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Uvod 

Po mnenju poročevalca je treba pri modernizaciji direktiv o javnih naročilih najti ravnotežje 
med poenostavitvijo pravil ter poštenimi in učinkovitimi postopki, povezanimi z inovativnimi 
in trajnostnimi merili za dodeljevanje naročil, obenem pa je treba zagotoviti večjo udeležbo 
malih in srednjih podjetij ter povečati uporabo elektronskega javnega naročanja.

Cilj bi moral biti poln izkoristek potenciala javnega naročanja na notranjem trgu, ki bi 
spodbudil trajnostno rast, zaposlovanje in socialno vključenost. Ker so trgi javnih naročil 
pomemben del gospodarstva (ocenjeni delež je 19 % BDP EU), bi uspešna revizija in 
izvajanje pravil javnega naročanja bistveno pripomogla k ponovnemu zagonu naložb v realno 
gospodarstvo in k reševanju krize evropskega gospodarstva.

Poročevalec pozdravlja predloge Komisije in meni, da vsebujejo nekaj zanimivih novih načel 
in idej. Da bi dosegli najboljše možne rezultate, pa jih je treba izboljšati. 

V tem dokumentu želi poročevalec zapisati svoje uvodne reakcije na predloge, da bi sprožil 
razpravo s poslanci. Zato namerava svoje delo organizirati po tematikah na podlagi desetih 
spodaj predstavljenih sklopov. Pri tem imajo prednost sklopi številka 1, 2, 5 in 4 (glejte tudi 
seznam sklopov v prilogi).

Točke za razpravo

Naslednje besedilo za vsak sklop predstavi glavne točke za razpravo ali problematiko, ki bi jih 
poročevalec želel predlagati in/ali podrobneje obravnavati.

Sklop 1: širša izbira postopkov

Namen predloga je zagotoviti večjo prožnost postopkov javnega naročanja, in sicer tako, da bi 
imeli javni organi naročniki na izbiro več postopkov. Predvsem je olajšana uporaba 
konkurenčnega postopka s pogajanji (prej postopek s pogajanji s predhodno objavo obvestila 
o naročilu). Razširjeni so možni razlogi za uporabo, postopek pa je izenačen s konkurenčnim 
dialogom. Kljub temu konkurenčni postopek s pogajanji ni standardni postopek. Poleg tega je 
oblikovan nov postopek „partnerstvo za inovacije“, namenjen za pripravo osnutka tehničnih 
specifikacij in za poznejši postopek za izbiro inovativnega blaga ali storitev. Druga orodja 
naročanja so okrepljena z uporabo elektronskih načinov komunikacije in tehnik za združena 
naročila (sklopa 4 in 6). 

 Oblikovanje varoval v podporo razširitvi konkurenčnega postopka s pogajanji, 
da bi povečali preglednost ter zagotovili učinkovitost in enake konkurenčne pogoje za 
vse gospodarske subjekte.

 Odprava merila zgolj najnižje cene/uvedba merila ekonomsko najugodnejše 
ponudbe za vse postopke: razširitev tega merila na vse postopke (ne le za partnerstvo 
za inovacije in konkurenčni dialog, kot je trenutno predlagano). Ker je pri merilu 
ekonomsko najugodnejše ponudbe upoštevana tudi cena, bodo javni organi naročniki 



DT\893634SL.doc 3/14 PE483.690v01-00

SL

sprejeli najustreznejše odločitve glede na svoje specifične potrebe, pri tem pa bodo 
upoštevali tudi strateško družbene vidike (glejte sklop 2). 

Sklop 2: strateška uporaba javnega naročanja

Predlog pojasnjuje in razširja uporabo meril preglednosti in socialnih pomislekov pri 
dodeljevanju javnih naročil, pod pogojem, da se ohrani povezava z zadevo pogodbe. 
Natančneje, uvaja koncepta stroškov življenjskega cikla in zunanjih stroškov proizvodnega 
procesa. Merila, povezana s proizvodnim procesom, je torej zdaj treba sprejeti kot del 
dodeljevanja in jih primerjati z drugimi dejavniki. Poleg tega je morda treba upoštevati 
zunanje stroške na področju prometa (npr. ogljični odtis), če so izpolnjeni nekateri pogoji za 
njihovo ocenjevanje (namreč priznana metodologija, ki omogoča objektivno, preverljivo in 
denarno izraženo primerjavo).

