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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropska komisija je pred kratkem predlagala posodobitev direktive o javnih naročilih 
(Direktiva 2004/18/ES) in o javnih naročilih naročnikov v vodnem, energetskem in 
transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (Direktiva 2004/17/ES). Poleg tega je 
predstavila predlog nove direktive o ureditvi področja koncesij ter pozneje tudi predlog 
uredbe o dostopu do blaga in storitev tretjih držav do notranjega trga javnih naročil EU ter o 
postopkih v podporo pogajanjem o dostopu blaga in storitev EU do trgov javnih naročil tretjih 
držav. Na mednarodni ravni so javna naročila pomemben delež svetovne trgovine:  

sektor javnih naročil znaša v razvitih državah v povprečju od 15 do 20 % BDP. Kljub temu, 
da je ta trg zelo pomemben, je eden od najbolj zaprtih (Komisija ocenjuje, da je več kot 
polovica svetovnega trga javnih naročil še vedno zaprtega za tujo konkurenco) in najmanj 
pravno urejenih sektorjev mednarodne trgovine.

Na mednarodni ravni ta sektor pravno ureja Mednarodni sporazum o javnih naročilih 
(Government Procurement Agreement - GPA), ki je bil pred nedavnim v postopku pregleda, 
dokončanem marca 2012. Namen revizije je bil povečati preglednost in stopnjo odprtosti 
mednarodnih trgov javnih naročil ter poenostaviti postopke. Pripravljavec mnenja zato 
postopek revizije odobrava in si želi, da Parlament ne bi izgubljal čas z njegovo odobritvijo,  
istočasno pa ugotavlja, da je samo 42 držav članic STO (od katerih je 27 držav članic EU) 
dejansko podpisalo ta mednarodni sporazum, in da je zaželeno, da bi se mu lahko pridružile 
številne druge države, zlasti najbolj razvite in hitro rastoča gospodarstva, da bi lahko povečali 
geografsko pokritost in s tem vzpostavili sistem skupnih in splošno veljavnih pravil v tem 
pomembnem sektorju mednarodne trgovine. 

Posebne določbe, povezane s sektorjem javnih naročil, najdemo tudi v drugem sporazumu 
STO, splošnem sporazumu o trgovini s storitvami (GATS).

Na dvostranski ravni EU zavezujejo obveznosti, ki jih je sprejela s sklenitvijo nekaterih 
dvostranskih sporazumov (z Albanijo, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, 
državami CARIFORUM, Čilom, Hrvaško, Mehiko, Črno Goro, Južno Korejo in Švico).  
Sektor javnih naročil je pomembno, pogosto pa tudi občutljivo poglavje v potekajočih 
pogajanjih o sklenitvi novih trgovinskih sporazumov z drugimi mednarodnimi partnerji.   

Glede na navedeno pripravljavec mnenja opozarja na pomen mednarodne razsežnosti sektorja 
javnih naročil in na potrebo po postopnem odpiranju mednarodnih trgov javnih naročil na 
podlagi sistema skupnih pravil, ki bodo temeljila na vzajemnosti, pravičnosti in spoštovanja 
mednarodnih standardov na okoljskem, socialnem in delovnem področju. Evropska unija 
trenutno zagotavlja mednarodnim subjektom veliko mero odprtosti svojega trga javnih 
naročil, vendar ji tega drugi pomembni mednarodni trgovinski partnerji pogosto ne vračajo. 
Pripravljavec mnenja si zato želi odločnejšega ukrepanja EU prek zakonodajnih pobud in 
doslednejšega dostopa do pogajanj, da bi ponovno vzpostavili ravnotežje in ustvarili resnično 
enake konkurenčne pogoje na mednarodni ravni.  

Ob upoštevanju navedenega obžaluje odločitev Evropske komisije, da ne bo predlagala 
enotnega niza pravil o „zunanji razsežnosti“ sektorja javnih naročil. Odločitev o tem, da ne bo 
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prenesla določb iz Direktive 2004/17/ES o ponudbah, ki vsebujejo tuje blago in storitve, ter 
naknadna predložitev dopolnilne, a povsem samostojne zakonodajne pobude – tudi kar zadeva 
zakonodajni postopek – bi utegnili, čeprav je bila pobuda ugodno sprejeta glede na 
predlagano vsebino, povzročiti nevarno pravno praznino in prikrajšati evropsko pravo za 
določbe, ki urejajo dostop blaga, storitev in podjetij tretjih držav na evropski trg javnih 
naročil. 

Zato pripravljavec mnenja meni, da je izredno pomembno uvesti dosleden in obsežen niz 
pravil, s katerimi bi bilo mogoče zavrniti morebitne ponudbe, v katerih prevladujejo blago in 
storitve, ki niso obravnavani v mednarodnih sporazumih.  Prav zato namerava pripravljavec 
mnenja prilagoditi določbe, ki jih je Komisija predložila v svojem nedavnem predlogu uredbe.

