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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Člen 21 Pogodbe o Evropski uniji 
določa, da Unija določi in izvaja skupne 
politike in ukrepe ter si prizadeva za visoko 
stopnjo sodelovanja na vseh področjih 
mednarodnih odnosov za, med drugim, 
spodbujanje vključitve vseh držav v 
svetovno gospodarstvo, skupaj s postopno 
odpravo omejitev v mednarodni trgovini.

(1) Člen 21 Pogodbe o Evropski uniji 
določa, da Unija določi in izvaja skupne 
politike in ukrepe ter si prizadeva za visoko 
stopnjo sodelovanja na vseh področjih 
mednarodnih odnosov za, med drugim, 
spodbujanje vključitve vseh držav v 
svetovno gospodarstvo, skupaj s postopno 
odpravo omejitev v mednarodni trgovini; v 
tem členu je tudi navedeno, da Unija 
spodbuja demokracijo, pravno državo, 
univerzalnost in nedeljivost človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin, spoštovanje 
človekovega dostojanstva, načela enakosti 
in solidarnosti ter spoštovanje načel 
Ustanovne listine Združenih narodov in 
mednarodnega prava; sodelovanje v 
mednarodnih odnosih bi moralo 
pripomoči k spodbujanju trajnostnega 
gospodarskega, socialnega in okoljskega 
razvoja držav v razvoju s poglavitnim 
ciljem izkoreninjenja revščine.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Trgovinska politika Evropske unije bi 
morala prispevati k odpravljanju revščine 
po vsem svetu, s spodbujanjem boljših 
delovnih pogojev, zdravja in varstva pri 
delu ter zagotavljanja temeljnih pravic.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) EU ne bi smela izvajati pritiska na 
tretje države, da bi privatizirale javne 
storitve. Javni organi na vseh ravneh bi 
morali imeti pravico odločiti, ali, kako in 
do katere mere želijo sami izvajati javne 
storitve.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Javna naročila se ne bi smela 
podeljevati gospodarskim subjektom, ki so 
sodelovali v kriminalni združbi, v trgovini 
z ljudmi in pri izkoriščanju dela otrok.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Če tretje države v javna naročila 
vključijo trajnostne razvojne cilje, to ne 
sme biti razlog za izločitev. Tovrstne cilje 
je treba spodbujati.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Za naročila, katerih ocenjena vrednost 
je 5 000 000 EUR ali več, bi morala 
Komisija odobriti načrtovano izločitev, če 
mednarodni sporazum o dostopu do trga na 
področju javnih naročil med Unijo in 
državo, iz katere blago in/ali storitve 
izvirajo, vsebuje, za blago in/ali storitve, za 
katero se predlaga izločitev, izrecne 
omejitve pri dostopu do trga, ki jih je 
sprejela Unija. Če tak sporazum ne obstaja, 
bi morala Komisija izločitev odobriti, 
kadar tretja država ohranja omejevalne 
ukrepe pri javnih naročilih, kar povzroča 
pomanjkanje ustrezne vzajemnosti pri 
odpiranju trga med Unijo in zadevno tretjo 
državo. Pomanjkanje ustrezne vzajemnosti 
je treba predpostavljati, če omejevalni 
ukrepi pri javnih naročilih povzročijo resne 
in ponavljajoče se diskriminacije 
gospodarskih subjektov, blaga in 
storitev EU.