 Razvoj celovitejšega koncepta življenjskega cikla za opredelitev ekonomsko 
najugodnejše ponudbe, vključno z merili okoljske in socialne trajnosti. Stroške 
življenjskega cikla je treba oceniti v smislu trajnosti v povezavi z okoljskimi in 
podnebnimi ter socialnimi cilji. Slednji bi morali biti sestavljeni iz spoštovanja in 
izboljšanja socialnih pravic ter delovnih pogojev, zdravja in varnosti pri delu, 
zagotavljanja socialne varnosti, kot je opredeljena v evropski in nacionalnih 
zakonodajah ter v kolektivnih sporazumih. V okviru koncepta stroškov življenjskega 
cikla, ki ga je predlagala Komisija, je potrebna nova opredelitev. 

 Razlogi za izključitev zaradi neizpolnjevanja socialne, delavske ali okoljske 
zakonodaje bi morali postati obvezni. Prilogo XI bi bilo treba dopolniti, tako da se 
doda posebno sklicevanje na konvencijo Mednarodne organizacije dela št. 94. Ti 
elementi bodo veljali kot pomemben del postopka ocenjevanja.

 Razvoj omenjenih konceptov v povezavi s pogoji za izvedbo naročila. Preseči je 
treba vprašanje nenormalno nizke ponudbe in pogoje za izvedbo povezati z oceno 
nenormalno raztegnjene verige podizvajalcev. Preprečiti je treba, da bi podizvajalci 
delo oddajali naprej, saj to lahko škoduje socialnim in okoljskim ciljem ter slabo 
vpliva na kakovost in učinkovitost naročenega blaga, storitve ali dela.

 Razširitev pogojev okoljske in socialne trajnosti na podizvajalce: da bi zagotovili 
izpolnjevanje pravil v podizvajalski verigi, bi moral biti po načelu skupne in solidarne 
odgovornosti v primeru kršitev podizvajalcev odgovoren glavni izvajalec. 

 Dodaten razvoj oznak in certificiranja za socialne koncepte, da bi jih vključili v 
tehnične specifikacije, podobno kot pri okoljskih merilih in oznakah, da bi omogočili 
oceno uspešnosti. Opredelitev in certificiranje oznak je mogoče razviti v tesnem 
sodelovanju s Komisijo in s pristojnimi nacionalnimi organi držav članic. 

 Poseben režim za socialne storitve: na podlagi predlaganega posebnega režima za 
socialne storitve je treba načela za dodeljevanje teh naročil dodatno okrepiti in 
razširiti, tako da se doda sklicevanje na cenovno dostopnost in ranljive uporabnike. 
Seznam kategorij, vključenih v ta posebni režim, je treba natančno oceniti.
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Sklop 3: zmanjšanje zahtev po dokumentih

Namen predloga je zmanjšati zahteve, ki jih javni organi naročniki nalagajo gospodarskim 
subjektom za dokaz, da ustrezajo zahtevam za sodelovanje v postopku javnega naročanja. To 
bi se doseglo predvsem s pojasnilom in spodbujanjem uporabe samostojnih izjav in 
elektronskih potrdil. Poleg tega se uvaja koncept evropskega potnega lista za javna naročila. 

 Poročevalec pozdravlja predlog, ki bo bistveno poenostavil dostop vseh gospodarskih 
subjektov, predvsem malih in srednjih podjetij, do trgov javnega naročanja.

 Dodatna opredelitev evropskega potnega lista za javna naročila. Merila iz priloge 
XVIII je treba dodatno razviti in strniti, da bodo vključevala spoštovanje socialnih, 
okoljskih in pravnih meril, kot so opredeljena v oddelku o izključitvi in dodeljevanju 
naročil. Za tiste, ki želijo pridobiti in ohraniti evropski potni list za javno naročanje bi 
morala veljati jasna obveza za izpolnjevanje ustrezne evropske in nacionalne zakon ter 
tudi kolektivnih sporazumov. Sistem potnih listov je treba zasnovati tako, da bo spodbujal 
gospodarske subjekte, ki izpolnjujejo zahteve, in preprečeval izkrivljanje konkurence na 
trgih javnih naročil.

