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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Cilj predloga

Marca 2012 je Evropska komisija sprejela sedanji predlog uredbe, ki za Evropsko unijo 
pomeni prvi poskus oblikovanja celostne zunanje politike na področju javnih naročil. 

Z zakonodajnega vidika je glavni cilj predloga povečati vpliv Evropske unije v mednarodnih 
trgovinskih pogajanjih, da bi evropski gospodarski subjekti imeli boljše možnosti dostopa na 
trg javnega naročanja v tretjih državah. S političnega vidika pa je to za Evropsko unijo 
edinstvena prilika, da izrazi svojo odločnost, da bo poskrbela za enako obravnavo in s tem 
enake konkurenčne pogoje na področju, na katerem so njeni interesi močnejši in bolj 
razvejani od katerega koli akterja, ki danes nastopa na svetovnem trgovinskem prizorišču. 

To sporočilo je še posebej pomembno zaradi učinkov gospodarske krize, med katero se je 
Evropa vztrajno otepala sprejetja protekcionističnih ukrepov in opuščanja mednarodnih 
obveznosti. V skladu s tem pristopom ima ta predlog jasno sporočilo: EU se dejansko spopada 
z večjo in tršo –včasih celo nepošteno – konkurenco s strani svojih trgovinskih partnerjev. 
Namesto da bi zaprla svoje trge javnega naročanja za tuje subjekte, se zavzema za 
enakopravne možnosti dostopanja do trga za svoje subjekte in blago v tujini. 

Ta predlog uredbe zagotavlja več mehanizmov, vključno s posvetovanji z ustreznimi 
državami članicami, in s tem možnost odprave težav, ki so povezane s omejevalnimi praksami 
pri javnem naročanju. Šele potem, ko s temi mehanizmi ne bo mogoče rešiti zadeve, v igro 
stopijo omejevalni ukrepi, predvideni v tem predlogu.

Vidiki notranjega trga

Doslej javni organi naročniki niso imeli jasnega okvira, da bi lahko izvajali mednarodne 
obveznosti EU, povezane z javnim naročanjem. S tem predlogom se bo spremenil razdrobljen 
pristop v uporabi v različnih državah članicah, po katerem so se sprejemale posamezne 
odločitve, da bi blokirali dostop blaga in storitev tretjih držav do nacionalnega trga javnega 
naročanja. Centralizirani sistem pa bo zagotavljal enotno obravnavo blaga in storitev tretjih 
držav.

Odboru IMCO so bile pri pripravi te uredbe dodeljene zelo majhne pristojnosti. 
To mnenje je zato večinoma omejeno na nebistvene določbe.

Natančneje sodijo v izključno pristojnost odbora IMCO naslednji členi:

Člen 6 odstavek 7 – Opolnomočenje javnih organov naročnikov/naročnikov za izločitev 
ponudb, ki vsebujejo izključene blago in storitve Objava izključenih ponudb in določitev 
standardnih obrazcev za obvestila o oddaji naročila.

Člen 17 odstavek 3 – Postopek v odboru: – pristojnost posvetovalnega odbora skladno s 
sklepom Sveta 71/306/EWG 
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Člen 20 – Razveljavitve: razveljavitev členov 58 in 59 Direktive 2004/17/ES. 

Odbor IMCO ima deljene pristojnosti z odborom INTA glede naslednjih členov:

Člen 2: Opredelitev pojmov
Člen 7: Neobičajno nizke ponudbe
Člen 17 odstavek 1: Postopek v odboru
Člen 18: Zaupnost
Člen 19: Poročanje

Stališče poročevalca

Poročevalec med drugim podaja več predlogov sprememb glede opredelitve pojmov v členu 
2. Namen teh predlogov sprememb je uskladiti te opredelitve pojmov z opredelitvami, o 
katerih se je odbor IMCO dogovoril v svojem stališču pred pogajanji glede Splošne direktive 
o javnem naročanju (A7-0007/2013).

Poleg tega poročevalec predlaga, da se poskrbi za večjo pravno jasnost in gotovost v povezavi 
z odstavkom 1 člena 7 in povezano uvodno izjavo 19 o možnosti , da v primeru načrtovanega 
sprejetja neobičajno nizke pobude preostali ponudniki predložijo dodatne informacije. 

Na koncu poročevalec svetuje, da se obveznost Komisije glede prvega poročanja poveže s 
prihodnjim datumom začetka veljavnosti te pogodbe, namesto da bi določili natančen datum 
(1. januar 2017), ki se bo morda izkazal za prezgodnjega ali prepoznega, kot predvideva 
predlog Komisije.

PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Glede na splošno politiko Unije v 
zvezi z najmanj razvitimi državami, kot je 
med drugim določena v Uredbi Sveta (ES) 
št. 732/2008 z dne 22. julija 2008 o uporabi 
sheme splošnih tarifnih preferencialov od 
1. januarja 2009, je primerno blago in 
storitve iz teh držav obravnavati enako kot 
blago in storitve Unije.

(26) Glede na splošno politiko Unije v 
zvezi z najmanj razvitimi državami, kot je 
med drugim določena v Uredbi Sveta (ES) 
št. 732/2008 z dne 22. julija 2008 o uporabi 
sheme splošnih tarifnih preferencialov od 
1. januarja 2009, je primerno blago in 
storitve iz teh držav obravnavati enako kot 
blago in storitve Unije, da bi zagotovili 
potrebne gospodarske priložnosti za boljšo 
integracijo njihovih trgov v svetovno 
trgovino.

