
AM\943395SL.doc PE516.621v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

2012/0060(COD)

11.7.2013

PREDLOGI SPREMEMB
15–127

Osnutek mnenja
Frank Engel
(PE510.696v01)

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu blaga in storitev 
tretje države do notranjega trga javnih naročil Unije ter postopkih za podporo 
pogajanjem o dostopu blaga in storitev Unije do trgov javnih naročil tretjih 
držav

Predlog uredbe
(COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD))



PE516.621v01-00 2/67 AM\943395SL.doc

SL

AM_Com_LegOpinion



AM\943395SL.doc 3/67 PE516.621v01-00

SL

Predlog spremembe 15
Heide Rühle

Predlog uredbe
–

Predlog za zavrnitev

Odbor za notranji trg in varstvo 
potrošnikov poziva Odbor za mednarodno 
trgovino kot pristojni odbor, naj predlaga 
zavrnitev predloga Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije se ne zdi primeren instrument za dosego zastavljenega cilja. Čeprav je 
predstavljen kot rešitev z vidika zaščite trga javnih naročil EU pred nepošteno konkurenco iz 
tretjih držav, se zdi, da je njegov pravi namen prisilno odpiranje trgov javnih naročil v teh 
tretjih državah samih, kar pa ne bi prineslo dodane vrednosti kakovosti javnih naročil v 
Evropi. 

Predlog spremembe 16
Emma McClarkin

Predlog uredbe
–

Predlog za zavrnitev

Odbor za notranji trg in varstvo 
potrošnikov poziva Odbor za mednarodno 
trgovino kot pristojni odbor, naj predlaga 
zavrnitev predloga Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Evropska unija lahko z izvajanjem tega predloga resno ogrozi svoj notranji trg in svoja 
podjetja. Z izključitvijo nekaterih podjetij iz tretjih držav se lahko zmanjša konkurenčnost na 
enotnem trgu, istočasno pa bi zaradi te izključitve lahko trpela tudi podjetja EU, ki so 
dobavitelji podjetij iz tretjih držav oziroma so od teh odvisna v okviru svojih dobavnih verig. 
Tega ukrepa v sedanjih gospodarskih razmerah ne bi smeli sprejeti.
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Predlog spremembe 17
Philippe Juvin, Frank Engel

Predlog uredbe
Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog Predlog
UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

o dostopu blaga in storitev tretje države do 
notranjega trga javnih naročil Unije ter 
postopkih za podporo pogajanjem o 
dostopu blaga in storitev Unije do trgov 
javnih naročil tretjih držav

o dostopu blaga in storitev tretje države do 
notranjega trga javnih naročil in koncesij
Unije ter postopkih za podporo pogajanjem 
o dostopu blaga in storitev Unije do trgov 
javnih naročil in koncesij tretjih držav

(Besedilo velja za EGP) (Besedilo velja za EGP)

Or. fr

Obrazložitev

Po pogajanjih o direktivah o javnih naročilih in novem predlogu direktive o koncesijah mora 
biti izrazje v tej uredbi enako tistemu v uredbi o koncesijah, saj ta uredba pokriva tako javna 
naročila kot koncesije (člen 1.2). Obstajajo ločeni zakonodajni instrumenti za ti dve vrsti 
pogodb in ta uredba mora odražati razlike med njima.

Predlog spremembe 18
Sirpa Pietikäinen

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 
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istem členu je navedeno tudi, da Unijo pri 
njenem delovanju na mednarodni ravni 
vodijo načela, ki so bila podlaga njenega 
nastanka, razvoja in širitve in ki jih želi s 
svojim delovanjem tudi spodbujati v svetu: 
demokracija, pravna država, 
univerzalnost in nedeljivost človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin, spoštovanje 
človekovega dostojanstva, enakost in 
solidarnost ter spoštovanje načel 
Ustanovne listine Združenih narodov in 
mednarodnega prava.

Or. en

Predlog spremembe 19
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) V okviru Svetovne trgovinske 
organizacije ter prek njenih dvostranskih 
odnosov se Unija zavzema za ambiciozno 
odpiranje mednarodnih trgov javnih naročil 
Unije ter njenih trgovinskih partneric v 
duhu vzajemnosti in medsebojne koristi.

(5) V okviru Svetovne trgovinske 
organizacije ter prek svojih dvostranskih 
odnosov se Unija zavzema za ambiciozno 
odpiranje mednarodnih trgov javnih naročil 
Unije ter njenih trgovinskih partneric v 
duhu preglednosti, vzajemne koristi ter 
spoštovanja svobodne in poštene 
konkurence.

Or. en

Predlog spremembe 20
Philippe Juvin, Frank Engel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) V okviru Svetovne trgovinske 
organizacije ter prek njenih dvostranskih 

(5) V okviru Svetovne trgovinske 
organizacije ter prek svojih dvostranskih 
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odnosov se Unija zavzema za ambiciozno 
odpiranje mednarodnih trgov javnih naročil 
Unije ter njenih trgovinskih partneric v 
duhu vzajemnosti in medsebojne koristi.

odnosov se Unija zavzema za ambiciozno 
odpiranje mednarodnih trgov javnih naročil
in koncesij Unije ter njenih trgovinskih 
partneric v duhu vzajemnosti in 
medsebojne koristi.

Or. fr

Obrazložitev

Po pogajanjih o direktivah o javnih naročilih in direktivi o koncesijah mora biti izrazje v tej 
uredbi enako tistemu v uredbi o koncesijah, saj ta uredba pokriva tako javna naročila kot 
koncesije (člen 1.2). Obstajajo ločeni zakonodajni instrumenti za ti dve vrsti pogodb in ta 
uredba mora odražati razlike med njima. Na mednarodni ravni so trenutno urejene le 
koncesije za gradnje.

Predlog spremembe 21
Morten Løkkegaard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) V okviru Svetovne trgovinske 
organizacije ter prek njenih dvostranskih 
odnosov se Unija zavzema za ambiciozno 
odpiranje mednarodnih trgov javnih naročil 
Unije ter njenih trgovinskih partneric v 
duhu vzajemnosti in medsebojne koristi.

(5) V okviru Svetovne trgovinske 
organizacije ter prek svojih dvostranskih 
odnosov se Unija zavzema za ambiciozno 
odpiranje mednarodnih trgov javnih naročil 
Unije ter njenih trgovinskih partneric z 
namenom ustvarjanja enakih 
konkurenčnih pogojev in medsebojnih
koristi.

Or. en

Predlog spremembe 22
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) V okviru Svetovne trgovinske (5) V okviru Svetovne trgovinske 
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organizacije ter prek njenih dvostranskih 
odnosov se Unija zavzema za ambiciozno 
odpiranje mednarodnih trgov javnih naročil 
Unije ter njenih trgovinskih partneric v 
duhu vzajemnosti in medsebojne koristi.

organizacije ter prek svojih dvostranskih 
odnosov se Unija zavzema za ambiciozno 
odpiranje mednarodnih trgov javnih naročil 
Unije ter njenih trgovinskih partneric v 
duhu vzajemnosti in medsebojne koristi, in 
sicer tako, da širi možnosti skupnega trga, 
ki postaja vse bolj konkurenčen, in tako 
uresničuje cilje gospodarske politike EU.

Or. it

Predlog spremembe 23
Philippe Juvin, Frank Engel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Številne tretje države ne želijo odpreti 
svojih trgov javnih naročil mednarodni 
konkurenci ali jih odpreti bolj, kot so to že 
storile. Zato so gospodarski subjekti Unije 
izpostavljeni omejevalnim praksam pri 
javnih naročilih v mnogih trgovinskih 
partnericah Unije. Navedene omejevalne 
prakse pri javnih naročilih povzročajo 
izgubo številnih trgovinskih priložnosti.

(6) Številne tretje države ne želijo odpreti 
svojih trgov javnih naročil in svojih 
koncesij mednarodni konkurenci ali jih 
odpreti bolj, kot so to že storile. Zato so 
gospodarski subjekti Unije izpostavljeni 
omejevalnim praksam pri javnih naročilih
in koncesijah v mnogih trgovinskih 
partnericah Unije. Navedene omejevalne 
prakse pri javnih naročilih in koncesijah
povzročajo izgubo številnih trgovinskih 
priložnosti.

Or. fr

Obrazložitev

Po pogajanjih o direktivah o javnih naročilih in novem predlogu direktive o koncesijah mora 
biti izrazje v tej uredbi enako tistemu v uredbi o koncesijah, saj ta uredba pokriva tako javna 
naročila kot koncesije (člen 1.2). Obstajajo ločeni zakonodajni instrumenti za ti dve vrsti 
pogodb in ta uredba mora odražati razlike med njima.

Predlog spremembe 24
Constance Le Grip, Nora Berra

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Spodbujanje vzajemnega odpiranja 
mednarodnih trgov javnih naročil je 
glavni cilj te uredbe. Zagotavljanje 
vzajemno koristne konkurence med EU in 
njenimi trgovinskimi partnericami bo 
omogočilo povečanje konkurenčnosti 
evropskega notranjega trga in spodbudilo 
rast našega gospodarstva.

Or. en

Predlog spremembe 25
Philippe Juvin, Frank Engel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) V skladu s členom 207 PDEU skupna 
trgovinska politika na področju javnih 
naročil temelji na enotnih načelih.

(8) V skladu s členom 207 PDEU skupna 
trgovinska politika na področju javnih 
naročil in koncesij temelji na enotnih 
načelih.

Or. fr

Predlog spremembe 26
Philippe Juvin, Frank Engel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Zaradi pravne varnosti za gospodarske 
subjekte Unije in tretjih držav ter javne 
organe naročnike/naročnike bi se morale 
mednarodne obveznosti glede dostopa do 
trga, ki jih je Unija sprejela v odnosu do 
tretjih držav na področju javnih naročil, 
upoštevati v pravnem redu EU, s čimer bi 

(9) Zaradi pravne varnosti za gospodarske 
subjekte Unije in tretjih držav ter javne 
organe naročnike/naročnike bi se morale 
mednarodne obveznosti glede dostopa do 
trga, ki jih je Unija sprejela v odnosu do 
tretjih držav na področju javnih naročil in 
koncesij, upoštevati v pravnem redu EU, s 
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se zagotovila njihova učinkovita uporaba.
Komisija bi morala izdati smernice o 
uporabi obstoječih mednarodnih 
obveznosti Evropske unije glede dostopa 
do trga. Te smernice bi bilo treba redno 
posodabljati in zagotavljati informacije, ki 
so preproste za uporabo.

čimer bi se zagotovila njihova učinkovita 
uporaba. Komisija bi morala izdati 
smernice o uporabi obstoječih 
mednarodnih obveznosti Evropske unije 
glede dostopa do trga. Te smernice bi bilo 
treba redno posodabljati in zagotavljati 
informacije, ki so preproste za uporabo.

Or. fr

Obrazložitev

Po pogajanjih o direktivah o javnih naročilih in direktivi o koncesijah mora biti izrazje v tej 
uredbi enako tistemu v uredbi o koncesijah, saj ta uredba pokriva tako javna naročila kot 
koncesije (člen 1.2). Obstajajo ločeni zakonodajni instrumenti za ti dve vrsti pogodb in ta 
uredba mora odražati razlike med njima. Na mednarodni ravni so trenutno urejene le 
koncesije za gradnje.

