo pripraviti določbe o uskladitvi 

nacionalnih postopkov javnega naročanja, 
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da se zagotovita praktičen učinek teh načel 

in odprtost javnih naročil konkurenci. 

Predlog spremembe  2 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Javna naročila imajo ključno vlogo pri 

strategiji Evropa 2020, saj gre za enega od 

tržnih instrumentov, ki se uporabljajo za 

doseganje pametne, trajnostne in 

vključujoče rasti ob hkratnem 

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 veljavna pravila o oddaji javnih 

naročil, sprejeta v skladu z 

Direktivo 2004/17/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 

o usklajevanju postopkov za oddajo javnih 

naročil naročnikov v vodnem, energetskem 

in transportnem sektorju ter sektorju 

poštnih storitev in Direktivo 2004/18/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

31. marca 2004 o usklajevanju postopkov 

za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in 

storitev, da bi naročnikom omogočili 

boljšo uporabo oddaje javnih naročil v 

podporo skladnosti trajnostnega razvoja s 

socialnimi in delovnopravnimi pravicami, 

socialni vključenosti, inovacijam – kadar 

je to ustrezno – in drugim skupnim 

družbenim ciljem in s tem povečali 

učinkovitost javne porabe, zagotovili 

najboljše razmerje med kakovostjo in 

ceno, olajšali sodelovanje predvsem malih 

in srednjih podjetij pri oddaji javnih naročil 

ter omogočili naročnikom boljšo uporabo 

oddaje javnih naročil v podporo skupnim 

družbenim ciljem, s čimer bodo ustvarjena 

nova trajna delovna mesta. Treba je tudi 

poenostaviti pravila Unije o javnih 

naročilih, zlasti v zvezi z vzpostavljeno 

metodo za uresničevanje ciljev trajnosti, 

ki bi morali biti vključeni v politiko javnih 

naročil, ter pojasniti osnovne pojme in 
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koncepte, da bi zagotovili večjo pravno 

varnost in vključili nekatere vidike 

povezane in uveljavljene sodne prakse 

Sodišča Evropske unije. Ta direktiva ureja 

samo način kupovanja.  

 

Predlog spremembe  3 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) V skladu s členom 11 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije je treba zahteve 

za varstvo okolja vključiti v opredelitev in 

izvajanje politik in dejavnosti Unije, zlasti 

zaradi spodbujanja trajnostnega razvoja. Ta 

direktiva pojasnjuje, kako lahko javni 

organi naročniki prispevajo k varovanju 

okolja in spodbujajo trajnostni razvoj ter 

hkrati zagotovijo, da lahko dosežejo 

najugodnejše razmerje med kakovostjo in 

ceno. 

(5) V skladu s členi 9, 10 in 11 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije je treba zahteve 

za varstvo okolja in socialne vidike 

vključiti v opredelitev in izvajanje politik 

in dejavnosti Unije, zlasti zaradi 

spodbujanja trajnostnega razvoja. Ta 

direktiva pojasnjuje, kako lahko javni 

organi naročniki prispevajo k varovanju 

okolja in spodbujajo trajnostni razvoj ter 

kako lahko uporabijo svojo pravico proste 

presoje, da izberejo tehnične specifikacije 

in merila za dodelitev z namenom, da bi 

zagotovili trajnostno javno naročanje, pri 

čemer hkrati zagotovijo povezavo s 

predmetom naročila in dosežejo 

najugodnejše razmerje med kakovostjo in 

ceno. V skladu s členom 9 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije bi bilo treba pri 

opredeljevanju in izvajanju njenih politik 

in dejavnosti upoštevati zahteve, ki so 

povezane z zagotavljanjem ustrezne 

socialne zaščite in bojem proti socialni 

izključenosti, zlasti za spodbujanje visoke 

stopnje zaposlenosti. Ta direktiva tudi 

podrobno določa, kako lahko javni organi 

naročniki pomagajo spodbujati socialna 

merila in izboljšati pravice zaposlenih ter 

hkrati zagotovijo, da lahko pri naročilih 

dosežejo najugodnejše razmerje med 

kakovostjo in ceno, tako da spodbujajo 

trajnostna javna naročila, spoštujejo 

socialna merila v vseh fazah postopka 

oddaje javnega naročila in obveznosti, 

določene v zakonodaji Unije in/ali 
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nacionalni zakonodaji in/ali kolektivnih 

pogodbah v zvezi z določbami o socialni 

zaščiti in zaščiti delovnega mesta ter 

delovnimi pogoji ali okoljskim pravom, ali 

določbe mednarodnega socialnega in 

okoljskega prava, naštete v Prilogi XI, ki 

veljajo v državi članici, regiji ali kraju, 

kjer se izvajajo gradnje ali opravljajo 

storitve. 

Obrazložitev 

Sklicevanje na horizontalno socialno klavzulo, ki je novost v Lizbonski pogodbi, je ključnega 

pomena za trajnostna javna naročila in za vključevanje horizontalnih socialnih meril v 

celoten postopek oddaje javnega naročila. 

Predlog spremembe  4 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5a) Ta direktiva državam članicam ne bi 

smela preprečevati, da bi spoštovale 

Konvencijo 94 Mednarodne organizacije 

dela o določbah o delu v javnih naročilih, 

ter spodbuja vključevanje določb o delu v 

javna naročila. 

Obrazložitev 

Konvencija 94 Mednarodne organizacije dela določa, da javna naročila vključujejo določbe o 

delu, ki zagotavljajo enako obravnavo z lokalnimi delavci. Države članice, ki so konvencijo 

ratificirale, ne bi smele biti ovirane pri spoštovanju njenih določb. To pojasnilo je še zlasti 

pomembno v kontekstu sodbe Sodišča v zadevi C-346/06 (Rüffert).Predlog spremembe 

 5 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Druge kategorije storitev imajo še 

naprej po svoji naravi omejeno čezmejno 

razsežnost, in sicer t. i. storitve za osebe, 

kot so nekatere socialne, zdravstvene in 

izobraževalne storitve. Te storitve se 

(11) Druge kategorije storitev imajo še 

naprej po svoji naravi omejeno čezmejno 

razsežnost, in sicer t. i. storitve za osebe, 

kot so nekatere socialne, zdravstvene in 

izobraževalne storitve. Te storitve se 
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izvajajo v posebnem okviru, ki se med 

državami članicami zelo razlikuje zaradi 

različnih kulturnih okoliščin. Zato je treba 

za javna naročila takšnih storitev uvesti 

posebno ureditev z višjo mejno vrednostjo, 

in sicer 500 000 EUR. Storitve za osebe z 

vrednostjo pod navedeno mejno vrednostjo 

običajno ne bodo zanimive za izvajalce iz 

drugih držav članic, razen če obstajajo 

konkretni razlogi za nasprotno, kot je 

financiranje čezmejnih projektov s strani 

Unije. Za naročila storitev za osebe nad to 

mejno vrednostjo bi morale v vsej Uniji 

veljati zahteve po preglednosti. Glede na 

pomen kulturnega ozadja in občutljivost 

teh storitev bi bilo treba državam članicam 

zagotoviti široko polje proste presoje pri 

organiziranju izbora izvajalcev storitev na 

način, ki je po njihovem mnenju 

najustreznejši. Določbe te direktive 

upoštevajo navedeno zahtevo ter določajo 

samo upoštevanje temeljnih načel 

preglednosti in enake obravnave ter 

zagotavljajo, da lahko javni organi 

naročniki pri izboru izvajalcev storitev 

uporabijo posebna merila glede kakovosti, 

kot so merila iz prostovoljnega evropskega 

okvira kakovosti za socialne storitve, ki ga 

je sprejel Odbor za socialno zaščito 

Evropske unije. Države članice in/ali javni 

organi lahko še naprej sami izvajajo te 

storitve ali organizirajo socialne storitve 

tako, da za to ni treba skleniti javnih 

pogodb, na primer samo s financiranjem 

takih storitev ali s podelitvijo licenc 

oziroma dovoljenj vsem gospodarskim 

subjektom, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih 

predhodno določi javni organ naročnik, 

brez omejitev ali kvot, če tak sistem 

zagotavlja ustrezno objavo ter upošteva 

načela preglednosti in nediskriminacije. 

izvajajo v posebnem okviru, ki se med 

državami članicami zelo razlikuje zaradi 

različnih kulturnih okoliščin. Zaradi 

njihove narave jih je na splošno težko 

uskladiti s pravili notranjega trga, ki 

veljajo za javna naročila. Zato bi morali 

javni organi naročniki te storitve 

prednostno zagotavljati na drugačne 

načine, če pa se kljub temu odločijo, da 

bodo uporabili postopke javnega 

naročanja, morajo zagotoviti visoko 

kakovost socialnih storitev. 

Za boljšo kakovost teh storitev v naročilih 
je treba uvesti posebno ureditev z višjo 

mejno vrednostjo, in sicer 500 000 EUR. 

Storitve za osebe z vrednostjo pod 

navedeno mejno vrednostjo običajno ne 

bodo zanimive za izvajalce iz drugih držav 

članic, razen če obstajajo konkretni razlogi 

za nasprotno, kot je financiranje čezmejnih 

projektov s strani Unije. Za naročila 

storitev za osebe nad to mejno vrednostjo 

bi morale v vsej Uniji veljati zahteve po 

preglednosti. Glede na pomen kulturnega 

ozadja, občutljivost teh storitev, načelo 

subsidiarnosti, Protokol št. 26 o storitvah 

splošnega pomena, člen 14 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije in člen 36 

Listine o temeljnih pravicah imajo države 

članice široko polje proste presoje pri 

organiziranju izbora izvajalcev storitev na 

način, ki je po njihovem mnenju 

najustreznejši in kar najbolj upošteva 

potrebe uporabnikov in razlike pri 

njihovih potrebah in preferencah, ki so 

lahko posledica različnih geografskih, 

socialnih ali kulturnih razmer, kakor tudi 

pri zagotavljanju enakega dostopa do 

storitev na celotnem ozemlju Unije ter 

njihove stalnosti in razpoložljivosti. 

Določbe te direktive upoštevajo navedeno 

zahtevo ter določajo samo upoštevanje 

temeljnih načel preglednosti in enake 

obravnave ter zagotavljajo, da lahko javni 

organi naročniki pri izboru izvajalcev 

storitev uporabijo posebna merila glede 

kakovosti, kot so merila iz prostovoljnega 

evropskega okvira kakovosti za socialne 
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storitve, ki ga je sprejel Odbor za socialno 

zaščito Evropske unije, katerih namen je 

zagotoviti visoko raven kakovosti, 

stalnosti, dostopnosti, razpoložljivosti in 

celovitosti storitev, izpolnitev posebnih 

potreb različnih skupin uporabnikov, 

vključno s prikrajšanimi in ranljivimi 

skupinami, zadovoljstvo uporabnikov, 

socialno vključenost, sodelovanje in 

krepitev vloge uporabnikov, ter, kadar je 

ustrezno, inovativnost. 

