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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

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

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0124),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0084/2012),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino in mnenj Odbora za notranji trg 
in varstvo potrošnikov, Odbora za razvoj, Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter 
Odbora za pravne zadeve (A7-0000/2013),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

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 

(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 
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Skupnosti. 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 
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.

Skupnosti. 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 
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.
Poreklo storitve bi bilo treba določiti v 
skladu z načeli Splošnega sporazuma o 
trgovini s storitvami (GATS). Določbe, ki 
urejajo pravila glede porekla storitve, bi 
morale preprečiti izogibanje omejitvam 
dostopa do trga javnih naročil EU prek 
ustanavljanja podjetij – poštnih 
nabiralnikov. Smernice, navedene v 
uvodni izjavi 9, bi morale zajemati 
praktično uporabo pravil o poreklu.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe želi poročevalec poudariti, kako pomembno je preprečiti 
izogibanje tržnim omejitvam prek podjetij – poštnih nabiralnikov (zlasti glede na člen 3).

Predlog spremembe 2

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 

(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 
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naročil blaga in storitev, ki niso vključeni v 
sprejetih mednarodnih obveznostih 
Evropske unije.

naročil blaga in storitev, ki niso vključeni v 
sprejetih mednarodnih obveznostih 
Evropske unije. To se ne nanaša na 
postopke za oddajo javnih naročil blaga in 
storitev iz držav Evropskega 
gospodarskega prostora, kot je 
opredeljeno z ustreznimi pravili o poreklu, 
niti naročil blaga in storitev iz držav, ki 
imajo korist od sheme Vse razen orožja, 
kot je navedeno v Prilogi IV k Uredbi 
Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 
978/2012 o uporabi sheme splošnih 
tarifnih preferencialov, niti naročil blaga 
in storitev iz držav v razvoju, ki naj bi bile 
ranljive zaradi pomanjkljive raznolikosti 
in nezadostne povezanosti z mednarodnim 
sistemom trgovanja, kot je opredeljeno v 
Prilogi VII k Uredbi Evropskega 
parlamenta in Sveta (EU) št. 978/2012 o 
uporabi sheme splošnih tarifnih 
preferencialov.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe želi poročevalec pojasniti, katere tretje države niso zajete v 
področju uporabe te uredbe.

Predlog spremembe 3

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 

(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 
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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.

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, in začeti preiskavo v zvezi z 
dostopom gospodarskih subjektov, blaga 
in storitev EU do trga javnih naročil v 
zadevni tretji državi. Pomanjkanje ustrezne 
vzajemnosti je treba predpostavljati, če 
omejevalni ukrepi pri javnih naročilih 
povzročijo resne in ponavljajoče se 
diskriminacije gospodarskih subjektov, 
blaga in storitev EU.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe želi poročevalec vzpostaviti tesnejšo povezavo med postopkom iz 
člena 6 in členom 8.

Predlog spremembe 4

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 

(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. 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.
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Skupnosti po mednarodnih pravilih 
trgovanja, zlasti tistih, ki so dogovorjena v 
okviru Svetovne trgovinske organizacije.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev z določbami zaradi vzpostavitve tesnejše povezave med postopkom iz člena 6 in 
členom 8.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Če se s posvetovanji z zadevno državo 
ne doseže zadostnega izboljšanja možnosti 
za oddajo ponudb za gospodarske subjekte, 
blago in storitve EU, bi morala Komisija 
sprejeti ustrezne omejevalne ukrepe.

(22) Če se s posvetovanji z zadevno državo 
ne doseže zadostnega izboljšanja možnosti 
za oddajo ponudb za gospodarske subjekte, 
blago in storitve EU v razumem roku ali 
če popravni/izboljševalni ukrepi, ki jih je 
sprejela zadevna tretja država, ne veljajo 
za ustrezne, bi morala Komisija sprejeti 
ustrezne omejevalne ukrepe.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se želi poročevalec izogniti neskončnemu posvetovalnemu 
postopku (uvodna izjava je usklajena s črtanjem pododstavka 3 člena 9(3)).

Predlog spremembe 6

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 

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

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

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe želi poročevalec omejiti obvezno izključitev nekaterega blaga in 
storitev iz tretjih držav na pet let.

