
PR\804140SL.doc PE438.513v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

2009/2175(INI)

5.2.2010

OSNUTEK POROČILA
o novostih na področju javnih naročil
(2009/2175(INI))

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Poročevalka: Heide Rühle



PE438.513v01-00 2/13 PR\804140SL.doc

SL

PR_INI

VSEBINA

Stran

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA................................................3

OBRAZLOŽITEV..................................................................................................................9



PR\804140SL.doc 3/13 PE438.513v01-00

SL

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o novostih na področju javnih naročil
(2009/2175(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti s posebnim poudarkom na 
spremembah v skladu z Lizbonsko pogodbo,

– ob upoštevanju direktiv 2004/18/ES in 2004/17/ES o javnih naročilih ter Direktive 
2007/66/ES o pravnih sredstvih pri javnih naročilih,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 19. novembra 2009 „Aktiviranje zasebnih in 
javnih naložb za oživitev gospodarstva in dolgoročne strukturne spremembe: 
razvijanje javno-zasebnih partnerstev“ (KOM(2009) 615),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 5. maja 2009 „Vloga pravične trgovine in 
nevladnih sistemov zagotavljanja trajnosti, povezanih s trgovino“ (KOM(2009) 215),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 16. julija 2008 „Javna naročila za boljše 
okolje“ (KOM(2008)0400),

– ob upoštevanju razlagalnega sporočila Komisije z dne 5. februarja 2008 „o uporabi 
zakonodaje Skupnosti v zvezi z javnimi naročili in koncesijami za institucionalizirana 
javno-zasebna partnerstva“ C(2007)6661,

– ob upoštevanju navodil dobrega ravnanja za boljši dostop malih in srednjih podjetij do 
javnih naročil (delovni dokument služb Komisije (SEC(2008)2193)),

– ob upoštevanju razlagalnega sporočila Komisije z dne 1. avgusta 2006 „o zakonodaji 
Skupnosti, ki velja za oddajo javnih naročil, ki niso zajeta ali so samo delno zajeta v 
direktivah o javnih naročilih“ (UL C 179, 1. 8. 2006, str. 2),

– ob upoštevanju naslednjih sodb Sodišča:

– z dne 19. aprila 2007, C-295/05, Tragsa,

– z dne 18. decembra 2007, C-532/03, storitve nujnih prevozov na Irskem,

– z dne 13. novembra 2008, C-324/07, Coditel Brabant,

– z dne 9. junija 2009, C-480/06, javne službe mesta Hamburg,

– z dne 10. septembra 2009, C-206/08, Eurawasser,

– z dne 9. oktobra 2009, C-573/07, Sea Srl,

– z dne 15. oktobra 2009, C-196/08, Acoset,
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– z dne 15. oktobra 2009, C-275/08, Datenzentrale Baden-Württemberg,

– ob upoštevanju sklepnih predlogov generalnega pravobranilca Paola Mengozzija z dne 
17. novembra 2009 v zadevi C-451/08,

ob upoštevanju naslednjih študij:

– „Evaluation of Public Procurement Directives Markt/2004/10/D Final Report“, 
podjetje Europe Economics, z dne 15. septembra 2006,

– „The Institutional Impacts of EU Legislation on Local and Regional Governments, A 
Case Study of the 199/31/EC Landfill Waste and 2004/18/EC Public Procurement 
Directives“, Evropski inštitut za javno upravo, s septembra 2009,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. februarja 2009 o predkomercialnih naročilih: 
spodbujanje inovacij za zagotavljanje visokokakovostnih trajnostnih javnih storitev v 
Evropi1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. junija 2007 o specifičnih težavah pri prenosu 
in izvajanju zakonodaje o javnih naročilih in odnosu do Lizbonske agende2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. oktobra 2006 o javno-zasebnih partnerstvih 
in zakonodaji Skupnosti na področju javnih naročil in koncesij3,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov in mnenj 
Odbora za mednarodno trgovino in Odbora za regionalni razvoj (A7-0000/2010),

A. ker se je v gospodarski in finančni krizi pokazalo, kako velik gospodarski pomen 
imajo javna naročila, vendar pa javne uprave svoje naloge lahko dobro izpolnijo v 
korist vseh samo, če imajo ustrezno pravno varnost in postopki niso preveč zapleteni,

B. ker je bil namen revizije direktiv o javnih naročilih iz leta 2004 doseči poenostavitev, 
posodobitev in večjo prožnost ter večjo pravno varnost,