Upoštevati bi bilo treba zlasti merila v 

zvezi s socialnimi in zaposlitvenimi pogoji, 

zdravjem in varnostjo na delovnem mestu, 

socialno varnostjo in delovnimi pogoji. 
Države članice in/ali javni organi lahko še 

naprej sami izvajajo te storitve, vključno z 

vertikalnim internim izvajanjem ali 

horizontalnim medobčinskim (javno-

javnim) sodelovanjem, ali organizirajo 

socialne storitve tako, da za to ni treba 

skleniti javnih pogodb, na primer samo s 

financiranjem takih storitev ali s 

podelitvijo licenc oziroma dovoljenj vsem 

gospodarskim subjektom, ki izpolnjujejo 

pogoje, ki jih predhodno določi javni organ 

naročnik, brez omejitev ali kvot, če tak 

sistem zagotavlja ustrezno objavo ter 

upošteva načela preglednosti in 

nediskriminacije. Skladno s sodno prakso 

Sodišča, predvsem s sodbo v zadevi C-

70/95 (Sodemare), imajo javni organi 

naročniki možnost, da zadržijo naročila za 

nepridobitne organizacije, če je takšna 

omejitev omogočena v nacionalni 

zakonodaji in je skladna z evropsko 

zakonodajo ter če je to potrebno in 

sorazmerno za doseganje določenih 

družbenih ciljev nacionalnega sistema 

socialnega varstva. 

ObrazložitevThe respect of basic principles ensuring the high quality of social services should 

be binding. The wide discretion of Member States or public authorities in providing public 

services must be underlined. It must be clear that other ways of providing those services, 

which do not imply public procurement procedures (i.e. in-house provision or horizontal 

inter-municipal cooperation, or specific national systems like the 'sozialrechtliches 

Dreiecksverhältnis' in Germany), do also exist and they are conform with EU-law. The 

reference to the judgement of the Court in case C-70/95 (Sodemare) is essential for the 
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reservation of contracts to non-profit organisations. 

 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Z elektronskimi informacijskimi in 

komunikacijskimi sredstvi se lahko zelo 

poenostavi objava javnih naročil ter 

povečata učinkovitost in preglednost 

postopkov javnega naročanja. Morala bi 

postati standarden način komuniciranja in 

izmenjave informacij v postopkih javnega 

naročanja. Z uporabo elektronskih sredstev 

se prihrani tudi čas. Pri uporabi 

elektronskih sredstev bi bilo zato treba 

omogočiti skrajšanje minimalnih rokov, 

vendar samo, če so navedena sredstva v 

skladu s posebnim načinom pošiljanja, 

določenim na ravni Unije. Poleg tega lahko 

elektronska informacijska in 

komunikacijska sredstva z ustreznimi 

funkcijami javnim organom naročnikom 

omogočijo preprečiti, ugotoviti in popraviti 

napake, ki se pojavljajo v postopkih 

javnega naročanja. 

(19) Z elektronskimi informacijskimi in 

komunikacijskimi sredstvi se lahko zelo 

poenostavi objava javnih naročil, 

zmanjšajo upravne obremenitve, kot so 

transakcijski stroški, zlasti za MSP, ter 

povečata učinkovitost in preglednost 

postopkov javnega naročanja. Morala bi 

postati standarden način komuniciranja in 

izmenjave informacij v postopkih javnega 

naročanja. Z uporabo elektronskih sredstev 

se prihrani tudi čas. Pri uporabi 

elektronskih sredstev bi bilo zato treba 

omogočiti skrajšanje minimalnih rokov, 

vendar samo, če so navedena sredstva v 

skladu s posebnim načinom pošiljanja, 

določenim na ravni Unije. Poleg tega lahko 

elektronska informacijska in 

komunikacijska sredstva z ustreznimi 

funkcijami javnim organom naročnikom 

omogočijo preprečiti, ugotoviti in popraviti 

napake, ki se pojavljajo v postopkih 

javnega naročanja. 

Predlog spremembe  7 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 25 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (25a) Države članice bi bilo treba 

spodbujati, da bi uporabljale sistem bonov 

za storitve, ki je novo učinkovito orodje za 

ureditev javnih storitev. 

 „Sistem bonov za storitve“ je sistem, v 
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okviru katerega javni organ naročnik da 

bon za storitev kupcu, ki lahko nato 

pridobi storitev od izvajalca, ki ga je javni 

organ naročnik vključil v ta sistem bonov. 

Javni organ naročnik izvajalcu storitve 

plača znesek, ki je enak vrednosti bona za 

storitev. 

 Sistem bonov za storitve je koristen za 

mala in srednja podjetja (MSP), ker je 

zelo preprosto sodelovati v njem. Poleg 

tega državljanom omogoča, da izbirajo 

med več izvajalci storitev. Koristen je tudi 

za organe, saj ga je v primerjavi s 

klasičnim sistemom javnih naročil precej 

lažje vzpostaviti. 

 Sistem bonov za storitve ni zajet v evropski 

ureditvi javnih naročil ali tej direktivi. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 27 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(27) Tehnične specifikacije, ki jih 

pripravijo javni naročniki, morajo 

omogočati odprtost javnih naročil 

konkurenci. Zato je treba omogočiti 

predložitev ponudb, ki izražajo različne 

tehnične rešitve, da se zagotovi zadostna 

konkurenčnost. Glede na to bi bilo treba 

tehnične specifikacije sestaviti tako, da se 

prepreči umetno omejevanje konkurence z 

zahtevami, ki dajejo prednost določenemu 

gospodarskemu subjektu z navajanjem 

ključnih značilnosti blaga, storitev ali 

gradenj, ki jih po navadi zagotavlja 

navedeni gospodarski subjekt. Tehnične 

specifikacije, sestavljene v smislu zahtev 

po funkcionalnosti in uspešnosti, na 

splošno omogočajo izpolnitev navedenega 

cilja na najboljši mogoči način in 

spodbujajo inovacije. Javni organi 

naročniki morajo pri sklicevanju na 

evropski standard ali, če tega ni, na 

(27) Tehnične specifikacije, ki jih 

pripravijo javni naročniki, morajo 

omogočati odprtost javnih naročil 

konkurenci. Zato je treba omogočiti 

predložitev ponudb, ki izražajo različne 

tehnične rešitve, da se zagotovi zadostna 

konkurenčnost. Glede na to bi bilo treba 

tehnične specifikacije sestaviti in jih 

uporabiti v skladu z načeli preglednosti in 

nediskriminacije, tako da se prepreči 

umetno omejevanje konkurence z 

zahtevami, ki dajejo prednost določenemu 

gospodarskemu subjektu z navajanjem 

ključnih značilnosti blaga, storitev ali 

gradenj, ki jih po navadi zagotavlja 

navedeni gospodarski subjekt. Tehnične 

specifikacije, sestavljene v smislu zahtev 

po funkcionalnosti in uspešnosti, na 

splošno omogočajo izpolnitev navedenega 

cilja na najboljši mogoči način in 

spodbujajo inovacije. Javni organi 
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nacionalni standard upoštevati ponudbe, ki 

temeljijo na drugih enakovrednih rešitvah. 

Za dokaz enakovrednosti se lahko od 

ponudnikov zahteva predložitev dokazila, 

ki ga preveri tretja oseba; lahko pa se 

dovolijo tudi druga ustrezna dokazila, kot 

je tehnična dokumentacija proizvajalca, če 

zadevni gospodarski subjekt nima dostopa 

do takih potrdil ali poročil o testih ali jih ne 

more dobiti v ustreznih rokih. 

naročniki morajo pri sklicevanju na 

evropski standard ali, če tega ni, na 

nacionalni standard upoštevati ponudbe, ki 

temeljijo na drugih enakovrednih rešitvah. 

Za dokaz enakovrednosti se lahko od 

ponudnikov zahteva predložitev dokazila, 

ki ga preveri tretja oseba; lahko pa se 

dovolijo tudi druga ustrezna dokazila, kot 

je tehnična dokumentacija proizvajalca, če 

zadevni gospodarski subjekt nima dostopa 

do takih potrdil ali poročil o testih ali jih ne 

more dobiti v ustreznih rokih. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 28 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(28) Javnim organom naročnikom, ki želijo 

naročiti gradnje, blago ali storitve s 

posebnimi okoljskimi, socialnimi ali 

drugimi značilnostmi, bi bilo treba 

omogočiti sklicevanje na posebne oznake, 

kot so evropska ekološka oznaka, 

(več)nacionalne ekološke oznake ali druge 

oznake, če so zahteve za oznako povezane 

s predmetom naročila, kot je opis izdelka 

in njegova predstavitev, vključno z 

zahtevami glede pakiranja. Ključno je še, 

da se te zahteve sestavijo in sprejmejo na 

podlagi objektivno preverljivih meril po 

postopku, v katerem lahko sodelujejo 

zainteresirane strani, kot so vladni organi, 

potrošniki, proizvajalci, distributerji in 

okoljske organizacije, ter da je oznaka 

dostopna in na voljo vsem zainteresiranim 

stranem. 

(28) Javnim organom naročnikom, ki želijo 

naročiti gradnje, blago ali storitve s 

posebnimi okoljskimi, socialnimi ali 

drugimi značilnostmi, bi bilo treba 

omogočiti sklicevanje na posebne oznake, 

kot so evropska ekološka oznaka, 

(več)nacionalne ekološke oznake ali druge 

oznake, če so zahteve za oznako povezane 

s predmetom naročila, kot je opis izdelka 

in njegova predstavitev, vključno z 

zahtevami glede pakiranja. Ključno je še, 

da se te zahteve sestavijo in sprejmejo na 

podlagi objektivno preverljivih meril po 

postopku, v katerem lahko sodelujejo 

zainteresirane strani, kot so vladni organi, 

potrošniki, proizvajalci, distributerji, 

socialne in okoljske organizacije, ter da je 

oznaka dostopna in na voljo vsem 

zainteresiranim stranem. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 29 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (29a) Po eni strani bi bilo treba poudariti 

pomen usposabljanja osebja javnih 

organov naročnikov in posameznih 

subjektov, po drugi strani pa bi bilo treba 

kot dolgoročno strategijo v pogodbene 

specifikacije vključiti zahteve glede veščin 

in usposabljanja; vendar bi bilo treba 

poudariti, da morajo biti slednji ukrepi 

neposredno povezani s predmetom 

pogodbe, sorazmerni in ekonomsko 

ugodni. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 32 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (32a) MSP imajo veliko vlogo pri 

ustvarjanju delovnih mest. Nova 

trajnostna delovna mesta so zmogla 

odpirati tudi med gospodarsko krizo. Ker 

javni organi potrošijo približno 18 % BDP 

za javna naročila, ta zakonodajna 

ureditev pomembno vpliva na zmožnost 

MSP, da bodo lahko še naprej ustvarjala 

nova delovna mesta. Zato bi bilo treba 

poskrbeti, da bodo javna naročila čim bolj 

dostopna MSP nad in pod mejnimi 

vrednostmi iz te direktive. Države članice 

in javne organe naročnike bi bilo treba 

močno spodbujati k oblikovanju posebnih 

orodij, ki bodo okrepila sodelovanje MSP 

na trgu javnih naročil, in predvsem k 

oblikovanju strategij javnega naročanja, 

ki jim bodo prijazne. Komisija je objavila 

delovni dokument z naslovom „Evropski 

kodeks najboljših praks, ki lajšajo dostop 

malih in srednjih podjetij do oddaje 

javnih naročil“ (SEC(2008)2193), 

katerega namen je pomagati državam 

članicam pri oblikovanju nacionalnih 

strategij, programov in akcijskih načrtov 
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za izboljšanje udeležbe MSP na teh trgih. 