(15) Za naročila, katerih ocenjena vrednost 
je 5 000 000 EUR ali več, bi morala 
Komisija odobriti načrtovano izločitev, če 
mednarodni sporazum o dostopu do trga na 
področju javnih naročil med Unijo in 
državo, iz katere blago in/ali storitve 
izvirajo, vsebuje, za blago in/ali storitve, za 
katero se predlaga izločitev, izrecne 
omejitve pri dostopu do trga, ki jih je 
sprejela Unija. Če tak sporazum ne obstaja, 
bi morala Komisija izločitev odobriti, 
kadar tretja država ohranja omejevalne 
ukrepe pri javnih naročilih, kar povzroča 
pomanjkanje ustrezne vzajemnosti pri 
odpiranju trga med Unijo in zadevno tretjo 
državo. Pomanjkanje ustrezne vzajemnosti 
je treba predpostavljati, če omejevalni 
ukrepi pri javnih naročilih povzročijo resne 
in ponavljajoče se diskriminacije 
gospodarskih subjektov, blaga in 
storitev EU ali kadar gre za bistvene 
gospodarske interese Unije, na primer v 
industriji. Komisija v primeru resnih in 
ponavljajočih se kršitev temeljnih pravic 
delavcev, sindikalnih pravic in 
mednarodnega prava, vključno s 
temeljnimi mednarodnimi konvencijami  s 
področja delovnopravne, socialne in 
okoljske zakonodaje, kot je konvencija 
Mednarodne organizacije dela št. 94 o 
določbah o delu v javnih naročilih, prav 
tako razmisli o omejitvi dostopa na trg za 
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zadevno blago in/ali storitve.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Pri presojanju, ali obstaja 
pomanjkanje ustrezne vzajemnosti, bi 
morala Komisija preučiti, do kakšne 
stopnje zakoni zadevne države o javnih 
naročilih zagotavljajo preglednost v skladu 
z mednarodnimi standardi na področju 
javnih naročil in preprečujejo kakršno koli 
diskriminacijo blaga, storitev in 
gospodarskih subjektov Unije. Poleg tega 
bi morala preučiti, v kolikšni meri javni 
organi in/ali posamezni naročniki ohranjajo 
ali sprejemajo diskriminatorne prakse za 
blago, storitve in gospodarske subjekte 
Unije.

(16) Pri presojanju, ali obstaja 
pomanjkanje ustrezne vzajemnosti, bi 
morala Komisija preučiti, do kakšne 
stopnje zakoni zadevne države o javnih 
naročilih zagotavljajo preglednost v skladu 
z mednarodnimi standardi na področju 
javnih naročil in preprečujejo kakršno koli 
diskriminacijo blaga, storitev in 
gospodarskih subjektov Unije. Poleg tega 
bi morala preučiti, v kolikšni meri javni 
organi in/ali posamezni naročniki ohranjajo 
ali sprejemajo diskriminatorne prakse za 
blago, storitve in gospodarske subjekte 
Unije ali ogrožajo gospodarske interese 
Unije, na primer v industriji.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Določbe o spoštovanju socialne, 
delovnopravne, in okoljske zakonodaje, ki 
velja na delovnem mestu v tretji državi, 
vključno s spoštovanjem temeljnih 
mednarodno sprejetih konvencij, kot je 
konvencija Mednarodne organizacije dela 
št. 94, ne bi smele veljati za 
diskriminatorno prakso.
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16b) Ukrepi za omejitev dostopa tretjih 
držav na trg ne bi smeli nesorazmerno 
vplivati na socialne in delovnopravne 
razmere v zadevni državi, predvsem ne v 
državah v razvoju.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Ker imajo javni organi 
naročniki/naročniki več težav pri 
ocenjevanju pojasnil ponudnikov pri 
ponudbah, ki vsebujejo blago in/ali storitve 
s poreklom zunaj Evropske unije, kjer 
vrednost izključenega blaga ali storitev 
presega 50 % celotne vrednosti tega blaga 
ali storitev, je primerno zagotoviti večjo 
preglednost pri obravnavi neobičajno 
nizkih ponudb. Poleg pravil iz člena 69 
direktive o javnih naročilih in člena 79 
direktive o javnih naročilih naročnikov v 
vodnem, energetskem in transportnem 
sektorju ter sektorju poštnih storitev bi 
javni organ naročnik/naročnik, ki namerava 
sprejeti takšno neobičajno nizko ponudbo, 
moral o tem pisno obvestiti druge 
ponudnike, vključno z razlogi za 
neobičajno nizko naravo cene ali 
zaračunanih stroškov. To zadevnim 
ponudnikom omogoča, da prispevajo k bolj 
natančni oceni, ali bo izbrani ponudnik 
lahko v celoti izvedel naročilo pod pogoji, 
opredeljenimi v razpisni dokumentaciji. 
Zato bi s temi dodatnimi informacijami 
dosegli enakovrednejše konkurenčne 