Predlog spremembe 27
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Javnih naročil ne bi smeli oddajati 
gospodarskim subjektom, ki so bili 
udeleženi v kriminalnih združbah ali 
vpleteni v trgovino z ljudmi in delo otrok 
in ki ne spoštujejo obveznosti iz socialne, 
delovne in okoljske zakonodaje Unije ali 
mednarodnih socialnih, delovnih in 
okoljskih predpisov, v skladu z direktivami 
o javnih naročilih.

Or. en

Predlog spremembe 28
Philippe Juvin, Frank Engel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Cilja izboljšanja dostopa gospodarskih 
subjektov EU do trgov javnih naročil 
nekaterih tretjih držav, ki so zaščiteni z 
omejevalnimi ukrepi pri javnih naročilih, 
in ohranitve enakih konkurenčnih pogojev 
na evropskem enotnem trgu zahtevata, da 
se obravnava blaga in storitev tretjih držav, 
ki niso vključeni v mednarodnih 
obveznostih Unije, uskladi po vsej 
Evropski uniji.

(10) Cilja izboljšanja dostopa gospodarskih 
subjektov EU do trgov javnih naročil in do 
koncesij nekaterih tretjih držav, ki so 
zaščiteni z omejevalnimi ukrepi pri javnih 
naročilih, in ohranitve enakih 
konkurenčnih pogojev na evropskem 
enotnem trgu zahtevata, da se obravnava 
blaga in storitev tretjih držav, ki niso 
vključeni v mednarodnih obveznostih 
Unije, uskladi po vsej Evropski uniji.

Or. fr

Obrazložitev

Po pogajanjih o direktivah o javnih naročilih in novem predlogu direktive o koncesijah mora 
biti izrazje v tej uredbi enako tistemu v uredbi o koncesijah, saj ta uredba pokriva tako javna 
naročila kot koncesije (člen 1.2). Obstajajo ločeni zakonodajni instrumenti za ti dve vrsti 
pogodb in ta uredba mora odražati razlike med njima.

Predlog spremembe 29
Constance Le Grip, Nora Berra

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) V ta namen bi bilo treba določiti 
pravila o poreklu, da javni organi 
naročniki/naročniki vedo, ali so blago in 
storitve vključeni v mednarodnih 
obveznostih Evropske unije. Porekla blaga 
bi bilo treba določiti v skladu s členi od 22 
do 26 Uredbe (ES) št. 2913/1992 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku
Skupnosti2. V skladu s to uredbo bi bilo 
treba blago šteti za blago Unije, če je v 
celoti pridobljeno ali izdelano v Uniji. Za 
blago, v proizvodnjo katerega je bila 
vključena ena ali več tretjih držav, bi bilo 
treba šteti, da ima poreklo v državi, kjer je 

(11) V ta namen bi bilo treba določiti 
pravila o poreklu, da javni organi 
naročniki/naročniki vedo, ali so blago in 
storitve vključeni v mednarodnih 
obveznostih Evropske unije. Porekla blaga 
bi bilo treba določiti v skladu s členi od 52 
do 55 Uredbe št. XXXX/2013 Parlamenta 
in Sveta o carinskem zakoniku Unije, 
vključno z dodatnimi določbami, ki jih je 
treba sprejeti v skladu s členom 55. V 
skladu s to uredbo bi bilo treba blago šteti 
za blago Unije, če je v celoti pridobljeno 
ali izdelano v Uniji. Za blago, v 
proizvodnjo katerega je bila vključena ena 
ali več tretjih držav, bi bilo treba šteti, da 



AM\943395SL.doc 11/67 PE516.621v01-00

SL

potekala zadnja znatna gospodarsko 
utemeljena predelava ali obdelava v 
podjetju, opremljenem za ta namen,
katerega rezultat je izdelava novega 
proizvoda ali predstavlja pomembno 
stopnjo proizvodnje. Poreklo storitve bi 
bilo treba določiti na podlagi porekla 
fizične ali pravne osebe, ki jo opravlja.
Smernice, navedene v uvodni izjavi 9, bi 
morale zajemati praktično uporabo pravil o 
poreklu.

ima poreklo v državi, kjer je potekala 
zadnja znatna gospodarsko utemeljena 
predelava ali obdelava v podjetju, 
opremljenem za ta namen, katere rezultat 
je izdelava novega proizvoda ali 
predstavlja pomembno stopnjo 
proizvodnje. Poreklo storitve bi bilo treba 
določiti na podlagi porekla fizične ali 
pravne osebe, ki jo opravlja. Smernice, 
navedene v uvodni izjavi 9, bi morale 
zajemati praktično uporabo pravil o 
poreklu.

Or. en

Predlog spremembe 30
Philippe Juvin, Frank Engel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Komisija bi morala oceniti, ali naj 
odobri, da javni organi naročniki/naročniki 
v smislu Direktiv [2004/17/ES, 2004/18/ES 
in direktive [….] Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne [….] … o podeljevanju 
koncesijskih pogodb] naročila, katerih 
ocenjena vrednost je 5 000 000 EUR ali 
več, izločijo iz postopkov za oddajo javnih 
naročil blaga in storitev, ki niso vključeni 
v sprejetih mednarodnih obveznostih 
Evropske unije.

(12) Komisija bi morala oceniti, ali naj 
odobri, da javni organi naročniki/naročniki 
v smislu Direktiv [2004/17/ES, 2004/18/ES 
in Direktive [….] Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne [….] … o podeljevanju 
koncesijskih pogodb] pri postopkih za 
dodelitev javnih naročil ali koncesij, 
katerih ocenjena vrednost je 
5 000 000 EUR ali več, iz postopkov za 
oddajo javnih naročil izločijo blago in 
storitve, ki niso vključeni v sprejetih 
mednarodnih obveznostih Evropske unije.

Or. fr

Obrazložitev

Po pogajanjih o direktivah o javnih naročilih in novem predlogu direktive o koncesijah mora 
biti izrazje v tej uredbi enako tistemu v uredbi o koncesijah, saj ta uredba pokriva tako javna 
naročila kot koncesije (člen 1.2). Obstajajo ločeni zakonodajni instrumenti za ti dve vrsti 
pogodb in ta uredba mora odražati razlike med njima.
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Predlog spremembe 31
Marc Tarabella

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Komisija bi morala oceniti, ali naj 
odobri, da javni organi naročniki/naročniki 
v smislu Direktiv [2004/17/ES, 2004/18/ES 
in direktive [….] Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne [….] … o podeljevanju 
koncesijskih pogodb] naročila, katerih 
ocenjena vrednost je 5 000 000 EUR ali 
več, izločijo iz postopkov za oddajo javnih 
naročil blaga in storitev, ki niso vključeni 
v sprejetih mednarodnih obveznostih 
Evropske unije.

(12) Javni organi naročniki/naročniki v 
smislu Direktiv [2004/17/ES, 2004/18/ES 
in Direktive [….] Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne [….] … o podeljevanju 
koncesijskih pogodb] lahko iz postopkov 
za oddajo javnih naročil izločijo blago in 
storitve, ki niso vključeni v sprejetih 
mednarodnih obveznostih Evropske unije.

Or. fr

Predlog spremembe 32
Philippe Juvin, Frank Engel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Zaradi preglednosti bi morali javni 
organi naročniki/naročniki, ki nameravajo 
uveljaviti svojo pristojnost iz te uredbe za 
izločitev ponudb, 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, iz postopkov v zvezi z oddajo
javnih naročil, o tem obvestiti gospodarske 
subjekte v obvestilu o naročilu, 
objavljenem v Uradnem listu Evropske 
unije.

(13) Zaradi preglednosti bi morali javni 
organi naročniki/naročniki, ki nameravajo 
uveljaviti svojo pristojnost iz te uredbe za 
izločitev ponudb, 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, iz postopkov v zvezi z
dodelitvijo javnih naročil ali koncesij, o 
tem obvestiti gospodarske subjekte v 
obvestilu o naročilu, objavljenem v 
Uradnem listu Evropske unije.

Or. fr
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Obrazložitev

Po pogajanjih o direktivah o javnih naročilih in novem predlogu direktive o koncesijah mora 
biti izrazje v tej uredbi enako tistemu v uredbi o koncesijah, saj ta uredba pokriva tako javna 
naročila kot koncesije (člen 1.2). Obstajajo ločeni zakonodajni instrumenti za ti dve vrsti 
pogodb in ta uredba mora odražati razlike med njima.

Predlog spremembe 33
Morten Løkkegaard

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
katere 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 znatnega odpiranja trga med 
Unijo in zadevno tretjo državo.
Pomanjkanje v ustrezni meri enakih 
konkurenčnih pogojev, kar zadeva 
odpiranje trga, je treba predpostavljati, če 
omejevalni ukrepi pri javnih naročilih 
povzročijo resne in ponavljajoče se 
diskriminacije gospodarskih subjektov, 
blaga in storitev EU.

Or. en

Predlog spremembe 34
Philippe Juvin, Frank Engel
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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 in koncesije, 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 ali koncesij med Unijo in 
državo, iz katere blago in/ali storitve 
izvirajo, vsebuje, za blago in/ali storitve, za
katere 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 na področju javnih naročil ali 
dodelitve koncesij, kar povzroča 
pomanjkanje ustrezne vzajemnosti pri 
odpiranju trga med Unijo in zadevno tretjo 
državo. Pomanjkanje ustrezne vzajemnosti 
je treba predpostavljati, če omejevalni 
ukrepi na področju javnih naročil ali 
dodelitve koncesij povzročijo resne in 
ponavljajoče se diskriminacije 
gospodarskih subjektov, blaga in 
storitev EU.

Or. fr

Obrazložitev

Po pogajanjih o direktivah o javnih naročilih in novem predlogu direktive o koncesijah mora 
biti izrazje v tej uredbi enako tistemu v uredbi o koncesijah, saj ta uredba pokriva tako javna 
naročila kot koncesije (člen 1.2). Obstajajo ločeni zakonodajni instrumenti za ti dve vrsti 
pogodb in ta uredba mora odražati razlike med njima.

Predlog spremembe 35
Morten Løkkegaard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16



AM\943395SL.doc 15/67 PE516.621v01-00

SL

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 v ustrezni meri enakih 
konkurenčnih pogojev, 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.

Or. en

Predlog spremembe 36
Philippe Juvin, Frank Engel

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 in koncesijah zagotavljajo 
preglednost v skladu z mednarodnimi 
standardi na področju javnih naročil in
koncesij ter 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.

Or. fr
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Obrazložitev

Po pogajanjih o direktivah o javnih naročilih in novem predlogu direktive o koncesijah mora 
biti izrazje v tej uredbi enako tistemu v uredbi o koncesijah, saj ta uredba pokriva tako javna 
naročila kot koncesije (člen 1.2). Obstajajo ločeni zakonodajni instrumenti za ti dve vrsti 
pogodb in ta uredba mora odražati razlike med njima. Na mednarodni ravni so trenutno 
urejene le koncesije za gradnje.