Sklop 4: elektronsko javno naročanje

Predlogi utrjujejo in razširjajo obstoječe določbe o elektronskem javnem naročanju. Predvsem 
določajo, da bo treba dve leti po začetku veljave nove direktive vse transakcije pri javnem 
naročanju izvesti v elektronski obliki. Orodja, pri katerih je uporabljen elektronski način 
komuniciranja, so okrepljena in izboljšana (na primer elektronske obrnjene dražbe, dinamični 
nabavni sistemi in elektronski katalogi). Pojasnjena so tudi pravila za uporabo elektronskih 
podpisov. 

 Razjasnitev vidikov varstva podatkov, 

 pregled stroškov naložb/prilagoditve, ki jih imajo podjetja, predvsem mala in srednja, pri 
prilagajanju na nove elektronske postopke,

 pregled skrajšanega roka za elektronsko vlogo ponudb in njegovega vpliva na udeležbo 
malih in srednjih podjetij. 

Sklop 5: dostop malih in srednjih podjetij

Namen direktive je spodbuditi udeležbo malih in srednjih podjetij, in sicer tako, da se zahteva 
razdelitev v sklope na podlagi načela "uporabi ali pojasni" in da se opredelijo obveze glede 
zgornje omejitve obsega naročil ter se omogočijo neposredna plačila podizvajalcem. 

 Natančnejša opredelitev predlagane prakse delitve po sklopih, da bi preprečili upravno 
breme za javne organe naročnike. 
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 Opredelitev konceptov za druge načine zagotavljanja učinkovite udeležbe malih in 
srednjih podjetij, kot so skupine teh podjetij, ki se udeležijo kot en sam gospodarski 
subjekt, ali konzorciji. 

 Pregled določb, povezanih z elektronskim naročanjem in evropskim potnim listom za 
javna naročila, v povezavi s posebnostmi malih in srednjih podjetij. 

 Poročevalec podpira neposredna plačila podizvajalcem, da bi se povečala preglednost in 
bi preprečili slabo upravljanje prek verige podizvajalcev. 

 Dodaten pregled finančnih in gospodarskih zmogljivosti, ki jih od malih in srednjih 
podjetij zahtevajo javni organi naročniki, ter določitev zgornje omejitve obsega naročil. 

Sklop 6: združevanje naročil

Predlog formalizira več instrumentov, ki so na voljo za združevanje zahtev javnih naročil in s 
tem odraža vse pogostejši trend v praksi javnega naročanja. Poleg razjasnitve uporabe 
okvirnih sporazumov in dinamičnih nabavnih sistemov (glejte sklop 4) je okrepljen status 
centralnih nabavnih organov, posebej pa je dovoljeno tudi čezmejno javno naročanje. Vsi 
instrumenti so prostovoljne narave, njihovo uporabo pa lahko dodatno uredi nacionalni 
zakonodajalec. 

 Poročevalec pozdravlja uvedbo določb o skupnem javnem naročanju in na splošno 
poziva k oblikovanju metod, ki bodo omogočale smotrno združevanje naročil.

Sklop 7: druge postopkovne zahteve (objava, različice, natečaji)

Predlog predvideva obvezno spletno objavo obvestila o naročilu in razpisne dokumentacije. 
To pomeni, da bodo nekateri postopkovni roki (na primer za objavo obvestila o naročilu v 
Uradnem listu EU in za vlogo ponudb ali prijav za sodelovanje) v skladu z zahtevami, ki se 
zdaj uporabljajo, krajši, če se izbere spletni pristop.

 Pregled časovnih omejitev za vlogo ponudb, da bi preprečili nastajanje ovir za 
sodelovanje malih in srednjih podjetij. 

Sklop 8: pošteni postopki

Namen predloga je izboljšati upravljanje postopkov z okrepitvijo obstoječih varoval proti 
nepoštenim poslovnim praksam. Uvaja predvsem opredelitev in pravila EU za obravnavanje 
navzkrižja interesov, nezakonitega ravnanja in predhodnega preverjanja trga. V celoti je 
namen predloga slediti proporcionalnemu pristopu (na primer brez takojšnjega izključevanja).
Države članice lahko na nacionalni ravni to natančneje opredelijo. Poleg tega so pojasnjena 
pravila za izvedbo pogodbe (sprememba pogodbe v času njenega trajanja, prekinitev pogodb). 
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 Poročevalec posebno pozornost posveča poštenim postopkom, saj mora poenostavitev in 
prožnost javnega naročanja spremljati dobro poslovodenje.

 Dodaten pregled predlagane opredelitve navzkrižja interesov.

 Vzpostavitev/pojasnitev povezave med nezakonitim ravnanjem, navzkrižjem interesov in 
razlogi za izključitev.