(19) Ker imajo javni organi 
naročniki/naročniki več težav pri 
ocenjevanju pojasnil ponudnikov pri 
ponudbah, ki vsebujejo blago in/ali storitve 
s poreklom zunaj Evropske unije, kjer 
vrednost izključenega blaga ali storitev 
presega 50 % celotne vrednosti tega blaga 
ali storitev, je primerno zagotoviti večjo 
preglednost pri obravnavi neobičajno 
nizkih ponudb. Poleg pravil iz člena 69 
direktive o javnih naročilih in člena 79 
direktive o javnih naročilih naročnikov v 
vodnem, energetskem in transportnem 
sektorju ter sektorju poštnih storitev bi 
javni organ naročnik/naročnik, ki namerava 
sprejeti takšno neobičajno nizko ponudbo, 
moral o tem pisno obvestiti druge 
ponudnike, vključno z razlogi za 
neobičajno nizko naravo cene ali
zaračunanih stroškov. Posebno pozornost 
bi bilo treba posvetiti spoštovanju 
mednarodne delovnopravne, socialne in 
okoljske zakonodaje, vključno s 
temeljnimi mednarodnimi konvencijami, 
kot je konvencija Mednarodne 
organizacije dela št. 94. To zadevnim 
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pogoje na trgu javnih naročil EU. ponudnikom omogoča, da prispevajo k bolj 
natančni oceni, ali bo izbrani ponudnik 
lahko v celoti izvedel naročilo pod pogoji, 
opredeljenimi v razpisni dokumentaciji. 
Zato bi s temi dodatnimi informacijami 
dosegli enakovrednejše konkurenčne 
pogoje na trgu javnih naročil EU.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Kadar ima Komisija na podlagi 
informacij, ki so ji na voljo, razlog za 
domnevo, da je tretja država sprejela 
omejevalne prakse pri javnih naročilih ali 
da jih ohranja, bi ji moralo biti omogočeno, 
da začne preiskavo. Če se obstoj 
omejevalne prakse pri javnih naročilih v 
tretji državi potrdi, bi morala Komisija 
povabiti zadevno državo k posvetovanjem 
z namenom, da se izboljšajo priložnosti za 
oddajo ponudb za gospodarske subjekte, 
blago in storitve pri javnih naročilih v tej 
državi.

(21) Kadar ima Komisija na podlagi 
informacij, ki so ji na voljo, razlog za 
domnevo, da je tretja država sprejela 
omejevalne prakse pri javnih naročilih ali 
da jih ohranja ali da še naprej krši 
temeljne pravice delavcev in mednarodno 
pravo, vključno s temeljnimi 
mednarodnimi konvencijami na področju 
socialne, delovnopravne in okoljske 
zakonodaje, vključno s konvencijo 
Mednarodne organizacije dela št. 94, bi ji 
moralo biti omogočeno, da začne 
preiskavo. Če se obstoj omejevalne prakse 
ali zgoraj navedenih kršitev pri javnih 
naročilih v tretji državi potrdi, bi morala 
Komisija povabiti zadevno državo k 
posvetovanjem z namenom, da se 
izboljšajo priložnosti za oddajo ponudb za 
gospodarske subjekte, blago in storitve pri 
javnih naročilih v tej državi.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Ti ukrepi lahko pomenijo obvezno (23) Ti ukrepi lahko pomenijo obvezno 
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izločitev nekaterih blaga in storitev tretje 
države iz postopkov javnih naročil v 
Evropski uniji ali uporabo obveznega 
pribitka na ceno za ponudbe, sestavljene iz 
blaga ali storitev s poreklom iz zadevne 
države. Da bi se preprečilo izogibanje tem 
ukrepom, je lahko potrebna tudi izločitev 
nekaterih pravnih oseb s sedežem v 
Evropski uniji, ki so pod tujim nadzorom 
ali v tuji lasti in niso vključene v take 
bistvene poslovne dejavnosti, da ima to 
neposredno in dejansko povezavo z 
gospodarstvom zadevne države članice. 
Ustrezni ukrepi ne bi smeli biti 
nesorazmerni z omejevalnimi praksami pri 
javnih naročilih, na katere se odzivajo.