C. ker je bila z Lizbonsko pogodbo v primarni zakonodaji Evropske unije prvič priznana 
pravica do samouprave regionalnih in lokalnih organov, okrepljeno načelo 
subsidiarnosti, pravica do vlaganja tožb pa je bila uvedena tako za nacionalne 
parlamente kot Odbor regij,

Splošne opombe

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_Ta(2009)0037.
2 UL C 146E, 12.6.2008, str. 227.
3 UL C 313E, 20.12.2006, str. 447.
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1. obžaluje, da doslej še niso bili izpolnjen cilji, predvideni z revizijo direktiv o javnih 
naročilih iz leta 2004; vendar upa, da bodo nedavne sodbe Sodišča pomagale rešiti 
odprta pravna vprašanja in da se bo število pritožbenih postopkov zmanjšalo;

2. poleg tega obžaluje medsebojno vplivanje evropskega, nacionalnega in regionalnega 
prava, zlasti zaradi mnogih pobud mehkega prava Evropske komisije in njenih služb 
ter razlag evropskih sodišč, ki so privedle do zapletenega in nepreglednega pravnega 
režima, zaradi katerega se predvsem manjša mesta in občine ter mala in srednja 
podjetja soočajo s hudimi pravnimi težavami, ki jih brez večjih stroškov ali zunanjega 
pravnega svetovanja ne morejo več rešiti; odločno poziva Komisijo, naj si prizadeva 
za rešitev tega stanja in v okviru pobude za boljšo pripravo zakonodaje preuči 
posledice mehkega prava in jih oceni glede na načeli subsidiarnosti in sorazmernosti;

3. poudarja, da je potrebno učinkovitejše usklajevanje evropskih pobud na področju 
javnih naročil, da ne bi ogrozili skladnosti z direktivami o javnih naročilih in 
povzročili pravnih težav za uporabnike; zato zahteva obvezno usklajevanje znotraj 
Komisije, vključno z enotno prisotnostjo na spletu za boljšo preglednost zakonodaje in 
njeno večjo prijaznost do uporabnika;

4. kritizira pomanjkljivo preglednost glede sestave in delovnih rezultatov svetovalne 
skupine za javna naročila pri Komisiji in poziva Komisijo, naj poskrbi za 
uravnoteženo sestavo in večjo preglednost pri tem telesu, kakor tudi pri načrtovanem 
odboru za javno-zasebna partnerstva;

5. poziva Komisijo, naj pri pregledu direktiv o javnih naročilih upošteva stališča iz tega 
poročila; pričakuje, da bo pri tem pregledu sodeloval širok krog vseh zainteresiranih 
strani; iz previdnosti opozarja, da bi bila revizija obeh direktiv v tem trenutku 
prenagljena; vendar se zavzema za to, da se v poznejši reviziji zajame tudi direktiva o 
pravnih sredstvih pri javnih naročilih, da bi preprečili nadaljnjo razdrobitev prava o 
javnih naročilih; meni, da praktičnih posledic te direktive trenutno še ni mogoče 
oceniti, saj še ni bila prenesena v nacionalno zakonodajo vseh držav članic;

Posebne ugotovitve

6. opozarja, da je z Lizbonsko pogodbo, ki je začela veljati 1. decembra 2009, v primarni 
zakonodaji Evropske unije prvič priznana pravica do regionalne in lokalne 
samouprave (člen 4(2) Pogodbe o Evropski uniji); poudarja, da je Sodišče vprašanje 
lokalne samouprave obravnavalo v več sodbah in opozorilo, da „javni organ [...] lahko 
naloge v javnem interesu, ki so jim naložene, izpolni z lastnimi [...] sredstvi [in tudi] v 
sodelovanju z drugimi javnimi organi“ (C-324/07);opozarja tudi na sodbo velikega 
senata Sodišča z dne 9. junija 2009 (C-480/06), kjer je navedeno, da pravo Skupnosti 
nikakor ne nalaga javnim organom, da morajo za skupno zagotovitev opravljanja 
nalog javnih storitev uporabiti posebne pravne oblike; meni, da za javno-javna 
partnerstva, kot sta lokalno in notranje sodelovanje, ne veljajo predpisi o javnih 
naročilih, če so izpolnjena naslednja kumulativna merila:
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– gre za skupno opravljanje nalog javnih storitev v pristojnosti vseh občin,
– samo prek javnih organov, torej brez udeležbe zasebnikov,
– in dejavnost se v glavnem opravlja za udeležene javne organe;