Predlog spremembe 7

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 splošni cilj politike Unije, da 
podpira gospodarsko rast držav v razvoju 
in njihovo vključevanje v svetovno verigo 
dodajanja vrednosti, ki je podlaga za to, 
da Unija ustanovi splošni sistem 
preferencialov, kot je opisano v Uredbi
Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št.
978/2012, je primerno, da se blago in 
storitve iz najmanj razvitih držav, ki imajo 
korist od sheme Vse razen orožja, pa tudi 
blago in storitve iz držav v razvoju, ki naj 
bi bile ranljive zaradi pomanjkljive 
raznolikosti in premajhne povezanosti z 
mednarodnim sistemom trgovanja, kot je 
opredeljeno v prilogah IV in VII k Uredbi 
Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 
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978/2012 o uporabi sheme splošnih tarifnih 
preferencialov, obravnavajo enako kot 
blago in storitve Unije.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe želi poročevalec najmanj razvite države in države upravičenke 
do splošne sheme preferencialov izločiti iz področja uporabe te uredbe.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Komisija bi morala vsaj vsaka tri leta 
poročati o uporabi te uredbe.

(30) Komisija bi morala vsaj vsaka tri leta 
poročati o uporabi te uredbe. V svojem 
poročilu bi morala oceniti njeno 
delovanje, pa tudi napredek, dosežen pri 
uresničevanju vzajemnosti pri odpiranju 
trgov javnih naročil. Skupaj z drugim 
poročilom o uporabi te uredbe, ki ga mora 
pripraviti najkasneje šest let po začetku 
veljavnosti te uredbe, bi morala predložiti 
predlog za izboljšanje uredbe ali navesti 
razloge, zakaj meni, da spremembe te 
uredbe niso potrebne. Če ne predloži 
predloga niti ne navede razlogov, zakaj 
spremembe niso potrebne, bi se morala ta 
uredba prenehati uporabljati.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe želi poročevalec uvesti novo določbo o pregledu.
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Predlog spremembe 9

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 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. Države članice ali njihovi javni 
organi naročniki/naročniki lahko omejijo 
dostop blaga in storitev iz tretjih držav do 
svojih postopkov javnega naročanja zgolj 
z ukrepi, določenimi v tej uredbi.

Or. en

Predlog spremembe 10

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;

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

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev stališča Evropskega parlamenta v pogajanjih o direktivi o javnem naročanju.
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Predlog spremembe 11

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;

(b) „ponudnik“  pomeni gospodarski 
subjekt, ki predloži ponudbo;

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev stališča Evropskega parlamenta v pogajanjih o direktivi o javnem naročanju.

Predlog spremembe 12

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 Evropskega parlamenta v pogajanjih o direktivi o javnem naročanju.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev stališča Evropskega parlamenta v pogajanjih o direktivi o javnem naročanju.

Predlog spremembe 14

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 naročnikov, da 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.

Or. de

Obrazložitev

Jezikovna sprememba.

Predlog spremembe 15

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) da gre za „pomanjkanje ustrezne 
vzajemnosti“, se predpostavlja, če 
omejevalni ukrepi pri javnih naročilih 
povzročijo resne in ponavljajoče se 
diskriminacije gospodarskih subjektov, 
blaga in storitev Unije. V teh primerih 
Komisija preuči, do kolikšne mere zakoni 
zadevne države o javnih naročilih 
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zagotavljajo preglednost v skladu z 
mednarodnimi standardi na področju 
javnega naročanja in preprečujejo 
diskriminacijo blaga, storitev in 
gospodarskih subjektov Unije, pa tudi, do 
kolikšne mere javni organi in/ali 
posamezni naročniki ohranjajo ali 
sprejemajo diskriminatorne prakse za 
blago, storitve in gospodarske subjekte 
Unije. 

Or. en

Predlog spremembe 16

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
Skupnosti.

1. Poreklo blaga se določi v skladu z 
Uredbo (EU) št. xxxx/yyyyy Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne … o carinskem 
zakoniku Unije1x.

__________________ __________________
18 UL L 302, 19.10.1992, str. 1

1 x 2012/0027(COD)

Or. en

Obrazložitev

Uredba 2012/2007(COD) o carinskem zakoniku Unije (prenovitev) je v dokončni pripravi in 
bo razveljavila ter nadomestila Uredbo (ES) št. 450/2008 (Modernizirani carinski zakonik), 
pa tudi Uredbo (ES) št. 2913/1992. O njej se bo glasovalo na plenarnem zasedanju 
septembra, veljati pa bo začela 1. novembra 2013.
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Predlog spremembe 17

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:

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev stališča Evropskega parlamenta v pogajanjih o direktivi o javnem naročanju.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Blago ali storitve s poreklom iz najmanj 
razvitih držav, ki so navedene v Prilogi I k 
Uredbi (ES) št. 732/2008, se obravnavajo 
kot vključeni blago in storitve.

