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Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 
o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb 
(EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) 
št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa 
št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 

 

 

Člen 136 

Merila za izključitev in odločitve o izključitvi 

1.   Odgovorni odredbodajalec osebo ali subjekt iz člena 135(2) izključi iz udeležbe 
v postopku dodeljevanja, ki ga ureja ta uredba, ali iz izbora za izvrševanje sredstev 
Unije, kadar je ta oseba ali subjekt v eni ali v več naslednjih izključitvenih situacijah: 

(a)oseba ali subjekt je v stečaju, postopku zaradi insolventnosti ali postopku likvidacije, 
njegova sredstva upravlja likvidator ali sodišče, ima dogovor z upniki, so njegove poslovne 
dejavnosti začasno ustavljene ali je v kakršni koli podobni situaciji, ki nastane zaradi 
podobnega postopka, določenega v pravu Unije ali nacionalnem pravu; 

(b)s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo je ugotovljeno, da oseba ali subjekt 
krši svoje obveznosti v zvezi s plačevanjem davkov ali prispevkov za socialno varnost v 
skladu z veljavnim pravom; 

(c)s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo je bilo ugotovljeno, da je oseba ali 
subjekt zagrešil hudo kršitev poklicnih pravil, s tem ko je kršil veljavne zakone ali druge 
predpise ali etične standarde stroke, ki ji oseba ali subjekt pripada, ali s tem ko je ravnal 
krivdno ter to ravnanje vpliva na njegovo strokovno verodostojnost in je storjeno naklepno 
ali iz hude malomarnosti, kar vključuje zlasti karkoli od naslednjega: 

(i) zavajanje z namenom goljufije ali iz malomarnosti pri dajanju informacij, ki se zahtevajo 
zaradi preverjanja odsotnosti razlogov za izključitev ali izpolnjevanja meril za 
upravičenost ali pogojev za sodelovanje ali pri izvrševanju pravne obveznosti; 

(ii) sklepanje dogovorov z drugimi osebami ali subjekti z namenom izkrivljanja konkurence;

(iii) kršenje pravic intelektualne lastnine; 

(iv) poskus vplivanja na postopek odločanja odgovornega odredbodajalca med postopkom 
dodeljevanja; 



(v)poskus pridobitve zaupnih informacij, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost 
v postopku dodeljevanja; 

 

(d)je bilo s pravnomočno sodbo ugotovljeno, da je oseba ali subjekt kriv česar koli od 
naslednjega: 

(i)goljufije v smislu člena 3 Direktive (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in 
Sveta (44) in člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, 
pripravljene na podlagi Akta Sveta z dne 26. julija 1995 (45); 

(ii)korupcije, kot je opredeljena v členu 4(2) Direktive (EU) 2017/1371, ali aktivne 
korupcije v smislu člena 3 Konvencije o boju proti korupciji uradnikov Evropskih 
skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije, pripravljene na podlagi Akta Sveta 
z dne 26. maja 1997 (46), ali ravnanja iz člena 2(1) Okvirnega sklepa Sveta 
2003/568/PNZ (47), ali korupcije, kot je opredeljena v drugih veljavnih predpisih; 

(iii)ravnanja v povezavi s hudodelsko združbo, kot je navedeno v členu 2 Okvirnega Sklepa 
Sveta 2008/841/PNZ (48); 

(iv)pranja denarja ali financiranja terorizma v smislu člena 1(3), (4) in (5) Direktive (EU) 
2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta (49); 

(v)terorističnih kaznivih dejanj oziroma kaznivih dejanj, povezanih s terorističnimi 
dejavnostmi, kot so opredeljena v členu 1 oziroma 3 Okvirnega sklepa Sveta 
2002/475/PNZ (50), ali spodbujanja k storitvi takšnih kaznivih dejanj, pomoči ali podpore 
pri tem ali poskusa storitve takšnih kaznivih dejanj, kot je navedeno v členu 4 navedenega 
sklepa; 

