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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o modernizaciji na področju javnih naročil
(2011/2048(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju direktiv 2004/18/ES in 2004/17/ES o postopkih za oddajo javnih naročil1

ter Direktive 2007/66/ES o revizijskih postopkih oddaje javnih naročil2,

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije o modernizaciji politike EU na področju javnih 
naročil (KOM(2011)0015),

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije o razširitvi uporabe e-javnih naročil v EU 
(KOM(2010)0571),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. aprila 2010 o enotnem trgu za podjetja in rast3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. maja 2010 o novostih na področju javnih 
naročil4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. februarja 2009 z naslovom „Predkomercialna 
naročila: spodbujanje inovacij za zagotavljanje visokokakovostnih trajnostnih javnih 
storitev v Evropi“5,

– ob upoštevanju sporočila Komisije „Pametna pravna ureditev v Evropski uniji“ 
(KOM(2010)0543),

– ob upoštevanju sporočila Komisije „K aktu za enotni trg. Za visokokonkurenčno socialno 
tržno gospodarstvo. 50 predlogov za izboljšanje skupnega dela, poslovanja in izmenjav“ 
(KOM(2010)0608),

– ob upoštevanju poročila profesorja Maria Montija z dne 9. maja 2010 z naslovom „Nova 
strategija za enotni trg“,

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije SEK(2010)1214,

– ob upoštevanju poročila z naslovom „Ocena dostopa malih in srednje velikih podjetij do 
trgov javnih naročil v EU“6, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Javna naročila za boljše okolje“ 
(KOM(2008)0400), 

                                               
1 UL L 134, 30.4.2004, str. 1.
2 UL L 335, 20.12.2007, str. 31.
3 Sprejeta besedila; P7_TA(2011)0146.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0173.
5 UL C 67E, 18.3.2010, str. 10.
6 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf
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– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Najprej pomisli na male – ‚Akt za mala 
podjetja‘ za Evropo“ (KOM(2008)0394), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Vodilna pobuda iz strategije Evropa 
2020. Unija inovacij“ (KOM(2010)0546),

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z naslovom „Modernizacija politike EU na področju 
javnih naročil: za učinkovitejši evropski trg javnih naročil“,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zeleni knjigi z 
naslovom „Modernizacija politike EU na področju javnih naročil – za učinkovitejši 
evropski trg javnih naročil“,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zeleni knjigi o 
razširitvi uporabe e-javnih naročil v EU,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenj Odbora 
za mednarodno trgovino, Odbora za proračunski nadzor, Odbora za zaposlovanje in 
socialne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za industrijo, 
raziskave in energetiko ter Odbora za regionalni razvoj (A7-0000/2011),

A. ker je pravilno delujoč trg javnih naročil bistvenega pomena za krepitev enotnega trga, 
spodbujanje konkurence in inovacij, spodbujanje visoke ravni varstva okolja, podnebja in 
socialnega vključevanja ter doseganja optimalne vrednosti za državljane, podjetja in 
davkoplačevalce;

1. pozdravlja zeleno knjigo Komisije in širok posvetovalni postopek kot izhodišče za 
spremembo direktiv o javnih naročilih v skladu z določbami Lizbonske pogodbe in sodno 
prakso Sodišča Evropske unije ter v skladu s spremenjenimi pravili o državni pomoči; 

2. opozarja, da so pravila o javnih naročilih postala preveč zapletena in preveč podrobna, 
zaradi česar so upravni postopki dragi in obremenjujoči; priporoča čim večjo 
poenostavitev s pojasnitvami, če so te potrebne; opozarja, da bo tudi večja uporaba 
informacijske tehnologije pomembna pri zmanjševanju uprave in zniževanju stroškov ter 
da bi bilo treba zato evropske pobude o e-javnih naročilih uskladiti z reformo pravil o 
javnih naročilih.