Blago ali storitve s poreklom iz najmanj 
razvitih držav, ki so navedene v Prilogi IV 
k Uredbi (EU) št. 978/2012, ali iz držav v 
razvoju, ki naj bi bile ranljive zaradi 
pomanjkljive raznolikosti in premajhne 
povezanosti z mednarodnim sistemom 
trgovanja, kot je opredeljeno v prilogi VII 
k Uredbi (EU) št. 978/2012, se 
obravnavajo kot vključeni blago in storitve.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe želi poročevalec najmanj razvite države in države upravičenke 
do splošne sheme preferencialov izločiti iz področja uporabe te uredbe.
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Predlog spremembe 19

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. Kadar Komisija začne preiskavo 
zunanjih javnih naročil, kot je določeno v 
členu 8, na zahtevo javnih organov 
naročnikov/naročnikov in po objavi 
obvestila o začetku v Uradnem listu 
Evropske unije oceni, ali 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.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe želi poročevalec vzpostaviti tesnejšo povezavo med postopkom iz 
člena 6 in členom 8.

Predlog spremembe 20

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) po potrebi vse druge podatke, ki se 
Komisiji zdijo koristni.

Or. en
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Predlog spremembe 21

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 
prekine, dokler Komisija ne prejme 
zahtevanih informacij.

Te informacije se zagotovijo v obdobju 
osmih koledarskih dni, ki se začne prvi
koledarski dan po datumu prejema 
zahtevka za dodatne informacije. Če 
Komisija v tem obdobju ne prejme nobene 
informacije, se obdobje, določeno v 
odstavku 3, začasno prekine, dokler 
Komisija ne prejme zahtevanih informacij.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec želi zagotoviti, da se bodo „koledarski dnevi“ dosledno uporabljali po vsem 
besedilu predloga, namesto da bi poljubno uporabljali dneve, koledarske dneve in delovne 
dneve.

Predlog spremembe 22

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, 

3. Za naročila iz odstavka 1 Komisija 
sprejme izvedbeni akt o odobritvi 
načrtovane izločitve v obdobju enega 
meseca, ki se začne prvi koledarski 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 en mesec, zlasti 
če so informacije iz uradnega obvestila ali 
spremnih dokumentov nepopolne ali 
nenatančne ali če se sporočena dejstva 
bistveno spremenijo. Če na koncu tega
enomesečnega obdobja ali podaljšanega 
obdobja Komisija ne sprejme odločitve o 
odobritvi ali zavrnitvi izločitve, se šteje, da 
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se šteje, da jo je Komisija zavrnila. jo je Komisija zavrnila.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec želi zagotoviti, da se bodo „koledarski dnevi“ dosledno uporabljali po vsem 
besedilu predloga, namesto da bi poljubno uporabljali dneve, koledarske dneve in delovne 
dneve. Poleg tega želi skrajšati trajanje postopkov po vsem predlogu, da bi zagotovili hitrejšo 
zaščito.

Predlog spremembe 23

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

Obrazložitev

Ta odstavek se nadomesti z novim členom 2, odstavek 2, točka ea (novo).

Predlog spremembe 24

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 
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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

Obrazložitev

Ta odstavek se nadomesti z novim členom 2, odstavek 2, točka ea (novo).

Predlog spremembe 25

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).

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

Or. en

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar Komisija meni, da je to v interesu 
Unije, lahko kadar koli na lastno pobudo 
ali na zahtevo zainteresiranih strani ali 

Komisija lahko kadar koli na lastno 
pobudo ali na zahtevo zainteresiranih 
strani, javnih organov 
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države članice sproži preiskavo zunanjih 
javnih naročil o domnevnih omejevalnih 
ukrepih pri javnih naročilih.

naročnikov/naročnikov ali države članice 
sproži preiskavo zunanjih javnih naročil o 
domnevnih omejevalnih ukrepih pri javnih 
naročilih.