Učinkovita politika na področju javnih 

naročil mora biti skladna. Nacionalni, 

regionalni in lokalni organi morajo 

dosledno upoštevati pravila iz direktive, po 

drugi strani pa bo izvajanje splošnih 

politik za povečanje dostopa MSP do trgov 

javnih naročil še naprej izredno 

pomembno zlasti zaradi ustvarjanja 

delovnih mest. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 34 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(34) Javna naročila se ne bi smela oddati 

gospodarskim subjektom, ki so sodelovali 

v hudodelski združbi ali bili obsojeni 

zaradi korupcije, goljufije v škodo 

finančnih interesov Unije ali pranja 

denarja. Tudi neplačilo davkov ali 

prispevkov za socialno varnost bi bilo treba 

sankcionirati z obvezno izključitvijo na 

ravni Unije. Poleg tega bi bilo treba javnim 

organom naročnikom omogočiti, da 

izključijo kandidate ali ponudnike zaradi 

kršitev okoljskih ali družbenih obveznosti, 

vključno s predpisi o dostopnosti za 

invalidne osebe, ali hujših kršitev poklicnih 

pravil, kot so kršitve pravil konkurence ali 

pravic intelektualne lastnine. 

(34) Javna naročila se ne bi smela oddati 

gospodarskim subjektom, ki so sodelovali 

v hudodelski združbi ali bili obsojeni 

zaradi korupcije, goljufije v škodo 

finančnih interesov Unije ali pranja 

denarja. Tudi neplačilo davkov ali 

prispevkov za socialno varnost bi bilo treba 

sankcionirati z obvezno izključitvijo na 

ravni Unije. Poleg tega bi bilo treba javnim 

organom naročnikom omogočiti, da 

izključijo kandidate ali ponudnike zaradi 

kršitev okoljskih, delovnih ali družbenih 

obveznosti, vključno s predpisi o delovnih 

pogojih, kolektivnih pogodbah in 
dostopnosti za invalide, zdravju in varnosti 

pri delu, ali hujših kršitev poklicnih pravil, 

kot so kršitve pravil konkurence ali pravic 

intelektualne lastnine. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 37 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(37) Naročila bi bilo treba oddati na 

podlagi objektivnih meril, ki zagotavljajo 

(37) Naročila bi bilo treba oddati na 

podlagi objektivnih meril, ki zagotavljajo 



 

AD\913040SL.doc 15/43 PE485.939v03-00 

 SL 

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. 

skladnost z načeli preglednosti, 

nediskriminacije, enake obravnave, 

stroškovne učinkovitosti in kakovosti ter 

vestne uporabe socialnih standardov. 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 morali javni organi naročniki kot 

merilo za oddajo sprejeti „ekonomsko 

najugodnejšo ponudbo“, s katerim bi 

ocenili vprašanja javnega organa 

naročnika glede trajnosti, ob spoštovanju 

nacionalnih, evropskih in mednarodnih 

socialnih standardov. Javni organi 

naročniki lahko tudi prosto določijo 

ustrezne standarde glede trajnosti in 

standarde kakovosti s tehničnimi 

specifikacijami ali pogoji za izvedbo 

naročila. 

Predlog spremembe  14 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 38 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(38) Če se javni organi naročniki odločijo 

oddati naročilo ekonomsko 

najugodnejšemu ponudniku, morajo 

določiti merila za oddajo, na podlagi 

katerih bodo preučili ponudbe in določili, 

katera zagotavlja najboljše razmerje med 

ceno in kakovostjo. Določitev teh meril je 

odvisna od predmeta naročila, ker morajo 

merila omogočati oceno kakovosti izvedbe, 

ponujene v posamezni ponudbi, glede na 

predmet naročila, kakor je opredeljen v 

tehničnih specifikacijah, ter ugotavljanje 

najboljšega razmerja med ceno in 

kakovostjo posamezne ponudbe. Poleg tega 

izbrana merila za oddajo javnemu organu 

naročniku ne smejo omogočati neomejene 

(38) Če se javni organi naročniki odločijo 

oddati naročilo ekonomsko 

najugodnejšemu ponudniku, morajo 

določiti merila za oddajo, na podlagi 

katerih bodo preučili ponudbe in določili, 

katera zagotavlja najboljše razmerje med 

ceno in kakovostjo ter ekonomsko in 

socialno trajnost. Določitev teh meril je 

odvisna od predmeta naročila, ker morajo 

merila omogočati oceno kakovosti izvedbe, 

ponujene v posamezni ponudbi, glede na 

predmet naročila, kakor je opredeljen v 

tehničnih specifikacijah, ter ugotavljanje 

najboljšega razmerja med ceno in 

kakovostjo posamezne ponudbe. Poleg tega 

izbrana merila za oddajo javnemu organu 
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svobode izbire, zagotoviti morajo možnost 

učinkovite konkurence, spremljati pa jih 

morajo zahteve, ki omogočajo učinkovito 

preverjanje informacij, ki jih predložijo 

ponudniki. 

naročniku ne smejo omogočati neomejene 

svobode izbire, zagotoviti morajo možnost 

učinkovite konkurence, spremljati pa jih 

morajo zahteve, ki omogočajo učinkovito 

preverjanje informacij, ki jih predložijo 

ponudniki. 

Predlog spremembe  15 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 41 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(41) Javnim organom naročnikom bi bilo 

treba še omogočiti, da se v tehničnih 

specifikacijah in merilih za oddajo 

sklicujejo na točno določen proizvodni 

postopek, točno določen način izvajanja 

storitev ali točno določen postopek za 

katero koli drugo fazo življenjskega cikla 

izdelka ali storitve, pod pogojem, da so 

povezani s predmetom javnega naročila. Za 

boljšo vključitev socialnih dejavnikov v 

javno naročanje se lahko javnim 

naročnikom tudi omogoči, da v merilo za 

oddajo naročila ekonomsko 

najugodnejšemu ponudniku vključijo 

značilnosti v zvezi z delovnimi pogoji 

oseb, ki neposredno sodelujejo v zadevnem 

postopku proizvodnje ali zagotavljanja. 

Navedene značilnosti lahko zadevajo le 

zdravstveno varstvo osebja, vključenega v 

proizvodni postopek, ali spodbujanje 

družbenega vključevanja prikrajšanih oseb 

ali oseb iz ranljivih skupin med osebami, 

dodeljenimi za izvedbo naročila, vključno 

z dostopnostjo za invalide. Vsa merila za 

oddajo, ki vključujejo navedene 

značilnosti, bi vsekakor morala ostati 

omejena na značilnosti, ki imajo 

neposredne posledice za člane osebja v 

njihovem delovnem okolju. Uporabljati bi 

se morala v skladu z Direktivo 96/71/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na 

delo v okviru opravljanja storitev in to na 

način, ki ni neposredno ali posredno 

(41) Javnim organom naročnikom bi bilo 

treba še omogočiti, da se v tehničnih 

specifikacijah in merilih za oddajo 

sklicujejo na točno določen proizvodni 

postopek, vključno z, na primer, 

socialnimi in okoljskimi vidiki, točno 

določen način izvajanja storitev ali točno 

določen postopek za katero koli drugo fazo 

življenjskega cikla izdelka ali storitve, pod 

pogojem, da so povezani s predmetom 

javnega naročila. Pravilo, ki se nanaša na 

povezanost s predmetom naročila, je treba 

razlagati v širokem smislu. V skladu s tem 

se lahko za boljšo vključitev socialnih 

dejavnikov v javno naročanje javnim 

naročnikom tudi omogoči, da v tehnične 

specifikacije in merila za oddajo naročila 

vključijo značilnosti v zvezi z delovnimi 

pogoji oseb, ki neposredno sodelujejo v 

zadevnem postopku proizvodnje ali 

zagotavljanja. Navedene značilnosti lahko, 

na primer, zadevajo zdravstveno varstvo 

osebja, vključenega v proizvodni postopek, 

uravnoteženo zastopanost spolov, dostop 

do poklicnega usposabljanja na delovnem 

mestu, vključevanje uporabnikov in 

posvetovanje z njimi, človekove pravice, 

etično trgovino ali spodbujanje družbenega 

vključevanja prikrajšanih oseb ali oseb iz 

ranljivih skupin med osebami, dodeljenimi 

za izvedbo naročila, vključno z 

dostopnostjo za invalide. Vsa merila za 

oddajo, ki vključujejo navedene 

značilnosti, bi vsekakor morala ostati 
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diskriminacijski do gospodarskih subjektov 

iz drugih držav članic ali tretjih držav, ki so 

pogodbenice Sporazuma ali sporazumov o 

prosti trgovini, katerih podpisnica je Unija. 

Za naročila storitev in naročila, ki 

vključujejo projektiranje gradenj, bi bilo 

treba javnim organom naročnikom 

omogočiti tudi, da uporabijo kot merilo za 

oddajo organizacijo, usposobljenost in 

izkušnje osebja, dodeljenega za izvedbo 

zadevnega naročila, saj to lahko vpliva na 

kakovost izvedbe naročila in posledično na 

ekonomsko vrednost ponudbe. 

omejena na značilnosti, ki imajo 

neposredne posledice za člane osebja v 

njihovem delovnem okolju. Uporabljati bi 

se morala na način, ki ni neposredno ali 

posredno diskriminacijski do gospodarskih 

subjektov iz drugih držav članic ali tretjih 

držav, ki so pogodbenice Sporazuma ali 

sporazumov o prosti trgovini, katerih 

podpisnica je Unija. Za naročila storitev in 

naročila, ki vključujejo projektiranje 

gradenj, bi bilo treba javnim organom 

naročnikom omogočiti tudi, da uporabijo 

kot tehnične specifikacije ali merila za 

oddajo organizacijo, usposobljenost in 

izkušnje osebja, dodeljenega za izvedbo 

zadevnega naročila, saj to lahko vpliva na 

kakovost izvedbe naročila in posledično na 

ekonomsko vrednost ponudbe. 

Predlog spremembe  16 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 43 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(43) Pogoji izvajanja naročila so v skladu s 

to direktivo, če niso neposredno ali 

posredno diskriminacijski, če so povezani s 

predmetom naročila in so navedeni v 

obvestilu o naročilu, predhodnem 

informativnem obvestilu, uporabljenem kot 

sredstvo za objavo javnega razpisa, ali 

razpisni dokumentaciji. Njihov cilj je lahko 

zlasti spodbujanje poklicnega 

usposabljanja na delovnem mestu, 

zaposlovanje ljudi z velikimi težavami pri 

vključevanju, boj proti brezposelnosti, 

varstvo okolja ali dobro počutje živali. 

Med drugim se na primer lahko navedejo 

zahteve, ki se uporabljajo med izvajanjem 

naročila, za zaposlitev dolgoročnih 

iskalcev zaposlitve ali izvajanje ukrepov za 

usposabljanje brezposelnih ali mladih, za 

osnovno skladnost s temeljnimi 

konvencijami Mednarodne organizacije 

dela (MOD), tudi če te konvencije niso bile 

prenesene v nacionalno zakonodajo, ter za 

(43) Pogoji izvajanja naročila so v skladu s 

to direktivo, če niso neposredno ali 

posredno diskriminacijski, če so 

neposredno povezani s predmetom 

naročila in so navedeni v obvestilu o 

naročilu, predhodnem informativnem 

obvestilu, uporabljenem kot sredstvo za 

objavo javnega razpisa, ali razpisni 

dokumentaciji. Njihov cilj je lahko zlasti 

spodbujanje poklicnega usposabljanja na 

delovnem mestu, zaposlovanje ljudi z 

velikimi težavami pri vključevanju, boj 

proti brezposelnosti, varstvo okolja ali 

dobro počutje živali. Med drugim se na 

primer lahko navedejo zahteve, ki se 

uporabljajo med izvajanjem naročila, za 

zaposlitev dolgoročnih iskalcev zaposlitve, 

nezaposlenih mladih, invalidov in žensk 

ali izvajanje ukrepov za usposabljanje 

brezposelnih ali mladih, za osnovno 

skladnost s temeljnimi konvencijami 

Mednarodne organizacije dela (MOD), ob 
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zaposlovanje bolj prikrajšanih oseb, kakor 

se to zahteva v skladu z nacionalno 

zakonodajo. 

spoštovanju načela subsidiarnosti, tudi če 

te konvencije niso bile prenesene v 

nacionalno zakonodajo, ter za zaposlovanje 

bolj prikrajšanih oseb, kakor se to zahteva 

v skladu z nacionalno zakonodajo. .  