Predlog spremembe 37
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Spoštovanje določb na področju 
socialnega, delovnega in okoljskega 
prava, ki se uporabljajo na kraju izvajanja 
dela v tretji državi, kot je določeno v 
mednarodnih konvencijah, kakršna je 
konvencija 94 Mednarodne organizacije 
dela, ter v zakonodaji in kolektivnih 
pogodbah, ne bi smelo veljati za 
diskriminatorno prakso.

Or. en

Predlog spremembe 38
Philippe Juvin, Frank Engel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Komisiji bi bilo treba omogočiti, da 
prepreči morebitne negativne učinke 
načrtovane izločitve na trgovinska 
pogajanja, ki potekajo z zadevno državo.
Zato bi bilo treba Komisiji omogočiti, 
kadar med državo in Unijo potekajo 
vsebinska pogajanja glede dostopa do trga 
na področju javnih naročil in Komisija 

(17) Komisiji bi bilo treba omogočiti, da 
prepreči morebitne negativne učinke 
načrtovane izločitve na trgovinska 
pogajanja, ki potekajo z zadevno državo.
Zato bi bilo treba Komisiji omogočiti, 
kadar med državo in Unijo potekajo 
vsebinska pogajanja glede dostopa do trga 
na področju javnih naročil in koncesij ter
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meni, da se lahko upravičeno pričakuje 
odprava omejevalnih praks pri javnih 
naročilih v bližnji prihodnosti, sprejetje 
izvedbenega akta, ki določa, da se blago in 
storitve iz zadevne države ne bi smeli 
izločiti iz postopkov v zvezi z oddajo 
javnih naročil za obdobje enega leta.

Komisija meni, da se lahko upravičeno 
pričakuje odprava omejevalnih praks pri 
javnih naročilih in koncesijah v bližnji 
prihodnosti, sprejetje izvedbenega akta, ki 
določa, da se blago in storitve iz zadevne 
države ne bi smeli izločiti iz postopkov v 
zvezi z oddajo javnih naročil za obdobje 
enega leta.

Or. fr

Obrazložitev

Po pogajanjih o direktivah o javnih naročilih in novem predlogu direktive o koncesijah mora 
biti izrazje v tej uredbi enako tistemu v uredbi o koncesijah, saj ta uredba pokriva tako javna 
naročila kot koncesije (člen 1.2). Obstajajo ločeni zakonodajni instrumenti za ti dve vrsti 
pogodb in ta uredba mora odražati razlike med njima.

Predlog spremembe 39
Philippe Juvin, Frank Engel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Glede na dejstvo, da dostop blaga in 
storitev tretje države do trga javnih naročil 
Unije sodi na področje uporabe skupne 
trgovinske politike, države članice ali 
njihovi javni organi naročniki/naročniki ne 
bi smeli imeti možnosti, da omejijo dostop 
blaga ali storitev tretje države do njihovih
postopkov zbiranja ponudb s katerim koli 
drugim ukrepom kot tistimi, ki so določeni 
v tej uredbi.

(18) Glede na dejstvo, da dostop blaga in 
storitev tretje države do trga javnih naročil
in do koncesij Unije sodi na področje 
uporabe skupne trgovinske politike, države 
članice ali njihovi javni organi 
naročniki/naročniki ne bi smeli imeti 
možnosti, da omejijo dostop blaga ali 
storitev tretje države do svojih postopkov 
zbiranja ponudb s katerim koli drugim 
ukrepom kot tistimi, ki so določeni v tej 
uredbi.

Or. fr

Obrazložitev

Po pogajanjih o direktivah o javnih naročilih in novem predlogu direktive o koncesijah mora 
biti izrazje v tej uredbi enako tistemu v uredbi o koncesijah, saj ta uredba pokriva tako javna 
naročila kot koncesije (člen 1.2). Obstajajo ločeni zakonodajni instrumenti za ti dve vrsti 
pogodb in ta uredba mora odražati razlike med njima.
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Predlog spremembe 40
Barbara Weiler

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 
pogoje na trgu javnih naročil EU.

(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. Neobičajno nizke ponudbe 
za gradnje, blago ali storitve lahko 
temeljijo na tehnično, ekonomsko ali 
pravno nezanesljivih predpostavkah ali 
praksah. Poleg pravil iz člena 69 Direktive
20XX/XXX/EU Evropskega parlamenta in
Sveta1 in člena 79 Direktive
20XX/XXX/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta2 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. Če ponudnik ne 
more zagotoviti zadovoljive obrazložitve, 
mora biti javnemu organu naročniku 
omogočena možnost zavrnitve ponudbe. 
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 pogoje na 
trgu javnih naročil EU.

_________________
1 Direktiva 20XX/XXX/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta o javnih naročilih 
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(UL XXX) (2011/0438(COD)).
2 Direktiva 20XX/XXX/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta o javnih naročilih 
naročnikov v vodnem, energetskem in 
transportnem sektorju ter sektorju poštnih 
storitev (UL XXX) (2011/0439(COD)).

Or. en

Predlog spremembe 41
Philippe Juvin, Frank Engel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Komisiji bi moralo biti omogočeno, da 
na lastno pobudo ali na podlagi vloge 
zainteresirane strani ali države članice 
kadarkoli začne preiskavo zunanjih javnih 
naročil glede omejevalnih praks pri javnih 
naročilih, ki naj bi jih domnevno izvajala 
tretja država. Zlasti se upošteva dejstvo, da 
je Komisija odobrila številne načrtovane 
izločitve v zvezi s tretjo državo v skladu s 
členom 6(2) te uredbe. Taki preiskovalni 
postopki ne bi smeli posegati v Uredbo 
Sveta (ES) št. 3286/94 z dne 
22. decembra 1994 o določitvi postopkov 
Skupnosti na področju skupne trgovinske 
politike za zagotovitev izvrševanja pravic 
Skupnosti po mednarodnih pravilih 
trgovanja, zlasti tistih, ki so dogovorjena v 
okviru Svetovne trgovinske organizacije.

(20) Komisiji bi moralo biti omogočeno, da 
na lastno pobudo ali na podlagi vloge 
zainteresirane strani ali države članice 
kadarkoli začne preiskavo zunanjih javnih 
naročil glede omejevalnih praks pri javnih 
naročilih in koncesijah, ki naj bi jih 
domnevno izvajala tretja država. Zlasti se 
upošteva dejstvo, da je Komisija odobrila 
številne načrtovane izločitve v zvezi s 
tretjo državo v skladu s členom 6(2) te 
uredbe. Taki preiskovalni postopki ne bi 
smeli posegati v Uredbo Sveta (ES) 
št. 3286/94 z dne 22. decembra 1994 o 
določitvi postopkov Skupnosti na področju 
skupne trgovinske politike za zagotovitev 
izvrševanja pravic Skupnosti po 
mednarodnih pravilih trgovanja, zlasti 
tistih, ki so dogovorjena v okviru Svetovne 
trgovinske organizacije.

Or. fr

Obrazložitev

Po pogajanjih o direktivah o javnih naročilih in novem predlogu direktive o koncesijah mora 
biti izrazje v tej uredbi enako tistemu v uredbi o koncesijah, saj ta uredba pokriva tako javna 
naročila kot koncesije (člen 1.2). Obstajajo ločeni zakonodajni instrumenti za ti dve vrsti 
pogodb in ta uredba mora odražati razlike med njima.



PE516.621v01-00 20/67 AM\943395SL.doc

SL

Predlog spremembe 42
Philippe Juvin, Frank Engel

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
koncesijah 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.

Or. fr

Obrazložitev

Po pogajanjih o direktivah o javnih naročilih in novem predlogu direktive o koncesijah mora 
biti izrazje v tej uredbi enako tistemu v uredbi o koncesijah, saj ta uredba pokriva tako javna 
naročila kot koncesije (člen 1.2). Obstajajo ločeni zakonodajni instrumenti za ti dve vrsti 
pogodb in ta uredba mora odražati razlike med njima.

Predlog spremembe 43
Philippe Juvin, Frank Engel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Ti ukrepi lahko pomenijo obvezno 
izločitev nekaterih blaga in storitev tretje 
države iz postopkov javnih naročil v 
Evropski uniji ali uporabo obveznega 
pribitka na ceno za ponudbe, sestavljene iz 

(23) Ti ukrepi lahko pomenijo obvezno 
izločitev nekaterih blaga in storitev tretje 
države iz postopkov javnih naročil ali 
postopkov za dodelitev koncesij v Evropski 
uniji ali uporabo obveznega pribitka na 
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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.

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.

Or. fr

Obrazložitev

Po pogajanjih o direktivah o javnih naročilih in novem predlogu direktive o koncesijah mora 
biti izrazje v tej uredbi enako tistemu v uredbi o koncesijah, saj ta uredba pokriva tako javna 
naročila kot koncesije (člen 1.2). Obstajajo ločeni zakonodajni instrumenti za ti dve vrsti 
pogodb in ta uredba mora odražati razlike med njima.

Predlog spremembe 44
Philippe Juvin, Frank Engel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Da bi se v pravnem redu Evropske 
unije upoštevale mednarodne obveznosti 
glede dostopa do trga, sprejete na področju 
javnih naročil po sprejetju te uredbe, bi 
morala biti Komisija pooblaščena za 
sprejetje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, o 
spremembah seznama mednarodnih 
sporazumov, priloženega k tej uredbi.
Zlasti bi morala Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opraviti ustrezna 
posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov.
Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, 
da so zadevni dokumenti predloženi 

(27) Da bi se v pravnem redu Evropske 
unije upoštevale mednarodne obveznosti 
glede dostopa do trga, sprejete na področju 
javnih naročil ali koncesij po sprejetju te 
uredbe, bi morala biti Komisija 
pooblaščena za sprejetje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije o spremembah seznama mednarodnih 
sporazumov, priloženega k tej uredbi.
Zlasti bi morala Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opraviti ustrezna 
posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov.
Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, 
da so zadevni dokumenti predloženi 



PE516.621v01-00 22/67 AM\943395SL.doc

SL

Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

Or. fr

Obrazložitev

Po pogajanjih o direktivah o javnih naročilih in novem predlogu direktive o koncesijah mora 
biti izrazje v tej uredbi enako tistemu v uredbi o koncesijah, saj ta uredba pokriva tako javna 
naročila kot koncesije (člen 1.2). Obstajajo ločeni zakonodajni instrumenti za ti dve vrsti 
pogodb in ta uredba mora odražati razlike med njima.