7. opozarja, da je Sodišče v svoji sodbi z dne 10. septembra 2009 (C-573/07) razsodilo, 
da je odprtje kapitala doslej javne družbe zasebnim vlagateljem z vidika obveznosti 
oddaje javnega naročila mogoče upoštevati le, če takrat obstajajo dejanski in 
neposredni obeti za tako odprtje; ugotavlja, da je sodna praksa na tem področju že 
dovolj jasna; poziva Komisijo in države članice, naj obveščajo o pravnih posledicah 
teh sodb, in pričakuje, da na teh področjih ne bo več novih pritožbenih postopkov;

8. opozarja, da so koncesije za storitve v skladu s členom 1(3)(b) Direktive 2004/17/ES 
in členom 4 Direktive 2004/18/ES naročila, pri katerih je „plačilo za opravljanje
storitev bodisi samo pravica do izkoriščanja storitev ali ta pravica skupaj s plačilom“;
poudarja, da so bile koncesije za storitve izvzete iz področja uporabe direktiv o javnih 
naročilih, da bi naročnikom in izvajalcem omogočili več prožnosti; opozarja, da je tudi 
Sodišče v več sodbah poudarilo, da koncesije za storitve ne spadajo v okvir teh 
direktiv, ampak pod splošna načela iz Pogodbe o delovanju Evropske unije (prepoved 
diskriminacije, načelo enake obravnave in preglednost), in da mora biti javnim 
naročnikom omogočeno, da na podlagi koncesije zagotavljajo storitve, če menijo, da 
je to najboljši način zagotavljanja zadevne javne službe, in sicer tudi v primeru, ko je 
tveganje, povezano z opravljanjem, zaradi javnopravne ureditve službe zelo omejeno, 
vendar se to omejeno poslovno tveganje v celoti prenese (sodba z dne 10. septembra 
2009, C-206/08, točke 72–75);

9. se je seznanil s sporočilom Komisije z dne 19. novembra 2009 o razvijanju javno-
zasebnih partnerstev in z velikim zanimanjem pričakuje ustrezno oceno učinka;
poudarja, da je treba pri koncesijah za storitve ustrezno upoštevati zapletenost 
postopkov in velike razlike v pravosodni kulturi in sodni praksi držav članic, in zato 
dvomi v dodano vrednost predloga pravnega akta o koncesijah za storitve; meni, da sta 
z direktivama o javnih naročilih iz leta 2004 in dopolnilno sodno prakso Sodišča 
opredelitev koncesije za storitve in njen pravni okvir zdaj dobila svoj zaključek;

10. pozdravlja pravno pojasnitev pogojev, v skladu s katerimi se uporablja zakonodaja o 
javnih naročilih za institucionalizirana javno-zasebna partnerstva, saj jim Komisija v 
svojem sporočilu z dne 19. novembra 2009 pripisuje velik pomen pri boju proti 
podnebnim spremembam, spodbujanju obnovljivih virov energije in trajnostnem 
prometu; opozarja, da se direktivi o javnih naročilih uporabljata vedno, ko je izvajalec 
podjetje, v katerem je udeležen zasebni kapital, pa čeprav je ta delež še tako majhen;
poudarja pa, da sta Komisija v svojem sporočilu z dne 5. februarja 2008 in Sodišče v
sodbi z dne 15. oktobra 2009 (C-196/08) določila, da za oddajo naročila ali prenos 
določenih nalog na novoustanovljeno javno-zasebno partnerstvo ni potreben dvojni 
postopek javnega razpisa; vendar poudarja tudi, da je treba pred podelitvijo koncesije 
brez javnega razpisa mešanemu javno-zasebnemu podjetju, ki je bilo pred tem 
ustanovljeno v ta namen, izpolniti vse naslednje pogoje:
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– izbira zasebnega podjetja poteka prek javnega postopka, v katerem se preverijo 
finančne, tehnične, poslovne in upravne zahteve ter značilnosti ponudbe glede na 
opravilo ustrezne storitve;

– mešano javno-zasebno podjetje med celotnim trajanjem koncesije ohrani osnovno 
področje dejavnosti; pri bistveni spremembi osnovnega področja dejavnosti ali 
prenesene naloge je po mnenju Sodišča obvezen javni razpis;

zato meni, da je razjasnjeno tudi vprašanje glede uporabe zakonodaje o javnih razpisih 
pri institucionaliziranih javno-zasebnih partnerstvih, ter poziva Komisijo in države 
članice, naj o tem ustrezno obveščajo;

