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Tolmačenje javnonaročniške zakonodaje – dokazila pri zelenem javnem
naročanju čistil

Spoštovani!
Ministrstvo za finance je prejelo več prošenj za tolmačenje Uredbe o zelenem javnem naročanju
(Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12 in 2/13; v nadaljnjem besedilu: Uredba o ZeJN)
glede dokazil o izpolnjevanju temeljnih zahtev za zeleno javno naročanje čistil, zato je pripravilo
naslednje neobvezujoče mnenje.
Uredba o ZeJN določa možna dokazila za posamezno okoljsko zahtevo in jih za posamezne
vrste predmetov in zahtev našteva taksativno. V nekaterih primerih uredba določa, da lahko
ponudnik predloži tudi drugo dokazilo, iz katerega izhaja, da ponudba izpolnjuje zahteve. V tem
primeru mora naročnik ob upoštevanju okoliščin konkretnega javnega naročanja, zlasti predmeta
javnega naročila, presoditi, ali gre posamezno dokazilo šteti za ustrezno ali ne.
V primeru zahtev, ki se nanašajo na omejeno rabo snovi, za katere veljajo t .i. opozorilni stavki,
varnostnega lista praviloma ni mogoče šteti za ustrezno dokazilo. Varnostni list je namreč
predpogoj za uvrstitev proizvoda na trg in ne vključuje vseh opozorilnih stavkov, ki veljajo za
proizvod, temveč običajno le tiste, ki morajo biti v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in
pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter
spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. 12. 2008, str. 1) obvezno
navedeni na varnostnem listu. Zahteve iz Uredbe o ZeJN pa izmed proizvodov, ki so lahko na
trgu, kot sprejemljive razvrščajo nadstandardne proizvode glede na obremenitve okolja in kot
neprimerne opredeljujejo proizvode, za katere veljajo:
– opozorilni stavki, ki jih morajo proizvajalci navesti na varnostnem listu, in
– nekateri opozorilni stavki, ki jih proizvajalcem ni treba navesti na varnostnem listu.
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