Predlog spremembe  17 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 44 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (44a) Določbe direktive bi morale 

spoštovati različne modele trga dela držav 

članic, vključno s tistimi, v katerih se 

uporabljajo kolektivne pogodbe. 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 44 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (44b) Zaradi spoštovanja načela 

preglednosti bi bilo treba državam 

članicam omogočiti uporabo pogodbenih 

določil, ki vsebujejo določbe o skladnosti s 

kolektivnimi pogodbami, če je to 

navedeno v obvestilu o oddaji naročila 

javnega organa naročnika ali v razpisnih 

specifikacijah. 

Predlog spremembe  19 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 47 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(47) V skladu z načeli enake obravnave in 

preglednosti se uspešen ponudnik ne bi 

smel nadomestiti z drugim gospodarskim 

subjektom brez ponovnega odprtja naročila 

konkurenci. Vendar lahko uspešen 

ponudnik med izvajanjem naročila naleti 

(47) V skladu z načeli enake obravnave, 

objektivnosti in preglednosti se uspešen 

ponudnik ne bi smel nadomestiti z drugim 

gospodarskim subjektom brez ponovnega 

odprtja naročila konkurenci. Vendar lahko 

uspešen ponudnik med izvajanjem naročila 
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na nekatere strukturne spremembe, kot so 

izključno notranje reorganizacije, združitve 

in prevzemi ali insolventnost. Za take 

strukturne spremembe se ne bi smelo 

samodejno zahtevati novih postopkov 

oddaje za vsa javna naročila, ki jih izvaja 

zadevno podjetje. 

naleti na nekatere strukturne spremembe, 

kot so izključno notranje reorganizacije, 

združitve in prevzemi ali insolventnost. Za 

take strukturne spremembe se ne bi smelo 

samodejno zahtevati novih postopkov 

oddaje za vsa javna naročila, ki jih izvaja 

zadevno podjetje. 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Ta direktiva ne posega v pravico 

javnih organov na vseh ravneh, da 

odločajo, ali, kako in v kolikšni meri želijo 

samostojno izvajati javne funkcije. Javni 

organi lahko opravljajo naloge javnega 

interesa z uporabo lastnih sredstev, ne da 

bi se morali zanašati na zunanje 

gospodarske subjekte. To lahko počnejo v 

sodelovanju z drugimi javnimi organi. 

Obrazložitev 

Pomembno je pojasniti, da se lahko države članice same odločijo, ali in v kakšni meri želijo 

same opravljati javne funkcije in na kakšen način. Ta pravica je vključena v Lizbonsko 

pogodbo v členu 4(2) PEU, ki priznava pravico do regionalne in lokalne samouprave. 

Protokol št. 26 o storitvah splošnega pomena in člen 14 PDEU utrjujeta nacionalne in 

lokalne pristojnosti za zagotavljanje, naročanje in organiziranje storitev splošnega 

gospodarskega pomena. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog direktive 

Člen 2 – 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 

22. „življenjski cikel“ pomeni vse 

zaporedne in/ali medsebojno povezane 

faze, vključno s proizvodnjo, prevozom, 

vgradnjo, uporabo in vzdrževanjem, v 

življenjski dobi izdelka ali gradnje oziroma 
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zagotavljanjem storitve, od nabave surovin 

ali ustvarjanja virov do odstranitve, 

uničenja in dokončanja; 

med zagotavljanjem storitve, od nabave 

surovin ali ustvarjanja virov do odstranitve, 

uničenja in dokončanja; 

 

Predlog spremembe  22 

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 

mediacije, vključno s storitvami za 

reševanje sporov; 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog direktive 

Člen 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Naročilo, ki ga javni organ naročnik 

odda drugi pravni osebi, ne spada v 

področje uporabe te direktive, če so 

izpolnjeni naslednji kumulativni pogoji:  

1. Naročilo, ki ga javni organ naročnik 

odda drugi pravni osebi, ne spada v 

področje uporabe te direktive, če so 

izpolnjeni naslednji kumulativni pogoji:  

(a) javni organ naročnik obvladuje zadevno 

pravno osebo podobno kot svoje službe; 

(a) javni organ naročnik obvladuje zadevno 

pravno osebo podobno kot svoje službe; 

(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 najmanj 80 % 

svoje dejavnosti izvaja za javni organ 

naročnik, ki jo obvladuje, ali za druge 

pravne osebe, ki jih obvladuje ta javni 

organ naročnik; 

(c) v odvisni pravni osebi zasebni sektor ni 

udeležen. 

(c) v odvisni pravni osebi zasebni sektor ni 

udeležen, z izjemo zakonsko določenih 

oblik udeležbe zasebnega sektorja. 

Šteje se, da javni organ naročnik obvladuje 

pravno osebo podobno kot svoje službe v 

smislu točke (a) prvega pododstavka, če 

odločilno vpliva na strateške cilje in 

pomembne odločitve odvisne pravne 

osebe. 

Šteje se, da javni organ naročnik obvladuje 

pravno osebo podobno kot svoje službe v 

smislu točke (a) prvega pododstavka, če 

odločilno vpliva na strateške cilje in 

pomembne odločitve odvisne pravne 

osebe. 

2. Odstavek 1 se uporablja tudi, če odvisni 

subjekt, ki je javni organ naročnik, odda 

2. Odstavek 1 se uporablja tudi, če odvisni 

subjekt, ki je javni organ naročnik, odda 
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naročilo svojemu obvladujočemu podjetju 

ali drugi pravni osebi, ki jo obvladuje isti 

javni organ naročnik, če v pravni osebi, ki 

se ji odda javno naročilo, zasebni sektor ni 

udeležen. 

naročilo svojemu obvladujočemu podjetju 

ali podjetjem ali drugi pravni osebi, ki jo 

obvladuje isti javni organ naročnik, če v 

pravni osebi, ki se ji odda javno naročilo, 

zasebni sektor ni udeležen, z izjemo 

zakonsko določenih oblik udeležbe 

zasebnega sektorja. 

3. Javni organ naročnik, ki ne obvladuje 

pravne osebe v smislu odstavka 1, lahko 

kljub temu odda javno naročilo brez 

uporabe te direktive pravni osebi, ki jo 

obvladuje skupaj z drugimi javnimi organi 

naročniki, če so izpolnjeni naslednji 

pogoji: 

3. Javni organ naročnik, ki ne obvladuje 

pravne osebe v smislu odstavka 1, lahko 

kljub temu odda javno naročilo zunaj 

področja uporabe te direktive pravni osebi, 

ki jo obvladuje skupaj z drugimi javnimi 

organi naročniki, pravna oseba, ki jo 

obvladuje javni organ naročnik ali več 

javnih organov naročnikov, pa lahko 

pridobiva blago in storitve od teh javnih 

lastnikov brez uporabe te direktive, če so 

izpolnjeni naslednji pogoji: 

(a) javni organi naročniki skupaj 

obvladujejo zadevno pravno osebo 

podobno kot svoje službe; 

(a) javni organi naročniki skupaj 

obvladujejo zadevno pravno osebo 

podobno kot svoje službe; 

(b) zadevna pravna oseba najmanj 90 % 

svoje dejavnosti izvaja za javne organe 

naročnike, ki jo obvladujejo, ali za druge 

pravne osebe, ki jih obvladujejo isti javni 

organi naročniki; 

(b) zadevna pravna oseba najmanj 80 % 

svoje dejavnosti izvaja za javni organ 

naročnik, ki jo obvladuje, ali za druge 

pravne osebe, ki jih obvladuje ta javni 

organ naročnik; 

(c) v odvisni pravni osebi zasebni sektor ni 

udeležen. 

(c) v odvisni pravni osebi zasebni sektor ni 

udeležen, z izjemo zakonsko določenih 

oblik udeležbe zasebnega sektorja. 

Za namene točke (a) se šteje, da javni 

organi naročniki skupaj obvladujejo pravno 

osebo, če so izpolnjeni naslednji 

kumulativni pogoji: 

Za namene točke (a) se šteje, da javni 

organi naročniki skupaj obvladujejo pravno 

osebo, če so izpolnjeni naslednji 

kumulativni pogoji: 

(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 en predstavnik predstavlja enega ali 

več udeleženih javnih organov 

naročnikov; 

(b) ti javni organi naročniki lahko skupaj 

odločilno vplivajo na strateške cilje in 

pomembne odločitve odvisne pravne 

osebe; 

(b) ti javni organi naročniki lahko skupaj 

odločilno vplivajo na strateške cilje in 

pomembne odločitve odvisne pravne 

osebe; 
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(c) odvisna pravna oseba nima interesov, 

ki se razlikujejo od interesov javnih 

organov, ki so ji podrejeni; 

 

(d) odvisna pravna oseba nima drugih 

prihodkov, razen povračila dejanskih 

stroškov iz javnih naročil z javnimi organi 

naročniki. 

(d) odvisna pravna oseba nima drugih 

prihodkov, razen povračila dejanskih 

stroškov iz javnih naročil z javnimi organi 

naročniki. 

4. Za sporazum, sklenjen med dvema ali 

več javnimi organi naročniki, se ne šteje, 

da je javno naročilo v smislu člena 2(6) te 

direktive, če so izpolnjeni naslednji 

kumulativni pogoji: 

4. Za sporazum, sklenjen med dvema ali 

več javnimi organi naročniki, se ne šteje, 

da je javno naročilo v smislu člena 2(6) te 

direktive, kar pomeni, da ne sodi na 

področje uporabe te direktive, če so 

izpolnjeni naslednji kumulativni pogoji: 

(a) sporazum vzpostavlja lojalno 

sodelovanje med udeleženimi javnimi 

organi naročniki pri skupnem izvajanju 
nalog javnih storitev, ki vključuje 

vzajemne pravice in obveznosti; 

(a) namen partnerstva je opravljanje nalog 

javnih storitev v pristojnosti vseh 

udeleženih javnih organov; 

(b) sporazum se ureja samo ob upoštevanju 

vidikov javnega interesa; 

(b) sporazum se ureja samo ob upoštevanju 

vidikov javnega interesa; 

(c) udeleženi javni organi naročniki na 

odprtem trgu ne ustvarijo več kot 10 % 

prihodka iz dejavnosti, ki so pomembne za 

izvajanje sporazuma; 

(c) udeleženi javni organi naročniki na 

odprtem trgu ne ustvarijo več kot 20 % 

prihodka iz dejavnosti, ki so pomembne za 

izvajanje sporazuma; 

(d) sporazum ne vključuje finančnih 

nakazil med udeleženimi javnimi organi 

naročniki, razen nakazil, ki ustrezajo 

povračilu dejanskih stroškov gradenj, 

storitev ali blaga; 

(d) sporazum ne vključuje finančnih 

nakazil med udeleženimi javnimi organi 

naročniki, razen nakazil, ki ustrezajo 

povračilu dejanskih stroškov gradenj, 

storitev ali blaga; 

(e) v nobenem od vključenih javnih 

organov naročnikov zasebni sektor ni 

udeležen. 

