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1 Glej odstavek  24.
2 Glej odstavek  18.
3Sodba z dne 18. novembra 1999 v zadevi C-107/98 Teckal [1999], zbirka I-08121, odst. 50; sodba z dne 11. 
januarja 2005 v zadevi C-26/03 City of Halle [2005], še ni objavljena v zbirki, odst. 49; sodba z dne 13. 
decembra 2005 v zadevi C-458/03 Parking Brixen [2005], še ni objavljena v zbirki, odst. 49.
4 Večinski delež kapitala; podrejenost lokalnim organom; dejavnost, ki se večinoma opravlja na njihovem 
ozemlju.
5 Ne pa čim nižji stroški za lokalne organe, kar sledi iz sodbe z dne 17. septembra 2002 v zadevi C-513/99 
Concordia [1999], ki še ni objavljena v zbirki.
6 Zlasti glede lokalne zaposlenosti in okolja.

POBUDE

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker lizbonska strategija predlaga vzpostavitev "aktivne in dinamične socialne države"1 pri 
"uresničevanju ciljev, kot so zaposlenost, regionalni razvoj, okolje…"2 in ker je treba te 
cilje uskladiti s pravili o konkurenci ter jim zagotoviti pravno varnost;

B. ker direktivi 2004/18 in 2004/17 ne opredeljujeta jasno "internih" pogodb;

C. ker je sodna praksa Sodišča Evropskih skupnosti na področju "internih" pogodb v svojih 
sodbah3 omejena na navedbe primerov, ki opravičujejo izjeme od pravil o javnem naro
čanju;

D. ker številne države članice spodbujajo lokalne skupnosti, da vzpostavijo institucionalizirana 
javno-javna partnerstva, v zvezi s katerimi ne obstaja ustaljena sodna praksa;

E. ker je Sodišče Evropskih skupnosti predlagalo merila, ki omogočajo povezovanje nekaterih 
institucionaliziranih javno-zasebnih partnerstev z "internimi" pogodbami4;

F. ker je Sodišče v skladu z lizbonsko strategijo določilo, da morajo biti prvo merilo pri 
dodeljevanju javnih naročil čim večje koristi za lokalno prebivalstvo5;

1. poziva Komisijo, da predlaga zakonodajni okvir, ki opredeljuje "interne" odnose na osnovi 
meril Sodišča;

2. poziva Komisijo, da dodatno opredeli pojem "javnih organov", da bi določili, katere oblike 
javno-javnega partnerstva sodijo v področje subsidiarnosti in niso predmet pravil o javnem 
naročanju;

3. poziva Komisijo, da upošteva merila Sodišča in cilje, ki jih je določil Lizbonski vrh6, ko 
presoja dejavnost dodeljevanja javnih naročil aktivne in dinamične socialne države. 