Or. en

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Preiskava iz odstavka 1 se izvede na 
podlagi meril, določenih v členu 6.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 28

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

Obrazložitev

Poročevalec želi skrajšati trajanje postopkov po vsem predlogu, da bi zagotovili hitrejšo 
zaščito.
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Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar se popravni/izboljševalni ukrepi, ki 
jih je sprejela zadevna tretja država, 
razveljavijo, začasno prekličejo ali 
neustrezno izvajajo, lahko Komisija:

Kadar se popravni/izboljševalni ukrepi, ki 
jih je sprejela zadevna tretja država, 
razveljavijo, začasno prekličejo ali 
neustrezno izvajajo, Komisija ravna v 
skladu s členom 10 in sprejme izvedbene 
akte za omejitev dostopa blaga in storitev 
iz tretje države.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe želi poročevalec preprečiti, da bi se posvetovalni postopek 
vlekel v neskončnost.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 3 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) obnovi ali ponovno začne posvetovanje 
z zadevno tretjo državo in/ali

črtano

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe želi poročevalec preprečiti, da bi se posvetovalni postopek 
vlekel v neskončnost.
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Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 3 – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) ukrepa v skladu s členom 10 ter 
sprejme izvedbene akte o omejitvi dostopa 
blaga in storitev s poreklom iz tretje 
države.

črtano

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe želi poročevalec preprečiti, da bi se posvetovalni postopek 
vlekel v neskončnost.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar se po začetku posvetovanja zdi, 
da je najustreznejši način za odpravo 
omejevalne prakse pri javnih naročilih 
sklenitev mednarodnega sporazuma, 
pogajanja potekajo v skladu z določbami 
členov 207 in 218 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Če je država vključena v
vsebinska pogajanja z Evropsko unijo o 
dostopu do trga na področju javnih naročil, 
lahko Komisija sprejme izvedbeni ukrep, 
ki določa, da se blaga in storitev iz zadevne 
države ne more izločiti iz postopkov za 
oddajo javnih naročil v skladu s členom 6.

4. Kadar se po začetku posvetovanja zdi, 
da je najustreznejši način za odpravo 
omejevalne prakse pri javnih naročilih 
sklenitev mednarodnega sporazuma, 
pogajanja potekajo v skladu z določbami 
členov 207 in 218 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Če je država vključena v 
pogajanja z Evropsko unijo o dostopu do 
trga na področju javnih naročil, lahko 
Komisija sprejme izvedbeni ukrep, ki 
določa, da se blaga in storitev iz zadevne 
države ne more izločiti iz postopkov za 
oddajo javnih naročil v skladu s členom 6.

Or. en



PE516.711v02-00 24/33 PR\1001084SL.doc

SL

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. V primeru, da posvetovanje s tretjo 
državo ne pripelje do zadovoljivih 
rezultatov v 15 mesecih po dnevu začetka 
posvetovanja s tretjo državo, Komisija 
zaključi posvetovanje in preuči možnost 
ukrepanja v skladu s členom 10 za sprejetje 
izvedbenih aktov o omejitvi dostopa blaga 
in storitev s poreklom iz tretje države.

6. V primeru, da posvetovanje s tretjo 
državo ne pripelje do zadovoljivih 
rezultatov v 12 mesecih po koledarskem
dnevu začetka posvetovanja s tretjo državo, 
Komisija zaključi posvetovanje in preuči 
možnost ukrepanja v skladu s členom 10 za 
sprejetje izvedbenih aktov o omejitvi 
dostopa blaga in storitev s poreklom iz 
tretje države.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec želi skrajšati trajanje postopkov po vsem predlogu, da bi zagotovili hitrejšo 
zaščito.

Predlog spremembe 34

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 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 za 
največ pet let. Ti izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 17(2).
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Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe želi poročevalec omejiti obvezno izključitev nekaterega blaga in 
storitev iz tretjih držav na pet let.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se ukrepi, sprejeti v skladu s členom 
9(4) in členom 10 v tem času ne ukinejo 
začasno ali razveljavijo, prenehajo veljati 
pet let po njihovem začetku veljavnosti.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe želi poročevalec omejiti obvezno izključitev nekaterega blaga in 
storitev iz tretjih držav na pet let.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Javni organi naročniki/naročniki se
lahko odločijo, da pri postopku v zvezi z 
javnim naročilom ne uporabijo ukrepov v 
skladu s členom 10, če:

1. Javni organi naročniki/naročniki lahko
od Komisije zahtevajo, da pri postopku v 
zvezi z javnim naročilom ne uporabi
ukrepov v skladu s členom 10, če:

Or. en

Obrazložitev

Sprememba je potrebna zaradi tesnejše povezave med členoma 6 in 8 ter njunih sprememb.
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Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka b – točka 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1) Če Komisija po izteku 15 koledarskih 
dni ni sprejela odločitve o odobritvi ali 
zavrnitvi take zahteve, se šteje, da je  
zahtevo zavrnila. V izjemnih okoliščinah 
se lahko ta rok podaljša za nadaljnje 
obdobje petih koledarskih dni. 