izločitev nekaterih blaga in storitev tretje 
države iz postopkov javnih naročil v 
Evropski uniji ali uporabo obveznega 
pribitka na ceno za ponudbe, sestavljene iz 
blaga ali storitev s poreklom iz zadevne 
države. Da bi se preprečilo izogibanje tem 
ukrepom, je lahko potrebna tudi izločitev 
nekaterih pravnih oseb s sedežem v 
Evropski uniji, ki so pod tujim nadzorom 
ali v tuji lasti in niso vključene v take 
bistvene poslovne dejavnosti, da ima to 
neposredno in dejansko povezavo z 
gospodarstvom zadevne države članice. 
Ustrezni ukrepi ne bi smeli biti 
nesorazmerni z omejevalnimi praksami pri 
javnih naročilih, na katere se odzivajo. 
Predvsem bi se morali upoštevati 
morebitni negativni vplivi na socialne, 
delovnopravne in okoljske razmere v 
zadevni državi, zlasti v državah v razvoju.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Nujno je, da imajo javni organi 
naročniki/naročniki dostop do veliko 
različnih visokokakovostnih proizvodov, ki 
izpolnjujejo njihove zahteve glede nabave 
po konkurenčnih cenah. Zato bi morali 
javni organi naročniki/naročniki imeti 
možnost, da začasno ne uporabljajo 
ukrepov, ki omejujejo dostop izključenih 
blaga in storitev, kadar ni na voljo blaga 
in/ali storitev Unije in/ali vključenega 
blaga in/ali storitev, ki bi izpolnjevale 
zahteve javnega organa 
naročnika/naročnika, da se zavarujejo 
bistvene javne potrebe, na primer zdravje 
in javna varnost, ali kadar bi uporaba 
ukrepa povzročila nesorazmerno povečanje 
cene ali stroškov naročila.

(24) Nujno je, da imajo javni organi 
naročniki/naročniki dostop do veliko 
različnih visokokakovostnih proizvodov, ki 
izpolnjujejo njihove zahteve glede nabave 
po konkurenčnih cenah. Zato bi morali 
javni organi naročniki/naročniki imeti 
možnost, da začasno ne uporabljajo 
ukrepov, ki omejujejo dostop izključenih 
blaga in storitev, kadar ni na voljo blaga 
in/ali storitev Unije in/ali vključenega 
blaga in/ali storitev, ki bi izpolnjevale 
zahteve javnega organa 
naročnika/naročnika, da se zavarujejo 
bistvene javne potrebe, na primer zdravje 
in javna varnost ter socialne in okoljske 
trajnostne značilnosti, ali kadar bi uporaba 
ukrepa povzročila nesorazmerno povečanje 
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cene ali stroškov naročila.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri oddaji javnega naročila je treba 
upoštevati merila trajnostnega razvoja, 
okoljska in socialna merila, ki podpirajo 
delovne pogoje, zdravje in varnost na 
delovnem mestu ter enako obravnavanje. 
Ta merila je treba spodbujati in v 
nobenem primeru ne smejo biti razlog za 
izključitev.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Javni organ naročnik/naročnik zahteva, da 
ponudniki predložijo informacije o poreklu 
blaga in/ali storitev v ponudbi in njihovo 
vrednost. Kot predhodni dokaz, da ponudb 
ni mogoče izločiti v skladu z odstavkom 1, 
sprejmejo samostojne izjave. Javni organ 
naročnik lahko od ponudnika kadar koli 
med postopkom zahteva predložitev 
celotne zahtevane dokumentacije ali njenih 
delov, kadar se šteje, da je to potrebno za 
zagotovitev pravilne izvedbe postopka. 
Komisija lahko sprejme izvedbene akte o 
določitvi standardnih obrazcev za izjave o 
poreklu blaga in storitev. Zadevni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 17(3).