Prva naloga: povečevanje pravne jasnosti

3. poziva k pojasnitvi področja uporabe direktiv; opominja, da je glavni namen javnih 
naročil, da javni organi kupijo blago, delo in storitve za zadovoljevanje potrebe svojih 
državljanov; opozarja, da mora obstajati neposredna korist za naročnika, da se postopek 
lahko šteje za javno naročilo;

4. poziva k pojasnitvi definicij v direktivah – na primer definicije pojma „oseba javnega 
prava“ – v skladu s sodno prakso Sodišča;

5. znova opozarja na svojo resolucijo iz maja 2010 o nedavnem napredku na področju javnih 
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naročil, v kateri se je upoštevala sodna praksa Sodišča in sprejelo stališče, da za javno-
javno sodelovanje ne veljajo pravila o javnih naročilih, dokler so izpolnjena naslednja 
merila: da je namen partnerstva opravljanje nalog javnih storitev v pristojnosti vseh 
udeleženih lokalnih oblasti in da nalogo opravljajo samo javni organi, tj. brez udeležbe 
zasebnega kapitala; poudarja, da je treba ta pojasnila uzakoniti v direktivah o javnih 
naročilih;

6. poudarja izključitev koncesij za storitve s področja uporabe evropskih pravil o javnih 
naročilih; opominja na namero Komisije, da bo predlagala ločeno zakonodajo o 
koncesijah za storitve; meni, da bi bilo treba to obravnavati samo pri spremembi direktiv, 
da bi se izognili morebitni nadaljnji razdrobitvi zakonodaje; 

7. poudarja, da bi bilo treba ohraniti sedanjo razdelitev storitev na kategoriji A in B, kolikor 
so „lažje“ določbe za storitve B utemeljene s tem, da se storitve zagotavljajo večinoma 
lokalno ali regionalno; 

8. poziva Komisijo, naj čim prej pregleda direktivo o revizijah in jo uskladi s spremenjenimi 
direktivami o javnih naročilih;

Druga naloga: razvoj celotnega potenciala javnih naročil – najboljše razmerje med ceno in 
storitvijo

9. meni, da bi bilo treba za razvoj celotnega potenciala javnih naročil odpraviti merilo 
najnižje cene in da bi načeloma morala biti samo ena možnost za dodelitev javnega 
naročila: izbrati bi bilo treba ekonomsko najugodnejšo ponudbo – kar vključuje stroške 
ustreznega blaga, storitev ali del skozi njihovo celotno življenjsko dobo; 

10. poudarja, da se dejstvo, ali sta bila proizvod ali storitev proizvedena trajnostno, 
upravičeno šteje za značilnost proizvoda, ki jo je mogoče uporabiti kot merilo za 
primerjavo s proizvodi ali storitvami, ki niso bile proizvedene trajnostno; opozarja, da bi 
bilo treba pojasniti okvir za vključevanje zahtev v zvezi s proizvodnim postopkom v 
tehnične specifikacije za vse vrste pogodb; opozarja na zadevo Wienstrom, ki je postala 
klasičen primer tega, kako in zakaj je mogoče proizvodne značilnosti opredeliti kot 
tehnične specifikacije;

11. opozarja, da večja ozaveščenost o vplivu proizvodov in dejavnosti na okolje in podnebje 
pomeni, da bi bilo treba razmisliti o možnosti, da bi javni organi dajali prednost lokalnim 
dobaviteljem, in da bi bilo treba preučiti obseg, v katerem pravila o notranjem trgu to 
omogočajo;

12. poudarja, da bi bila vsaka razširitev pravil EU o javnih naročilih na vprašanje „kaj kupiti“ 
znatna sprememba sedanje ureditve, ki bi jo bilo treba podrobno preučiti; dvomi, da bi to 
prispevalo k poenostavitvi in racionalizaciji, temveč se boji, da bi privedlo do bolj 
zapletenih pravil s številnimi izjemami, ki bi jih bilo težko uporabljati v praksi; 