Predlog spremembe 45
Philippe Juvin, Frank Engel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) V skladu z načelom sorazmernosti je 
potrebno in primerno za doseganje 
temeljnega cilja vzpostavitve skupne 
zunanje politike na področju javnih naročil 
določiti pravila o obravnavi blaga in 
storitev, ki niso vključeni v mednarodnih 
obveznostih Evropske unije. Ta uredba 
glede dostopa gospodarskih subjektov, 
blaga in storitev tretje države ne presega 
tistega, kar je potrebno za doseganje 
zastavljenih ciljev v skladu s tretjim 
odstavkom člena 5 Pogodbe o Evropski 
uniji –

(31) V skladu z načelom sorazmernosti je 
potrebno in primerno za doseganje 
temeljnega cilja vzpostavitve skupne 
zunanje politike na področju javnih naročil
in koncesij določiti pravila o obravnavi 
blaga in storitev, ki niso vključeni v 
mednarodnih obveznostih Evropske unije.
Ta uredba glede dostopa gospodarskih 
subjektov, blaga in storitev tretje države ne 
presega tistega, kar je potrebno za 
doseganje zastavljenih ciljev v skladu s 
tretjim odstavkom člena 5 Pogodbe o 
Evropski uniji –

Or. fr

Obrazložitev

Po pogajanjih o direktivah o javnih naročilih in novem predlogu direktive o koncesijah mora 
biti izrazje v tej uredbi enako tistemu v uredbi o koncesijah, saj ta uredba pokriva tako javna 
naročila kot koncesije (člen 1.2). Obstajajo ločeni zakonodajni instrumenti za ti dve vrsti 
pogodb in ta uredba mora odražati razlike med njima.
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Predlog spremembe 46
Philippe Juvin, Frank Engel

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba določa pravila glede dostopa 
blaga in storitev tretje države do naročil za 
izvajanje gradenj ali gradnje, dobavo blaga 
in opravljanje storitev, ki jih oddajo javni 
organi naročniki/naročniki Unije, ter 
vzpostavlja postopke za podporo 
pogajanjem o dostopu blaga in storitev 
Unije do trgov javnih naročil v tretjih 
državah.

1. Ta uredba določa pravila glede dostopa 
blaga in storitev tretje države do naročil in 
koncesij za izvajanje gradenj ali gradnje, 
dobavo blaga in opravljanje storitev –
glede na vrsto zadevnega naročila –, ki jih 
oddajo javni organi naročniki/naročniki 
Unije, ter vzpostavlja postopke za podporo 
pogajanjem o dostopu blaga in storitev 
Unije do trgov javnih naročil in do 
koncesij v tretjih državah.

Or. fr

Obrazložitev

Following the negotiations on the public procurement directives and the new proposal for a 
directive on concessions, the vocabulary used in this Regulation must be the same as that 
used in the regulation on concessions, as this Regulation covers both public procurement and 
concessions (Article 1.2). There are separate legislative instruments for the two kinds of 
contract; the differences between them must be reflected in this Regulation. There are no 
supply concessions, hence the addition of ‘depending on the kind of contract in question’.

Predlog spremembe 47
Constance Le Grip, Nora Berra

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba določa pravila glede dostopa 
blaga in storitev tretje države do naročil za 
izvajanje gradenj ali gradnje, dobavo blaga 
in opravljanje storitev, ki jih oddajo javni 
organi naročniki/naročniki Unije, ter 
vzpostavlja postopke za podporo 
pogajanjem o dostopu blaga in storitev 
Unije do trgov javnih naročil v tretjih 

1. Ta uredba določa pravila glede dostopa 
blaga in storitev tretje države do naročil za 
izvajanje gradenj ali gradnje, dobavo blaga 
in opravljanje storitev, ki jih oddajo javni 
organi naročniki/naročniki Unije, ter 
vzpostavlja postopke za podporo 
pogajanjem o dostopu blaga in storitev 
Unije do trgov javnih naročil v tretjih 
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državah. državah z namenom spodbujanja 
vzajemnega odpiranja trgov javnih 
naročil med Unijo in njenimi trgovinskimi 
partnericami.

Or. en

Predlog spremembe 48
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ta uredba ne vpliva na svobodo držav 
članic, da v skladu z zakonodajo Unije 
opredelijo, kaj štejejo kot storitve 
splošnega gospodarskega pomena, kako bi 
morale biti te storitve organizirane in 
financirane v skladu s pravili o državni 
pomoči ter katere posebne obveznosti bi 
zanje morale veljati. Ta uredba prav tako 
ne vpliva na odločitev javnih organov, ali 
in na kakšen način ter v kolikšnem 
obsegu želijo sami opravljati javne 
funkcije, v skladu s Protokolom št. 26 o 
storitvah splošnega pomena in členom 14 
PDEU. To velja tudi za politike Evropske 
unije, povezane s tretjimi državami.

Or. en

Predlog spremembe 49
Philippe Juvin, Frank Engel

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba se uporablja za oddajo naročil, 
kjer se blago ali storitve nabavijo za vladne 
potrebe in ne z namenom preprodaje na 

Ta uredba se uporablja za oddajo naročil, 
kjer se blago ali storitve nabavijo za vladne 
potrebe, in za dodelitev koncesij za storitve 
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trgu ali uporabe v proizvodnji blaga ali pri 
opravljanju storitev za komercialno 
prodajo.

za vladne namene in ne z namenom 
preprodaje na trgu ali uporabe v 
proizvodnji blaga ali pri opravljanju 
storitev za komercialno prodajo.

Or. fr

Obrazložitev

Po pogajanjih o direktivah o javnih naročilih in novem predlogu direktive o koncesijah mora 
biti izrazje v tej uredbi enako tistemu v uredbi o koncesijah, saj ta uredba pokriva tako javna 
naročila kot koncesije (člen 1.2). Obstajajo ločeni zakonodajni instrumenti za ti dve vrsti 
pogodb in ta uredba mora odražati razlike med njima. Za dobavo blaga ni koncesij.

Predlog spremembe 50
Frank Engel, Philippe Juvin

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) „gospodarski subjekt“ pomeni katero 
koli pravno ali fizično osebo ali javni 
subjekt ali skupino teh oseb in/ali 
subjektov, vključno z začasnimi 
povezavami med podjetji, ki na trgu 
ponuja izvedbo gradenj in/ali gradbeno 
delo, dobavo proizvodov ali izvedbo 
storitev;

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z razvojem pogajanj o direktivi o javnih naročilih

Predlog spremembe 51
Marc Tarabella

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) „javni organ naročnik/naročnik“ 
pomeni „javnega organa naročnika“, 
kakor je opredeljen v [členu 1(9) 
Direktive 2004/18/ES, in „naročnika“, 
kakor je opredeljen v členu 2 
Direktive 2004/17/ES ter v členih 3 in 4 
direktive 20.. o podeljevanju koncesijskih 
pogodb];

(c) „javni organ naročnik/naročnik“ 
pomeni državne, regionalne ali lokalne 
organe, osebe javnega prava in združenja,
ki jih ustanovijo bodisi ena ali več teh 
oseb javnega prava, kakor je opredeljeno v 
[členu 1(9) Direktive 2004/18/ES, in 
„naročnika“, kakor je opredeljen v členu 2 
Direktive 2004/17/ES ter v členih 3 in 4 
direktive 20.. o podeljevanju koncesijskih 
pogodb];

Or. en

Predlog spremembe 52
Philippe Juvin, Frank Engel

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) „vključeno blago ali storitve“ pomenijo 
blago ali storitev s poreklom iz države, s 
katero je Unija sklenila mednarodni 
sporazum na področju javnih naročil, 
vključno z obveznostmi glede dostopa do 
trga, in za katere se uporablja ustrezni 
sporazum. Priloga I k tej uredbi vsebuje 
seznam ustreznih sporazumov;

(d) „vključeno blago ali storitve“ pomenijo 
blago ali storitev s poreklom iz države, s 
katero je Unija sklenila mednarodni 
sporazum na področju javnih naročil in 
koncesij, vključno z obveznostmi glede 
dostopa do trga, in za katere se uporablja 
ustrezni sporazum. Priloga I k tej uredbi 
vsebuje seznam ustreznih sporazumov;
(Ta sprememba velja za celotno 
zakonodajno besedilo (dodatna navedba 
koncesij ob vsaki omembi javnih naročil); 
če bo sprejeta, bo treba ustrezno popraviti 
celotno besedilo.)

Or. fr

Obrazložitev

Po pogajanjih o direktivah o javnih naročilih in novem predlogu direktive o koncesijah mora 
biti izrazje v tej uredbi enako tistemu v uredbi o koncesijah, saj ta uredba pokriva tako javna 
naročila kot koncesije (člen 1.2). Obstajajo ločeni zakonodajni instrumenti za ti dve vrsti 
pogodb in ta uredba mora odražati razlike med njima.
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Predlog spremembe 53
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) „pomanjkanje ustrezne vzajemnosti“ 
pomeni obstoj omejevalnih ukrepov na 
področju javnih naročil ali dodelitve 
koncesij, ki povzročajo resne in 
ponavljajoče se diskriminacije 
gospodarskih subjektov, blaga in 
storitev EU. To pomanjkanje ustrezne 
vzajemnosti je lahko posledica:
(a) pomanjkanja mednarodne zavezanosti 
tretje države na področju javnih naročil in 
koncesij, da bo zagotovila preglednost in 
preprečila kakršno koli diskriminacijo 
gospodarskih subjektov, blaga ali storitev 
EU;
(b) zakonov ali predpisov tretje države, ne 
glede na to, ali se nanašajo na javna 
naročila in koncesije ali ne, ki vodijo, 
namerno ali nenamerno, k pomanjkljivi 
preglednosti ali diskriminaciji 
gospodarskih subjektov, blaga ali storitev 
EU; 
(c) sprejemanja ali izvajanja 
diskriminatornih praks za gospodarske 
subjekte, blago ali storitve EU s strani 
javnih organov ali posameznih 
naročnikov. 

Or. fr

Obrazložitev

Pojem „pomanjkanja ustrezne vzajemnosti“ je ključen koncept v predlogu uredbe in ga je 
zato treba opredeliti. Analizo Komisije je treba izvajati na podlagi posameznih primerov in 
lahko vključuje tudi ukrepe, ki niso navedeni v Uredbi, saj so odvisni od posamezne 
ocenjevane situacije. Opredelitev mora torej biti neizčrpna.
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Predlog spremembe 54
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) „omejitev pri dostopu do trga“ 
pomeni vsakršno izjemo ali odstopanje, o 
katerem odloča država, s katero je EU 
sklenila mednarodni sporazum na 
področju javnih naročil in koncesij, 
vključno z obveznostmi glede dostopa do 
trga.

Or. fr

Predlog spremembe 55
Nora Berra, Constance Le Grip

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka g b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gb) „zadovoljivi popravni ali izboljševalni 
ukrepi“ pomenijo odpravljanje 
omejevalnih ukrepov, ki so predmet 
preiskave Evropske komisije.

Or. en

Predlog spremembe 56
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka g b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gb) „pomanjkanje ustrezne vzajemnosti“ 
pomeni kakršen koli ukrep, ki omejuje 
dostop do trgov javnih naročil ali 
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dodelitev koncesij in ima za posledico
ponavljajočo se hudo diskriminacijo 
subjektov, blaga in storitev EU, zlasti z 
diskriminatornimi zakonodajnimi ali 
upravnimi določbami ali pomanjkljivimi 
formalnimi ali praktičnimi jamstvi za 
enako in pregledno obravnavo.