Javni organ naročnik/naročnik zahteva, da 
ponudniki predložijo informacije o poreklu 
blaga in/ali storitev v ponudbi in njihovo 
vrednost. Upoštevajo se tudi merila glede 
spoštovanja temeljnih pravic delavcev in 
mednarodnega prava, vključno s 
temeljnimi mednarodno priznanimi 
konvencijami na področju delovnopravne, 
socialne in okoljske zakonodaje. Kot 
predhodni dokaz, da ponudb ni mogoče 
izločiti v skladu z odstavkom 1, sprejmejo 
samostojne izjave. Javni organ naročnik 
lahko od ponudnika kadar koli med 
postopkom zahteva predložitev celotne 
zahtevane dokumentacije ali njenih delov, 
kadar se šteje, da je to potrebno za 
zagotovitev pravilne izvedbe postopka. 
Komisija lahko sprejme izvedbene akte o 
določitvi standardnih obrazcev za izjave o 
poreklu blaga in storitev. Zadevni 
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izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 17(3).

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 4 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) glavne razloge za izločitev blaga 
in/ali storitev.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) če sporazum iz točke (a) ne obstaja in 
tretja država ohranja omejevalne ukrepe pri 
javnih naročilih, kar vodi v pomanjkanje 
ustrezne vzajemnosti pri odpiranju trga 
med Unijo in zadevno tretjo državo.

(b) če sporazum iz točke (a) ne obstaja in 
tretja država ohranja omejevalne ukrepe pri 
javnih naročilih, kar vodi v pomanjkanje 
ustrezne vzajemnosti pri odpiranju trga 
med Unijo in zadevno tretjo državo, 
predvsem če ti omejevalni ukrepi škodijo 
gospodarskim interesom Unije, na primer 
njeni industriji.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) če pride do resnih in ponavljajočih se 
kršitev temeljnih pravic delavcev in 
mednarodnega prava na področju 
delovnopravne, socialne in okoljske 
zakonodaje, vključno s temeljnimi 
mednarodno priznanimi konvencijami. 
Spoštovanje delovnopravne, socialne in 
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okoljske zakonodaje, ki velja v kraju dela 
določene države, se ne šteje kot 
omejevalni ukrep, katerega posledica je 
resna in ponavljajoča se diskriminacija 
gospodarskih subjektov, blaga in storitev 
Unije.

Predlog spremembe19

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Pri ocenjevanju ali prihaja do resnih 
in ponavljajočih se kršitev temeljnih 
pravic delavcev in mednarodnega prava 
na področju delovnopravne, socialne in 
okoljske zakonodaje, vključno s 
temeljnimi mednarodno priznanimi 
konvencijami, Komisija preuči v kolikšni 
meri: 
(a) zakoni in praksa v tej državi 
zagotavljajo spoštovanje temeljnih pravic 
delavcev in mednarodnega prava na 
področju delovnopravne, socialne in 
okoljske zakonodaje; 
(b) javni organi in/ali posamezni 
naročniki ohranjajo ali sprejemajo prakse 
socialnega dampinga za zadevno blago in 
storitve.