11. z velikim zanimanjem pričakuje sodbo v zadevi C-451/08 in upa na pojasnitev spornih 
vprašanj na področju urbanizma; podpira mnenje generalnega pravobranilca Sodišča z 
dne 17. novembra 2009 v tej zadevi: „Obsežen in ambiciozen cilj Direktive, ki ga je 
treba upoštevati pri njeni razlagi, kljub temu ne sme dajati vtisa, da je njeno področje 
uporabe mogoče neomejeno razširiti s sklicevanjem na cilj teh določb.“ (točka 35); 
Drugače obstaja tveganje, „da je treba predpisom Direktive podrediti vsako dejavnost 
urbanističnega urejanja: po definiciji namreč ukrepi, s katerimi se ureja možnost 
gradnje, bistveno spremenijo vrednost zemljišča, za katero se uporabljajo.“ (točka 36);

12. opozarja, da se je Evropski parlament pridružil tožbi pred Sodiščem proti 
razlagalnemu sporočilu Komisije z dne 1. avgusta 2006 „o zakonodaji Skupnosti, ki 
velja za oddajo javnih naročil, ki niso zajeta ali so samo delno zajeta v direktivah o 
javnih naročilih“, in pričakuje hitro odločitev;

13. opozarja na velik pomen javnih razpisov za blažitev podnebnih sprememb, energetsko 
učinkovitost, okolje in inovacije ter poudarja, da je treba spodbujati javne uprave in 
jim omogočiti, da bodo pri oddaji javnih naročil upoštevale ekološka, družbena in 
druga merila; pozdravlja praktično pomoč organom in drugim javnim ustanovam pri 
trajnostnem javnem naročanju in spodbuja Komisijo in države članice, naj pripravijo 
usposabljanja in kampanje za večjo ozaveščenost; podpira pregledni postopek za 
nadaljnji razvoj meril ob sodelovanju držav članic; poudarja, da takšen postopek obeta 
uspehe zlasti na področju družbenih meril;

14. spodbuja vzpostavitev zbirke podatkov, da bi pri javnih naročilih lahko uporabili 
merila, ki veljajo za različne oznake; poziva Komisijo, naj na evropski in mednarodni 
ravni postopoma uvede pobude za uskladitev oznak in meril, na katerih te temeljijo;
pričakuje polno sodelovanje držav članic; hkrati opozarja na negativne posledice 
razdrobljenega trga zaradi mnogih regionalnih, državnih, evropskih in mednarodnih 
oznak zlasti na področju inovacij in raziskav;

15. opozarja na nejasnosti na področju družbeno odgovornih javnih razpisov in poziva 
Komisijo, naj na tem področju zagotovi pomoč v obliki priročnikov; v zvezi s tem 
opozarja na spremembe pravnega okvira zaradi Lizbonske pogodbe in Listine o
temeljnih pravicah ter pričakuje, da jih bo Komisija ustrezno upoštevala; opozarja na 
bistveno težavo, da se družbena merila v glavnem nanašajo na proizvodni proces in 
njihov učinek v končnem proizvodu mnogokrat ni prepoznaven, zaradi globalizirane 
proizvodnje in zapletenih dobavnih verig pa jih je zelo težko nadzorovati;
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zato pričakuje, da bodo tudi za področje družbeno odgovornih javnih razpisov razvita 
natančna in preverljiva merila, oz. da bo vzpostavljena zbirka podatkov z merili, ki se 
nanašajo na posamezne proizvode; opozarja na težavnost in stroške, ki jih imajo 
organi javnega naročanja pri preverjanju spoštovanja meril, in poziva Komisijo, naj 
zagotovi ustrezno pomoč in spodbuja instrumente za certificiranje zanesljivosti 
dobavnih verig;

16. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Skupni znesek letnih izdatkov iz naslova javnih naročil blaga in storitev v Evropski uniji 
znaša prek 16 % bruto domačega proizvoda oz. več kot 1.500 milijard EUR1. Njihov čezmejni 
delež pa je z okoli 3 % majhen. Glavni namen javnega naročanja je gospodaren in ugoden 
nakup blaga in storitev za opravljanje nalog javnih storitev.
Državni organi niso običajni udeleženci na trgu, ampak imajo posebno odgovornost, saj 
upravljajo z javnimi finančnimi sredstvi. Javno naročanje mora po možnosti prispevati k 
rešitvi večjih izzivov, in sicer pri obvladovanju svetovne gospodarske in finančne krize, 
podnebnih sprememb in vse večje revščine v južnih državah.
Jasno je, da imajo naročniki korist od evropskega notranjega trga in njegovih pravil: večji trgi 
omogočajo večjo svobodo izbire, to pa lahko pomeni nižje stroške in večjo kakovost; večja 
preglednost pomaga v boju proti korupciji in goljufijam; čezmejno sodelovanje ponuja nove 
možnosti ukrepanja in nove izkušnje.
Obstaja tudi negativna plat, saj so v mnogih državah članicah največji naročniki regionalne in 
lokalne ustanove. Ravno pri njih pa se je v trenutni gospodarski krizi izkazalo, da evropske 
direktive o javnih razpisih ovirajo možnosti ukrepanja, oddaja naročil pa je dražja in 
počasnejša.
Tudi izvajalci, zlasti mala in srednja podjetja, se spopadajo z birokratskimi postopki in 
pomanjkanjem pravne varnosti. Obstajajo še mnoge druge študije o dodatnih stroških oz. 
dolgotrajnejših postopkih, vendar jih v tem poročilu ni mogoče podrobneje predstaviti.

Pravna negotovost
Razloge za to stanje je mogoče najti na različnih ravneh. Namen revizije direktiv o javnih 
naročilih iz leta 2004 je bil doseči poenostavitev, posodobitev in večjo prožnost javnih 
naročil, vendar ta cilj ni bil izpolnjen.
Po eni strani sami direktivi v nekaterih zadevah nista dovolj jasni, politična razhajanja v Svetu 
in Parlamentu pa so privedla do kompromisov o besedilu ter pomanjkljivosti in neskladnosti 
pravnega besedila.
Po drugi strani je bil prenos v državah članicah dolgotrajen, preneseni različici direktiv sta 
pogosto postali še strožji, uvedena so bila dodatna merila, nekateri instrumenti za večjo 
prožnost pa so bili izpuščeni; kratko rečeno direktivi nista bili preneseni v izvirni obliki.
Zaradi pravnih nejasnosti je bilo sproženo mnogo pritožbenih postopkov ter mnogo 
nacionalnih in evropskih sodnih postopkov. S sodno prakso Sodišča in mehkim pravom 
Komisije so se skušale zapolniti pravne vrzeli, kar pa ni izboljšalo preglednosti.
Vse to je privedlo do zapletenega pravnega režima, zaradi katerega se zlasti manjša mesta in 
občine ter mala in srednja podjetja soočajo s hudimi pravnimi težavami, ki jih brez večjih 
stroškov ali zunanjega pravnega svetovanja ne morejo več rešiti, pomembni razpisni projekti 
pa so zaradi pravnih nejasnosti ali zagroženih sodnih postopkov zaustavljeni. Skoraj ni 
področja, kjer bi bilo tako veliko pravnih sporov. Napačna uporaba predpisov za oddajo 
javnih naročil spada med najpogostejše napake pri delovanju evropskih strukturnih skladov.
Glavna področja pravnih sporov se med drugim nanašajo na javno-javna partnerstva, 

                                               
1 Podatki Mednarodnega denarnega sklada za leto 2006, BDP v milijonih USD na podlagi tečaja za EU oktobra 
2007: 14.609.840 milijonov USD. Tudi ob upoštevanju, da je ustrezen del namenjen nakupu obrambne opreme.
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urbanizem (tudi gradnje socialnih stanovanj) in koncesije za storitve. Nejasnosti so tudi na 
področju javno-zasebnih partnerstev, pri nabavi izdelkov pravične trgovine, uporabi direktiv o 
javnih razpisih pod mejnimi vrednostmi in možnosti, da se pri javnem naročanju upoštevajo 
družbena merila, kot so enako plačilo, enakost med spoloma, spoštovanje kolektivnih pogodb, 
zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih ali mladih, ki jih je težko zaposliti.

