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Ozadje

Evropska komisija je 21. marca 2012 sprejela pričujoč predlog uredbe. S tem predlogom želi 
Komisija izboljšati dostop evropskih podjetij do trgov javnih naročil v tretjih državah. 
Nadaljnji razlogi za uredbo so navedeni v obrazložitvenem memorandumu predloga Komisije 
– (COM(2012) 124)1.

Vzporedno s tem predlogom skuša Evropska komisija po lastnih navedbah izboljšati dostop 
do trga z nadaljnjimi izboljšanji v STO in GPA.

Nekatera vprašanja, ki so se zastavila v preteklih tednih:

1. Kako odprti so dejansko trgi javnih naročil v EU v primerjavi z našimi 
trgovinskimi partnericami?
Po mnenju poročevalca Komisija in predložena ocena učinka tega vprašanja nista 
obravnavali v zadostni meri. Tudi pri posvetovanju te točke ni bilo mogoče dokončno 
oceniti. Zato je poročevalec po posvetovanju s koordinatorji in poročevalci v senci 
zaprosil parlamentarni oddelek za oceno učinka (IMPA), naj med drugim ponovno 
preuči to vprašanje. Predložitev te nove ocene učinka je predvidena za junij, tako da jo 
bo treba pozneje po potrebi vključiti v osnutek poročila.

2. Ali so že zdaj na voljo možnosti za izločitev ponudnikov določenega blaga in 
storitev iz trga javnih naročil?
Poleg obstoječih členov 58 in 59 Uredbe 2004/17/ES več držav članic uporablja 
nacionalne oz. regionalne predpise. Da bi preprečili izkrivljanje notranjega trga in 
hkrati zagotovili, da bi s skupno trgovinsko politiko EU ustvarili tudi močan učinek 
vzvoda, bi bilo treba po mnenju poročevalca te predpise razveljaviti, takoj ko začne 
veljati ta uredba.
Predlog: zamisel uvodne izjave 18 bi bilo treba vključiti v sledeče člene.

3. Ali ta instrument dejansko prispeva k odpiranju trga ali gre za protekcionizem?
Po mnenju poročevalca niti ocena učinka Komisije niti razprave v Odboru, 
posvetovanje in različni pogovori ne zagotavljajo utemeljenega odgovora v zvezi s 
tem. Vendar pa bi bila zavrnitev celotnega instrumenta prav tako vprašljiva. Komisija 
v uvodu osnutka uredbe napoveduje klavzulo o reviziji, ki pa v nadaljnjem besedilu ni 
omenjena. Klavzula o reviziji bi omogočila pregled učinkov instrumenta po njegovem 
sprejetju in ustrezno revizijo instrumenta.
Predlog: poleg zahtev glede poročanja iz člena 19 bi bilo treba vključiti klavzulo o 
reviziji, v skladu s katero bi Komisija s predložitvijo drugega poročila predstavila 
spremenjen osnutek uredbe ali obrazložila, zakaj po njenem mnenju ni potrebe po 
spremembi. Če Komisija te obveznosti ne bi izpolnila, bi ta uredba po preteku drugega 
koledarskega leta po predložitvi drugega poročila prenehala veljati.

4. Kako bomo zagotovili, da ne bomo ogrozili držav v razvoju?
V različnih pogovorih s kolegi in nevladnimi organizacijami je bilo obravnavano 

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2012)0124_/com_com(2012)01
24_de.pdf (strani 1–11).
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tveganje, da bi zaradi te ureditve države v razvoju postale „postranska škoda“, saj 
nekatere od njih zaradi gospodarskih razmer še niso sposobne odpreti svojih trgov.
Predlog: poleg držav, ki jih je predlagala Komisija (najmanj razvite države), zoper 
katere v skladu s členom 4(2) ni dovoljeno odrediti nobenih ukrepov, poročevalec 
predlaga nadaljnjo diverzifikacijo v skladu z merilom iz člena 4(1)(1) nove uredbe o 
splošni shemi preferencialov (št. 978/2012).

5. Ali člen 6 dejansko ustvarja učinek vzvoda za mednarodna pogajanja o 
trgovinski politiki?
V zvezi s tem členom je bilo v preteklih mesecih izraženih največ pomislekov, med 
drugim: 
- Ali ta člen dejansko ustvarja učinek vzvoda?
- Kako naj ukrepamo, kadar želijo nekateri naročniki izločiti določene ponudnike, 

drugi naročniki pa ne?
- Ali ne bi bilo treba na podlagi odobritve izločitve s strani Komisije v skladu s 

členom 6 samodejno sprožiti postopek v skladu s členoma 8 in 10, da bi ravnali 
dosledno?

- Ali je treba možno uporabo tega člena s strani naročnika nujno vedno predvideti 
že v razpisu?

- Ali bo ta člen povzročil nadaljnjo birokratizacijo postopka za oddajo naročil?
Predlog: ta člen bi bilo treba ohraniti, vendar tako, da se zaradi njegove uporabe ne bi 
drobil notranji trg, ampak bi se dejansko izvajala trgovinska politika EU in ustvaril 
učinek vzvoda (leverage): naročniki bi se tako lahko sklicevali na ta člen, če bi bil 
sprožen postopek iz členov 8 in 10.

6. Kako naj ravnamo, če bodo naročniki želeli uveljavljati izjeme v skladu s 
členom 13?
Po mnenju poročevalca je „klavzula o čezmerni stiski“ v skladu s členom 13 smiselna. 
Vendar se naročniki na podlagi izjeme ne bi smeli izogniti uporabi te uredbe: 
zagotoviti je treba skupno trgovinsko politiko in močan učinek vzvoda.
Predlog: mehanizem bi bilo treba dopolniti, tako da bi lahko Komisija naročnikom 
prepovedala uporabo izjeme.

7. Kakšna pooblastila v zvezi z delegiranimi pravnimi akti bi bilo treba podeliti 
Komisiji?
Koordinatorji so v zvezi s to temo na predlog poročevalca in po posvetovanju s 
poročevalci v senci med drugim sklenili, da je treba pridobiti pravno mnenje pravne 
službe Parlamenta. To naj bi bilo predloženo v naslednjih tednih.
Predlog: po potrebi bi bilo treba spremeniti predlog Komisije na podlagi predlogov 
pravne službe Parlamenta.


