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KRATKO OBRAZLOŽENJE 

 Kontekst 

 

Europska komisija donijela je u ožujku 2012. prvi prijedlog Uredbe kojom bi se uspostavio 

Instrument za međunarodnu nabavu kako bi se poboljšala pregovaračka pozicija Europske 

unije u međunarodnim trgovinskim pregovorima u cilju poboljšanog pristupa europskih 

gospodarskih subjekata tržištima javne nabave u trećim zemljama.  

 

Europski parlament donio je u siječnju 2014. na plenarnoj sjednici amandmane na taj 

prijedlog, a predmet je vraćen nadležnom odboru na daljnje razmatranje. S obzirom na to da 

je predmet bio blokiran u Vijeću, Parlament nije stupio u pregovore u okviru trijaloga. 

 

Komisija je 29. siječnja 2016. predstavila novi prijedlog. U tom izmijenjenom prijedlogu 

 uklonjen je prvotno predložen decentralizirani postupak (unutar kojeg su 

naručitelji/javni naručitelji bili ovlašteni samostalno isključiti strane javne ponuditelje) 

te je ponuđen samo centralizirani postupak prema kojem samo Komisija ima pravo na 

provođenje istraga i poduzimanje mjera koje se odnose na treće zemlje; 

 uklonjena je mogućnost da jedna od mjera odgovora bude zatvaranje pristupa tržištu i 

ograničena je mogućnost primjene kaznenih dodataka na cijenu, koji se sada zovu 

„mjere cjenovne prilagodbe” (koje se primjenjuju samo u postupku evaluacije i kojima 

se ne određuje konačna cijena). Nadalje, stranim bi se ponuditeljima i dalje mogli 

dodijeliti ugovori u slučaju da njihova ponuda i nakon cjenovne prilagodbe bude 

konkurentna. Odredba o iznimno niskim ponudama izbrisana je; 

 suženo je područje primjene instrumenta, u smislu da se on ne bi trebao primjenjivati 

na ponuditelje iz najslabije razvijenih zemalja ili iz ranjivijih zemalja u razvoju kao ni 

na ponude europskih MSP-ova, a njegova primjena bila bi ograničena samo na 

ugovore čija vrijednost prelazi određeni prag; 

 teret dokazivanja da manje od 50 % ukupne vrijednosti njihove ponude čini 

neobuhvaćena roba i usluge prebacuje se na ponuditelje iz ciljanih trećih zemalja; 

 pruža se nova mogućnost da se primjena ograniči samo na neke dobavljače iz 

predmetnih trećih zemalja, a provedba se ograničava na probranu skupinu javnih 

naručitelja u svakoj od država članica EU-a; 

 pojašnjava se da se instrument primjenjuje na svu nabavu i koncesije obuhvaćene 

direktivama o nabavi i koncesijama iz 2014. te da države članice i naručitelji/javni 

naručitelji smiju primjenjivati samo one ograničavajuće mjere koje su predviđene tom 

Uredbom; 

 upućuje se na „ograničavajuće i diskriminirajuće mjere i prakse u javnoj nabavi”, a ne 

koristi se izraz „nepostojanje temeljne uzajamnosti”. 

 

S obzirom na to da su u izmijenjenom prijedlogu izbrisane neke odredbe koje su bile tješnje 

povezane s pravilima unutarnjeg tržišta, posebno ona kojom su javni naručitelji bili ovlašteni 

samostalno odbijati ponude (bivši članak 6.), nadležnost odbora IMCO dodatno je ograničena.  

S druge strane, ovim se zakonom, čak i uz centralizirani mehanizam s dominantnom ulogom 

Komisije, utječe na postupanje javnih naručitelja u EU-u u postupcima nadmetanja i na 

unutarnjem tržištu.  
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Odbor IMCO i dalje će biti pridruženi odbor, u skladu s člankom 54. Poslovnika, u pogledu 

ograničenog broja pitanja, među kojima su: 

 

A. isključiva nadležnost za 

– novi članak 11., stavke 2., 3. i 4.: o primjeni mjera cjenovne prilagodbe 

– novi članak 12., stavke 2., 3. i 4.: o izuzeću od mjera cjenovne prilagodbe 

– novi članak 14. stavak 3.: o postupku u odboru 

– novi članak 17.:  o prestanku važenja članaka 85. i 86. Direktive 2014/25/EU 

 

B. podijeljena nadležnost za: 

– članak 2.: Definicije 

– novi članak 9.: o tijelima ili subjektima na koje se odnose mjere koje se poduzimaju 

u skladu s člankom 8. 