(e) nalogo izvajajo izključno zadevni javni 

organi in v nobenem od vključenih javnih 

organov naročnikov zasebni sektor ni 

dejavno udeležen, z izjemo zakonsko 

določenih oblik udeležbe zasebnega 

sektorja. 

5. Odsotnost zasebne udeležbe iz 

odstavkov od 1 do 4 se preveri ob oddaji 

naročila ali sklenitvi sporazuma. 

5. Odsotnost dejavne zasebne udeležbe iz 

odstavkov od 1 do 4 se preveri ob oddaji 

naročila ali sklenitvi sporazuma. 

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 

Izključitve iz odstavkov od 1 do 4 se 

prenehajo uporabljati takoj, ko se vključi 

oseba zasebnega sektorja, z izjemo 

zakonsko določenih oblik udeležbe 

zasebnega sektorja, kar povzroči, da je 



 

AD\913040SL.doc 23/43 PE485.939v03-00 

 SL 

rednimi postopki javnega naročanja. treba naročila odpreti konkurenci z rednimi 

postopki javnega naročanja. 

Predlog spremembe  24 

Predlog direktive 

Člen 15 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Načela javnega naročanja Namen in načela javnega naročanja 

 -1. Namen te direktive je zagotoviti 

učinkovito porabo javnih sredstev, 

spodbujati visoko kakovostna javna 

naročila, okrepiti konkurenco in 

delovanje trgov javnih naročil ter 

zagotoviti enake možnosti gospodarskim 

družbam in drugim izvajalcem pri 

predložitvi ponudb na konkurenčnih 

razpisih za javna naročila blaga, storitev 

in gradenj. Javna naročila je treba 

uporabljati za doseganje pametne, 

trajnostne in vključujoče rasti ter v 

podporo skupnim družbenim ciljem in za 

zagotavljanje visoko kakovostnega blaga 

in storitev. Javni organi lahko sami 

odločijo, kako bodo zagotovili naročanje 

in organizirali svoje storitve. 

1. Javni organi naročniki obravnavajo 

gospodarske subjekte enako in 

nediskriminacijsko ter delujejo pregledno 

in sorazmerno. Javno naročilo ni 

zasnovano s ciljem, da se izključi iz 

področja uporabe te direktive ali da se 

umetno omeji konkurenca. 

1. Javni organi naročniki obravnavajo 

gospodarske subjekte enako in 

nediskriminacijsko ter delujejo pregledno 

in sorazmerno. Podrobni podatki o javnih 

naročilih se objavijo. Javno naročilo ni 

zasnovano s ciljem, da se izključi iz 

področja uporabe te direktive ali da se 

umetno omeji konkurenca. 

 1a. Gospodarski subjekti morajo 

izpolnjevati obveznosti, določene v 

zakonodaji Unije in/ali nacionalni 

zakonodaji in/ali kolektivnih pogodbah v 

zvezi z določbami o socialni zaščiti in 

zaščiti delovnega mesta ter delovnimi 

pogoji ali okoljskim pravom, ali določbe 

mednarodnega socialnega in okoljskega 

prava, naštete v Prilogi XI, ki veljajo v 

državi članici, regiji ali kraju, kjer se 
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izvajajo gradnje ali opravljajo storitve. Ta 

direktiva državam članicam ne 

preprečuje, da zagotovijo skladnost s 

konvencijo MOD št. 94 o javnih naročilih. 

Javni organi naročniki preverijo, da 

imajo izvajalci dobro ime in niso huje 

kršili nacionalnih ali mednarodnih 

okoljskih, socialnih, delovnih ali drugih 

ustreznih zakonov. 

 1b. Javni organi naročniki si morajo v 

okviru politik na področju javnih naročil 

prizadevati za najboljše razmerje med 

kakovostjo in ceno. Zato morajo javno 

naročilo oddati ekonomsko 

najugodnejšemu in najbolj trajnostno 

usmerjenemu ponudniku. 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog direktive 

Člen 17 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. 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. 

1. 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 invalidov in/ali prikrajšanih 

oseb. Pojem „prikrajšana oseba“ med 

drugim zajema: brezposelne, osebe z 

velikimi težavami pri vključevanju, osebe, 

ki jim grozi izključenost, ter pripadnike 

ranljivih skupin in prikrajšanih manjšin. 

V obvestilu o javnem razpisu se lahko 

navede sklic na to določbo. 

Obrazložitev 

Pojem „prikrajšane osebe“ je treba natančno opredeliti, ker je precej širši od pojma 

„invalidi“ iz veljavnih direktiv. Ta opredelitev je pravno jasnejša. 
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Predlog spremembe  26 

Predlog direktive 

Člen 29 – odstavek 3 – pododstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Raziskovalne in inovativne projekte, 

katerih cilj je izpolniti potrebe, ki jih je 

določil javni organ naročnik in jih ni 

mogoče izpolniti z obstoječimi rešitvami, 

lahko predložijo le gospodarski subjekti, ki 

jih javni organ naročnik povabi na podlagi 

ocene zahtevanih informacij. Javno 

naročilo se odda izključno na podlagi 

merila za oddajo naročila ekonomsko 

najugodnejšemu ponudniku v skladu s 

členom 66(1)(a). 

Raziskovalne in inovativne projekte, 

katerih cilj je izpolniti potrebe, ki jih je 

določil javni organ naročnik in jih ni 

mogoče izpolniti z obstoječimi rešitvami, 

lahko predložijo le gospodarski subjekti, ki 

jih javni organ naročnik povabi na podlagi 

ocene zahtevanih informacij. Javno 

naročilo se odda izključno na podlagi 

merila za oddajo naročila ekonomsko 

najugodnejšemu ponudniku v skladu s 

členom 66(1)(a) in členom 66(2). 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog direktive 

Člen 40 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Zahteve morajo biti omejene na predmet 

naročila, javnemu organu naročniku pa 

mora biti omogočeno, da spremlja in 

nadzira njihovo izpolnjevanje. 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog direktive 

Člen 40 – odstavek 3 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Brez poseganja v obvezujoče nacionalne 

tehnične predpise, kolikor so skladni z 

zakonodajo Unije, se tehnične specifikacije 

določijo na enega od naslednjih načinov: 

Brez poseganja v obvezujoče nacionalne 

tehnične predpise, kolikor so skladni z 

zakonodajo Unije, se tehnične specifikacije 

določijo po naslednjem vrstnem redu: 
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Predlog spremembe  29 

Predlog direktive 

Člen 40 – odstavek 3 – točka -1 (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-1) s sklicevanjem na tehnične 

specifikacije in, po prednostnem vrstnem 

redu, na nacionalne standarde, ki so 

prevzeti po evropskih standardih, 

evropska tehnična soglasja, skupne 

tehnične specifikacije, mednarodne 

standarde, druge tehnične referenčne 

sisteme, ki so jih določili evropski organi 

za standardizacijo, ali, če teh ni, na 

nacionalne standarde, nacionalna 

tehnična soglasja ali nacionalne tehnične 

specifikacije, povezane z načrtovanjem, 

izračunom in izvedbo gradenj ter uporabo 

blaga; pri vsakem sklicevanju se navedeta 

besedi „ali enakovredni“; 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog direktive 

Člen 40 – odstavek 3 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) s sklicevanjem na tehnične 

specifikacije ter, po prednostnem vrstnem 

redu, na nacionalne standarde, ki so 

prevzeti po evropskih standardih, 

evropska tehnična soglasja, skupne 

tehnične specifikacije, mednarodne 

standarde, druge tehnične referenčne 

sisteme, ki so jih določili evropski organi 

za standardizacijo, ali, če teh ni, na 

nacionalne standarde, nacionalna 

tehnična soglasja ali nacionalne tehnične 

specifikacije, povezane z načrtovanjem, 

izračunom in izvedbo gradenj ter uporabo 

blaga; pri vsakem sklicevanju se navedeta 

besedi „ali enakovredni“; 

črtano 
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Predlog spremembe  31 

Predlog direktive 

Člen 40 – odstavek 3 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) v smislu izvedbenih ali funkcionalnih 

zahtev iz točke (a) s sklicevanjem na 

tehnične specifikacije iz točke (b), s čimer 

se predpostavlja skladnost s temi 

izvedbenimi ali funkcionalnimi zahtevami; 

(c) v smislu izvedbenih ali funkcionalnih 

zahtev iz točke (a) s sklicevanjem na 

tehnične specifikacije iz točke (-1), s čimer 

se predpostavlja skladnost s temi 

izvedbenimi ali funkcionalnimi zahtevami; 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog direktive 

Člen 40 – odstavek 3 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) s sklicevanjem na tehnične specifikacije 

iz točke (b) za nekatere značilnosti ter s 

sklicevanjem na izvedbene ali 

funkcionalne zahteve iz točke (a) za druge 

značilnosti. 

(d) s sklicevanjem na tehnične specifikacije 

iz točke (-1) za nekatere značilnosti ter s 

sklicevanjem na izvedbene ali 

funkcionalne zahteve iz točke (a) za druge 

značilnosti. 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog direktive 

Člen 41 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če javni organi naročniki določijo 

okoljske, socialne ali druge značilnosti 

gradnje, storitve ali blaga v smislu 

izvedbenih ali funkcionalnih zahtev iz 

točke (a) člena 40(3), lahko zahtevajo, da 

so te gradnje, storitve ali blago opremljeni 

s posebno oznako, če so izpolnjeni vsi 

naslednji pogoji: 

Če javni organi naročniki določijo 

okoljske, socialne ali druge značilnosti 

gradnje, storitve ali blaga v smislu 

izvedbenih ali funkcionalnih zahtev iz 

točke (a) člena 40(3), lahko zahtevajo, da 

so te gradnje, storitve ali blago opremljeni 

z oznakami, če so izpolnjeni vsi naslednji 

pogoji: 

(a) zahteve za oznako zadevajo le 

značilnosti, povezane s predmetom 

naročila in primerne za določitev 

značilnosti gradenj, blaga ali storitev, ki so 

(a) zahteve za oznako zadevajo le 

značilnosti, povezane s predmetom 

naročila ali proizvodnjo predmeta naročila 

in primerne za določitev značilnosti 

gradenj, blaga ali storitev, ki so predmet 



 

PE485.939v03-00 28/43 AD\913040SL.doc 

SL 

predmet naročila; naročila; 

(b) so zahteve za oznako pripravljene na 

podlagi znanstvenih informacij ali 

temeljijo na drugih objektivno preverljivih 

in nediskriminacijskih merilih; 

(b) so zahteve za oznako pripravljene na 

podlagi znanstvenih informacij ali 

temeljijo na drugih objektivno preverljivih 

in nediskriminacijskih merilih; 

(c) so oznake izdane na podlagi odprtega in 

preglednega postopka, v katerem lahko 

sodelujejo vse zainteresirane strani, 

vključno z vladnimi organi, potrošniki, 

proizvajalci, distributerji in okoljskimi 

organizacijami; 

(c) so oznake izdane na podlagi odprtega in 

preglednega postopka, v katerem lahko 

sodelujejo vse zainteresirane strani, 

vključno z vladnimi organi, potrošniki, 

proizvajalci, distributerji, socialnimi 

partnerji ter socialnimi in okoljskimi 

organizacijami; 

(d) so oznake na voljo vsem 

zainteresiranim stranem; 

(d) so oznake na voljo vsem 

zainteresiranim stranem; 

(e) merila za oznako določi tretja oseba, 

neodvisna od gospodarskega subjekta, ki 

zahteva dodelitev oznake. 