Or. fr

Predlog spremembe 57
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka g c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gc) „izboljševalni ukrepi“ pomenijo 
odpravljanje omejevalnih ukrepov, ki so 
predmet preiskave Komisije.

Or. fr

Predlog spremembe 58
Marc Tarabella

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) izvedba gradenj in/ali gradnje v smislu 
Direktiv [2004/17/ES, 2004/18/ES in 
direktive 201./.. o podeljevanju 
koncesijskih pogodb] se za namene te 
uredbe šteje kot opravljanje storitve;

(d) „gradnja“ pomeni zaključeno visoko 
ali nizko gradnjo kot celoto, ki je 
samozadostna pri izpolnjevanju 
gospodarske ali tehnične funkcije.

„Javna naročila gradenj“ pomenijo javna 
naročila, katerih predmet je:
(a) izvedba ali projektiranje in izvedba 
gradenj, povezanih z eno od dejavnosti v 
skladu s pomenom iz Priloge II,
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(b) izvedba ali projektiranje in izvedba 
gradnje ali
(c) izvedba gradnje, s katerimi koli 
sredstvi, ki ustreza zahtevam javnega 
organa naročnika, ki odločilno vpliva na 
vrsto ali projektiranje gradnje;

Or. en

Predlog spremembe 59
Marc Tarabella

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka d – točka 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „javna naročila blaga“ pomenijo 
javna naročila, katerih predmet je nakup, 
zakup, najem ali najemni nakup z 
nakupno pravico ali brez nje. Javno 
naročilo blaga lahko vključuje tudi 
povezana namestitvena in inštalacijska 
dela;

Or. en

Predlog spremembe 60
Marc Tarabella

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka d – točka 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „javna naročila storitev“ pomenijo 
javna naročila, katerih predmet je 
izvajanje storitev, razen storitev iz 
točke 2(d);

Or. en
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Predlog spremembe 61
Philippe Juvin, Frank Engel

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) „obvezen pribitek na ceno“ se nanaša 
na obveznost, da naročniki, ob upoštevanju 
nekaterih izjem, zvišajo cene storitev in/ali 
blaga s poreklom iz nekaterih tretjih držav, 
ki so bile ponujene v postopkih v zvezi z 
oddajo naročil.

(e) „obvezen pribitek na ceno“ se nanaša 
na obveznost, da naročniki, ob upoštevanju 
nekaterih izjem, zvišajo cene storitev in/ali 
blaga s poreklom iz nekaterih tretjih držav, 
ki so bile ponujene v postopkih v zvezi z 
oddajo naročil ali dodelitvijo koncesij.
(Ta sprememba velja za celotno 
zakonodajno besedilo (dodatna navedba 
„postopkov v zvezi z dodelitvijo koncesij“ 
ob vsakršni omembi „postopkov v zvezi z 
oddajo naročil“, v ednini ali množini); če 
bo sprejeta, bo treba ustrezno popraviti 
celotno besedilo.)

Or. fr

Obrazložitev

Po pogajanjih o direktivah o javnih naročilih in novem predlogu direktive o koncesijah mora 
biti izrazje v tej uredbi enako tistemu v uredbi o koncesijah, saj ta uredba pokriva tako javna 
naročila kot koncesije (člen 1.2). Obstajajo ločeni zakonodajni instrumenti za ti dve vrsti 
pogodb in ta uredba mora odražati razlike med njima.

Predlog spremembe 62
Nora Berra, Constance Le Grip

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) „omejitve pri dostopu do trga“ 
pomenijo vsakršno izjemo in odstopanje 
od mednarodnega sporazuma na področju 
javnih naročil, vključno z obveznostmi 
glede dostopa do trga.

Or. en
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Predlog spremembe 63
Constance Le Grip, Nora Berra

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poreklo blaga se določi v skladu s členi
od 22 do 26 Uredbe (ES) št. 2913/1992 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku
Skupnosti18.

1. Poreklo blaga se določi v skladu s členi
od 52 do 55 Uredbe št. XXXX/2013
Parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku
Unije, vključno z delegiranimi akti, ki jih 
je treba sprejeti v skladu s členom 55.

Or. en

Predlog spremembe 64
Philippe Juvin, Frank Engel

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri oddaji naročil za izvedbo gradenj in/ali 
gradnje, dobavo blaga ali opravljanje 
storitev, obravnavajo javni organi 
naročniki/naročniki vključene blago in 
storitve enako kot blago in storitve s 
poreklom iz Evropske unije.

Pri oddaji naročil za izvedbo gradenj in/ali 
gradnje, dobavo blaga ali opravljanje 
storitev ali pri dodeljevanju koncesij za 
izvedbo gradnje ali opravljanje storitev
obravnavajo javni organi 
naročniki/naročniki vključene blago in 
storitve enako kot blago in storitve s 
poreklom iz Evropske unije.

Or. fr

Obrazložitev

Po pogajanjih o direktivah o javnih naročilih in novem predlogu direktive o koncesijah mora 
biti izrazje v tej uredbi enako tistemu v uredbi o koncesijah, saj ta uredba pokriva tako javna 
naročila kot koncesije (člen 1.2). Obstajajo ločeni zakonodajni instrumenti za ti dve vrsti 
pogodb in ta uredba mora odražati razlike med njima. Za dobavo blaga ni koncesij.
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Predlog spremembe 65
Morten Løkkegaard

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) na podlagi zahteve posameznih 
naročnikov v skladu s pravili iz člena 6;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 66
Emma McClarkin, Andreas Schwab

Predlog uredbe
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 [...] črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta člen bi imel negativen učinek na enotni trg, saj bi omogočal izločitev ponudb dobaviteljev 
iz tretjih držav, čeprav je lastnik pomembnega deleža (do 49 %) slednjih podjetje iz ene od 
držav članic EU. Podjetjem iz EU, ki so dobavitelji podjetij iz tretjih držav ali so od teh 
odvisne njihove dobavne verige, bi tako bila odvzeta možnost sodelovanja pri javnih 
naročilih. To bi omejilo konkurenco in s tem lahko dolgotrajno ogrozilo notranji trg.

Predlog spremembe 67
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Predlog uredbe
Člen 6 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Opolnomočenje javnih organov 
naročnikov/naročnikov za izločitev
ponudb, ki vsebujejo izključene blago in

Izločitev ponudb, ki vsebujejo izključeno
blago ali storitve
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storitve

Or. en

Predlog spremembe 68
Morten Løkkegaard

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Na zahtevo javnih organov 
naročnikov/naročnikov Komisija oceni, če 
naj za naročila, katerih ocenjena vrednost 
je 5 000 000 EUR ali več, brez davka na 
dodano vrednost (DDV), odobri izločitev 
ponudb, ki vsebujejo blago ali storitve s 
poreklom izven Unije, če vrednost 
izključenega blaga ali storitev presega 
50 % celotne vrednosti blaga ali storitev, 
ki sestavljajo ponudbo, iz postopkov za 
oddajo naročil, pod naslednjimi pogoji.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 69
Andreas Schwab

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Na zahtevo javnih organov 
naročnikov/naročnikov Komisija oceni, če 
naj za naročila, katerih ocenjena vrednost 
je 5 000 000 EUR ali več, brez davka na 
dodano vrednost (DDV), odobri izločitev 
ponudb, ki vsebujejo blago ali storitve s 
poreklom izven Unije, če vrednost 
izključenega blaga ali storitev presega 
50 % celotne vrednosti blaga ali storitev, ki 
sestavljajo ponudbo, iz postopkov za 

1. Na zahtevo javnih organov 
naročnikov/naročnikov Komisija oceni, če 
naj za naročila, katerih ocenjena vrednost 
je 15 000 000 EUR ali več, brez davka na 
dodano vrednost (DDV), odobri izločitev 
ponudb, ki vsebujejo blago ali storitve s 
poreklom izven Unije, če vrednost
izključenega blaga ali storitev presega 
50 % celotne vrednosti blaga ali storitev, ki 
sestavljajo ponudbo, iz postopkov za 
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oddajo naročil, pod naslednjimi pogoji. oddajo naročil, pod naslednjimi pogoji.

Or. de

Predlog spremembe 70
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Na zahtevo javnih organov 
naročnikov/naročnikov Komisija oceni, če 
naj za naročila, katerih ocenjena vrednost 
je 5 000 000 EUR ali več, brez davka na 
dodano vrednost (DDV), odobri izločitev 
ponudb, ki vsebujejo blago ali storitve s 
poreklom izven Unije, če vrednost 
izključenega blaga ali storitev presega 
50 % celotne vrednosti blaga ali storitev, ki 
sestavljajo ponudbo, iz postopkov za 
oddajo naročil, pod naslednjimi pogoji.

1. Javni organi naročniki/naročniki lahko 
izločijo ponudbe, ki vsebujejo blago ali 
storitve s poreklom izven Unije, če 
vrednost izključenega blaga ali storitev 
presega 50 % celotne vrednosti blaga ali 
storitev, ki sestavljajo ponudbo, iz 
postopkov za oddajo naročil.

Or. en

Predlog spremembe 71
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Za naročila, katerih ocenjena vrednost 
je 5 000 000 EUR ali več, brez davka na 
dodano vrednost (DDV), Komisija oceni, 
če naj odobri izločitev ponudb, ki 
vsebujejo blago ali storitve s poreklom 
izven Unije, če vrednost izključenega 
blaga ali storitev presega 50 % celotne 
vrednosti blaga ali storitev, ki sestavljajo 
ponudbo, iz postopkov za oddajo naročil, 
pod naslednjimi pogoji.

Or. en



PE516.621v01-00 36/67 AM\943395SL.doc

SL

Predlog spremembe 72
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice zagotovijo, da 
gospodarski subjekti, ki izvajajo javno 
naročilo, izpolnjujejo veljavne obveznosti 
na področju okoljskega, socialnega in 
delovnega prava, ki jih določajo 
zakonodaja Unije, nacionalna 
zakonodaja, kolektivne pogodbe in 
določbe mednarodnega okoljskega, 
socialnega in delovnega prava, ki so 
naštete v Prilogi XI direktive o javnih 
naročilih in vključujejo tudi konvencijo 
94 Mednarodne organizacije dela.

Or. en

Predlog spremembe 73
Morten Løkkegaard

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Kadar nameravajo javni organi 
naročniki/naročniki zahtevati izločitev iz 
postopkov za oddajo javnih naročil na 
podlagi odstavka 1, to navedejo v obvestilu 
o naročilu, ki ga objavijo v skladu s 
členom 35 Direktive 2004/18/ES ali v 
skladu s členom 42 Direktive 2004/17/ES 
ali členom 26 direktive o podeljevanju 
koncesijskih pogodb.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 74
Morten Løkkegaard

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).