Or. en

Obrazložitev

Sprememba je potrebna zaradi tesnejše povezave med členoma 6 in 8 ter njunih sprememb.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar javni organ naročnik/naročnik ne 
namerava uporabiti ukrepov, sprejetih v 
skladu s členom 10 te uredbe ali ponovno 
uvedenih v skladu s členom 11, svojo 
namero navede v obvestilu o naročilu, ki 
ga objavi v skladu s členom 35 
Direktive 2004/18/ES ali členom 42 
Direktive 2004/17/ES. O tem uradno 
obvesti Komisijo najpozneje v desetih 
koledarskih dneh po objavi obvestila o 
naročilu.

Kadar javni organ naročnik/naročnik ne 
namerava uporabiti ukrepov, sprejetih v 
skladu s členom 10 te uredbe ali ponovno 
uvedenih v skladu s členom 11, svojo 
namero navede v obvestilu o naročilu, ki 
ga objavi v skladu s členom 35 
Direktive 2004/18/ES ali členom 42 
Direktive 2004/17/ES.

Or. en
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Obrazložitev

Sprememba je potrebna zaradi tesnejše povezave med členoma 6 in 8 ter njunih sprememb.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

To uradno obvestilo se pošlje v elektronski 
obliki z uporabo standardnega obrazca. 
Komisija sprejme izvedbene akte o 
določitvi standardnih obrazcev za obvestila 
o naročilu in za uradno obvestilo v skladu 
s svetovalnim postopkom iz člena 17(3).

Komisija sprejme izvedbene akte o 
določitvi standardnih obrazcev za obvestila 
o naročilu v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 17(3).

Or. en

Obrazložitev

Sprememba je potrebna zaradi tesnejše povezave med členoma 6 in 8 ter njunih sprememb.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uradno obvestilo vsebuje naslednje 
informacije:

črtano

(a) ime in kontaktne podatke javnega 
organa naročnika/naročnika;
(b) opis predmeta naročila;
(c) informacije o poreklu gospodarskih 
subjektov, blaga in/ali storitev, ki se 
sprejmejo;
(d) podlago, na kateri temelji odločitev o 
neuporabi omejevalnih ukrepov, in 
podrobno utemeljitev za uporabo izjeme;



PE516.711v02-00 28/33 PR\1001084SL.doc

SL

(e) po potrebi vse druge informacije, ki se 
javnemu organu naročniku/naročniku 
zdijo koristne.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba je potrebna zaradi tesnejše povezave med členoma 6 in 8 ter njunih sprememb.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pooblastilo iz člena 14 lahko kadar koli 
prekliče Evropski parlament ali Svet. S 
sklepom o preklicu pooblastila preneha 
veljati pooblastilo iz zadevnega sklepa.
Preklic začne veljati dan po objavi sklepa v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši datum, ki je v njem naveden.
Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov.

3. Pooblastilo iz člena 14 lahko kadar koli 
prekliče Evropski parlament ali Svet. S 
sklepom o preklicu pooblastila preneha 
veljati pooblastilo iz zadevnega sklepa.
Preklic začne veljati koledarski dan po 
objavi sklepa v Uradnem listu Evropske 
unije ali na poznejši datum, ki je v njem 
naveden. Sklep ne vpliva na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec želi zagotoviti, da se bodo „koledarski dnevi“ dosledno uporabljali po vsem 
besedilu predloga, namesto da bi poljubno uporabljali dneve, koledarske dneve in delovne 
dneve.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Do 1. januarja 2017 in vsaj vsaka tri leta Vsaj vsaka tri leta po začetku veljavnosti te 
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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.

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. Komisija ob predložitvi 
svojega drugega poročila Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži tudi 
zakonodajni predlog o spremembi uredbe 
ali navede razloge, zakaj meni, da 
spremembe niso potrebne. Če te 
obveznosti ne izpolni, se ta uredba po 
preteku drugega leta po predložitvi 
drugega poročila preneha uporabljati.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe želi poročevalec uvesti novo določbo o pregledu.
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OBRAZLOŽITEV

Komisija je 21. marca 2012 predložila t. i. pobudo o mednarodnih javnih naročilih: predlog 
uredbe za omejitev dostopa do trga javnih naročil EU za tretje države, ki ne ponujajo 
vzajemnega dostopa do svojih trgov. Komisija želi oblikovati neke vrste vzvod v dvostranskih 
trgovinskih pogajanjih s tretjimi državami o odprtju trgov javnih naročil. V členu III:8 
Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (sporazum GATT) ter členu XIII Splošnega 
sporazuma o trgovini s storitvami (sporazum GATS) so vladna naročila izločena iz glavnih 
večstranskih ureditev STO. Številne tretje države sploh 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.