Or. en

Predlog spremembe 3
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „dobavitelj“ pomeni katero koli fizično 
ali pravno osebo, ki na trgu ponuja blago;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev stališča odbora v pogajanjih o direktivi o javnem naročanju.

Predlog spremembe 4
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka a a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev stališča odbora v pogajanjih o direktivi o javnem naročanju.

Predlog spremembe 5
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „ponudnik storitve“ pomeni katero 
koli fizično ali pravno osebo, ki na trgu 
ponuja izvajanje gradenj ali gradnje ali 
storitev;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev stališča odbora v pogajanjih o direktivi o javnem naročanju.

Predlog spremembe 6
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b a) „ponudnik“ pomeni gospodarski 
subjekt, ki je predložil ponudbo;

Or. en
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Obrazložitev

Uskladitev stališča odbora v pogajanjih o direktivi o javnem naročanju.

Predlog spremembe 7
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) izraz „gospodarski subjekt“ zajema 
tako pojem dobavitelja kot pojem 
ponudnika storitev;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev stališča odbora v pogajanjih o direktivi o javnem naročanju.

Predlog spremembe 8
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) gospodarski subjekt, ki predloži 
ponudbo, je „ponudnik“;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev stališča odbora v pogajanjih o direktivi o javnem naročanju.

Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Poreklo storitve se določi na podlagi 
porekla fizične ali pravne osebe, ki jo 
opravlja. Za poreklo ponudnika storitev se 
šteje, da je:

Poreklo storitve se določi na podlagi 
porekla fizične ali pravne osebe, ki jo 
opravlja. Za poreklo gospodarskega 
subjekta, ki ponuja storitev se šteje, da je:
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Or. en

Obrazložitev

Ta sprememba je potrebna zaradi sprememb člena 2 (opredelitev pojmov).

Predlog spremembe 10
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 
o določitvi standardnih obrazcev za 
obvestila o oddaji naročila. Zadevni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 17(3).

7. Javni organi naročniki/naročniki, ki so 
izločili ponudbe v skladu z odstavkom 1, to 
navedejo v obvestilu o oddaji naročila, 
vključno z razlogi za izključitev, 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 
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 11
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 

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 



PA\935586SL.doc 9/10 PE510.696v01-00

SL

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.

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 s strani zadevnega 
ponudnika.
Ko javni organ naročnik/naročnik 
preostale ponudnike obvesti o svoji 
nameri, da bo sprejel neobičajno nizko 
ponudbo, imajo ti ponudniki možnost, da 
javnemu organu naročniku/naročniku v 
razumnem roku zagotovijo pomembne 
informacije, da se javni organ odloči o 
sprejetju ponudbe na podlagi poznavanja 
vseh morebitnih dejavnikov, ki bi lahko 
vplivali na ovrednotenje neobičajno nizke 
cene ali zaračunanih stroškov. 

Or. en

Obrazložitev

V členu je treba pojasniti, da imajo preostali ponudniki, ki so bili obveščeni o nameri javnega 
organa naročnika/naročnika, da sprejeme neobičajno nizko ponudbo, možnost posredovanja 
dodatnih informacij in s tem poskrbeti za to, da je bila odločitev sprejeta na podlagi čim 
boljše seznanjenosti s podatki.

Predlog spremembe 12
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Niti Komisija niti Svet niti Evropski 
parlament niti države članice niti njihovi 
uradniki ne razkrijejo nobene informacije 
zaupne narave, prejete na podlagi te 
uredbe, brez izrecnega dovoljenja osebe, 
ki je te informacije predložila.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta odstavek je bil nadomeščen z novim odstavkom 4a (novo).
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Predlog spremembe 13
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4 a. Informacije, prejete na podlagi te 
uredbe, ki jih je posredovalec označil kot 
zaupne, se ne smejo v nobenem primeru 
razkriti brez izrecnega dovoljenja 
posredovalca.

Or. en

Predlog spremembe 14
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Do 1. januarja 2017 in vsaj vsaka tri leta 
po začetku veljavnosti te uredbe Komisija 
predloži poročilo Evropskemu parlamentu 
in Svetu o uporabi te uredbe ter napredku, 
doseženem v mednarodnih pogajanjih, ki 
potekajo v skladu s to uredbo, glede 
dostopa gospodarskih subjektov EU do 
postopkov v zvezi z oddajo javnih naročil v 
tretjih državah. V ta namen države članice 
na zahtevo Komisiji predložijo ustrezne 
informacije.

Eno leto po začetku veljavnosti te uredbe, 
potem pa vsaj vsaka tri leta Komisija 
predloži poročilo Evropskemu parlamentu 
in Svetu o uporabi te uredbe ter napredku, 
doseženem v mednarodnih pogajanjih, ki 
potekajo v skladu s to uredbo, glede 
dostopa gospodarskih subjektov EU do 
postopkov v zvezi z oddajo javnih naročil v 
tretjih državah. V ta namen države članice 
na zahtevo Komisiji predložijo ustrezne 
informacije.

Or. en