– novi članak 12. stavak 1.: – o izuzeću od mjera cjenovne prilagodbe 

– novi članak 13. o provedbi 

– novi članak 14. stavak 1.: Postupak odbora 

– novi članak 15.: o povjerljivosti  

– novi članak 16.: o izvješćivanju 

 

 

Kao prvi korak, u ovaj su nacrt mišljenja uključeni oni amandmani koje je odbor IMCO 

usvojio 17. listopada 2013., a koji se odnose na odredbe koje su zadržane u izmijenjenom 

prijedlogu Komisije i koje su u isključivoj ili podijeljenoj nadležnosti odbora IMCO. Preuzet 

je dio amandmana odbora IMCO na izmijenjeni prijedlog Komisije iz 2016. 

AMANDMANI 

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača poziva Odbor za međunarodnu trgovinu da kao 

nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane: 

Amandman  1 

Prijedlog uredbe 

Naslov 
 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA 

I VIJEĆA 

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA 

I VIJEĆA 

o pristupu robe i usluga iz trećih zemalja 

unutarnjem tržištu javne nabave Unije i 

postupcima koji doprinose pregovorima o 

pristupu robe i usluga iz Unije tržištima 

javne nabave trećih zemalja 

o pristupu robe i usluga iz trećih zemalja 

unutarnjem tržištu javne nabave i koncesija 

Unije i postupcima koji doprinose 

pregovorima o pristupu robe i usluga iz 

Unije tržištima javne nabave i koncesija 

trećih zemalja 

 



 

AD\1134980HR.docx 5/18 PE605.925v02-00 

 HR 

Amandman  2 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 1. 
 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(1) U skladu s člankom 21. Ugovora o 

Europskoj uniji, Unija bi trebala definirati i 

provoditi zajedničke politike i djelovanja te 

poboljšati suradnju na svim područjima 

međunarodnih odnosa, između ostaloga, 

radi poticanja integracije svih zemalja u 

svjetsko gospodarstvo, uključujući 

postupnim ukidanjem ograničenja u 

međunarodnoj trgovini. 

(1) U skladu s člankom 21. Ugovora o 

Europskoj uniji, Unija bi trebala definirati i 

provoditi zajedničke politike i djelovanja te 

poboljšati suradnju na svim područjima 

međunarodnih odnosa, između ostaloga, 

radi zaštite svojih vrijednosti, temeljnih 

interesa, sigurnosti, neovisnosti i 

cjelovitosti te radi poticanja integracije 

svih zemalja u svjetsko gospodarstvo, 

uključujući postupnim ukidanjem 

ograničenja u međunarodnoj trgovini. 

 

Amandman  3 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 6. 
 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(6) U kontekstu WTO-a i na temelju 

bilateralnih odnosa Unija se zalaže za 

ambiciozno otvaranje međunarodnih tržišta 

javne nabave Unije i njezinih trgovačkih 

partnera u duhu uzajamnosti i zajedničke 

koristi. 

(6) U kontekstu WTO-a i na temelju 

bilateralnih odnosa Unija se zalaže za 

ambiciozno otvaranje međunarodnih tržišta 

javne nabave i koncesija Unije i njezinih 

trgovačkih partnera u duhu uzajamnosti i 

zajedničke koristi. 

 

Amandman  4 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 8. 
 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(8) Mnoge treće zemlje nisu voljne 

otvoriti svoja tržišta javne nabave i 

koncesija međunarodnoj konkurenciji niti 

se pobrinuti za veći stupanj otvaranja u 

odnosu na dosadašnji. Stoga se 

gospodarski subjekti Unije suočavaju s 

ograničavajućim postupcima nabave u 

(8) Mnoge treće zemlje nisu voljne 

otvoriti svoja tržišta javne nabave i 

koncesija međunarodnoj konkurenciji niti 

se pobrinuti za veći stupanj otvaranja u 

odnosu na dosadašnji. Stoga se 

gospodarski subjekti Unije suočavaju s 

ograničavajućim postupcima nabave i 
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mnogim trgovačkim partnerima Unije. Ti 

ograničavajući postupci nabave rezultiraju 

gubljenjem značajnih važnih trgovačkih 

prilika. 

dodjele koncesija u mnogim trgovačkim 

partnerima Unije. Ti ograničavajući 

postupci nabave rezultiraju gubljenjem 

značajnih važnih trgovačkih prilika i stoga 

bi trebalo uspostaviti postupak kojim bi se 

spriječile neravnoteže na tržištima javne 

nabave u trećim zemljama. 