Sklop 9: upravljanje

Za bolj sistematičen nadzor nad spoštovanjem pravil EU s strani javnih organov naročnikov 
predlog predvideva obvezo držav članic, da vzpostavijo/imenujejo nacionalni nadzorni organ 
z določenimi minimalnimi pravicami in nalogami. Po modelu nacionalnih organov javnega 
naročanja bi tako ustvarili mrežo nadzornih organov, ki bi delovali tudi kot kontaktne točke za 
nacionalno spremljanje in poročanje o uporabi pravil naročanja. 

 Poročevalec meni, da so vprašanja izvrševanja in nadzora bistvena za ustrezno 
izvajanje revidiranih direktiv. 

 Dodaten razvoj in opredelitev koncepta javnega nadzora, opredelitev pristojnega 
organa, ki bo imenovan ali vzpostavljen, in nalog, ki jih dobijo ti organi. Glavno 
načelo nadzora bi moralo biti skrbno izvajanje postopkov EU in nacionalnih 
postopkov in njihovo spoštovanje, predvsem (novih) strateških meril.

Sklop 10: opredelitev pojmov in področje uporabe

Namen predloga je pojasniti glavne opredelitve in obseg direktive glede na nedavno sodno 
prakso Sodišča Evropske unije. To zajema predvsem opredelitev primerov sodelovanja med 
javnimi organi (javno-javno sodelovanje) in pogoje, pod katerimi so lahko izključeni iz 
obsega pravil javnega naročanja v EU. Opuščeno je sedanje razlikovanje med t. i. storitvami 
„A“ in „B“. V prihodnosti bo le za socialne storitve veljal poseben režim (višji pragi ter prag 
de minimis, pod katerim šteje, da ni čezmejnega interesa, torej načela Pogodbe ne veljajo). Ob 
upoštevanju veljavnih mednarodnih obvez v okviru sporazuma o vladnih naročilih Komisija 
predlaga ohranitev praga za sedanje storitve „A“ in njegovo razširitev na vse storitve. 
Predlagana je klavzula o časovni omejitvi veljavnosti do sredine leta 2017, da bi preverili 
ustreznost teh pragov. 

 Pregled opredelitve javno-javnega sodelovanja z natančno oceno omejene zasebne 
udeležbe. 

 Upoštevati bi bilo treba zasebno udeležbo, povezano z neprofitnimi subjekti, ki imajo 
jasen javni interes, da bi zagotovili, da bodo sedanje uspešne prakse javno-javnega 
sodelovanja še naprej izvedljive.

 Namen določb glede javno-javnega sodelovanja bi moral biti zagotovitev pravne 
gotovosti, da bi preprečili čezmerno zatekanje k Evropskemu sodišču.
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 Dodatna pojasnitev nekaterih konceptov in opredelitve, predvsem v povezavi s stroški 
življenjskega cikla.

 Poročevalec podpira obstoječe pragove. 

 Ustrezno upoštevanje sporazuma o vladnih naročilih. Pri direktivah o javnih naročilih je 
treba ponovno obravnavati vprašanje vzajemnosti med EU in tretjimi državami, da bi 
zagotovili pošteno obravnavo ter spoštovanje evropskih standardov in meril.
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Seznam tematskih sklopov - javno naročanje -

(prednostni sklopi po izbiri poročevalca so za lažjo razpravo okrepljeni )

sklop 1 „izbira postopkov“

sklop 2 „strateška uporaba javnega naročanja“

sklop 3 „zmanjšanje zahtev po dokumentih“

sklop 4 „elektronsko javno naročanje“

sklop 5 „mala in srednja podjetja“

sklop 6 „združevanje naročil“

sklop 7 „druge postopkovne zahteve (objava, različice, natečaji)“

sklop 8 „pošteni postopki“

sklop 9 „upravljanje“

sklop 10 „področje uporabe/osnovne določbe“

opomba: sklopi so oblikovani na podlagi delovnega dokumenta Sveta
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DIRECTIVE ON PUBLIC PROCUREMENT - LIST OF SUBJECT CLUSTERS (STATE: 22.2.2012)

Item COM proposal - 2011(896) - Classic
Cluster 1: Greater choice of procedures •

Wider Choice of procedures Art. 24-26, 30
Competitive procedure with negotiation Art. 24 and 27
New version of competitive dialogue Art. 28 
Innovation partnership Art. 29 
Possibility for sub-central authorities to call for competition by PIN notice only Art. 24(4), 46