Tretja naloga: poenostavitev pravil in omogočanje prilagodljivejših postopkov

13. opozarja, da so direktive preveč podrobne in so vedno bolj tehnične in zapletene, hkrati pa 
se je pravno tveganje neizpolnjevanja teh pravil za naročnike in dobavitelje znatno 
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povečalo; ugotavlja, da strah pred izzivom vodi do izogibanja tveganju, kar zavira 
inovacije in trajnostni razvoj, to pa prepogosto privede do odločitve za najnižjo ceno 
namesto za najboljšo vrednost; 

14. zagovarja jasna in preprosta pravila, ki so manj podrobna in bolj temeljijo na splošnih 
načelih preglednosti, enake obravnave in nediskriminacije;

15. se zavzema, da bi se kot standardni postopek dovolili postopki s pogajanji in predhodno 
objavo; meni, da bi bilo treba uvesti dodatne zaščitne ukrepe pred zlorabo, tako da se 
zahteva pisna dokumentacija; poziva Komisijo, naj v direktive vključi prožnejše določbe 
za okvirne sporazume; 

16. vztraja pri sistematičnem sprejemanju alternativnih ponudb (ali različic), saj so ključne za 
spodbujanje in širjenje inovativnih rešitev; poudarja, da specifikacije, ki navajajo 
zahtevani učinek in funkcionalne zahteve, ter izrecno sprejemanje različic dajejo 
ponudnikom možnost, da predlagajo inovativne rešitve;

17. obžaluje, da imajo ponudniki samo omejene možnosti za odpravo izpuščenih podatkov v 
svojih ponudbah; zato poziva Komisijo, naj določi, katere izpuščene podatke lahko 
ponudniki popravijo in katere dodatne spremembe so dovoljene, ter razmisli o tem, kako 
zagotoviti preglednost in enako obravnavo;

18. poudarja, da bi morali imeti naročniki možnost uporabiti prejšnje izkušnje s ponudnikom 
na podlagi uradnega poročila o oceni; priporoča določitev časovne omejitve za izključitve, 
kar bi moralo zagotavljati preglednost in objektivnost;

19. graja dejstvo, da v zeleni knjigi niso navedeni pomanjkljivosti, pomanjkanje strokovnega 
znanja in slabo poznavanje javnih naročil; poudarja pomen spodbujanje profesionalnega 
obnašanja pri naročnikih in operaterjih na trgu; priporoča vzpostavitev mreže središč 
odličnosti v sedanjih nacionalnih okvirih;

Četrta naloga: izboljšan dostop za mala in srednje velika podjetja

20. poudarja, da je lažji dostop malih in srednje velikih podjetij do javnih naročil ključen za 
ohranjanje zaposlenosti in trajnostni razvoj; poudarja, da bo poenostavitev postopkov 
olajšala dostop malih in srednje velikih podjetij ter jim omogočila enakovrednejše in bolj 
pošteno sodelovanje;

21. poziva Komisijo, naj poveča ozaveščenost o pomembnosti razdeljevanja naročil po 
sklopih in razmisli o uporabi načela „uporabe ali razlage“, v skladu s katerim je treba 
pravila o zadevah, kot je razdelitev na sklope, uporabiti ali razložiti, zakaj niso bila 
uporabljena;

22. predlaga, naj se samostojne izjave ponudnikov dovolijo, če je to izvedljivo, in naj se 
originalni dokumenti zahtevajo samo od kandidatov na ožjem seznamu ali od uspešnega 
ponudnika; Komisijo poziva k spodbujanju možnosti „potnega lista za javna naročila“, po 
možnosti v obliki standardiziranega elektronskega sistema za registracijo na nacionalni 
ravni, saj bi tak potni list dokazoval, da ima operater zahtevane izjave in dokumentacijo; 
meni, da bi to prihranilo veliko časa in stroškov; 
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23. naroči svojemu predsedniku, naj posreduje to resolucijo Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Zakonodaja EU na področju javnih naročil letos praznuje okroglo obletnico. Pred štiridesetimi 
leti, 26. julija 1971, je prvič začela veljati Direktiva 71/305/EGS o javnih naročilih gradenj. 
Ta dogodek se redko omenja, pa tudi v zeleni knjigi o modernizaciji politike EU na področju 
javnih naročil je sklic nanj naveden le enkrat. Tako naj bi bila 40. obletnica naposled 
priložnost za ovrednotenje in analizo uspehov in neuspehov politike EU na področju javnih 
naročil. 