(e) dodelitev in preverjanje oznake izvaja 

tretja oseba, neodvisna od gospodarskega 

subjekta, ki zahteva dodelitev oznake. 

Javni organi naročniki, ki zahtevajo 

določeno oznako, sprejmejo vse 

enakovredne oznake, ki izpolnjujejo 

zahteve oznake, ki so jo navedli javni 

organi naročniki. Za proizvode brez oznake 

javni organi naročniki sprejmejo tudi 

tehnično dokumentacijo proizvajalca ali 

druga primerna dokazila. 

Javni organi naročniki, ki zahtevajo 

oznako, sprejmejo vse enakovredne 

oznake, ki izpolnjujejo zahteve oznake, ki 

so jo navedli javni organi naročniki. Za 

proizvode brez oznake lahko javni organi 

naročniki sprejmejo tudi tehnično 

dokumentacijo proizvajalca ali druga 

primerna dokazila o enakovrednosti. 

Breme dokazovanja enakovrednosti z 

določeno oznako se naloži ponudniku, ki 

jo dokazuje. 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog direktive 

Člen 54 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Javni organi naročniki se lahko odločijo, 

da ne oddajo naročila ponudniku, ki je 

predložil najboljšo ponudbo, če so 

ugotovili, da ta ponudba ni ustrezno 

skladna z obveznostmi, določenimi v 

zakonodaji Unije na področju socialnega 

in delovnega prava ali okoljskega prava, 

ali določbami mednarodnega socialnega in 

2. Javni organi naročniki se odločijo, da ne 

oddajo naročila ponudniku, ki je predložil 

najboljšo ponudbo, če so ugotovili, da ta 

ponudba ni ustrezno skladna z 

obveznostmi, določenimi v zakonodaji 

Unije ali nacionalni zakonodaji in/ali 

kolektivnih pogodbah v zvezi z določbami 

o socialni zaščiti in zaščiti delovnega 

mesta ter delovnimi pogoji ali okoljskim 
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okoljskega prava, naštetimi v Prilogi XI. pravom, ali z določbami mednarodnega 

socialnega in okoljskega prava, naštetimi v 

Prilogi XI, ki veljajo v državi članici, regiji 

ali kraju izvajanja gradnje, opravljanja 

storitve oziroma dobave blaga, tudi v 

podizvajalski verigi in pod pogojem, da so 

povezane s predmetom naročila. 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog direktive 

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

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ea) trgovina z belim blagom, izkoriščanje 

otroškega dela ali druga kazniva dejanja 

zoper človekove pravice. 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog direktive 

Člen 55 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Vsak gospodarski subjekt je izključen iz 

sodelovanja pri javnem naročilu, če je javni 

organ naročnik seznanjen s pravnomočno 

odločbo, v kateri je ugotovljeno, da 

gospodarski subjekt ni izpolnil obveznosti 

v zvezi s plačilom davkov ali prispevkov 

za socialno varnost v skladu z zakonskimi 

določbami države, kjer ima sedež, ali 

določbami države članice javnega organa 

naročnika. 

2. Vsak gospodarski subjekt je izključen iz 

sodelovanja pri javnem naročilu, če je javni 

organ naročnik seznanjen s pravnomočno 

odločbo, v kateri je ugotovljeno, da 

gospodarski subjekt ni izpolnil obveznosti 

v zvezi s plačilom davkov in drugimi 

plačili ter prispevki za socialno varnost ali 

drugih temeljnih obveznosti v zvezi z 

določbami o socialni zaščiti in zaščiti 

delovnega mesta ter delovnimi pogoji v 

skladu z zakonskimi določbami države, 

kjer ima sedež, ali določbami države 

članice javnega organa naročnika.  

Predlog spremembe  37 

Predlog direktive 

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

(a) če je ugotovil kakršno koli kršitev 

obveznosti, določenih v zakonodaji Unije 

na področju socialnega in delovnega prava 

ali okoljskega prava, ali določb 

mednarodnega socialnega in okoljskega 

prava, naštetih v Prilogi XI. Skladnost z 

zakonodajo Unije ali mednarodnimi 

določbami vključuje skladnost na ustrezen 

način; 

(a) če je ugotovil kakršno koli drugo 

kršitev obveznosti, določenih v zakonodaji 

Unije na področju socialnega in delovnega 

prava ali okoljskega prava, ali določb 

mednarodnega socialnega in okoljskega 

prava, naštetih v Prilogi XI. Skladnost z 

zakonodajo Unije ali mednarodnimi 

določbami vključuje skladnost na ustrezen 

način; 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog direktive 

Člen 55 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) če lahko javni organ naročnik s 

kakršnimi koli sredstvi dokaže, da je 

gospodarski subjekt kriv kakšne druge 

hude poklicne napake; 

(c) če lahko javni organ naročnik s 

kakršnimi koli sredstvi dokaže, da je 

gospodarski subjekt kriv kakšne druge 

hude poklicne napake, da je huje kršil 

socialno, okoljsko ali delovno zakonodajo 

svoje matične države ali države javnega 

organa naročnika ali da je hudo 

zanemarjal zdravje in varnost delavcev; 

 

Predlog spremembe  39 

Predlog direktive 

Člen 55 – odstavek 4 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Vsak kandidat ali ponudnik, ki je v enem 

od položajev iz odstavkov 1, 2 in 3, lahko 

javnemu organu naročniku predloži dokaze 

o svoji zanesljivosti kljub obstoju 

ustreznega razloga za izključitev. 

Če kandidat ali ponudnik, ki je v enem od 

položajev iz odstavkov 1, 2 in 3, javnemu 

organu naročniku predloži dokaze o svoji 

zanesljivosti ali, po potrebi, zanesljivosti 

svojih podizvajalcev kljub obstoju 

ustreznega razloga za izključitev, lahko 

javni organ naročnik znova preuči 

izključitev ponudbe. 
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Obrazložitev 

Učinkovanje tega člena je treba je spremeniti. Gospodarski subjekt naj se ne „kvalificira“ 

sam, ampak naj bo odločitev proti izključitvi ob predložitvi potrebnih dokazov odvisna od 

javnega organa naročnika. 

Predlog spremembe  40 

Predlog direktive 

Člen 60 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Dokazilo, da so ponudniki ali 

kandidati ob pripravi ponudbe upoštevali 

obveznosti v zvezi z davki, varstvom 

okolja, določbami o socialni zaščiti in 

zaščiti delovnega mesta ter delovnimi 

pogoji, ki veljajo v državi članici, regiji ali 

kraju, kjer se izvajajo gradnje ali 

opravljajo storitve. 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog direktive 

Člen 66 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Javni organ naročniki javna naročila brez 

poseganja v nacionalne zakone, predpise 

ali upravne določbe v zvezi s plačilom 

nekaterih storitev oddajo na podlagi enega 

od naslednjih meril: 

Javni organi naročniki javna naročila brez 

poseganja v nacionalne zakone, predpise 

ali upravne določbe v zvezi s plačilom 

nekaterih storitev oddajo na podlagi merila 

ekonomsko najugodnejše in najbolj 

trajnostno usmerjene ponudbe. 

(a) ekonomsko najugodnejša ponudba;  

(b) najnižja cena.  

Stroški se lahko po izbiri javnega organa 

naročnika ocenijo izključno na podlagi 

cene ali glede na stroškovno učinkovitost, 

kot je vrednotenje stroškov v življenjskem 

ciklu, pod pogoji iz člena 67. 

Stroški se ocenijo glede na stroškovno 

učinkovitost, kot je vrednotenje stroškov v 

življenjskem ciklu, pod pogoji iz člena 67. 

2. Ekonomsko najugodnejša 

ponudba iz točke (a) odstavka 1 z 

vidika javnega organa naročnika 

2. Ekonomsko najugodnejša in najbolj 

trajnostno usmerjena ponudba se določi 

na podlagi meril, povezanih s predmetom 
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se določi na podlagi meril, 

povezanih s predmetom zadevnega 

javnega naročila. Ta merila poleg 

cene ali stroškov iz točke (b) 

odstavka 1 vključujejo tudi druga 

merila, povezana s predmetom 

zadevnega javnega naročila, kot so: 

zadevnega javnega naročila. Ta merila 

poleg cene ali stroškov, vključno s stroški 

življenjskega cikla iz člena 67, vključujejo 

tudi druga merila, povezana s predmetom 

zadevnega javnega naročila, kot so: 

(a) kakovost, vključno s tehničnimi 

prednostmi, estetskimi in funkcionalnimi 

lastnostmi, dostopnostjo, oblikovanjem, 

namenjenim vsem uporabnikom, 

okoljskimi značilnostmi in inovativnostjo; 

(a) kakovost, vključno s tehničnimi 

prednostmi, estetskimi in funkcionalnimi 

lastnostmi, dostopnostjo, oblikovanjem, 

namenjenim vsem uporabnikom, 

okoljskimi in socialnimi značilnostmi ter 

inovativnostjo; 

(b) za javna naročila storitev in javna 

naročila, ki vključujejo načrtovanje 

gradenj, se lahko upoštevajo organizacija, 

usposobljenost in izkušenost osebja, 

dodeljenega za izvajanje zadevnega 

naročila, pri čemer se lahko po oddaji 

naročila tako osebje zamenja le ob 

privolitvi javnega organa naročnika, ki 

mora preveriti, ali zamenjano osebje 

zagotavlja enakovredno organizacijo in 

kakovost; 

(b) za javna naročila storitev in javna 

naročila, ki vključujejo načrtovanje 

gradenj, se lahko upoštevajo organizacija, 

usposobljenost in izkušenost osebja, 

dodeljenega za izvajanje zadevnega 

naročila, ter usposobljenost in strokovno 

ravnanje katerega koli podizvajalca, pri 

čemer se lahko po oddaji naročila tako 

osebje zamenja le ob privolitvi javnega 

organa naročnika, ki mora preveriti, ali 

zamenjano osebje zagotavlja enakovredno 

organizacijo, usposobljenost in izkušnje; 

(c) poprodajne storitve in tehnična pomoč, 

datum dobave ter rok za dobavo ali 

dokončanje del; 

(c) poprodajne storitve in tehnična pomoč, 

datum dobave ter rok za dobavo ali 

dokončanje del; 

(d) poseben postopek proizvodnje ali 

zagotavljanje zahtevanih gradenj, blaga ali 

storitev oziroma katere koli faze v 

njihovem življenjskem ciklu, kot je 

navedeno v točki (22) člena 2, če so 

navedena merila določena v skladu z 

odstavkom 4 in zadevajo dejavnike, ki so 

neposredno povezani s temi postopki in so 

značilni za poseben postopek proizvodnje 

ali zagotavljanja zahtevanih gradenj, blaga 

ali storitev. 

(d) poseben postopek proizvodnje ali 

zagotavljanje zahtevanih gradenj, blaga ali 

storitev oziroma katere koli faze v 

njihovem življenjskem ciklu, kot je 

navedeno v točki 22 člena 2, če so 

navedena merila določena v skladu z 

odstavkom 4 in zadevajo dejavnike, ki so 

neposredno povezani s temi postopki in so 

značilni za poseben postopek proizvodnje 

ali zagotavljanja zahtevanih gradenj, blaga 

ali storitev. 