črtano

Or. en

Predlog spremembe 75
Sirpa Pietikäinen

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 

Javni organ naročnik/naročnik zahteva, da 
ponudniki predložijo informacije o poreklu 
blaga in/ali storitev v ponudbi in njihovo 
vrednost. Upoštevajo se tudi merila, ki se
nanašajo na skladnost z določbami 
okoljskega, socialnega in delovnega 
prava, ki se uporabljajo na kraju izvajanja 
dela v tretji državi, kot je določeno v 
naštetih mednarodnih konvencijah, 
kakršna je konvencija 94 Mednarodne 
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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).

organizacije dela, ter v zakonodaji in 
kolektivnih pogodbah. 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).

Or. en

Predlog spremembe 76
Morten Løkkegaard

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar javni organi naročniki/naročniki 
prejmejo ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje 
iz odstavka 1, za katere nameravajo zato 
zahtevati izločitev, o tem uradno obvestijo 
Komisijo. Med postopkom uradnega 
obveščanja lahko javni organi 
naročniki/naročniki nadaljujejo z analizo 
ponudb.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 77
Morten Løkkegaard

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uradno obvestilo se pošlje v elektronski 
obliki z uporabo standardnega obrazca. 
Komisija sprejme izvedbene akte o 
določitvi standardnih obrazcev. Zadevni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 17(3). 
Standardni obrazec vsebuje naslednje 
informacije:

črtano

(a) ime in kontaktne podatke javnega 
organa naročnika/naročnika;
(b) opis predmeta naročila;
(c) ime in kontaktne podatke 
gospodarskega subjekta, katerega 
ponudba bi se izločila;
(d) informacije o poreklu gospodarskega 
subjekta, blaga in/ali storitev ter njihovo 
vrednost.

Or. en

Predlog spremembe 78
Morten Løkkegaard

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ime in kontaktne podatke javnega 
organa naročnika/naročnika;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 79
Morten Løkkegaard

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 4 – točka b



PE516.621v01-00 40/67 AM\943395SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) opis predmeta naročila; črtano

Or. en

Predlog spremembe 80
Philippe Juvin, Frank Engel

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) opis predmeta naročila; (b) opis predmeta naročila ali koncesije;
(Ta sprememba velja za celotno 
zakonodajno besedilo (dodajanje izraza 
„koncesija“, v ednini ali množini, izrazu 
„naročilo“); če bo sprejeta, bo treba 
ustrezno popraviti celotno besedilo.)

Or. fr

Obrazložitev

Po pogajanjih o direktivah o javnih naročilih in novem predlogu direktive o koncesijah mora 
biti izrazje v tej uredbi enako tistemu v uredbi o koncesijah, saj ta uredba pokriva tako javna 
naročila kot koncesije (člen 1.2). Obstajajo ločeni zakonodajni instrumenti za ti dve vrsti 
pogodb in ta uredba mora odražati razlike med njima.

Predlog spremembe 81
Morten Løkkegaard

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ime in kontaktne podatke 
gospodarskega subjekta, katerega 
ponudba bi se izločila;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 82
Morten Løkkegaard

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 4 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) informacije o poreklu gospodarskega 
subjekta, blaga in/ali storitev ter njihovo 
vrednost.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 83
Morten Løkkegaard

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko od javnega organa 
naročnika/naročnika zahteva dodatne 
informacije.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 84
Morten Løkkegaard

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Te informacije se zagotovijo v obdobju 
osmih delovnih dni, ki se začne prvi 
delovni dan po datumu prejema zahtevka 
za dodatne informacije. Če Komisija v tem 
obdobju ne prejme nobene informacije, se 
obdobje, določeno v odstavku 3, začasno 

črtano
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prekine, dokler Komisija ne prejme 
zahtevanih informacij.

Or. en

Predlog spremembe 85
Morten Løkkegaard

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za naročila iz odstavka 1 Komisija 
sprejme izvedbeni akt o odobritvi 
načrtovane izločitve v obdobju dveh 
mesecev, ki se začne prvi delovni dan po 
datumu prejema uradnega obvestila. Ti 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 17(2). To 
obdobje se lahko v upravičenih primerih 
enkrat podaljša za največ dva meseca, 
zlasti če so informacije iz uradnega 
obvestila ali spremnih dokumentov 
nepopolne ali nenatančne ali če se 
sporočena dejstva bistveno spremenijo. Če 
na koncu tega dvomesečnega obdobja ali 
podaljšanega obdobja Komisija ne 
sprejme odločitve o odobritvi ali zavrnitvi 
izločitve, se šteje, da jo je Komisija 
zavrnila.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 86
Morten Løkkegaard

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pri sprejemanju izvedbenih aktov v 
skladu z odstavkom 3 Komisija 

črtano
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načrtovano izločitev odobri v naslednjih 
primerih:
(a) če mednarodni sporazum o dostopu do 
trga na področju javnih naročil med 
Unijo in državo, iz katere blago in/ali 
storitve izvirajo, za blago in/ali storitve, za 
katere se predlaga izločitev, vsebuje 
izrecne omejitve pri dostopu do trga, ki jih 
je sprejela Unija;
(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.
Za namene točke (b) se šteje, da ni 
ustrezne vzajemnosti, če omejevalni 
ukrepi pri javnih naročilih povzročajo 
hudo in ponavljajočo se diskriminacijo 
gospodarskih subjektov, blaga in storitev 
Unije.
Pri sprejemanju izvedbenih aktov v skladu 
z odstavkom 3 Komisija ne odobri 
načrtovane izločitve, če bi kršila 
obveznosti glede dostopa do trga, ki jih je 
Unija sprejela v mednarodnih 
sporazumih.

Or. en

Predlog spremembe 87
Morten Løkkegaard

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) če mednarodni sporazum o dostopu do 
trga na področju javnih naročil med 
Unijo in državo, iz katere blago in/ali 
storitve izvirajo, za blago in/ali storitve, za 
katere se predlaga izločitev, vsebuje 
izrecne omejitve pri dostopu do trga, ki jih 

črtano
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je sprejela Unija;

Or. en

Predlog spremembe 88
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) če lahko na kakršen koli primeren 
način dokaže kršitve veljavnih obveznosti 
na področju okoljskega, socialnega in 
delovnega prava, ki jih določajo 
zakonodaja Unije, nacionalna zakonodaja 
in kolektivne pogodbe ter določbe 
mednarodnega okoljskega, socialnega in 
delovnega prava, ki so naštete v Prilogi XI 
direktive o javnih naročilih in vključujejo 
tudi konvencijo 94 Mednarodne 
organizacije dela.

Or. en

Predlog spremembe 89
Morten Løkkegaard

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.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 90
Philippe Juvin, Frank Engel

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 ali koncesijah, kar vodi v 
pomanjkanje ustrezne vzajemnosti pri 
odpiranju trga med Unijo in zadevno tretjo 
državo.
(Ta sprememba velja za celotno 
zakonodajno besedilo (dodajanje 
„koncesij“ ob vsaki omembi „javnih 
naročil“); če bo sprejeta, bo treba ustrezno 
popraviti celotno besedilo.)

Or. fr

Obrazložitev

Po pogajanjih o direktivah o javnih naročilih in novem predlogu direktive o koncesijah mora 
biti izrazje v tej uredbi enako tistemu v uredbi o koncesijah, saj ta uredba pokriva tako javna 
naročila kot koncesije (člen 1.2). Obstajajo ločeni zakonodajni instrumenti za ti dve vrsti 
pogodb in ta uredba mora odražati razlike med njima.

Predlog spremembe 91
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

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 EU, na primer 
njeni industriji.
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Or. en

Predlog spremembe 92
Morten Løkkegaard

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene točke (b) se šteje, da ni 
ustrezne vzajemnosti, če omejevalni 
ukrepi pri javnih naročilih povzročajo 
hudo in ponavljajočo se diskriminacijo 
gospodarskih subjektov, blaga in storitev 
Unije.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 93
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene točke (b) se šteje, da ni 
ustrezne vzajemnosti, če omejevalni 
ukrepi pri javnih naročilih povzročajo 
hudo in ponavljajočo se diskriminacijo 
gospodarskih subjektov, blaga in storitev 
Unije.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Črtano za uskladitev z novo opredelitvijo pojma „pomanjkanja ustrezne vzajemnosti“ (člen 
2(1)(ga)) in elementi, ki jih mora Komisija upoštevati pri presojanju „pomanjkanja ustrezne 
vzajemnosti“(člen 6(5)).
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Predlog spremembe 94
Morten Løkkegaard

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri sprejemanju izvedbenih aktov v skladu 
z odstavkom 3 Komisija ne odobri 
načrtovane izločitve, če bi kršila 
obveznosti glede dostopa do trga, ki jih je 
Unija sprejela v mednarodnih 
sporazumih.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 95
Morten Løkkegaard

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pri presojanju, ali pomanjkanje 
ustrezne vzajemnosti obstaja, Komisija 
preuči naslednje:

črtano

(a) v kolikšni meri zakoni o javnih 
naročilih zadevne države zagotavljajo 
preglednost v skladu z mednarodnimi 
standardi na področju javnih naročil in 
onemogočajo kakršno koli diskriminacijo 
blaga, storitev in gospodarskih subjektov 
Unije;
(b) v kolikšni meri javni organi in/ali 
posamezni naročniki ohranjajo ali 
sprejemajo diskriminatorne prakse za 
blago, storitve in gospodarske subjekte 
Unije.

Or. en
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Predlog spremembe 96
Morten Løkkegaard

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pri presojanju, ali pomanjkanje ustrezne 
vzajemnosti obstaja, Komisija preuči 
naslednje:

5. Pri presojanju, ali pomanjkanje v 
ustrezni meri enakih konkurenčnih 
pogojev obstaja, Komisija preuči naslednje:

Or. en

Predlog spremembe 97
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pri presojanju, ali pomanjkanje ustrezne 
vzajemnosti obstaja, Komisija preuči 
naslednje:

5. Pri presojanju, ali pomanjkanje ustrezne 
vzajemnosti iz člena 2(1)(ga) obstaja, 
Komisija preuči naslednje:

Or. fr

Predlog spremembe 98
Morten Løkkegaard

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v kolikšni meri zakoni o javnih 
naročilih zadevne države zagotavljajo 
preglednost v skladu z mednarodnimi 
standardi na področju javnih naročil in 
onemogočajo kakršno koli diskriminacijo 
blaga, storitev in gospodarskih subjektov 
Unije;

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 99
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v kolikšni meri zakoni o javnih 
naročilih zadevne države zagotavljajo 
preglednost v skladu z mednarodnimi 
standardi na področju javnih naročil in 
onemogočajo kakršno koli diskriminacijo 
blaga, storitev in gospodarskih subjektov 
Unije;

(a) v kolikšni meri zakoni ali regulativni 
ukrepi o javnih naročilih ali koncesijah
zadevne države zagotavljajo preglednost v 
skladu z mednarodnimi standardi na 
področju javnih naročil in onemogočajo 
kakršno koli diskriminacijo blaga, storitev 
in gospodarskih subjektov Unije;

Or. fr

Obrazložitev

Razširitev področja uporabe odstavka, ki tako poleg zakonodaje same obsega še regulativne 
ukrepe v zvezi z javnimi naročili/koncesijami, katere mora Komisija prav tako upoštevati pri 
presojanju „pomanjkanja ustrezne vzajemnosti“.