(vi)vpletenosti v delo otrok ali drugih kaznivih dejanj v zvezi s trgovino z ljudmi, kot so 
navedena v členu 2 Direktive 2011/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (51); 

 

(e)je oseba ali subjekt zelo pomanjkljivo izpolnjeval glavne naloge pri izvrševanju pravne 
obveznosti, ki se financira iz proračuna, kar je: 

(i) privedlo do predčasnega preklica pravne obveznosti; 

(ii) privedlo do uporabe pavšalnih odškodnin ali drugih pogodbenih kazni; ali 

(iii)ugotovil odredbodajalec, OLAF ali Računsko sodišče na podlagi pregledov, revizij ali 
preiskav; 

 

(f)je bilo s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo ugotovljeno, da je oseba ali 
subjekt storil nepravilnost v smislu člena 1(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 (52); 

(g)je bilo s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo ugotovljeno, da je oseba ali 
subjekt ustanovil subjekt v drugi jurisdikciji z namenom, da bi se izognil davčnim, socialnim 
in drugim pravnim obveznostim v jurisdikciji, v kateri ima statutarni sedež, osrednjo upravo 
ali glavno poslovno enoto; 

(h)je bilo s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo ugotovljeno, da je bil 
subjekt ustanovljen z namenom iz točke (g). 



2.   Če v zvezi s primeri iz točk (c), (d), (f), (g) in (h) odstavka 1 tega člena ni nobene 
pravnomočne sodbe ali, kadar je ustrezno, pravnomočne upravne odločbe ali če gre 
za primer iz točke (e) odstavka 1 tega člena, odgovorni odredbodajalec izključi 
osebo ali subjekt iz člena 135(2) na podlagi predhodne pravne opredelitve ravnanja 
iz navedenih točk ob upoštevanju ugotovljenih dejstev ali drugih ugotovitev iz 
priporočila posebne komisije iz člena 143. 

Predhodna opredelitev iz prvega pododstavka tega odstavka ne posega v oceno 
ravnanja zadevne osebe ali subjekta iz člena 135(2), ki jo v skladu z nacionalnim 
pravom izvedejo pristojni organi držav članic. Odgovorni odredbodajalec odločitev 
o izključitvi osebe ali subjekta iz člena 135(2) in/ali naložitvi denarne kazni 
prejemniku pregleda takoj po uradnem obvestilu o pravnomočni sodbi ali 
pravnomočni upravni odločbi. V primerih, ko v pravnomočni sodbi ali pravnomočni 
upravni odločbi ni določeno trajanje izključitve, to določi odgovorni odredbodajalec 
na podlagi odkritih dejstev in ugotovitev ter ob upoštevanju priporočila posebne 
komisije iz člena 143. 

Kadar v skladu s takšno pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo pri 
osebi ali subjektu iz člena 135(2) ni bilo ugotovljeno ravnanje, za katero velja 
predhodna pravna opredelitev in na podlagi katerega je bila oseba ali subjekt 
izključen, odgovorni odredbodajalec brez odlašanja prekliče to izključitev in/ali po 
potrebi povrne morebitne naložene denarne kazni. 

Dejstva in ugotovitve iz prvega pododstavka vključujejo zlasti: 

(a)dejstva, ugotovljena pri revizijah ali preiskavah, ki jih opravi EJT – za tiste države članice, 
ki so vključene v okrepljeno sodelovanje na podlagi Uredbe (EU) 2017/1939 –, Računsko 
sodišče, OLAF ali notranji revizor, ali pri katerem koli drugem preverjanju, reviziji ali 
kontroli, opravljeni pod odgovornostjo odredbodajalca; 

(b)nepravnomočne upravne odločbe, ki lahko vključujejo disciplinske ukrepe, ki jih sprejme 
pristojni nadzorni organ, odgovoren za to, da preveri, ali se uporabljajo standardi poklicne 
etike; 

(c)dejstva iz odločitev oseb in subjektov, ki izvršujejo sredstva Unije v skladu s točko (c) 
prvega pododstavka člena 62(1); 

(d)informacije, posredovane v skladu s točko (d) člena 142(2) s strani subjektov, ki izvršujejo 
sredstva Unije na podlagi točke (b) prvega pododstavka člena 62(1); 

(e)sklepe Komisije v zvezi s kršitvijo konkurenčnega prava Unije ali sklepe nacionalnega 
pristojnega organa v zvezi s kršitvijo konkurenčnega prava Unije ali nacionalnega 
konkurenčnega prava. 