3. Države članice lahko določijo, da se 

nekatere vrste naročil oddajo na podlagi 

ekonomsko najugodnejše ponudbe iz 

točke (a) odstavka 1 in iz odstavka 2. 

 

4. Merila za oddajo naročila javnemu 

organu naročniku ne dajejo neomejene 

4. Merila za oddajo naročila morajo biti 

povezana s predmetom naročila, 
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svobode izbire. Zagotavljajo možnost 

učinkovite konkurence in vključujejo 

zahteve, ki omogočajo učinkovito 

preverjanje informacij, ki jih predložijo 

ponudniki. Javni organi naročniki na 

podlagi informacij in dokazil, ki jih 

predložijo ponudniki, učinkovito preverijo, 

ali ponudbe izpolnjujejo merila za oddajo 

naročila. 

zagotavljati možnost učinkovite in poštene 

konkurence in vključevati zahteve, ki 

omogočajo učinkovito preverjanje 

informacij, ki jih predložijo ponudniki. 

Javni organi naročniki na podlagi 

informacij in dokazil, ki jih predložijo 

ponudniki, učinkovito preverijo, ali 

ponudbe izpolnjujejo merila za oddajo 

naročila. 

5. V primeru iz točke (a) odstavka 1 javni 

organ naročnik v obvestilu o naročilu, 

povabilu k potrditvi interesa, razpisni 

dokumentaciji ali v primeru 

konkurenčnega dialoga v opisnem 

dokumentu navede relativne uteži vsakega 

izmed meril, izbranih za ugotovitev 

ekonomsko najugodnejše ponudbe. 

5. Javni organ naročnik v obvestilu o 

naročilu, povabilu k potrditvi interesa, 

razpisni dokumentaciji ali v primeru 

konkurenčnega dialoga v opisnem 

dokumentu navede relativne uteži vsakega 

izmed meril, izbranih za ugotovitev 

ekonomsko najugodnejše in najbolj 

trajnostno usmerjene ponudbe. 

Navedene uteži se lahko izrazijo z 

določitvijo razpona s primernim največjim 

obsegom. 

Navedene uteži se lahko izrazijo z 

določitvijo razpona s primernim največjim 

obsegom. 

Kadar uteži ni mogoče navesti zaradi 

objektivnih razlogov, javni organ naročnik 

navede merila v padajočem vrstnem redu 

po pomembnosti. 

Kadar uteži ni mogoče navesti zaradi 

objektivnih razlogov, javni organ naročnik 

navede merila v padajočem vrstnem redu 

po pomembnosti. 

Predlog spremembe  42 

Predlog direktive 

Člen 67 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vrednotenje stroškov v življenjskem 

ciklu v ustreznem obsegu zajema vse 

naslednje stroške v življenjskem ciklu 

izdelka, storitve ali gradnje, kot je 

opredeljeno v točki (22) člena 2: 

1. Vrednotenje stroškov v življenjskem 

ciklu v ustreznem obsegu zajema vse 

naslednje stroške v življenjskem ciklu 

izdelka, storitve ali gradnje, kot je 

opredeljeno v točki (22) člena 2: 

(a) notranje stroške, vključno s stroški, 

povezanimi z nabavo, kot so proizvodni 

stroški, uporabo, kot so stroški porabe 

energije in stroški vzdrževanja, ter koncem 

življenjske dobe, kot so stroški zbiranja in 

recikliranja, ter 

(a) notranje stroške, vključno s stroški, 

povezanimi z nabavo, kot so proizvodni 

stroški, uporabo, kot so stroški porabe 

energije in stroški vzdrževanja, ter koncem 

življenjske dobe, kot so stroški zbiranja in 

recikliranja, ter 

(b) zunanje okoljske stroške, neposredno 

povezane z življenjskim ciklom, če je 

mogoče določiti in preveriti njihovo 

(b) zunanje stroške, tudi socialne in/ali 

okoljske stroške, neposredno povezane z 

življenjskim ciklom, če je mogoče določiti 



 

PE485.939v03-00 34/43 AD\913040SL.doc 

SL 

denarno vrednost, ki lahko vključujejo 

stroške izpustov toplogrednih plinov in 

drugih onesnaževal ter druge stroške 

blažitve podnebnih sprememb. 

in preveriti njihovo denarno vrednost, ki 

lahko vključujejo vplive proizvodnje na 

bližnje okolje in skupnosti ali stroške 

izpustov toplogrednih plinov in drugih 

onesnaževal ter druge stroške blažitve 

podnebnih sprememb. 

2. Če javni organi naročniki stroške ocenijo 

na podlagi vrednotenja stroškov v 

življenjskem ciklu, v dokumentaciji v zvezi 

z oddajo naročila navedejo uporabljeno 

metodologijo za izračun stroškov v 

življenjskem ciklu. Uporabljena 

metodologija mora izpolnjevati vse 

naslednje pogoje: 

2. Če javni organi naročniki stroške ocenijo 

na podlagi vrednotenja stroškov v 

življenjskem ciklu, v dokumentaciji v zvezi 

z oddajo naročila navedejo uporabljeno 

metodologijo za izračun stroškov v 

življenjskem ciklu in metodo za izračun 

stroškov v življenjskem ciklu posredujejo 

vsem ponudnikom. Uporabljena 

metodologija mora izpolnjevati vse 

naslednje pogoje in mora biti po možnosti 

poenostavljena, da bi bila dostopna MSP: 

(a) oblikovana je bila na podlagi 

znanstvenih informacij ali temelji na 

drugih objektivno preverljivih in 

nediskriminacijskih merilih; 

(a) oblikovana je bila na podlagi 

znanstvenih informacij ali drugih 

objektivno preverljivih in 

nediskriminacijskih meril; 

(b) oblikovana je bila za ponavljajočo se 

ali neprekinjeno uporabo; 

 

(c) na voljo je vsem zainteresiranim 

stranem. 

(c) na voljo je vsem zainteresiranim 

stranem. 

Javni organi naročniki gospodarskim 

subjektom, vključno z gospodarskimi 

subjekti iz tretjih držav, dovolijo uporabo 

drugačne metodologije za ugotavljanje 

stroškov v življenjskem ciklu njihove 

ponudbe, če dokažejo, da je ta 

metodologija skladna z zahtevami iz 

točk a, b in c ter je enakovredna 

metodologiji, ki jo navede javni organ 

naročnik. 

Javni organi naročniki gospodarskim 

subjektom, vključno z gospodarskimi 

subjekti iz tretjih držav, dovolijo uporabo 

drugačne metodologije za ugotavljanje 

stroškov v življenjskem ciklu njihove 

ponudbe, če dokažejo, da je ta 

metodologija skladna z zahtevami iz 

točk a, b in c ter je enakovredna 

metodologiji, ki jo navede javni organ 

naročnik. Javni organi naročniki lahko 

kot dokazilo o enakovrednosti zahtevajo 

potrdilo tretje osebe. 
3. Kadar je kot del zakonodajnega akta 

Unije, vključno z delegiranimi akti na 

podlagi zakonodaje posameznih sektorjev, 

sprejeta skupna metodologija za izračun 

stroškov v življenjskem ciklu, se ta 

uporablja, če je vrednotenje stroškov v 

življenjskem ciklu vključeno v merila za 

oddajo naročila iz člena 66(1). 

3. Za skupno metodologijo, ki je kot del 

zakonodajnega akta Unije na podlagi 

zakonodaje posameznih sektorjev ali kot 

del evropske tehnične specifikacije 
sprejeta za izračun stroškov v življenjskem 

ciklu, se šteje, da je v skladu z merili iz 

odstavka 2 in je lahko vključena v merila 

za oddajo naročila iz člena 66(1). 

Priloga XV vsebuje seznam takih 

zakonodajnih in delegiranih aktov. 

Priloga XV vsebuje seznam takih 

zakonodajnih in delegiranih aktov. 
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Komisija je v skladu s členom 89 

pooblaščena za sprejemanje delegiranih 

aktov v zvezi s posodabljanjem tega 

seznama, če se na podlagi sprejetja nove 

zakonodaje, njene razveljavitve ali 

spremembe izkaže, da so take spremembe 

potrebne. 

Komisija je v skladu s členom 89 

pooblaščena za sprejemanje delegiranih 

aktov v zvezi s posodabljanjem tega 

seznama, če se na podlagi sprejetja nove 

zakonodaje, njene razveljavitve ali 

spremembe izkaže, da so take spremembe 

potrebne. 

Predlog spremembe  43 

Predlog direktive 

Člen 69 – odstavka 3 in 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Pojasnila iz odstavkov 1 in 2 se lahko 

nanašajo zlasti na: 

3. Pojasnila iz odstavkov 1 in 2 se nanašajo 

zlasti na: 

(d) najmanj ustrezna skladnost z 

obveznostmi, določenimi v zakonodaji 

Unije, na področju socialnega in 

delovnega prava ali okoljskega prava ali 

določbami mednarodnega socialnega in 

okoljskega prava, naštetimi v Prilogi XI, 

ali, če te obveznosti ne veljajo, z drugimi 

določbami, ki zagotavljajo enakovredno 

raven varstva; 

(d) skladnost z obveznostmi, določenimi v 

zakonodaji Unije ali nacionalni 

zakonodaji in/ali kolektivnih pogodbah v 

zvezi z določbami o socialni zaščiti in 

zaščiti delovnega mesta ter delovnimi 

pogoji ali okoljskim pravom, ali z 

določbami mednarodnega socialnega in 

okoljskega prava, naštetimi v Prilogi XI, 

ali, če te obveznosti ne veljajo, z drugimi 

določbami, ki zagotavljajo enakovredno 

raven varstva; 

(e) možnost, da ponudnik pridobi državno 

pomoč. 

(e) možnost, da ponudnik pridobi državno 

pomoč. 

4. Javni organ naročnik preveri predložene 

informacije ob posvetovanju s 

ponudnikom. Ponudbo lahko zavrne le, če 

dokazila ne utemeljijo nizke ravni 

zaračunane cene ali stroškov, pri čemer se 

upoštevajo elementi iz odstavka 3. 

4. Javni organ naročnik preveri predložene 

informacije ob posvetovanju s 

ponudnikom. Ponudbo zavrne le, če 

dokazila ne utemeljijo nizke ravni 

zaračunane cene ali stroškov, pri čemer se 

upoštevajo elementi iz odstavka 3, ali če 

prejeta utemeljitev ni zadostna. 

Javni organi naročniki zavrnejo ponudbo, 

če so ugotovili, da je neobičajno ugodna, 

ker ni skladna z obveznostmi, določenimi v 

zakonodaji Unije, na področju socialnega 

in delovnega prava ali okoljskega prava 

ali določbami mednarodnega socialnega 

in okoljskega prava, naštetimi v 

Prilogi XI. 

Javni organi naročniki zavrnejo ponudbo, 

če so ugotovili, da je neobičajno ugodna, 

ker ni skladna z določbami iz 

odstavka 3(d). 
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Predlog spremembe  44 

Predlog direktive 

Člen 70 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 70 Člen 70 

Pogoji za izvedbo naročila Pogoji za izvedbo naročila 

Javni organi naročniki lahko določijo 

posebne pogoje v zvezi z izvedbo naročila, 

če so ti pogoji navedeni v javnem razpisu 

ali v specifikacijah. Ti pogoji lahko zlasti 

zadevajo socialne in okoljske preudarke. 