Poleg tekočih trgovinskih pogajanj z glavnimi trgovinskim partnericami (kot so ZDA, 
Kanada, Japonska ali Indija) ter zavez, ki jih je sprejelo 15 pogodbenic Sporazuma o vladnih 
naročilih (sporazum GPA)1, ki je bil pregledan in čaka na odobritev Sveta in Parlamenta, 
namerava predlagana uredba dopolniti trajna prizadevanja EU, da bi odprli trge javnih naročil 
za družbe EU v tretjih državah.

Odprtje trgov javnih naročil 

Na eni strani lahko opazimo vedno večje razhajanje med pravno odprtostjo trgov javnih 
naročil Unije in njenimi ambicijami in interesi na tem področju, na drugi strani pa omejevalne 
prakse glavnih trgovinskih partneric.

Trg javnih naročil EU je s pravnega vidika pretežno odprt mednarodni konkurenci, kar odraža 
zavezanost Unije prosti trgovini. Po podatkih Komisije2 se delež javnih naročil EU ocenjuje 
med 15 % in 20 % BDP Unije, pri čemer je 85 % evropskih trgov odprtih v vrednosti 352 
milijard EUR, v primerjavi z 32 % trgov v ZDA, ki so odprti v vrednosti 178 milijard EUR, in 
v primerjavi z 28 % japonskih trgov v vrednosti 27 milijard EUR. Vendar se je Komisija po 
mnenju nekaterih strokovnjakov – kot je Parlament3 opisal v podrobnem pregledu njene ocene 
učinka – v svoji oceni morda zmotila pri izračunu relativne stopnje odprtosti trgov javnih 
naročil EU. Predlagajo, da bi moral biti poudarek namenjen dejanski odprtosti, izmerjeni s 
stopnjo prodora. V tem okviru je treba pripomniti, da je stopnja prodora odvisna od vrste 
dejavnikov, kot so velikost trga, jezikovne prepreke, tehnologija (vključno s specializacijo), 
pri čemer na primerjalno vrednost prodora uvoza vplivajo še drugi dejavniki, pa tudi način, na 
katerega tuje družbe sodelujejo na trgu javnih naročil EU, in sicer prek udeležbe tujih 
povezanih podjetij na trgih javnih naročil. Ta stopnja je v EU relativno visoka (posredni 
prodor).
Na splošno so s trgi javnih naročil povezani močni interesi EU v trgovinskih pogajanjih s 

                                               
1 To so Armenija, Kanada, EU s svojimi 28 državami članicami, Hongkong, Islandija, Izrael, Japonska, Koreja, 
Lihtenštajn, Norveška, Singapur, Švica, Tajvan, Združene države, Nizozemska v imenu Arube.
2 Vir: Sporočilo za javnost Komisije: Pobuda za zunanja javna naročila – pogosta vprašanja, 21. marec 2012. 
3 Vir: Vzajemni dostop tretjih držav do javnih naročil EU – podrobni pregled ocene učinka Komisije, ki ga je 
opravil oddelek EP za oceno učinka, junij 2013. 
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tretjimi državi, saj so v različnih sektorjih številne družbe EU zelo konkurenčne.

Postalo je očitno, da številne tretje države oklevajo pri odprtju trgov javnih naročil za družbe 
EU. Poleg tega je Komisija opazila, da so tretje države v zadnjih letih sprejele vedno več 
zaščitnih ukrepov, ki dejansko in pravno omejujejo dostop do njihovih trgov javnih naročil. 
To vključuje zaščitne zahteve, kot je pogojevanje oddaje javnih naročil s prenosom 
tehnologije, ali lokalne vsebinske zahteve.

EU je doslej s trgovinskimi sporazumi zgolj v omejenem obsegu uspelo odpreti trge javnih 
naročil. Sporazum GPA ima samo nekaj podpisnic – največja gospodarstva v vzponu, kot so 
Indija, Brazilija in Kitajska, ne kažejo prevelikega zanimanja, da bi se mu v bližnji 
prihodnosti pridružile. Ta sporazum kljub reviziji še vedno vsebuje razne izjeme in ne 
zavezuje sistematično vseh ravni upravljanja. Tudi dvostranski sporazumi o prosti trgovini s 
tretjimi državami pogosto vsebujejo izjeme za dostop do trgov javnih naročil za evropske 
družbe. Trgi javnih naročil EU so večinoma odprti za tuje ponudnike, zato Komisija v 
trgovinskih pogajanjih težko doseže zavezanost tretjih držav na tem področju.