Predlog spremembe 20

 Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Učinek trgovinskih pogajanj na 
socialne, okoljske in človekove pravice se 
mora redno ocenjevati, pri čemer je treba 
posebno pozornost posvetiti spodbujanju 
dostojnega dela in boju proti strukturni 
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brezposelnosti. Pri dodelitvi javnih naročil 
je treba upoštevati vidike okoljske in 
socialne politike, izbirno merilo pa ne sme 
biti najnižja cena, temveč najbolj 
trajnostna ponudba.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar namerava javni organ 
naročnik/naročnik na podlagi člena 69 
direktive o javnih naročilih ali na podlagi 
člena 79 direktive o javnih naročilih 
naročnikov v vodnem, energetskem in 
transportnem sektorju ter sektorju poštnih 
storitev, po preverjanju pojasnil ponudnika, 
sprejeti neobičajno nizko ponudbo, ki 
vsebuje blago in/ali storitve s poreklom 
izven Unije, v katerih vrednost 
izključenega blaga ali storitev presega 
50 % celotne vrednosti blaga ali storitev, ki 
sestavljajo ponudbo, o tem obvesti druge 
ponudnike v pisni obliki, vključno z razlogi 
za neobičajno nizko naravo cene ali 
zaračunanih stroškov.

1. Kadar namerava javni organ 
naročnik/naročnik na podlagi člena 69 
direktive o javnih naročilih ali na podlagi 
člena 79 direktive o javnih naročilih 
naročnikov v vodnem, energetskem in 
transportnem sektorju ter sektorju poštnih 
storitev, po preverjanju pojasnil ponudnika, 
sprejeti neobičajno nizko ponudbo, ki 
vsebuje blago in/ali storitve s poreklom 
izven Unije, v katerih vrednost 
izključenega blaga ali storitev presega 
50 % celotne vrednosti blaga ali storitev, ki 
sestavljajo ponudbo, o tem obvesti druge 
ponudnike v pisni obliki, vključno z razlogi 
za neobičajno nizko naravo cene ali 
zaračunanih stroškov, in izrecno navede 
spoštovanje temeljnih pravic delavcev in 
mednarodnega prava, vključno s 
temeljnimi mednarodno priznanimi 
konvencijami na področju delovnopravne, 
socialne in okoljske zakonodaje, predvsem 
zato, da se prepreči socialni, okoljski ali 
davčni damping.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 a (novo)



PE502.262v02-00 14/18 AD\939468SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Tudi pri neobičajno nizkih ponudbah 
je treba spoštovati zlasti predpise o 
zdravju in varstvu pri delu, delovne pogoje 
in kolektivne pogodbe.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija ne sme kaznovati tretjih 
držav, ki v merila za oddajo naročil 
vključijo razvojne cilje; ravno nasprotno: 
tovrstne ukrepe je treba spodbujati.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar se na podlagi preiskave ugotovi, da 
tretja država ohranja omejevalne ukrepe pri 
javnih naročilih in Komisija meni, da je to 
upravičeno z interesom EU, jo Komisija 
pozove k udeležbi v posvetovanjih s ciljem 
zagotovitve, da lahko gospodarski subjekti, 
blago in storitve Unije sodelujejo v 
postopkih v zvezi z oddajo ponudb za 
oddajo javnih naročil v tej državi pod 
pogoji, ki niso nič manj ugodni od tistih, ki 
veljajo za nacionalne gospodarske 
subjekte, blago in storitve zadevne države, 
ter tudi s ciljem zagotovitve uporabe načel 
preglednosti in enake obravnave.

Kadar se na podlagi preiskave ugotovi, da 
tretja država ohranja omejevalne ukrepe pri 
javnih naročilih ali krši temeljne pravice 
delavcev in mednarodno pravo, vključno s 
temeljnimi mednarodno priznanimi 
konvencijami na področju delovnopravne, 
socialne in okoljske zakonodaje, in 
Komisija meni, da je to upravičeno z 
interesom EU, jo pozove k udeležbi v 
posvetovanjih s ciljem zagotovitve, da 
lahko gospodarski subjekti, blago in 
storitve Unije sodelujejo v postopkih v 
zvezi z oddajo ponudb za oddajo javnih 
naročil v tej državi pod pogoji, ki niso nič 
manj ugodni od tistih, ki veljajo za 
nacionalne gospodarske subjekte, blago in 
storitve zadevne države, ter tudi s ciljem 
zagotovitve uporabe načel preglednosti in 
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enake obravnave.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 5 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) spoštovanje mednarodno priznanih 
socialnih in delovnih standardov in/ali 
zakonov ali okoljskega prava,