Uspehi: zakonodaja EU na področju javnih naročil je veliko prispevala k preglednejšim 
javnim naročilom ter ukrepom proti korupciji in favoriziranju, spodbudila je 
profesionalizacijo javnih naročnikov in prispevala tudi k znižanju cen – vendar se tukaj že 
kaže slabost, kajti v številnih študijah in mnenjih je izražena kritika, da naj bi nizke cene šle 
na račun kakovosti in inovacij, premalo pa naj bi se upoštevali tudi trajnost izdelkov in 
storitev ter s tem stroški njihovega celotnega življenjskega cikla. 

Drugi stroški so se nasprotno povišali, kajti z enostranskim poudarjanjem pravnih vprašanj so 
se povišali transakcijski stroški, drago pa je bilo treba plačati tudi zunanje svetovanje. Poleg 
tega se je nehote okrepila težnja javnih organov, da se pri pravni negotovosti zatekajo v 
birokratske postopke, se s tem izognejo tveganjem in v primeru dvoma naročilo oddajo za 
najcenejše izdelke ali storitve, ne pa za najinovativnejše ali na sploh najboljše. Tak razvoj je 
posebno dvomljiv v časih gospodarske krize in pomanjkanja javnih sredstev. 

Zato je dobrodošlo, če želi Komisija z revizijo poenostaviti zakonodajo EU na področju 
javnih naročil in jo narediti prožnejšo. Toda iz priložene zelene knjige so razvidna tudi 
protislovja. Obseg 114 vprašanj in podrobnosti o njih vzbujajo vtis, da se želi poseči v 
mikroureditev oddaje javnih naročil, poleg tega pa so nekatera vprašanja oziroma dani 
predlogi protislovni. Tako so lahko na primer kvote ali zavezujoči cilji pri pridobivanju 
naročil v nasprotju z navedenim ciljem poenostavitve in večje pravne varnosti ter prispevajo k 
nadaljnji birokratizaciji in pretiranemu zatekanju v pravo v negativnem pomenu. 

Poročevalka zastopa stališče, da bi morala revizija direktiv o javnih naročilih izhajati iz tega, 
da je zakonodaja EU na področju javnih naročil zdaj že ustaljena praksa v Evropi. Na začetku 
so bili potrebni strogo formalizirani postopki, da bi se vzpostavila določena strokovnost pri 
praksi oddaje javnih naročil in da bi se naročniki navadili na načela preglednosti, 
nediskriminacije in konkurence, zdaj pa je to že ustaljena praksa. Zdaj je treba zakonodajo na 
področju javnih naročil znova racionalizirati in jo vrniti k njenemu dejanskemu jedru, to je 
zagotavljanju preglednosti, nediskriminaciji in varstvu konkurence.

Pravna jasnost in varnost
Seveda je treba revizijo izvesti previdno, kajti dobra praksa ne bi smela biti postavljena pod 
vprašaj – sem spada na primer razdelitev na dve direktivi oziroma podrazdelitev na gradnje, 
blago in storitve, pa tudi podrazdelitev na storitve A in storitve B. Posebni predpisi za 
storitve B temeljijo pretežno na lokalnem značaju teh storitev. Vendar se nejasnosti pojavljajo 
pri nekaterih finančnih storitvah, jasneje pa je treba urediti tudi umestitev služb za pomoč pri 
nesrečah.
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Poleg tega obstajajo številne pravne nejasnosti, ki so v preteklosti povzročale vedno nove 
pritožbene ali sodne postopke. Pri oddaji javnih naročil so spori posebno pogosti, revizija pa 
naj bi prispevala k zmanjševanju te „kulture sporov“ in večji pravni varnosti. Le tako je 
mogoče bolje in preprosteje izkoristiti možnosti oddaje javnih naročil za inovativni in 
trajnostni gospodarski razvoj, ki je prav v časih gospodarske krize in visokega javnega dolga 
zelo pomemben. 