Pomanjkljivo usklajevanje znotraj Komisije
Poleg tega je pomanjkljivo tudi usklajevanje znotraj Evropske komisije. Mnogo služb je javna 
naročila „odkrilo“ kot orodje za dosego ciljev, za katere Evropska unija sicer nima dovolj 
finančnih sredstev ali pristojnosti. Seveda je smiselno, da se javne naročnike spodbuja in 
podpira pri ekoloških in družbeno odgovornih javnih naročilih ter da se spodbujajo raziskave 
in inovacije. Vendar številne pobude ne prispevajo k pravni jasnosti in tako spodbijajo cilj, ki 
ga je smiselno podpreti. Preobsežno mehko pravo pa povzroča še večjo pravno neskladnost. 
Komisija bi morala pri oblikovanju mehkega prava upoštevati načelo sorazmernosti in 
praktične posledice na lokalni ravni. V nedavni študiji Evropskega inštituta za javno upravo o 
institucionalnih vplivih zakonodaje EU na lokalne in regionalne oblasti „The Institutional 
Impacts of EU Legislation on Local and Regional Governments, A Case Study of the 
199/31/EC Landfill Waste and 2004/18/EC Public Procurement Directives“ je med drugim 
kritizirana pogosta uporaba mehkega prava: „uporaba mehkega prava za urejanje zelo 
pomembnih vidikov Direktive je še ena pomembna pomanjkljivost, saj ni mogoče predvideti 
institucionalnih vplivov mehkega prava“. V skladu s pobudo za boljšo pripravo zakonodaje bi 
bilo treba preučiti vplive mehkega prava in preveriti vprašanje subsidiarnosti in sorazmernosti 
(skrajšana ocena učinka).
Pri izvajanju evropske zakonodaje o javnih naročilih s strani Komisije na žalost ni pravega 
političnega ravnovesja. Medtem ko je na področju ekološkega in energetsko učinkovitega 
javnega naročanja na voljo mnogo pobud, priročnikov in smernic, pa je Komisija zadnje 
sporočilo na področju družbeno odgovornih javnih naročilih predložila leta 2000, torej pred 
revizijo direktiv o javnih naročilih. Na pravno zelo zapletenem področju pravičnega javnega 
naročanja je doslej bilo pripravljeno samo eno sporočilo, na voljo pa ni nobenih smernic ali 
priročnikov. Posredno bi to lahko vodilo do napačnega razumevanja določanja prednostnih 
nalog v Komisiji.
Poročevalka zato poziva k boljšemu usklajevanju javnih naročil med različnimi službami 
Komisije in k skupni javno prepoznavni strategiji na področju javnih naročil, vključno z 
enotno prisotnostjo na spletu, da bi izboljšali preglednost zakonodaje.
Poleg tega so zaželene tudi nadaljnje pobude za organizacijo izmenjave izkušenj, razvoj 
dobrih praks in metod ter podporo za programe usposabljanja v državah članicah. 
Usposabljanje ne sme biti usmerjeno samo na lokalne naročnike, ampak mora zajemati tudi 
oblikovalce politik in druge akterje, zlasti nevladne organizacije, ki zagotavljajo socialne 
storitve. Na tem področju bi lahko bile koristne izkušnje Francije, kjer se takšen model 
trenutno preizkuša. 
Poročevalka graja tudi pomanjkljivo preglednost sestave in delovnih rezultatov svetovalne 
skupine za javna naročila pri Komisiji in poziva Komisijo, naj poskrbi za uravnoteženo 
sestavo in večjo preglednost pri tem telesu, kakor tudi pri novem odboru za javno-zasebna 
partnerstva.

Pravna pojasnitev Sodišča o javno-javnih partnerstvih
Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe se je pravni položaj spremenil. Okrepljena je 
zlasti vloga lokalnih in regionalnih organov. V primarni zakonodaji Evropske unije je prvič 
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priznana pravica do regionalne in lokalne samouprave (člen 4(2) PEU):
„Unija spoštuje enakost držav članic pred Pogodbama kot tudi njihovo nacionalno identiteto, 
ki je neločljivo povezana z njihovimi temeljnimi političnimi in ustavnimi strukturami, vključno 
z regionalno in lokalno samoupravo.“

Tudi v členu 1 novega protokola o storitvah splošnega interesa (št. 26) je poudarjeno: 
„bistveno vlogo in široko diskrecijsko pravico nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov 
pri zagotavljanju, naročanju in organiziranju storitev splošnega gospodarskega pomena, in 
sicer čim bolj ustrezno potrebam uporabnikov;“

Sodišče je že pred začetkom veljavnosti nove pogodbe vprašanje lokalne samouprave 
obravnavalo v več sodbah in opozorilo, da „javni organ [...] lahko naloge v javnem interesu, 
ki so jim naložene, izpolni z lastnimi [...] sredstvi [in tudi] v sodelovanju z drugimi javnimi 
organi“ (C-480/07, javne službe mesta Hamburg). S tem je Sodišče podkrepilo svobodo izbire 
občin in lokalno samoupravo. Sodbe vseeno ne pomenijo, da je dovoljeno vsakršno 
sodelovanje med občinami. Sodišče meni, da za javno-javna partnerstva, kot sta lokalno in 
notranje sodelovanje, ne veljajo predpisi o javnih naročilih, če so izpolnjena naslednja merila:
1. za skupno opravljanje nalog javnih storitev v pristojnosti vseh občin,
2. samo prek javnih organov, torej brez udeležbe zasebnikov,
3. dejavnost se v glavnem opravlja za udeležene javne organe.