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 5 – točka c b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) spoštovanje mednarodno priznanih 
človekovih pravic.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Komisija lahko konča posvetovanje 
tudi, če se v zadevni državi spoštujejo 
temeljne pravice delavcev in mednarodno 
pravo, vključno s temeljnimi mednarodno 
priznanimi konvencijami na področju 
delovnopravne, socialne in okoljske 
zakonodaje.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če se v preiskavi v skladu s členom 8 ter 
po izvedbi postopka iz člena 9 ugotovi, da 
omejevalni ukrepi pri javnih naročilih, ki 
jih sprejme ali ohranja zadevna tretja 
država, vodijo do pomanjkanja ustrezne 
vzajemnosti v odpiranju trga med Unijo in 
tretjo državo, kot je navedeno v členu 6, 
lahko Komisija sprejme izvedbene akte, da 
se začasno omeji dostop izključenih blaga 
in storitev s poreklom iz tretje države. Ti 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 17(2).

1. Če se v preiskavi v skladu s členom 8 ter 
po izvedbi postopka iz člena 9 ugotovi, da 
omejevalni ukrepi pri javnih naročilih, ki 
jih sprejme ali ohranja zadevna tretja 
država, vodijo do pomanjkanja ustrezne 
vzajemnosti v odpiranju trga med Unijo in 
tretjo državo ali do nespoštovanja 
temeljnih pravic delavcev in 
mednarodnega prava, vključno s 
temeljnimi mednarodno priznanimi 
konvencijami na področju delovnopravne, 
socialne in okoljske zakonodaje, kot je 
navedeno v členu 6, lahko Komisija 
sprejme izvedbene akte, da se začasno 
omeji dostop izključenih blaga in storitev s 
poreklom iz tretje države. Ti izvedbeni akti 
se sprejmejo v skladu s postopkom 
pregleda iz člena 17(2).

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izločitev ponudb, pri katerih več kot 
50 % skupne vrednosti predstavlja 
izključeno blago ali storitve s poreklom iz 
države, ki je sprejela ali ohranja 
omejevalno prakso pri javnih naročilih; 
in/ali

(a) izločitev ponudb, pri katerih več kot 50 
% skupne vrednosti predstavlja izključeno 
blago ali storitve s poreklom iz države, ki 
je sprejela ali ohranja omejevalno prakso 
pri javnih naročilih in/ali v kateri se ne 
spoštujejo temeljne pravice delavcev in 
mednarodno pravo, vključno s temeljnimi 
mednarodno priznanimi konvencijami na 
področju delovnopravne, socialne in 
okoljske zakonodaje; in/ali

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) obvezen pribitek na ceno za tisti del 
ponudbe, ki je sestavljen iz izključenega 
blaga ali storitev s poreklom iz države, ki 
je sprejela ali ohranja omejevalno prakso 
pri javnih naročilih.

(b) obvezen pribitek na ceno za tisti del 
ponudbe, ki je sestavljen iz izključenega 
blaga ali storitev s poreklom iz države, ki 
je sprejela ali ohranja omejevalno prakso 
pri javnih naročilih in/ali v kateri vlada 
nespoštovanje temeljnih pravic delavcev 
in mednarodnega prava, vključno s 
temeljnimi mednarodno priznanimi 
konvencijami, na področju 
delovnopravne, socialne in okoljske 
zakonodaje.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Ukrepi, s katerimi se omeji dostop 
tretjih držav na trg, morajo biti
sorazmerni in ne smejo nesorazmerno 
vplivati na zadevno državo, predvsem ne 
na države v razvoju, temveč morajo biti 
zasnovani tako, da spodbudno vplivajo na 
socialne in delovne razmere.
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