Predlog spremembe 100
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) v kolikšni meri zakoni ali regulativni 
ukrepi zadevne države, razen tistih iz 
točke (a) tega odstavka, vodijo, namerno 
ali nenamerno, k pomanjkljivi 
preglednosti ali diskriminaciji 
gospodarskih subjektov, blaga in storitev 
Unije;

Or. fr
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Obrazložitev

Vključiti je treba zakone ali regulativne ukrepe, ki se ne nanašajo posebej na javna 
naročila/koncesije, ampak bi vseeno lahko vodili k diskriminatornim določbam ali imeli za 
posledico diskriminacijo gospodarskih subjektov, blaga in storitev Unije.

Predlog spremembe 101
Morten Løkkegaard

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v kolikšni meri javni organi in/ali 
posamezni naročniki ohranjajo ali 
sprejemajo diskriminatorne prakse za 
blago, storitve in gospodarske subjekte 
Unije.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 102
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Pri presojanju, ali obstajajo dokazi 
hudih in ponavljajočih se kršitev 
temeljnih pravic delavcev na področjih 
socialnega in delovnega prava, ki ju 
določajo zakonodaja Unije, nacionalna 
zakonodaja, kolektivne pogodbe in 
določbe mednarodnega okoljskega, 
socialnega in delovnega prava, ki so 
naštete v Prilogi XI direktive o javnih 
naročilih in vključujejo tudi konvencijo 
94 Mednarodne organizacije dela, 
Komisija preuči naslednje:
(i) v kolikšni meri zakoni in prakse v 
zadevni državi zagotavljajo spoštovanje 
temeljnih pravic delavcev na področjih 
socialnega in delovnega prava, ki ju 



AM\943395SL.doc 51/67 PE516.621v01-00

SL

določajo zakonodaja Unije, nacionalna 
zakonodaja, kolektivne pogodbe in 
določbe mednarodnega okoljskega, 
socialnega in delovnega prava, ki so 
naštete v Prilogi XI direktive o javnih 
naročilih in vključujejo tudi konvencijo 
94 Mednarodne organizacije dela;
(ii) v kolikšni meri javni organi in/ali 
posamezni naročniki ohranjajo ali 
sprejemajo prakse socialnega dampinga 
za zadevno blago in storitve.

Or. en

Predlog spremembe 103
Morten Løkkegaard

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Preden Komisija sprejme odločitev v 
skladu z odstavkom 3, zasliši zadevnega 
ponudnika ali ponudnike.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 104
Morten Løkkegaard

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Javni organi naročniki/naročniki, ki so 
izločili ponudbe v skladu z odstavkom 1, 
to navedejo v obvestilu o oddaji naročila, 
ki ga objavijo v skladu s členom 35 
Direktive 2004/18/ES, členom 42 
Direktive 2004/17/ES ali členom 27 
direktive o podeljevanju koncesijskih 
pogodb. Komisija sprejme izvedbene akte 

črtano
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o določitvi standardnih obrazcev za 
obvestila o oddaji naročila. Zadevni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 17(3).

Or. en

Predlog spremembe 105
Morten Løkkegaard

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Odstavek 1 se ne uporabi, kadar je 
Komisija sprejela izvedbeni akt o 
začasnem dostopu blaga in storitev iz 
države, ki sodeluje v vsebinskih 
pogajanjih z Unijo, kakor je določeno v 
členu 9(4).

črtano

Or. en

Predlog spremembe 106
Emma McClarkin, Andreas Schwab

Predlog uredbe
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7 črtano
Neobičajno nizke ponudbe
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 
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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.
Javnemu organu naročniku/naročniku ni 
treba objaviti informacij, če bi njihova 
objava ovirala izvajanje zakona, bi bila 
sicer v nasprotju z javnim interesom, bi 
ovirala zakonite poslovne interese javnih 
ali zasebnih gospodarskih subjektov ali bi 
morda ovirala pošteno konkurenco med 
njimi.

Or. en

Obrazložitev

To javnim organom naročnikom nalaga nesorazmerno upravno breme. Slednji bi se morali 
seznaniti z zapletenimi pravili o poreklu in s sedanjim obsegom sporazuma GPA in 
dvostranskih sporazumov, da bi ugotovili, ali je bila nizka ponudba upravičena. Zaradi 
obveznosti obveščanja bi prišlo tudi do upočasnitve postopka zbiranja ponudb.

Predlog spremembe 107
Raffaele Baldassarre

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 

1. Za ponudbe, ki vsebujejo blago in/ali 
storitve s poreklom zunaj Unije, kjer
vrednost izključenega blaga in/ali storitev 
presega 50 % celotne vrednosti blaga ali 
storitev, ki sestavljajo ponudbo, javni 
organi naročniki/naročniki zahtevajo, da 
zadevni gospodarski subjekt obrazloži 
zaračunano ceno ali stroške, kadar: 
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ponudnike v pisni obliki, vključno z 
razlogi za neobičajno nizko naravo cene 
ali zaračunanih stroškov.

(a) so zaračunana cena ali stroški 
najmanj za 20 % nižji od povprečne cene 
ali stroškov drugih ponudnikov; ali
(b) so zaračunana cena ali stroški za 
najmanj 20 % nižji od cene ali stroškov 
druge najnižje ponudbe.
2. Zahteva po pojasnilu iz odstavka 1 se, 
kadar je to potrebno, nanaša zlasti na 
naslednje vidike:
(a) ekonomiko gradnje;
(b) proizvodni proces ali ponujene 
storitve;
(c) tehnične rešitve;
(d) izvirnost gradenj, blaga ali storitev;
(e) skladnostjo z veljavno zakonodajo;
(f) državno pomoč, ki jo je ponudnik 
prejel v zadnjih 3 letih.
3. Če je ugotovljena neobičajno nizka 
ponudba, javni organ naročnik/naročnik 
v skladu z odstavkom 1, in brez poseganja 
v zahtevo po pojasnilu, o tem obvesti 
druge ponudnike v pisni obliki.
4. Javni organ naročnik/naročnik preveri 
predložene informacije s predhodnim 
posvetovanjem s ponudnikom.
5. Javni organ naročnik/naročnik 
neobičajno nizko ponudbo zavrne, če 
predložena dokazila ne utemeljijo nizke 
ravni zaračunane cene ali stroškov.

Or. en

Predlog spremembe 108
Barbara Weiler

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

Kadar namerava javni organ 
naročnik/naročnik na podlagi člena 69 
direktive o javnih naročilih
(COM(2011)0896) ali na podlagi člena 79 
direktive o javnih naročilih naročnikov v 
vodnem, energetskem in transportnem 
sektorju ter sektorju poštnih storitev
(COM(2011)0895) 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.

Or. en

Predlog spremembe 109
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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. 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 od gospodarskih 
subjektov zahteva, da pojasnijo 
predlagano ceno ali stroške, če so 
ponudbe neobičajno ugodne glede na 
gradnje, blago ali storitve.
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2. Pojasnila iz odstavka 1 se lahko 
nanašajo zlasti na:
(a) ekonomiko gradnje, proizvodnega 
postopka ali zagotovljenih storitev;
(b) izbrane tehnične rešitve ali izjemno 
ugodne pogoje, ki so na voljo ponudniku 
za izvedbo gradnje, dobavo blaga ali 
izvajanje storitev;
(c) izvirnost gradenj, blaga ali storitev, ki 
jih predlaga ponudnik;
(d) skladnost z obveznostmi iz člena 
6(1)(a) novo.
(da) skladnost z obveznostmi iz člena 71 
direktive o javnih naročilih ali člena 81 
direktive o javnih naročilih naročnikov v 
vodnem, energetskem in transportnem 
sektorju ter sektorju poštnih storitev.
(e) možnost, da ponudnik pridobi državno 
pomoč.
Kadar namerava javni organ 
naročnik/naročnik 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.

3. Javni organ naročnik oceni predložene 
informacije, tako da se posvetuje s 
ponudnikom. Ponudbo lahko zavrne le, če 
predložena dokazila niso zadostno 
pojasnilo nizke ravni cene ali predlaganih 
stroškov, pri čemer se upoštevajo elementi 
iz odstavka 2.
Javni organi naročniki zavrnejo ponudbo, 
če so ugotovili, da je neobičajno ugodna, 
ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz 
člena 6(1)(a).
4. Če javni organ naročnik ugotovi, da je 
ponudba neobičajno ugodna, ker je 
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ponudnik pridobil državno pomoč, lahko 
zavrne ponudbo le na tej podlagi, vendar 
šele po posvetovanju s ponudnikom, če ta 
v primernem roku, ki ga določi javni 
organ naročnik, ne more dokazati, da je 
zadevna pomoč združljiva z notranjim 
trgom v smislu člena 107 Pogodbe.
5. Države članice v okviru upravnega 
sodelovanja drugim državam članicam na 
njihovo zahtevo dajo na voljo vse 
informacije, kot so zakoni, predpisi, 
splošno veljavne kolektivne pogodbe ali 
nacionalni tehnični standardi, povezani z 
dokazili in dokumenti, ki so predloženi v 
zvezi s podatki, naštetimi v odstavku 2.

Or. en

Predlog spremembe 110
Barbara Weiler

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Javni organi naročniki od gospodarskih 
subjektov zahtevajo, da pojasnijo 
predlagano ceno ali stroške, če so 
ponudbe neobičajno ugodne glede na 
gradnje, blago ali storitve.

Or. en

Predlog spremembe 111
Barbara Weiler

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pojasnila iz odstavka 1a (novo) se lahko 
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nanašajo zlasti na:
(a) ekonomiko gradnje, proizvodnega 
postopka ali zagotovljenih storitev;
(b) izbrane tehnične rešitve ali izjemno 
ugodne pogoje, ki so na voljo ponudniku 
za izvedbo gradnje, dobavo blaga ali 
izvajanje storitev;
(c) izvirnost gradenj, blaga ali storitev, ki 
jih predlaga ponudnik;
(d) skladnost z veljavnimi obveznostmi na 
področju okoljskega, socialnega in 
delovnega prava, ki jih določajo 
zakonodaja Unije, nacionalna zakonodaja 
in kolektivne pogodbe ali določbe 
mednarodnega okoljskega, socialnega in 
delovnega prava, ki so naštete v Prilogi XI 
direktive o javnih naročilih 
(COM(2011)0896), ali, če te obveznosti ne 
veljajo, z drugimi določbami, ki 
zagotavljajo enakovredno raven varstva;
(e) skladnost podizvajalcev z obveznostmi 
iz odstavka 1a (novo), črka (d). Države 
članice in javni organi naročniki lahko 
sprejmejo primerne ukrepe za 
preprečevanje kršitev teh obveznosti; 
(f) možnost, da ponudnik pridobi državno 
pomoč.