 

Amandman  5 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 11. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(11) U interesu pravne sigurnosti Unije 

te gospodarskih subjekata, naručitelja i 

javnih naručitelja trećih zemalja, obveze 

koje je Unija poduzela u vezi s pristupom 

međunarodnom tržištu u odnosu na treće 

zemlje na području javne nabave i 

koncesija trebale bi se odražavati u 

pravnom poretku EU-a, osiguravajući na 

taj način njihovu djelotvornu primjenu. 

(11) U interesu pravne sigurnosti 

gospodarskih subjekata, potrošača, 

naručitelja i javnih naručitelja iz Unije i iz 

trećih zemalja, obveze koje je Unija 

poduzela u vezi s pristupom 

međunarodnom tržištu u odnosu na treće 

zemlje na području javne nabave i 

koncesija trebale bi se odražavati u 

pravnom poretku EU-a, osiguravajući na 

taj način njihovu djelotvornu primjenu. 

 

Amandman  6 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 12. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(12) Ciljevi poboljšavanja pristupa 

gospodarskih subjekata Unije tržištima 

javne nabave i koncesija određenih trećih 

zemalja koja su zaštićena restriktivnim i 

diskriminirajućim mjerama ili praksama 

nabave i očuvanja jednakih uvjeta tržišnog 

natjecanja na unutarnjem tržištu zahtijevaju 

upućivanje na pravila o nepovlaštenom 

podrijetlu utvrđena u carinskom 

zakonodavstvu EU-a kako bi naručitelji i 

javni naručitelji znali jesu li roba i usluge 

obuhvaćene međunarodnim obvezama 

Unije. 

(12) Ciljevi poboljšavanja pristupa 

gospodarskih subjekata Unije tržištima 

javne nabave i koncesija određenih trećih 

zemalja koja su zaštićena restriktivnim i 

diskriminirajućim mjerama nabave i 

mjerama ili praksama dodjele koncesija i 

očuvanja jednakih uvjeta tržišnog 

natjecanja na unutarnjem tržištu zahtijevaju 

upućivanje na pravila o nepovlaštenom 

podrijetlu utvrđena u carinskom 

zakonodavstvu EU-a kako bi naručitelji i 

javni naručitelji znali jesu li roba i usluge 

obuhvaćene međunarodnim obvezama 
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Unije. 

 

Amandman  7 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 17. 
 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(17) Prilikom procjenjivanja postoje li 

ograničavajuće i/ili diskriminirajuće mjere 

ili prakse u javnoj nabavi u trećoj  zemlji 

Komisija bi trebala ispitati u kojoj mjeri 

zakonodavstvo o javnoj nabavi i 

koncesijama zemlje o kojoj je riječ jamči 

transparentnost u skladu s međunarodnim 

normama u području javne nabave i 

izbjegava svaku vrstu diskriminacije roba, 

usluga i gospodarskih subjekata Unije. 

Osim toga trebala bi ispitati u kojoj mjeri 

pojedinačni  naručitelji ili javni naručitelji 

provode ili prihvaćaju diskriminirajuću 

praksu u odnosu na robe, usluge i 

gospodarske subjekte Unije. 

(17) Prilikom procjenjivanja postoje li 

ograničavajuće i/ili diskriminirajuće mjere 

ili prakse u javnoj nabavi u trećoj  zemlji 

Komisija bi trebala ispitati u kojoj mjeri 

zakonodavstvo o javnoj nabavi i 

koncesijama zemlje o kojoj je riječ jamči 

transparentnost u skladu s međunarodnim 

normama u području javne nabave i 

koncesija i izbjegava svaku vrstu 

diskriminacije roba, usluga i gospodarskih 

subjekata Unije. Osim toga trebala bi 

ispitati u kojoj mjeri pojedinačni  

naručitelji ili javni naručitelji provode ili 

prihvaćaju diskriminirajuću praksu u 

odnosu na robe, usluge i gospodarske 

subjekte Unije. 