Tako bi moralo biti na področju uporabe direktiv pojasnjeno, da gre za ureditev javnih 
naročil, od katerih mora imeti javni naročnik v skladu z nedavnimi sodbami Sodišča 
neposredno gospodarsko korist; da javno-javno sodelovanje v skladu z opredelitvami Sodišča 
ni del zakonodaje na področju javnih naročil in da niti koncesije za storitve ne spadajo na 
področje direktiv o javnih naročilih. 

Če Komisija pri koncesijah za storitve predloži ločeno ureditev, bi ta morala biti v skladu z 
nedavnimi sodbami Sodišča omejena na najnujnejše, področje uporabe bi moralo biti 
opredeljeno v skladu z direktivo o storitvah, hkrati z revizijo pa bi morala potekati tudi 
parlamentarna obravnava, da bi se preprečila nadaljnja drobitev predpisov in zagotovila 
usklajenost. V tem okviru bi bilo nato treba pojasniti tudi nujno pravno varnost za javno-
zasebna partnerstva.

Inovacije in trajnostna naročila
Poročevalka izrecno pozdravlja prizadevanja Evropske komisije, da bi oddaja javnih naročil 
bolj koristila splošnim družbenim ciljem, vendar opozarja, da so največja ovira same direktive 
o javnih naročilih. Dokler je merilo najcenejše ponudbe v direktivah enakovredno ekonomsko 
najugodnejši ponudbi, se bo na tem področju v zvezi z velikimi gospodarskimi težavami 
javnih naročnikov malo spremenilo. Tukaj bo dosežena sprememba le, če bo ekonomsko 
najugodnejša ponudba (na primer po načelu „apply or explain“ (uporabi ali pojasni)) postala 
pravilo, merila za presojo ponudbe pa učinkovitejša. 

Oddaja naročil bi torej morala potekati po merilu ekonomsko najugodnejše ponudbe, vključiti 
pa bi bilo treba vse stroške življenjskega cikla gradnje, blaga in storitev, pri čemer je Komisija 
izrecno pozvana, naj razvije metodologijo za vrednotenje stroškov v življenjskem ciklu, ki 
presega metodologijo, doslej enostransko usmerjeno na energetsko učinkovitost, in zajema 
vsa vprašanja v zvezi s trajnostjo.

Dalje bi bilo treba pojasniti, da se merila trajnostne in etično odgovorne proizvodnje lahko 
vključijo v tehnične specifikacije. Pravnih razlogov, ki bi to prepovedovali, ni, nasprotno – iz 
sodbe Sodišča v zadevi Wienstrom1 je jasno razvidno, da je pri trajnostnih naročilih odločilen 
prav postopek proizvodnje.

Z revizijo bi bilo treba pojasniti tudi vprašanja, pri katerih je lahko enostranska razlaga 
zakonodaje na področju javnih naročil v nasprotju s splošnimi družbenimi cilji iz evropskih 
pogodb, pa tudi strategije EU 2020. Treba bi bilo na primer preveriti, koliko lahko javni 
naročniki (na primer bolnišnice) pri naročilih živil uporabljajo tudi regionalne proizvode, da 
bi preprečili nepotrebno onesnaževanje okolja.
                                               