3.   Pri vseh odločitvah odgovornega odredbodajalca, sprejetih na podlagi 
členov 135 do 142, oziroma, kadar je ustrezno, pri priporočilih posebne komisije iz 
člena 143 se upošteva načelo sorazmernosti, zlasti pa še: 

(a) resnost položaja, vključno z učinkom na finančne interese in podobo Unije; 

(b) čas, ki je pretekel od zadevnega ravnanja; 



(c) trajanje ravnanja in njegova ponovitev; 

(d) ali je bilo ravnanje namerno oziroma stopnja izkazane malomarnosti; 

(e) v primerih iz točke (b) odstavka 1, ali je zadevni znesek omejen; 

(f)kakršne koli druge olajševalne okoliščine, na primer: 

(i) v kolikšni meri je zadevna oseba ali subjekt iz člena 135(2) – glede na ugotovitve 
odgovornega odredbodajalca – sodeloval z zadevnim pristojnim organom in prispeval k 
preiskavi, ali 

(ii) razkritje situacije za izključitev z izjavo iz člena 137(1). 
 

4.   Odgovorni odredbodajalec osebo ali subjekt iz člena 135(2) izključi, kadar: 

(a)je fizična ali pravna oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa osebe 
ali subjekta iz člena 135(2) ali ki ima pooblastila za zastopanje, odločanje ali nadzor v zvezi 
z navedenimi osebami ali subjekti, v eni ali več situacijah iz točk (c) do (h) odstavka 1 tega 
člena; 

(b)je fizična ali pravna oseba, ki prevzame neomejeno odgovornost za dolgove osebe ali 
subjekta iz člena 135(2), v eni ali več situacij iz točke (a) ali (b) odstavka 1 tega člena; 

(c)je fizična oseba, ki je nujna za dodelitev ali izvršitev pravne obveznosti, v eni ali več 
situacijah iz točk (c) do (h) ostavka 1. 

5.   V primerih iz odstavka 2 tega člena lahko odgovorni odredbodajalec brez 
predhodnega priporočila posebne komisije iz člena 143 začasno izključi osebo ali 
subjekt iz člena 135(2), kadar bi njegova udeležba v postopku dodeljevanja ali 
njegova izbira za izvrševanje sredstev Unije pomenila resno in neposredno grožnjo 
za finančne interese Unije. Odgovorni odredbodajalec se v takšnih primerih 
nemudoma obrne na posebno komisijo iz člena 143 in končno odločitev sprejme 
najpozneje 14 dni po prejetju priporočila posebne komisije. 

6.   Kadar je ustrezno, odgovorni odredbodajalec ob upoštevanju priporočila 
posebne komisije iz člena 143 ne izključi osebe ali subjekta iz člena 135(2) iz 
udeležbe v postopku dodeljevanja ali izbire za izvrševanje sredstev Unije, kadar: 

(a)je oseba ali subjekt sprejel popravne ukrepe, določene v odstavku 7 tega člena, v zadostni 
meri, da dokaže svojo zanesljivost. Ta točka se ne uporablja v primeru iz točke (d) 
odstavka 1 tega člena; 

(b)je to za omejeno obdobje do sprejetja popravnih ukrepov, določenih v odstavku 7 tega člena, 
nujno za zagotovitev neprekinjenega delovanja; 

(c) bi bila takšna izključitev na podlagi meril iz odstavka 3 tega člena nesorazmerna. 