Poleg tega je Sodišče poudarilo, da možnost odprtja javno-javnega partnerstva za zasebno 
udeležbo ne predstavlja ovire, če v trenutku oddaje javnega naročila obstaja dejanski namen.
Sporno področje javnih naročil je tako dovolj podrobno pojasnjeno. Ta sodna praksa bi 
morala nujno vplivati na to, da se Komisija na tem področju vzdrži sprožitve postopkov za 
ugotavljanje kršitev proti državam članicam ter s Parlamentom in udeleženimi začne delati na 
konsolidaciji sodne prakse Sodišča. To poročilo naj bo prvi korak na tej poti.

Pravna pojasnitev koncesij za storitve
Koncesije za storitve so v revidiranih direktivah prvič opredeljene, in sicer kot naročila, pri 
katerih je „plačilo za opravljanje storitev bodisi samo pravica do izkoriščanja storitev ali ta 
pravica skupaj s plačilom“. Evropski zakonodajalec jih je izrecno izvzel iz področja uporabe 
direktiv o javnih razpisih, da bi naročnikom in izvajalcem zagotovil več prožnosti in omogočil 
upoštevanje različnih pravosodnih kultur in tradicij držav članic. To je z zadnjimi sodbami 
podkrepilo tudi Sodišče (sodba z dne 10. septembra 2009 v zadevi Eurawasser C-206/08). 
Koncesije za storitve ne spadajo pod direktive o javnih naročilih, ampak pod „blažji“ režim 
Pogodb EU. Sodišče je v tej sodbi podrobneje opredelilo tudi merilo o prenosu tveganja. Po 
mnenju Sodišča se koncesije za storitve v vodnem sektorju lahko podeljujejo, čeprav predpisi 
urejajo tako uporabniško razmerje kot obvezno priključitev in uporabo. Gospodarsko tveganje 
pri koncesiji za storitve je lahko tudi zelo omejeno. Sodišče poudarja, da mora biti 
naročnikom omogočeno, da na podlagi koncesije zagotavljajo storitve, če menijo, da je to 
najboljši način zagotavljanja zadevne javne službe. Sodišče je tako pojasnilo še eno področje, 
za katerega so značilni pogosti pravni spori.

Pojasnitev na področju dolgoročnih javno-zasebnih partnerstev 
Komisija in Sodišče sta zagotovila več jasnosti tudi na drugih področjih. Komisija v svojem 
sporočilu o javno-zasebnih partnerstvih iz leta 2008 in Sodišče v sodbi z dne 15. oktobra 2009 
(C-1906/08, Acoset) sta določila, da za oddajo naročila ali prenos določenih nalog na 
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novoustanovljeno javno-zasebno partnerstvo ni potreben dvojni postopek javnega razpisa. Za 
podelitev koncesije brez javnega razpisa mešanemu javno-zasebnemu podjetju, ki je bilo pred 
tem ustanovljeno v ta namen, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– izbira zasebnega podjetja poteka prek javnega postopka, v katerem se preverijo 

finančne, tehnične, poslovne in upravne zahteve in značilnosti ponudbe za opravilo 
ustrezne storitve;

– mešano javno-zasebno podjetje mora v celotnem obdobju trajanja koncesije ohraniti 
osnovno področje dejavnosti; pri bistveni spremembi osnovnega področja dejavnosti 
ali prenesene naloge je po mnenju Sodišča obvezen javni razpis.

Tako je dovolj pravne jasnosti tudi na področju javno-zasebnih partnerstev.