Or. en

Predlog spremembe 112
Barbara Weiler, Marc Tarabella

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Javni organ naročnik oceni predložene 
informacije, tako da se posvetuje s 
ponudnikom. Ponudbo lahko zavrne le, če 
predložena dokazila niso zadostno 
pojasnilo nizke ravni zaračunane cene ali 
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predlaganih stroškov, pri čemer se 
upoštevajo elementi iz odstavka 1b (novo).
Javni organi naročniki zavrnejo ponudbo, 
če so ugotovili, da je neobičajno ugodna, 
ker ni skladna z določbami iz odstavka 1 b 
(novo), točki (d) in (e).
Spoštovanje obveznosti iz odstavka 1b 
(novo), točki (d) in (e), s strani 
podizvajalcev se zagotavlja s primernim 
ukrepanjem pristojnih nacionalnih 
organov, ki delujejo v okviru svoje 
odgovornosti in pooblastil.

Or. en

Predlog spremembe 113
Barbara Weiler, Marc Tarabella

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če javni organ naročnik ugotovi, da je 
ponudba neobičajno ugodna, ker je 
ponudnik pridobil državno pomoč, lahko 
zavrne ponudbo le na tej podlagi, vendar 
šele po posvetovanju s ponudnikom, če ta 
v primernem roku, ki ga določi javni 
organ naročnik, ne more dokazati, da je 
zadevna pomoč združljiva z notranjim 
trgom v smislu člena 107 Pogodbe.

Or. en

Predlog spremembe 114
Barbara Weiler

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 e (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice v okviru upravnega 
sodelovanja drugim državam članicam na 
njihovo zahtevo dajo na voljo vse 
informacije, kot so zakoni, predpisi, 
splošno veljavne kolektivne pogodbe ali 
nacionalni tehnični standardi, povezani z 
dokazili in dokumenti, ki so predloženi v 
zvezi s podatki, naštetimi v odstavku 1b 
(novo).

Or. en

Predlog spremembe 115
Raffaele Baldassarre

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Javnemu organu naročniku/naročniku ni 
treba objaviti informacij, če bi njihova 
objava ovirala izvajanje zakona, bi bila 
sicer v nasprotju z javnim interesom, bi 
ovirala zakonite poslovne interese javnih 
ali zasebnih gospodarskih subjektov ali bi 
morda ovirala pošteno konkurenco med 
njimi.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 116
Morten Løkkegaard

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Javni organi naročniki v primeru, da je s 
preizkusom primerjave s povprečno 
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vrednostjo ponudb ugotovljeno, da je 
ponudba neobičajno nizka, raziščejo 
ponudbo, tako da od gospodarskega 
subjekta zahtevajo, da predloži dodatne 
informacije, s katerimi pojasni ceno ali 
stroške ponudbe. 

Or. en

Predlog spremembe 117
Morten Løkkegaard

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Javni organ naročnik preveri informacije, 
ki jih predloži ponudnik, in je v primeru, 
ko preiskava neobičajno nizke ponudbe ne 
utemelji nizke ravni zaračunane cene ali 
stroškov, obvezan zavrniti ponudbo.

Or. en

Predlog spremembe 118
Emma McClarkin

Predlog uredbe
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8 črtano
Preiskava v zvezi z dostopom 
gospodarskih subjektov, blaga in 
storitev EU do trgov javnih naročil tretjih 
držav
1. Kadar Komisija meni, da je to v 
interesu Unije, lahko kadar koli na lastno 
pobudo ali na zahtevo zainteresiranih 
strani ali države članice sproži preiskavo 
zunanjih javnih naročil o domnevnih 
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omejevalnih ukrepih pri javnih naročilih.
Zlasti Komisija upošteva, ali so bile 
številne načrtovane izločitve odobrene v 
skladu s členom 6(3) te uredbe.
V primeru sprožitve preiskave Komisija 
objavi obvestilo v Uradnem listu Evropske 
unije, v katerem zainteresirane strani in 
države članice pozove, da Komisiji 
predložijo vse potrebne informacije v 
določenem roku.
2. Preiskava iz odstavka 1 se izvede na 
podlagi meril, določenih v členu 6.
3. Ocena Komisije, ali zadevna tretja 
država ohranja omejevalne ukrepe pri 
javnih naročilih, se pripravi na podlagi 
informacij, ki jih pošljejo zainteresirane 
strani in države članice ter/ali dejstev, ki 
jih je Komisija zbrala med preiskavo, in se 
zaključi v devetih mesecih po začetku 
preiskave. V ustrezno utemeljenih 
primerih se to obdobje lahko podaljša za 
tri mesece.
4. Kadar Komisija na podlagi preiskave 
zunanjih javnih naročil ugotovi, da 
zadevna tretja država ne ohranja 
domnevnih omejevalnih ukrepov pri 
javnih naročilih, Komisija sprejme 
odločitev o zaključku preiskave. Ti 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 17(2).

Or. en

Obrazložitev

Ta člen se nanaša na preiskavo, ki je potrebna pred centraliziranim zaprtjem trgov javnih 
naročil, ki je obravnavano v členu 10, katerega bi prav tako bilo treba črtati, saj je odveč.

Predlog spremembe 119
Morten Løkkegaard

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru sprožitve preiskave Komisija 
objavi obvestilo v Uradnem listu Evropske 
unije, v katerem zainteresirane strani in 
države članice pozove, da Komisiji 
predložijo vse potrebne informacije v
določenem roku.

V primeru sprožitve preiskave Komisija 
objavi obvestilo v Uradnem listu Evropske 
unije, v katerem zainteresirane strani in 
države članice pozove, da Komisiji 
predložijo vse potrebne informacije v treh 
mesecih.

Or. en

Predlog spremembe 120
Morten Løkkegaard

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ocena Komisije, ali zadevna tretja 
država ohranja omejevalne ukrepe pri 
javnih naročilih, se pripravi na podlagi 
informacij, ki jih pošljejo zainteresirane 
strani in države članice ter/ali dejstev, ki 
jih je Komisija zbrala med preiskavo, in se 
zaključi v devetih mesecih po začetku 
preiskave. V ustrezno utemeljenih primerih 
se to obdobje lahko podaljša za tri mesece.

3. Ocena Komisije, ali zadevna tretja 
država ohranja omejevalne ukrepe pri 
javnih naročilih, se pripravi na podlagi 
informacij, ki jih pošljejo zainteresirane 
strani in države članice ter/ali dejstev, ki 
jih je Komisija zbrala med preiskavo, in se 
zaključi v šestih mesecih po začetku 
preiskave. V ustrezno utemeljenih primerih 
se to obdobje lahko podaljša za tri mesece.

Or. en

Predlog spremembe 121
Emma McClarkin

Predlog uredbe
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 [...] črtano

Or. en
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Obrazložitev

 Ta postopek posvetovanja v primeru črtanja člena 10 ni potreben. 

Predlog spremembe 122
Emma McClarkin

Predlog uredbe
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10 črtano
Sprejetje ukrepov, ki omejujejo dostop 
izključenih blaga in storitev do trga javnih 
naročil EU
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).
2. Ukrepi, sprejeti v skladu z odstavkom 1, 
so lahko v kateri koli od naslednjih oblik:
(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
(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.
3. Ukrepi, sprejeti v skladu z odstavkom 1, 
so lahko zlasti omejeni na:
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(a) javna naročila določenih opredeljenih 
kategorij javnih organov 
naročnikov/naročnikov;
(b) javna naročila določenih opredeljenih 
kategorij blaga ali storitev;
(c) javna naročila, ki so nad ali znotraj 
določenih mejnih vrednosti.

Or. en

Obrazložitev

Centralizirano zaprtje bi od držav članic zahtevalo, da zaprejo trg javnih naročil za 
dobavitelje iz tretjih držav, kar bi javnim organom naročnikom lahko povzročilo večje 
stroške: to bi spodkopalo načela učinkovite porabe denarja. Ni dokazov, da bi takšna zaprtja 
spodbujala dostop do trga. Obstaja pa resna nevarnost, da bi to lahko vodilo k povračilnim 
ukrepom. To bo negativno vplivalo tudi na notranji trg, kot je navedeno v členu 6, in ustvarilo 
precejšnje upravno breme za javne organe naročnike. 

Predlog spremembe 123
Morten Løkkegaard

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

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 v ustrezni 
meri enakih konkurenčnih pogojev 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).

Or. en
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Predlog spremembe 124
Bernadette Vergnaud, Sergio Gaetano Cofferati

Predlog uredbe
Člen 20 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razveljavitve Povezave z Direktivo 2004/17/ES

Or. en

Predlog spremembe 125
Marc Tarabella

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člena 58 in 59 Direktive 2004/17/ES se 
razveljavita z učinkom od začetka
veljavnosti te uredbe.

Komisija si pridržuje pravico, da z 
začetkom veljavnosti te uredbe in v skladu 
z njenim členom 15 razveljavi člena 58 in 
59 Direktive 2004/17/ES z delegiranimi 
akti.

Or. en

Predlog spremembe 126
Philippe Juvin, Robert Rochefort, Frank Engel, Nora Berra, Constance Le Grip

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člena 58 in 59 Direktive 2004/17/ES se 
razveljavita z učinkom od začetka 
veljavnosti te uredbe.

Komisija presodi, ali se člena 58 in 59 
Direktive 2004/17/ES ohranita. Glede na 
zaključke te presoje predloži zakonodajni 
predlog o razveljavitvi teh členov z 
učinkom od začetka veljavnosti te uredbe.

Or. en
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Obrazložitev

Articles 58 and 59 of Directive 2004/17/EC (Utilities Directive) have been maintained by the 
European Parliament in the revised proposal for the Utilities Directive, given that the 
outcome of the negotiations on this Regulation is still unclear. To avoid any legal vacuum, 
there should not be an automatic repeal of those articles. The EC should be empowered to 
make an assessment to check whether if it is relevant to repeal those articles. Such decision 
will be taken depending on this assessment. A decision to repeal articles of another legislative 
text does not seem to be possible with the notion of delegated acts as defined in article 290 of 
the Treaty on the Functioning of the EU, as delegated acts should only refer to non-essential 
parts of a legislative text and concern modifications to be made on the legislative text being 
examined, not on another legislative text (cross-reference). The EP has to be associated with 
this decision. Therefore if legally speaking the use of delegated acts is not possible, the repeal 
of articles 58 and 59 should be made via a legislative proposal.

Predlog spremembe 127
Bernadette Vergnaud, Sergio Gaetano Cofferati

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člena 58 in 59 Direktive 2004/17/ES se 
razveljavita z učinkom od začetka 
veljavnosti te uredbe.

Če se katera od določb te uredbe prekriva 
s [členoma 58 in 59 Direktive 
2004/17/ES], kar zadeva oddajo 
določenega naročila, prevlada določba te 
uredbe in se uporablja za zadevno 
naročilo.

Or. en

Obrazložitev

Namen te nove uredbe je ponuditi možnost uporabe vzajemnih ukrepov v primeru 
ponavljajočih se in neodpravljenih kršitev obveznosti glede dostopa do trga. Sprejetje takšnih 
ukrepov že določa Direktiva 2004/17/ES o postopkih za oddajo javnih naročil naročnikov v 
vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev. Da se zagotovita 
doslednost in učinkovitost, bi nova uredba sedanje določbe direktive o javnih naročilih 
morala nadomestiti samo, če se prekrivajo. 