 

Amandman  8 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 18. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(18) S obzirom na to da pristup roba i 

usluga trećih zemalja tržištima javne 

nabave Unije ulazi u područje zajedničke 

trgovinske politike, države članice i njihovi 

naručitelji i javni naručitelji ne bi smjeli 

ograničavati pristup roba i usluga iz trećih 

zemalja u postupcima nadmetanja ni na 

koji način osim kako je navedeno u ovoj 

uredbi. 

(18) S obzirom na to da pristup roba i 

usluga trećih zemalja tržištima javne 

nabave i koncesija Unije ulazi u područje 

zajedničke trgovinske politike, države 

članice i njihovi naručitelji i javni 

naručitelji ne bi smjeli ograničavati pristup 

roba i usluga iz trećih zemalja u 

postupcima nadmetanja ni na koji način 

osim kako je navedeno u ovoj uredbi. Ipak, 

države članice trebale bi biti u mogućnosti 

predvidjeti korištenje natjecateljskog 

postupka uz pregovore ili natjecateljskog 

dijaloga u raznim slučajevima u kojima se 

uobičajenim otvorenim ili ograničenim 
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postupcima bez pregovora vjerojatno ne 

postižu zadovoljavajući rezultati. 

 

Amandman  9 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 18.a (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (18.a) U svrhu odgovarajuće integracije 

okolišnih, socijalnih i radnih zahtjeva u 

postupke javne nabave i dodjele koncesija, 

od osobite je važnosti da države članice i 

javni naručitelji poduzmu odgovarajuće 

mjere za osiguravanje poštovanja obveza 

u području prava okoliša, socijalnog i 

radnog prava koje se odnose na mjesto na 

kojemu se izvode radovi ili pružaju usluge 

i temelje se na zakonima i propisima 

nacionalnog prava i prava Unije, kao i na 

kolektivnim sporazumima, pod uvjetom da 

su takva pravila, kao i njihova primjena, u 

skladu s pravom Unije. Nadalje, prilikom 

dodjele ugovora trebalo bi primjenjivati i 

obveze koje proizlaze iz međunarodnih 

sporazuma koje su ratificirale sve države 

članice i koje su navedene u Prilogu X. 

Direktive 2014/24/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća1a, Prilogu XIV. 

Direktive 2014/25/EU i Prilogu X. 

Direktive 2014/23/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća1b. Ovo je važno jer niz 

trećih zemalja nije ratificirao ili ne 

provodi neke od međunarodnih 

konvencija navedenih u predmetnim 

prilozima, dok su gospodarski subjekti 

Unije obvezni pridržavati se tih 

konvencija. 

 ____________ 

 1aDirektiva 2014/24/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o 

javnoj nabavi i stavljanju izvan snage 

Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 

28.3.2014., str. 65.). 

 1bDirektiva 2014/23/EU Europskog 
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parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o 

dodjeli ugovorâ o koncesiji (SL L 94, 

28.3.2014., str. 1.). 

 

Amandman  10 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 19. 
 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(19) Komisija bi trebala moći, na 

vlastitu inicijativu ili na zahtjev 

zainteresiranih strana ili države članice, u 

svakom trenutku pokrenuti istragu čiji su 

predmet ograničavajuće mjere ili postupci 

javne nabave koje navodno donese ili 

provodi treća zemlja. Takav istražni 

postupak ne bi smio dovoditi u pitanje 

Uredbu (EU) br. 654/2014 Europskog 

parlamenta i Vijeća . 

(19) Komisija bi trebala moći, na 

vlastitu inicijativu ili na zahtjev 

zainteresiranih strana ili države članice, u 

svakom trenutku pokrenuti istragu čiji su 

predmet ograničavajuće mjere ili postupci 

javne nabave i koncesija koje navodno 

donese ili provodi treća zemlja. Takav 

istražni postupak ne bi smio dovoditi u 

pitanje Uredbu (EU) br. 654/2014 

Europskog parlamenta i Vijeća. 

 

Amandman  11 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 20. 
 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(20) Ako se u trećoj zemlji utvrdi 

postojanje mjere ili prakse ograničavajuće  

i/ili diskriminirajuće nabave, Komisija bi 

trebala pozvati dotičnu zemlju da započne 

savjetovanje radi poboljšanja prilika za 

nadmetanje u vezi s postupcima javne 

nabave za gospodarske subjekte, robe i 

usluge iz Unije u toj zemlji. 