Primernost ukrepanja na ravni EU?

Namen možnosti, da bi omejili dostop do trga za tretje države, ki ne sodelujejo v trgovinskih 
pogajanjih z EU, je ustvariti neke vrste vzvod v trgovinskih pogajanjih s temi državami, da bi 
odprle svoje trge javnih naročil. To je mogoče doseči ob polnem spoštovanju prava STO, saj 
javna naročila niso zajeta v večstranskih sporazumih STO. Unija bi imela možnost, da bi 
začasno zaprla svoje trge javnih naročil, deloma tudi za družbe iz tretjih držav, ki izvajajo 
omejevalne ukrepe glede naročanja. Komisija meni, da bi to tretje države spodbudilo k 
začetku pogajanj o tej zadevi z Unijo.

Dostop do trga javnih naročil za družbe iz tretjih držav je del skupne trgovinske politike EU, 
ki sodi v izključno pristojnost Unije. Trenutno sta samo dva posebna primera, v katerih je EU 
ta dostop omejila tako, da je državam članicam (ali njihovim naročnikom) dala možnost, da 
zavrnejo ponudbe iz tretjih držav:  v sektorju gospodarskih javnih služb (npr. 
telekomunikacijske poštne storitve, voda, energija) Direktiva 2004/17/ES določa možnost, da 
naročniki tuje blago, ki ni zajeto v nobeni mednarodni zavezi EU, izločijo iz postopka oddaje 
javnega naročila ali da dajo prednost evropskim ponudbam in ponudbam, ki so zajete v 
mednarodnih obveznostih EU, če pride do enakovrednih ponudb. Na področju obrambe 
uvodna izjava v direktivi o javnih naročilih na področju obrambe (200981/ES) potrjuje, da se 
države članice odločijo, ali bodo njihovi javni organi naročniki sprejeli ponudbe iz tretjih 
držav ali ne.

Gospodarski subjekti iz tretjih držav, ki ohranjajo pomembne omejitve ali pogojujejo dostop 
do svojih trgov javnih naročil ter s tem ne nudijo vzajemnega dostopa, se vedno pogosteje 
prijavljajo za postopke EU za oddajo javnih naročil. Zaradi takega stanja so nekatere države 
članice sprejele enostranske ukrepe za omejevanje dostopa gospodarskih subjektov iz tretjih 
držav, s katerimi EU ni podpisala zavez o dostopu do trga. Nacionalni ali regionalni ukrepi za 
omejevanje dostopa do trga javnih naročil zaradi ukrepov tretjih držav lahko ogrozijo načelo 
enotnosti skupne trgovinske politike in so v nasprotju z izključno pristojnostjo Unije na tem 
področju, kot je določeno v členu 3(1)(e) PDEU.
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Poleg tega se je EU dogovorila o izrecnih omejitvah pri dostopu do trga, ki jih je sprejela s 
tretjimi državami v okviru številnih trgovinskih sporazumov. Komisija meni, da je treba te 
omejitve zaradi pravne varnosti in preglednosti prenesti v pravo EU. Omejitve bi morali javni 
organi naročniki jasno določiti, potrditi pa jih mora Komisija EU, da bi ohranili enotnost 
skupne trgovinske politike ter njenega izvajanja. Ta instrument določa pravno podlago za 
sprejemanje izvedbenih aktov, s katerimi se prenesejo te tržne omejitve, na ta način pa se 
poveča preglednost trgov javnih naročil.

Izboljšanje predlagane uredbe

Predlog sta skupaj pripravila komisar Barnier in komisar de Gucht, pri čemer sta izrazila 
močno prepričanje, da je treba Uniji zagotoviti tak instrument.

Toda odziv v Svetu je bil mešan: skupina držav članic je predlog podprla, enako pomembna 
skupina držav članic pa ne vidi potrebe po ukrepanju in je zamisel zavrnila, saj meni, da gre 
za zaščitni ukrep, ki bi lahko negativno vplival na svetovno trgovino (zlasti na možnost 
povračilnih ukrepov močnih tretjih držav). Žal Svetu ni uspelo priti iz te slepe ulice in 
nadaljevati razprave o vsebini predloga. Poročevalec predlaga številne spremembe, ki bi 
pripomogle k zmanjšanju nestrinjanja med odločnimi nasprotniki in zavzetimi zagovorniki 
tega predloga.