Lahko vključujejo tudi zahtevo, da 

gospodarski subjekti predvidijo 

nadomestilo za tveganja zvišanja cen, ki so 

posledica gibanja cen (zavarovanje pred 

tveganjem) in lahko bistveno vplivajo na 

izvedbo naročila. 

Javni organi naročniki lahko določijo 

posebne pogoje v zvezi z izvedbo naročila, 

če so ti pogoji navedeni v javnem razpisu 

ali v specifikacijah. Ti pogoji lahko zlasti 

zadevajo socialne in okoljske preudarke ter 

vključujejo obveznosti, določene v 

zakonodaji Unije ali nacionalni 

zakonodaji in/ali kolektivnih pogodbah v 

zvezi z določbami o socialni zaščiti in 

zaščiti delovnega mesta ter delovnimi 

pogoji ali okoljskim pravom, ali z 

določbami mednarodnega socialnega in 

okoljskega prava, naštetimi v Prilogi XI, 

ki veljajo v državi članici, regiji ali kraju, 

kjer se izvajajo gradnje ali opravljajo 

storitve. 

Vključujejo lahko tudi zahtevo, da 

gospodarski subjekti predvidijo 

nadomestilo za tveganja zvišanja cen, ki so 

posledica gibanja cen, z uporabo različnih 

strategij zavarovanja pred tveganjem, 

vključno s formulami za sprejetje cen, in 

lahko bistveno vplivajo na izvedbo 

naročila. 

Obrazložitev 

Obveznosti v zvezi s socialno zaščito, varstvom zaposlitve in delovnimi pogoji je treba v 

klavzulah o izvedbi naročil jasno opredeliti, da se zagotovi njihovo spoštovanje. 

Predlog spremembe  45 

Predlog direktive 

Člen 71 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Javni organ naročnik lahko v 

dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila 

1. Javni organ naročnik v dokumentaciji v 

zvezi z oddajo naročila zahteva oziroma 
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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 predlagane 

podizvajalce. 

država članica 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 

predlagane podizvajalce, obenem pa 

navede informacije o podizvajalcih, 

vključno z imeni, kontaktnimi podatki in 

pravnimi zastopniki.  

 1a. Javni organ naročnik v dokumentaciji 

v zvezi z oddajo naročila določi, da pogoji 

in zahteve, ki veljajo za ponudnika, veljajo 

tudi za tretje osebe, ki izvajajo del 

naročila kot podizvajalci. 

 1b. Gospodarski subjekt predlaga 

spremembe v podizvajalski verigi, javni 

organ naročnik pa se mora z njimi 

strinjati. Če predlagana sprememba 

zadeva tudi vključitev novega 

podizvajalca, glavni izvajalec navede 

njegovo ime, kontaktne podatke in pravne 

zastopnike. 

 1c. Predlagana sprememba se zavrne, če 

ne zagotavlja spoštovanja točke 1a.  

 7. Javni organ naročnik v pogodbi z 

glavnim izvajalcem ter glavni izvajalec in 

morebitni vmesni podizvajalci v pogodbah 

s svojimi podizvajalci določijo, da v 

primeru suma, da njihov neposredni 

podizvajalec krši pravila iz drugega 

pododstavka, neposredni podizvajalec 

takoj sprejme ukrepe za odpravo kršitev, 

če tega ne naredi, pa se zadevna pogodba 

prekine. 

 8. Če do prekinitve pogodbe in zamenjave 

zadevnega podizvajalca pride v okviru 

prenosa podjetja, kot je opredeljen v 

Direktivi 2001/23/ES, veljajo določbe 

navedene direktive. 

Predlog spremembe  46 

Predlog direktive 

Člen 72 – odstavek 3 – pododstavek 2 
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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 ali stečajnem postopku, če to ne 

vključuje drugih bistvenih sprememb 

naročila in ni namenjeno izogibanju 

uporabe te direktive. Prvi pododstavek se 

tudi ne uporablja za prestrukturiranje 

javnega organa naročnika, saj ima javni 

organ naročnik pravico prenesti pogodbo 

na tretjo osebo, ki je nato odgovorna za 

opravljanje njegovih nalog. 

Predlog spremembe  47 

Predlog direktive 

Člen 73 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da imajo javni 

organi naročniki možnost, da pod pogoji, 

določenimi v veljavnem nacionalnem 

pogodbenem pravu, prekinejo javno 

naročilo med njegovo veljavnostjo, če je 

izpolnjen eden od naslednjih pogojev: 

Države članice zagotovijo, da se ob 

prekinitvi javnega naročila upošteva 

nacionalno pogodbeno pravo. Države 

članice lahko, ko javnim organom 

naročnikom omogočijo, da pod pogoji, 

določenimi v veljavnem nacionalnem 

pogodbenem pravu, prekinejo javno 

naročilo med njegovo veljavnostjo, 

zahtevajo, da je izpolnjen eden od 

naslednjih pogojev: 

Predlog spremembe  48 

Predlog direktive 

Člen 73 a (novo) pri naslovu III – poglavje 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Države članice lahko prosto presojajo in 

organizirajo izbiro ponudnikov storitev na 

način, ki se jim zdi najprimernejši, poleg 

tega lahko same prosto izvajajo socialne 
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in druge posebne storitve ali organizirajo 

njihovo izvajanje na kakršen koli drug 

način, ki ne vključuje sklepanja javnih 

pogodb. Ta direktiva se ne uporablja za 

posebne nacionalne postopke, na primer 

tiste, ki temeljijo na uporabnikovi prosti 

izbiri izvajalcev storitev – tj. sistem bonov, 

model proste izbire, tristrano razmerje – 

ali načelu, da lahko vsi izvajalci socialnih 

ali drugih posebnih storitev, ki 

izpolnjujejo pogoje, predhodno določene z 

zakonom, ne glede na njihovo pravno 

obliko opravljajo te storitve, če upoštevajo 

splošna načela enake obravnave, 

preglednosti in nediskriminacije. 

Predlog spremembe  49 

Predlog direktive 

Člen 76 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice vzpostavijo ustrezne 

postopke za oddajo naročil v skladu s tem 

poglavjem, pri čemer zagotovijo popolno 

skladnost z načeli preglednosti in enake 

obravnave gospodarskih subjektov, javnim 

organom naročnikom pa zagotovijo 

upoštevanje posebnosti zadevnih storitev. 

1. Države članice vzpostavijo ustrezne 

postopke za oddajo naročil v skladu s tem 

poglavjem, pri čemer zagotovijo popolno 

skladnost z načeli preglednosti, 

nediskriminacije in enake obravnave 

gospodarskih subjektov, javnim organom 

naročnikom pa zagotovijo upoštevanje 

posebnosti zadevnih storitev. 

 

Predlog spremembe  50 

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 

2. Države članice zagotovijo, da javni 

organi naročniki upoštevajo potrebo po 

zagotovitvi visoke ravni kakovosti, 

stalnosti, dostopnosti, cenovne 

dostopnosti, razpoložljivosti in celovitosti 

storitev, posebne potrebe različnih skupin 

uporabnikov, vključno s prikrajšanimi in 

ranljivimi skupinami, zadovoljstvo 
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izvajalca storitev ne temelji le na ceni 

zagotavljanja storitev. 
uporabnikov, socialno vključenost, 

sodelovanje in krepitev vloge uporabnikov 

ter, kadar je ustrezno, inovativnost. 

Zagotovijo tudi, da izbira izvajalca storitev 

ne temelji le na ceni zagotavljanja storitev. 

Javni organi naročniki se lahko, ko 

pripravljajo merila glede kakovosti, 

sklicujejo na merila iz prostovoljnega 

evropskega okvira kakovosti za socialne 

storitve. 

 2a. Javni organi naročniki lahko omejijo 

sodelovanje v razpisnem postopku za 

zagotavljanje socialnih in zdravstvenih 

storitev na nepridobitne organizacije, če 

nacionalni zakon, ki je skladen z evropsko 

zakonodajo, določa omejen dostop do 

nekaterih storitev v korist nepridobitnih 

organizacij skladno s sodno prakso 

Sodišča EU. V obvestilu o javnem razpisu 

se navede sklic na to določbo. Spoštovati 

je treba osnovni načeli preglednosti in 

enake obravnave. 

Predlog spremembe  51 

Predlog direktive 

Člen 84 – odstavek 8 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 8a. Letno poročilo mora vključevati tudi 

letno primerjavo med predloženimi 

cenami in dejanskimi stroški naročil, ki so 

se že izvedla, ter morebitni vpliv na število 

delavcev, zaposlenih pri dobaviteljih. 

Predlog spremembe  52 

Predlog direktive 

Člen 85 – pododstavek 1 – točka e 

 

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) ime uspešnega ponudnika in razloge za 

izbiro njegove ponudbe ter, če je to znano, 

delež naročila ali okvirnega sporazuma, ki 

ga uspešni ponudnik namerava oddati 

(e) ime uspešnega ponudnika in razloge za 

izbiro njegove ponudbe ter, če je to znano, 

delež naročila ali okvirnega sporazuma, ki 

ga uspešni ponudnik namerava oddati 
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podizvajalcem; podizvajalcem, ter informacije o njegovih 

podizvajalcih, vključno z njihovimi imeni, 

kontaktnimi podatki in zakonitimi 

zastopniki; 

 

Predlog spremembe  53 

Predlog direktive 

Člen 87 – odstavek 3 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da imajo 

zainteresirani gospodarski subjekti preprost 

dostop do ustreznih informacij o 

obveznostih v zvezi z davki, varstvom 

okolja ter socialnim in delovnim pravom, 

ki veljajo v državi članici, regiji ali kraju, 

kjer se izvajajo gradnje ali opravljajo 

storitve, in ki bodo veljale za gradnje, ki se 

izvajajo na kraju samem, ali za storitve, ki 

se zagotavljajo med izvedbo naročila. 

Države članice zagotovijo, da imajo 

zainteresirani gospodarski subjekti preprost 

dostop do ustreznih informacij o 

obveznostih v zvezi z davki, varstvom 

okolja, določbami o socialni zaščiti in 

zaščiti delovnega mesta ter delovnimi 

pogoji, ki veljajo v državi članici, regiji ali 

kraju, kjer se izvajajo gradnje ali opravljajo 

storitve, in ki bodo veljale za gradnje, ki se 

izvajajo na kraju samem, ali za storitve, ki 

se zagotavljajo med izvedbo naročila. 

Države članice zagotovijo, da javni organi 

naročniki navedejo, kje v pogodbeni 

dokumentaciji je mogoče najti te 

informacije. 

 

Predlog spremembe  54 

Predlog direktive 

Priloga VIII – točka 2 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„standard“ pomeni tehnično specifikacijo, 

ki jo odobri pristojni organ za 

standardizacijo za ponavljajočo se ali 

stalno uporabo, s katerim usklajenost 

načeloma ni obvezna in ki spada v eno 

izmed naslednjih kategorij: 

„standard“ pomeni tehnično specifikacijo, 

ki jo je priznana organizacija za 

standardizacijo določila s soglasjem in jo 

potrdila za ponavljajočo se ali stalno 

uporabo, s katero usklajenost načeloma ni 

obvezna in ki spada v eno izmed naslednjih 

kategorij: 
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Predlog spremembe  55 

Predlog direktive 

Priloga XVI – točka 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Storitve sindikatov črtano 

 – Nujne zdravstvene storitve 

 – Šolski in študentski prevoz 
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