(20) Ako se u trećoj zemlji utvrdi 

postojanje mjere ili prakse ograničavajuće  

i/ili diskriminirajuće nabave ili dodjele 

koncesija, Komisija bi trebala pozvati 

dotičnu zemlju da započne savjetovanje 

radi poboljšanja prilika za nadmetanje u 

vezi s postupcima javne nabave za 

gospodarske subjekte, robe i usluge iz 

Unije u toj zemlji. 

 

Amandman  12 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 24. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(24) Mjere cjenovne prilagodbe ne bi 

smjele imati negativan utjecaj na tekuće 

pregovore o trgovini sa zemljom o kojoj je 

riječ. Stoga, ako je zemlja pokrenula 

temeljne pregovore s Unijom o pristupu 

tržištima javne nabave, Komisija može 

obustaviti mjere tijekom pregovora. 

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.) 

Amandman  13 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 26. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(26) Najprimjerenije je da države 

članice odrede naručitelje ili javne 

naručitelje, odnosno kategorije naručitelja 

ili javnih naručitelja, koji bi trebali 

primjenjivati mjeru cjenovne prilagodbe. 

Da bi se osigurali poduzimanje primjerene 

razine djelovanja i pravedna raspodjela 

opterećenja među državama članicama, 

Komisija bi trebala donijeti konačnu 

odluku na temelju popisa koji dostavi 

svaka država članica. Ako bude potrebno, 

Komisija može sastaviti popis na vlastitu 

inicijativu. 

(26) Najprimjerenije je da države 

članice odrede naručitelje ili javne 

naručitelje, odnosno kategorije naručitelja 

ili javnih naručitelja, koji bi trebali 

primjenjivati mjeru cjenovne prilagodbe. 

Da bi se osigurali poduzimanje primjerene 

razine djelovanja i pravedna raspodjela 

opterećenja među državama članicama, 

Komisija bi trebala donijeti konačnu 

odluku na temelju popisa koji dostavi 

svaka država članica i na temelju rasprave 

s predmetnom državom članicom. 

 

Amandman  14 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 27. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(27) Nužno je da naručitelji i javni 

naručitelji imaju pristup nizu 

visokokvalitetnih proizvoda koji će 

zadovoljiti njihove zahtjeve za kupnju po 

konkurentnoj cijeni. Stoga bi naručitelji i 

javni naručitelji trebali imati mogućnost 

neprimjene mjere cjenovne prilagodbe koje 

ograničavaju pristup neobuhvaćene robe i 

usluga u slučaju da nema dostupnih roba i 

usluga Unije i/ili obuhvaćenih roba i 

(27) Nužno je da naručitelji i javni 

naručitelji imaju pristup nizu 

visokokvalitetnih proizvoda i usluga koji 

će zadovoljiti njihove zahtjeve za kupnju 

po konkurentnoj cijeni i pružiti im 

najbolju vrijednost za novac. Stoga bi 

naručitelji i javni naručitelji trebali imati 

mogućnost neprimjene mjere cjenovne 

prilagodbe koje ograničavaju pristup 

neobuhvaćene robe i usluga u slučaju da 
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usluga koje zadovoljavaju uvjete 

naručitelja ili javnog naručitelja radi zaštite 

osnovne potrebe javnosti, npr. u području 

zdravlja i javne sigurnosti, ili u slučaju da 

primjena mjera dovodi do nerazmjernog 

rasta cijena ili troškova ugovora. 

nema dostupnih roba i usluga Unije i/ili 

obuhvaćenih roba i usluga koje 

zadovoljavaju uvjete naručitelja ili javnog 

naručitelja radi zaštite osnovne potrebe 

javnosti, npr. u području zdravlja i javne 

sigurnosti, ili u slučaju da primjena mjera 

dovodi do nerazmjernog rasta cijena ili 

troškova ugovora. 

 

Amandman  15 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 28. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(28) U slučaju da naručitelji ili javni 

naručitelji pogrešno primjenjuju 

izuzimanje iz mjera cjenovne prilagodbe 

koje ograničavaju pristup neobuhvaćenih 

roba i usluga, Komisija bi trebala moći 

primijeniti korektivni mehanizam iz članka 

3. Direktive Vijeća 89/665/EEZ20 ili članka 

8. Direktive Vijeća 92/13/EEZ21. Osim 

toga ugovori koje naručitelji ili javni 

naručitelji zaključe s gospodarskim 

subjektom kršeći mjere cjenovne 

prilagodbe za ograničavanje pristupa 

neobuhvaćenih roba i usluga trebali bi biti 

nevažeći. 