1 ECJ, Case C-448/01, EVN AG and Wienstrom GmbH v. Republic of Austria, 4 December 2003, European 
Court Reports (2003) I-14527.
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Poenostavitev in večja prožnost
Poenostavitev predpisov EU na področju javnih naročil in boljši dostop do prožnih 
instrumentov bosta prispevala k spodbujanju trajnostnih in inovativnih naročil. Poročevalka 
tukaj predlaga različne možnosti, kot so sistematično spremljanje trga, učinkovitejša uporaba 
postopka s pogajanji in predhodno objavo ter nadaljnjimi spremljevalnimi ukrepi za večjo 
preglednost ali splošna dopustitev variantnih ponudb, pri čemer se posebno upoštevajo 
ponudbe z vidika trajnostnega razvoja. Za doseganje okoljsko učinkovitih in inovativnih 
rezultatov javnih naročil je možnost sklicevanja na izvedbene in funkcionalne zahteve 
primernejša od podrobnih tehničnih specifikacij. Olajšati je treba tudi prilagajanje oziroma 
popravljanje napak v razpisu – seveda z ustreznimi jamstvi za zagotovitev preglednosti in 
nadzora nad postopkom.

Poleg tega je v okviru revizije potrebna razprava o prilagoditvi mejnih vrednosti. To je 
razvidno iz številnih stališč, sicer pa se o tem vprašanju tudi zelo burno razpravlja, in 
zagotovo bi bila v zvezi s tem smiselna dodatna obravnava.

Poročevalka pa še opozarja, da se pri postopku oddaje naročila ne sme precenjevati pravna 
stran, temveč mora Komisija bolj podpreti tudi praktično stran, na primer pri organizaciji 
izmenjave izkušenj ali razvoju dobre prakse in metod, pa tudi programih usposabljanja v 
državah članicah. Usposabljanje poleg tega ne bi smelo biti namenjeno samo lokalnim 
naročnikom, temveč bi moralo vključevati tudi oblikovalce politik in druge akterje, zlasti 
nevladne organizacije, ki opravljajo socialne storitve. Tukaj bi bilo mogoče črpati tudi iz 
francoskih izkušenj, kajti v Franciji se ta model zdaj preskuša.

Dostop malih in srednje velikih podjetij (MSP)
Poročevalka je že v lanskem poročilu o novostih na področju javnih naročil opozorila na 
pomembnost tega vprašanja in predlagala različne instrumente za boljši dostop MSP. Pri 
dostopu MSP do javnih naročil obstajajo številne ovire, v številnih državah članicah pa je 
pomanjkljivo tudi izvajanje Akta o malih podjetjih. 

Poročevalka zato predlaga ukrepe, ki bodo po eni strani znižali transakcijske stroške MSP, kot 
je načelo enkratnega opravljanja formalnosti, v skladu s katerim morajo originalne izvode 
dokumentov na koncu postopka oddaje naročila predložiti samo uspešni ponudniki, oziroma 
razvoj standardiziranega dodelitvene izkaznice v obliki elektronskega registra, v katerem so 
shranjena ustrezna potrdila. Taki sistemi v nekaterih državah članicah že obstajajo. 
Po drugi strani bi bilo treba odločneje zahtevati in močneje podpirati podrazdelitev na ločene 
sklope, pri čemer bi se lahko uporabil postopek „apply or explain“, ki bi zagotovil večjo 
preglednost. 

Nadaljnji ukrepi za krepitev MSP so usmerjenost na ekonomsko najugodnejšo ponudbo, boljši 
dostop variantnih ponudb, okrepljena uporaba postopka s pogajanji ter na splošno 
poenostavitev in večja prožnost predpisov na področju javnih naročil.

E-javna naročila
Akcijski načrt o vzpostavitvi sistema e-javnih naročil na evropski ravni na žalost ni dosegel 
cilja, in sicer da bi bilo leta 2010 50 % javnih naročil elektronskih. Povprečje je namreč 
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komaj 5 %. Le redke države, kot je Portugalska, so bile tukaj uspešne. Poročevalka zato 
pozdravlja zeleno knjigo o e-javnih naročilih in poziva Evropsko komisijo, naj na tem 
področju prevzame večjo politično odgovornost in v revizijo direktiv o javnih naročilih 
vključi potrebne predpise v podporo e-javnim naročilom v EU. 