Urbanistično načrtovanje
Vse težave še niso odpravljene. S posebnimi težavami se namreč soočamo na področju 
urbanizma. Zaradi prestroge razlage zlasti nemških sodišč po sodbi Sodišča v zadevi Roanne 
(C-220/05) bilo področje uporabe direktiv o javnih naročilih razširjeno na področja, ki sploh 
niso bila predvidena. Občinam mora vseeno biti omogočeno, da zemljišča lahko prodajo pod 
določenimi pogoji (na primer prepoved gradnje v roku dveh let), in sicer brez obveznega 
razpisa v skladu z zakonodajo o javnih naročilih v vsej Evropi. Drugače obstaja tveganje, 
„da bi morali sprejeti hipotezo, če je še tako absurdna, da je treba predpisom Direktive 
podrediti vsako dejavnost urbanističnega urejanja: po definiciji namreč ukrepi, s katerimi se 
ureja možnost gradnje, bistveno spremenijo vrednost zemljišča, za katero se 
uporabljajo.“ (navedba iz sklepnega predloga generalnega pravobranilca za Sodišče z dne 
17. novembra 2009);
Direktivi o javnih razpisih nista bili predvideni za takšne primere, zato obstaja upanje, da bo 
Sodišče podprlo mnenje generalnega pravobranilca.

Trajnostno in inovativno javno naročanje
Med tem ko je na področju ekološkega javnega naročanja na voljo mnogo oblik pomoči, kot 
so „GPP Toolkit“, „kampanja Procura+“ ali „TopTen Pro“, ki organom in drugim javnim 
ustanovam pomagajo pri trajnostnem javnem naročanju, in ko tudi za področje inovativnega 
naročanja obstajata sporočilo Komisije o predkomercialnih naročilih in sporočilo o pobudi za 
vodilni trg, pa na področju družbeno odgovornih javnih razpisov ni na voljo podobnih pobud.
Vendar je v Lizbonski pogodbi poudarjena tudi vloga socialne Evrope. Zlasti z novim 
členom 3(3) PEU in zdaj pravno zavezujočo Listino o temeljnih pravicah je doslej samo 
gospodarska usmerjenost Evropske unije razširjena na zavezujoče socialne cilje. To se mora 
odražati tudi v pobudah Komisije.
Ravno področje družbeno odgovornih javnih naročil je zapostavljeno zaradi dejstva, da se 
družbena merila v glavnem nanašajo na proizvodni proces in njihov učinek v končnem 
proizvodu mnogokrat ni prepoznaven, zato pa jih je zaradi globalizirane proizvodnje in 
zapletenih dobavnih verig zelo težko nadzorovati; Področje je še bolj zapleteno in 
nepregledno, ker se morajo pri razpisih odobriti tudi lastni certifikati, da ne bi kršili prepovedi 
diskriminacije. Večina naročnikov je preobremenjena zaradi preverjanja teh certifikatov. 
Komisija bi poleg priročnika morala predvideti tudi razvoj natančnih in preverljivih meril oz. 
vzpostavitev zbirke podatkov z merili, ki se nanašajo na posamezne proizvode. Preučiti bi 
morala tudi možnost ustanovitve službe na evropski ravni, ki bi oblikovala in preverjala 
merila za skupine proizvodov in bi po potrebi v primeru pritožb omogočala tudi zunajsodno 
poravnavo.
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Pregled direktiv o javnih naročilih
Na splošno je zaželeno, da Komisija pri predvidenem pregledu direktiv o javnih naročilih 
upošteva omenjene vidike in ob tej priložnosti pojasni pravne in praktične pomanjkljivosti pri 
izvajanju v državah članicah ter obstoječe pravne nejasnosti pri uporabi zakonodaje o javnih 
naročilih. Zaželeno bi bilo tudi, da se pojasni, kje in kako Evropska unija lahko prispeva k 
upravni poenostavitvi na tem področju. Za takšno pojasnitev bo nujno potrebna nepristranska 
analiza sedanjih obremenitev, za kar bo seveda potrebno široko sodelovanje vseh akterjev.
Vseeno je treba nujno opozoriti na to, da revizija direktiv o javnih razpisih v tem trenutku ne 
bi bila priporočljiva, saj bi to bilo iz različnih razlogov prenagljeno. Po eni strani bi bilo treba 
pri reviziji teh direktiv nujno upoštevati direktivo o revizijah, da bi preprečili nadaljnjo 
razdrobitev zakonodaje na področju javnih naročil. Direktiva o revizijah še ni bila prenesena v 
nacionalno zakonodajo vseh držav članic, zato še ni mogoče oceniti njenih praktičnih posledic 
na javno naročanje. Po drugi strani pa je države članice trenutno zajela globoka gospodarska 
in finančna kriza. Vpliva te krize na lokalni ravni skoraj ni mogoče predvideti, nedvomno pa 
se bodo posledice v prihodnjih letih še pomnožile. V tem trenutku bi sprememba pravne 
podlage za javne razpise vnesla še več negotovosti in povzročila zamude pri javnih razpisih. 
Takšne razmere bi bile neugodne za vse.