 (Ne odnosi se na hrvatsku verziju.) 

__________________  

20Direktiva Vijeća 89/665/EEZ o 

usklađivanju zakona i drugih propisa u 

odnosu na primjenu postupaka kontrole na 

sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe i 

javnim radovima (SL L 395, 30.12.1989., 

str. 33.) 

 

21Direktiva Vijeća 92/13/EEZ o 

usklađivanju zakona i drugih propisa o 

primjeni pravila Zajednice u postupcima 

nabave subjekata koji djeluju u sektoru 

vodnoga gospodarstva, energetskom, 

prometnom i telekomunikacijskom sektoru 

(SL L 76, 23.3.1992., str. 14.) 
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Amandman  16 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 29. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(29) Kako bi se osigurali jedinstveni 

uvjeti za provedbu ove uredbe, Komisiji se 

dodjeljuju provedbene ovlasti. Te bi se 

ovlasti trebale provoditi u skladu s 

Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog 

parlamenta i Vijeća. 

(29) Kako bi se osigurali jedinstveni 

uvjeti za provedbu ove uredbe, Komisiji se 

dodjeljuju provedbene ovlasti. Te bi se 

ovlasti trebale provoditi u skladu s 

Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog 

parlamenta i Vijeća. U tu svrhu, sve 

europske institucije trebale bi povesti 

računa o promjenama koje će biti 

uvedene Uredbom i na odgovarajući 

način prilagoditi svoja pravila o javnoj 

nabavi kako bi se u njima odrazile te 

promjene. 

__________________ __________________ 

22Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o 

utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s 

mehanizmima nadzora država članica nad 

izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije 

(SL L 55, 28.2.2011., str. 13.) 

22Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o 

utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s 

mehanizmima nadzora država članica nad 

izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije 

(SL L 55, 28.2.2011., str. 13.) 

 

Amandman  17 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 30.a (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (30.a) Za slučajeve izmjene ugovora 

dodijeljenih u skladu s izvan snage 

stavljenim direktivama 2004/17/EZ i 

2004/18/EZ, potrebno je donijeti 

prijelazne odredbe o pregovorima bez 

objave obavijesti. 

 

Amandman  18 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 33. 



 

AD\1134980HR.docx 13/18 PE605.925v02-00 

 HR 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(33) U skladu s načelom razmjernosti, 

za postizanje osnovnog cilja uspostave 

zajedničke vanjske politike na području 

javne nabave nužno je i primjereno utvrditi 

zajednička pravila o postupanju s 

ponudama koje sadržavaju robu i usluge 

koje ne podliježu međunarodnim 

obvezama Unije. Ova uredba ne prelazi 

okvir potreban za postizanje tih ciljeva, u 

skladu s člankom 5. stavkom četvrtim 

Ugovora o Europskoj uniji, 

(33) U skladu s načelom razmjernosti, 

za postizanje osnovnog cilja uspostave 

zajedničke vanjske politike na području 

javne nabave i koncesija nužno je i 

primjereno utvrditi zajednička pravila o 

postupanju s ponudama koje sadržavaju 

robu i usluge koje ne podliježu 

međunarodnim obvezama Unije. Ova 

uredba ne prelazi okvir potreban za 

postizanje tih ciljeva, u skladu s člankom 5. 

stavkom četvrtim Ugovora o Europskoj 

uniji, 

 

Amandman  19 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 5.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 5.a Države članice poduzimaju 

odgovarajuće mjere kako bi zajamčile da 

tijekom provedbe javnih ugovora i 

koncesija gospodarski subjekti 

ispunjavaju primjenjive obveze u 

području prava zaštite okoliša, socijalnog 

i radnog prava utvrđene pravom Unije, 

nacionalnim pravom, kolektivnim 

ugovorima ili odredbama međunarodnog 

prava u području zaštite okoliša, 

socijalnog i radnog prava popisanima u 

Prilogu X. Direktive 2014/24/EU, Prilogu 

XIV. Direktive 2014/25/EU i Prilogu X. 

Direktive 2014/23/EU. 