Ocena njegovega učinka in pregled instrumenta: Poročevalec meni, da ni bilo utemeljenega 
odgovora na vprašanje, ali bo uredba pripomogla k nadaljnjemu odpiranju trgov javnih naročil 
ali pa bo zaščitni instrument. Vendar bi bila zavrnitev celotnega instrumenta prav tako 
vprašljiva. Zato poročevalec predlaga vključitev določbe o pregledu, ki bi Komisijo 
zavezovala, da preuči učinek uredbe po tem, ko bo ta že začela veljati in se bo uporabljala 
nekaj let, ter da jo po potrebi spremeni. Iz istega razloga poročevalec predlaga, da bi izvajanje 
omejevalnih ukrepov, sprejetih z izvedbenimi akti, časovno omejili na največ pet let (podobno 
kot v določbah  uredb o trgovinski zaščiti EU), da ti ukrepi ne bi povzročili trajnega zaprtja 
trga.

Zaščita načela enotnosti skupne trgovinske politike: Kot je bilo omenjeno zgoraj, člena 58 in 
59 Direktive 2004/17/ES določata izključitev dobaviteljev določenega blaga in storitev iz 
tretjih držav iz trgov javnih naročil. Te določbe bi se morale nehati uporabljati ob začetku 
veljavnosti uredbe. Poleg tega v različnih državah članicah obstajajo nacionalne in/ali 
regionalne določbe. Da bi preprečili izkrivljanje na notranjem trgu in obenem zagotovili 
učinkovit vzvod, ki bi ga prinesla skupna trgovinska politika, bi morali v uredbi jasno navesti, 
da države članice ali njihovi javni organi naročniki ne morejo omejiti dostopa blaga in storitev 
iz tretjih držav drugače kot s sredstvi, ki jih določa ta uredba.

Preprečevanje razdrobitve notranjega trga: Obstaja nevarnost, da bo člen 6, kot ga predlaga 
Komisija, povzročil razdrobitev notranjega trga, pri čemer bi lahko javni organ naročnik v eni 
državi članici zahteval izločitev določenega tujega ponudnika na podlagi tega člena, isti 
ponudnik pa bi se lahko potegoval za podoben projekt z drugimi družbami v drugi državi 
članicami. Zato bi bilo treba pojasniti, da lahko javni organi naročniki zahtevajo ukrepe za 
omejitev dostopa do svojega trga javnih naročil za nekatere tretje države samo, če je Komisija 
sklenila, da začne preiskavo o pomanjkanju prave vzajemnosti pri tretji državi. Iz istega 
razloga se javnim organom naročnikom ne sme dovoliti uporaba izjem iz člena 13, da bi 
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preprečili izvajanje ukrepov, ki jih sprejme Unija, brez strogega nadzora Komisije. Potreben 
je mehanizem, ki bi Komisiji omogočil, da javnemu organu naročniku prepove uveljavljanje 
izjem, če to ni ustrezno utemeljeno.

Neškodovanje državam v razvoju: Obstaja nevarnost, da bi države v razvoju postale 
nenamerne žrtve tega instrumenta, saj nekatere med njimi zaradi svojega gospodarskega 
položaja še niso sposobne odpreti svojih trgov javnih naročil. V predlogu uredbe so najmanj 
razvite države že izključene iz področja uporabe. Poročevalec predlaga, da bi razširili obseg 
držav v razvoju, ki jih instrument ne zajema. Zaradi skladnosti s splošno trgovinsko politiko 
EU bi bilo treba obstoječo trgovinsko zakonodajo EU vzeti kot referenco za opredelitev 
trgovinskih odnosov EU s temi državami. V ta namen uredba o splošni shemi preferencialov 
določa celovit in diferenciran okvir1. Ker bi imelo nasprotni učinek, če bi v predlogu uredbe iz 
področja uporabe izključili vse države, ki (še) niso razvite, je potrebno nadaljnje razlikovanje: 
države v razvoju, ki veljajo za ranljive zaradi pomanjkljive raznolikosti in premajhne 
povezanosti z mednarodnim sistemom trgovanja, bi prav tako morale biti izvzete iz področja 
uporabe tega instrumenta.

                                               
1 Uredba Sveta (EU) št. 978/2012 z dne 25. oktobra 2012 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov.