Poleg tega je pomembno tudi bolj omejiti zakonodajo, ki jo je predlagala Evropska komisija o 
tako imenovanih „neobičajno ugodnih ponudbah“, tako da se uvede mehanizem samodejne 
izključitve za ponudbe, ki so znatno nižje od drugih, in razširijo minimalni pogoji za zahtevo 
po dodatnih informacijah od gospodarskih subjektov.

Končno je bilo vloženih tudi nekaj predlogov sprememb, katerih namen je opozoriti na 
mednarodno okolje, v katerem deluje evropska zakonodaja za to področje.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot 
pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Odsotnost jasnih pravil na ravni Unije, 
ki bi urejala podeljevanje koncesijskih 
pogodb, povzroča pravno negotovost, ovira 
prosto opravljanje storitev ter izkrivlja 
delovanje notranjega trga. Zato so 
gospodarski subjekti, zlasti mala in srednja 
podjetja, prikrajšani za pravice na 
notranjem trgu in pomembne poslovne 
priložnosti, javni organi pa javnih sredstev 
ne morejo uporabiti tako, da bi državljani 
EU imeli koristi od kakovostnih storitev po 
najboljših cenah. Ustrezen pravni okvir za 
podeljevanje koncesij bi vsem gospodarski 
subjektom Unije zagotovil učinkovit in 
nediskriminacijski dostop do trga ter 

(1) Odsotnost jasnih pravil na ravni Unije, 
ki bi urejala podeljevanje koncesijskih 
pogodb, povzroča pravno negotovost, ovira 
prosto opravljanje storitev ter izkrivlja 
delovanje notranjega trga. Zato so 
gospodarski subjekti, zlasti mala in srednja 
podjetja, prikrajšani za pravice na 
notranjem trgu in pomembne poslovne 
priložnosti, javni organi pa javnih sredstev 
ne morejo uporabiti tako, da bi državljani 
EU imeli koristi od kakovostnih storitev po 
najboljših cenah. Ustrezen pravni okvir za 
podeljevanje koncesij bi vsem gospodarski 
subjektom Unije zagotovil učinkovit in 
nediskriminacijski dostop do trga ter 
pravno varnost, s čimer bi se spodbudile 
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pravno varnost, s čimer bi se spodbudile 
javne naložbe v infrastrukturo in strateške 
storitve za državljane.

javne naložbe v infrastrukturo in strateške 
storitve za državljane. Tak pravni okvir bi 
povečal tudi pravno varnost za 
gospodarske subjekte in bi lahko bil 
osnova in sredstvo za nadaljnje odpiranje 
mednarodnih trgov javnih naročil in 
porast mednarodne trgovine.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Ta direktiva se ne uporablja, če 
koncesije podeljujejo mednarodne 
organizacije v svojem imenu in za svoj 
račun. Vendar je treba pojasniti, v 
kakšnem obsegu bi bilo treba to direktivo 
uporabljati za podeljevanje koncesij, ki jih 
urejajo posebni mednarodni predpisi.

(16) Ta direktiva se ne uporablja, če 
koncesije podeljujejo mednarodne 
organizacije v svojem imenu in za svoj 
račun. Vendar je treba preučiti, v kakšnem 
obsegu bi bilo treba to direktivo uporabljati 
za podeljevanje koncesij, ki jih urejajo 
posebni mednarodni predpisi, da bi 
gospodarskim subjektom omogočili večjo 
pravno varnost. Notranji trg in 
mednarodni trgi so vse bolj tesno med 
seboj povezani, zato bi bilo treba politiko 
javnih naročil uporabiti za spodbujanje 
vrednot EU, kot so preglednost, načelno 
stališče proti korupciji, načelo vzajemnosti 
in napredek na področju socialnih in 
človekovih pravic.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Koncesij se ne sme podeliti 
gospodarskim subjektom, ki so sodelovali 
v kriminalni združbi ali jim je bila 
dokazana krivda zaradi korupcije, goljufije 
v škodo finančnih interesov Unije ali 
pranja denarja. Neplačevanje davkov ali 
prispevkov za socialno varnost je treba 

(33) Koncesij se ne bi smelo podeliti 
gospodarskim subjektom, ki so sodelovali 
v kriminalni združbi ali jim je bila 
dokazana krivda zaradi korupcije, goljufije 
v škodo finančnih interesov Unije ali 
pranja denarja. Tudi neplačevanje davkov 
ali prispevkov za socialno varnost ter 
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kaznovati z obvezno izključitvijo na ravni 
Unije. Poleg tega mora biti javnim 
organom naročnikom in naročnikom 
omogočeno, da izključijo kandidate ali 
ponudnike, če ti resno kršijo zakonodajo 
Unije ali nacionalno zakonodajo, da se 
tako zavaruje javni interes v skladu s 
Pogodbo, ali če je gospodarski subjekt 
izkazal resne ali stalne pomanjkljivosti pri 
izvajanju predhodne koncesije ali podobnih 
koncesij z istim javnim organom 
naročnikom ali naročnikom.