 

Amandman  20 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka ba (nova) 
 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (ba) „ponuditelj” znači gospodarski 
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subjekt koji je dostavio ponudu; 

 

Amandman  21 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka ga (nova) 
 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (ga) „zadovoljavajuće popravne ili 

korektivne mjere‟ znače uklanjanje 

restriktivnih mjera koje su predmet istrage 

Komisije. 

 

Amandman  22 

Prijedlog uredbe 

Članak 9. – stavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Komisija određuje naručitelje ili javne 

naručitelje ili kategorije naručitelja ili 

javnih naručitelja s popisa država članica 

čija javna nabava podliježe mjeri. Kao 

temelj za tu odluku države članice 

dostavljaju popis primjerenih naručitelja ili 

javnih naručitelja ili kategorija naručitelja 

ili javnih naručitelja. Komisija osigurava 

poduzimanje primjerenih mjera i pravednu 

raspodjelu opterećenja među državama 

članicama. 

Najkasnije... [šest mjeseci nakon stupanja 

na snagu ove Uredbe] Komisija određuje 

naručitelje ili javne naručitelje ili 

kategorije naručitelja ili javnih naručitelja s 

popisa država članica čija javna nabava 

podliježe mjeri. Kao temelj za tu odluku 

države članice dostavljaju popis 

primjerenih naručitelja ili javnih naručitelja 

ili kategorija naručitelja ili javnih 

naručitelja. Popis, po potrebi, mogu 

ažurirati i države članice. Komisija 

osigurava poduzimanje primjerenih mjera i 

pravednu raspodjelu opterećenja među 

državama članicama. 

 

Amandman  23 

Prijedlog uredbe 

Članak 15. – stavak 2. 
 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Ni Komisija ni Vijeće, kao ni 

Europski parlament ni države članice i 

njihovi dužnosnici ne smiju otkriti 

Briše se. 
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informacije povjerljive prirode primljene 

prema ovoj uredbi bez izričitog dopuštenja 

osobe koja je pružila takve informacije. 

 

Amandman  24 

Prijedlog uredbe 

Članak 15. – stavak 4.a (novi) 
 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 4.a Ni pod kojim se okolnostima 

podaci zaprimljeni u skladu s ovom 

Uredbom i koje je davatelj podataka 

označio kao povjerljive ne otkrivaju, osim 

ako davatelj podataka to izričito ne 

dopusti. 

 

Amandman  25 

Prijedlog uredbe 

Članak 16. – stavak 1. 
 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Do 31. prosinca 2018. i najmanje svake tri 

godine nakon toga Komisija podnosi 

izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o 

primjeni ove uredbe i o napretku 

učinjenom u međunarodnim pregovorima u 

vezi s pristupom gospodarskih subjekata 

Unije postupcima javnih natječaja ili 

dodjele koncesija u trećim zemljama 

pokrenutima u okviru ove uredbe. U tu 

svrhu države članice, na zahtjev, 

dostavljaju Komisiji odgovarajuće podatke. 

Najkasnije... [godinu nakon stupanja na 

snagu ove Uredbe] i najmanje svake tri 

godine nakon toga Komisija podnosi 

izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o 

primjeni ove uredbe i o napretku 

učinjenom u međunarodnim pregovorima u 

vezi s pristupom gospodarskih subjekata 

Unije postupcima javnih natječaja ili 

dodjele koncesija u trećim zemljama 

pokrenutima u okviru ove uredbe. U tu 

svrhu države članice, na zahtjev, 

dostavljaju Komisiji odgovarajuće podatke. 

 

Amandman  26 

Prijedlog uredbe 

Članak 16. – stavak 1.a (novi) 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Države članice pobrinut će se da se 

primjena ove Uredbe prati radi 

identificiranja prijetnji financijskim 

interesima Unije i njezinih država članica, 

cjelovitosti jedinstvenog tržišta i/ili 

pravima potrošača. Cilj tog praćenja jest 

spriječiti, identificirati i na odgovarajući 

način prijaviti eventualne slučajeve 

prijevara, korupcije, sukoba interesa i 

drugih ozbiljnih nepravilnosti u javnoj 

nabavi. U slučajevima u kojima tijela i 

strukture nadležne za praćenje utvrde 

konkretna kršenja ili sustavne probleme, 

oni imaju ovlast o tim problemima 

izvijestiti nacionalna tijela za reviziju i 

sudove ili druga odgovarajuća tijela ili 

strukture, primjerice javnog 

pravobranitelja, nacionalni parlament ili 

parlamentarne odbore. 
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