Poleg tega se točka (a) odstavka 1 tega člena ne uporablja za nakup blaga pod 
posebno ugodnimi pogoji od dobavitelja, ki gre v dokončno likvidacijo, ali 
upraviteljev v postopku zaradi insolventnosti, v okviru dogovora z upniki ali v 
podobnem postopku na podlagi prava Unije ali nacionalnega prava. 



V primerih neizključitve iz prvega in drugega pododstavka tega odstavka odgovorni 
odredbodajalec navede razloge za neizključitev osebe ali subjekta iz člena 135(2) in 
te razloge sporoči posebni komisiji iz člena 143. 

7.   Popravni ukrepi iz točke (a) prvega pododstavka odstavka 6 vključujejo zlasti: 

(a)ukrepe, namenjene ugotavljanju vzrokov za situacije, ki privedejo do izključitve, ter 
konkretne tehnične, organizacijske in kadrovske ukrepe na zadevnem področju poslovanja 
ali dejavnosti osebe ali subjekta iz člena 135(2), ustrezne za to, da se ravnanje popravi in se 
prepreči njegova ponovitev; 

(b)dokaz, da je oseba ali subjekt iz člena 135(2) izvedel ukrepe za nadomestilo ali odpravo 
škode, povzročene finančnim interesom Unije zaradi osnovnih dejstev, ki so privedla do 
situacije za izključitev; 

(c)dokaz, da je oseba ali subjekt iz člena 135(2) plačal ali zagotovil plačilo katere koli globe, 
ki jo je naložil pristojni organ, ali katerih koli davkov ali prispevkov za socialno varnost iz 
točke (b) odstavka 1 tega člena. 

8.   Odgovorni odredbodajalec – ob upoštevanju spremenjenega priporočila posebne 
komisije iz člena 143, kadar je to ustrezno – svojo odločitev o izključitvi osebe ali 
subjekta iz člena 135(2) nemudoma spremeni po uradni dolžnosti ali na zahtevo te 
osebe ali subjekta, kadar je ta s sprejetjem zadostnih popravnih ukrepov dokazal 
svojo zanesljivost ali je predložil nove elemente, ki dokazujejo, da situacija za 
izključitev iz odstavka 1 tega člena ne obstaja več. 

9.   V primeru iz točke (b) člena 135(2) odgovorni odredbodajalec od kandidata ali 
ponudnika zahteva, da nadomesti subjekt ali podizvajalca, na katerega sposobnost 
se namerava opreti, če je ta v situaciji za izključitev iz odstavka 1 tega člena. 

 

Člen 141 

Zavrnitev udeležbe v postopku dodeljevanja 

1.   Odgovorni odredbodajalec iz postopka dodeljevanja zavrne udeleženca, ki: 

(a) je v situaciji za izključitev, ugotovljeni v skladu s členom 136; 

(b)je zavajal pri dajanju informacij, ki se zahtevajo kot pogoj za udeležbo v postopku, ali pa 
teh informacij ni predložil; 

(c)je predhodno sodeloval pri pripravi dokumentacije v zvezi s postopkom dodeljevanja, če to 
pomeni kršitev načela enakega obravnavanja, vključno z izkrivljanjem konkurence, ki ga ni 
mogoče odpraviti drugače. 

Odgovorni odredbodajalec drugim udeležencem v postopku dodeljevanja sporoči 
relevantne informacije, ki jih je izmenjal z udeležencem v okviru ali na podlagi 
njegovega sodelovanja pri pripravi postopka dodeljevanja, kot je navedeno v 
točki (c) prvega pododstavka. Pred tako zavrnitvijo se udeležencu omogoči, da 



dokaže, da njegovo sodelovanje pri pripravi postopka dodeljevanja ne krši načela 
enakega obravnavanja. 

2.   Uporablja se člen 133(1), razen če je bila zavrnitev v skladu s točko (a) prvega 
pododstavka odstavka1 tega člena utemeljena z odločitvijo o izključitvi, ki je bila v 
zvezi z udeležencem sprejeta po preučitvi njegovih pripomb. 

 