Cluster 2: Strategic use of public procurement
Green public procurement 
Exclusion and selection criteria Art. 54, 55 (except Art. 54.2; 55.3.a - see 

Cluster 2 Strategic use)
Art. 56 (except Art. 56.3 2nd sub-para - see 
cluster 5 SMEs) [NOT CWP LIST]

Award criteria, notably production process and life-cycle costing Art. 66, 67 + Annex XV
Contract performance clauses Art. 70
Technical specifications Art. 40, Annex VIII
Labels and certification Art. 41, 42
Exclusions for violation of social and environmental obligations Art. 54.2; 55.3; 69.4; Annex XI

Social criteria in public procurement
Allow social criteria related to production process Rec 41, Art. 66
Reserved contracts (sheltered workshops) Art. 17
Social services: Rec 11; Art. 4(d), Art. 74-76, Annex XVI

Art. 74-76
Exclusions for violation of obligations relating to taxes, environmental protection, employment protection provisions 
and working conditions (see above "Green PP"))

Art. 54.2; 55.3; 69.4; Annex XI [NOT CWP LIST]
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Sub-contracting (SEE ALSO cluster 5 SME access) Art. 71 [NOT CWP LIST]
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Cluster 3: Reducing documentation requirements COM proposal - 2011(896) - Classic
Exclusion and selection criteria Art. 54, 55 (except for Art. 54.2; 55.3.a - see 

Cluster 2 Strategic use)
Art. 56 (except for Art. 56.3 2nd sub-para - see 
cluster 5 SMEs)

Reliance on capacities of others Art. 62
Means of proof, notably self-declarations and procurement passport Art. 57
eCERTIS online repository of certificates Art. 58 
European Procurement Passport Art. 59, Annex XIII 
Certificates Art. 60 
Quality assurance and environmental standards Art. 61, Annexes XII-XIV 
Lists of approved economic operators Art. 63
Reduction of the number of candidates, tenders and solutions Art. 64-65

Cluster 4: e-procurement
Electronic communication Art. 19, Annex IV
Electronic availability of procurement documents
- enhanced use of e-Certis (see cluster 3)
- European Procurement Passport 

Art. 51, 58-59

Dynamic Purchasing System (DPS) Art. 32
Electronic catalogues Art. 34
Electronic auctions Art. 33, Annex VII
Electronic signatures Art. 19(5)(d), Annex X
Empowerment for COM to adopt interoperability standards Art. 19.3 
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Cluster 5: SME access COM proposal - 2011(896) - Classic
Sub-division into lots Art. 44
Direct payment for sub-contractors (sub-contracting)
Control of sub-contracting 

Art. 71

Turnover cap Art. 56.3 2nd sub-para

Cluster 6: Aggregation of demand
Framework Agreements Art. 31
Dynamic Purchasing System (DPS) (SEE ABOVE Cluster 6) Art. 32
Central and ancillary purchasing systems (CPBs) Art. 35, 36, 37
Joint procurement Art. 37, 38 

Cluster 7: Other procedural requirements
Publication/transparency and time-limits Art. 45-50, 52, 53; Annexes VI, IX and X
Variants Art. 43
Design contests Art. 77-82

Cluster 8: Sound procedures
General rules Art. 15, 16, 18
Conflicts of interest (Safeguards against undue influence or advantages) Art. 21 
Illicit conduct Art. 22
Preliminary market consultation/ prior involvement of candidates and tenderers Art. 39
Impediments to award Art. 68 
Abnormally low tenders Art. 69 (except 69.4 2nd sub-para - see 

Strategic use)
Modification during contract execution Art. 72
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Termination of contracts Art. 73
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Cluster 9: Governance COM proposal -
2011(896) - Classic

Enforcement and oversight Art. 83, 84
Individual reports Art. 85
National reporting Art. 86
Assistance to contracting authorities and businesses Art. 87
Administrative cooperation Art. 88

Cluster 10: Definitions and scope
Concept of procurement Art. 1
Definitions Art. 2, Annexes I, II
Mixed procurement Art. 3
Thresholds Art. 4-6 (except for Art. 4.d -

see strategic use)
Exclusions and specific situations, including public-public Art. 7-14
Nomenclatures Art. 20
International compliance Art. 23, Annex V
Delegated powers, implementing powers and final provisions Art. 89-93, 95, 96; Annex 

XVII