druge resne kršitve nacionalne 
zakonodaje ali zakonodaje Unije, 
namenjene zaščiti javnih interesov, ki so 
skladne s Pogodbo, bi morali sankcionirati
z obvezno izključitvijo na ravni Unije. 
Poleg tega bi moralo biti javnim organom 
naročnikom in naročnikom omogočeno, da 
izključijo kandidate ali ponudnike, če je 
gospodarski subjekt izkazal resne ali stalne 
pomanjkljivosti pri izvajanju predhodne 
koncesije ali podobnih koncesij z istim 
javnim organom naročnikom ali 
naročnikom.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva se uporablja za naslednje
koncesije, katerih vrednost je enaka ali 
večja od 5 000 000 EUR:

1. Ta direktiva se uporablja za naslednje 
koncesije:

(a) koncesije, ki jih sklenejo naročniki za 
opravljanje ene od dejavnosti iz Priloge III; 

(a) koncesije, ki jih sklenejo naročniki za 
opravljanje ene od dejavnosti iz Priloge III;

(b) koncesije, ki jih sklenejo javni organi 
naročniki.

(b) koncesije, ki jih sklenejo javni organi 
naročniki.

Ta direktiva se uporablja za koncesije, 
katerih vrednost je enaka ali večja od:
(a) 2 500 000 EUR za koncesije za storitve 
(razen socialnih storitev);
(b) 5 000 000 EUR za koncesije za 
gradnje.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) če koncesije v celoti financira 
mednarodna organizacija ali mednarodna 
finančna institucija.

črtano

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri koncesijah, katerih precejšen del 
sofinancira mednarodna organizacija ali 
mednarodna finančna institucija, 
pogodbene stranke v skladu s točko (d)
prvega pododstavka odločijo o veljavnih 
postopkih za podeljevanje koncesij, ki so v 
skladu z določbami Pogodbe o delovanju 
Evropske unije.

črtano

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zadevna pravna oseba najmanj 90 % 
svoje dejavnosti izvaja za javni organ 
naročnika ali naročnika, ki jo obvladuje, ali 
za druge pravne osebe, ki jih obvladuje ta 
javni organ naročnik ali naročnik;

(b) zadevna pravna oseba bistveni del svoje 
dejavnosti izvaja za javni organ naročnika 
ali naročnika, ki jo obvladuje, ali za druge 
pravne osebe, ki jih obvladuje ta javni 
organ naročnik ali naročnik;

Obrazložitev

V predlogu spremembe se odraža načelo, ki ga je s sodno prakso vzpostavilo Sodišče. Temelji 
na pojmu „bistveni del“, ki ne pomeni vedno največjega dela. 

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vsaj 90 % dejavnosti navedene pravne 
osebe se izvaja za javne organe naročnike 
ali naročnike iz pododstavka 1 odstavka 1 
člena 4, ki izvajajo nadzor, ali druge 
pravne osebe, ki jih nadzoruje isti javni 
organ naročnik ali naročnik;

(b) bistveni del dejavnosti navedene pravne 
osebe se izvaja za javne organe naročnike 
ali naročnike iz pododstavka 1 odstavka 1 
člena 4, ki izvajajo nadzor, ali druge 
pravne osebe, ki jih nadzoruje isti javni 
organ naročnik ali naročnik;

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) udeleženi javni organi naročniki ali 
naročniki na odprtem trgu ne ustvarijo 
več kot 10 % prihodka iz dejavnosti, ki so 
pomembne za izvajanje sporazuma; 

črtano

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) spoštovanjem socialne in okoljske 
zakonodaje.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 36 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) druge resne kršitve nacionalne 
zakonodaje ali zakonodaje Unije, 
namenjene zaščiti javnih interesov, ki so 
skladni s Pogodbo;
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Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar javni organi naročniki in 
naročniki uporabijo možnost koncesije, rok 
za predložitev vlog za koncesijo ni krajši 
od 52 dni od datuma, ko je bilo odposlano 
obvestilo o koncesiji. 

1. Kadar javni organi naročniki in 
naročniki uporabijo možnost koncesije, rok 
za predložitev vlog za koncesijo ni krajši 
od 70 dni od datuma, ko je bilo odposlano 
obvestilo o koncesiji.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Rok za sprejemanje ponudb se lahko 
skrajša za pet dni, če javni organ naročnik 
sprejme, da se ponudbe lahko oddajo z 
elektronskimi sredstvi v skladu s 
členom 25.

2. Rok za predložitev vlog za koncesijo se 
lahko skrajša za pet dni, če javni organ 
naročnik sprejme, da se vloge lahko oddajo 
z elektronskimi sredstvi v skladu s 
členom 25.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 4 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) spoštovanje predpisov EU ali 
mednarodnih predpisov na področju 
delovnega in okoljskega prava.
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