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KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Stališče pripravljavca mnenja

1.1 – Splošne opombe

Med pogajanji o spremembi sporazuma o javnih naročilih Svetovne trgovinske organizacije, 
kakor tudi v okviru pogajanj o prosti trgovini, je EU vedno zagovarjala odprtje mednarodnih 
trgov javnih naročil na podlagi načel enake obravnave, preglednosti in vzajemnosti1. Toda 
večina tretjih držav ni tako odprta kot so evropske. Nasprotno, zaostrovanje gospodarske krize 
je povzročilo, da so številne države sprejele protekcionistične ukrepe, ki so de facto usmerjeni 
v zaprtje nacionalnega trga javnih naročil pred zunanjimi ponudniki2.

Asimetrija, ki jo je Komisija ugotovila na trgu javnih naročil, povzroča evropskim podjetjem 
izgubo v višini približno 12 milijard eurov, zlasti v tistih sektorjih, kjer so močnejše3. Če pa bi 
bili trgi javnih naročil enakopravno dostopni podjetjem EU, bi to lahko ustvarilo 180.000 
novih delovnih mest.

Zato pripravljavec mnenja soglaša s splošnim ciljem predloga za krepitev pogajalskega 
stališča EU v smislu dostopa evropskega blaga in storitev do trgov tretjih držav. Pomen 
načela vzajemnosti je bil med drugim večkrat poudarjen v okviru zasedanj Evropskega sveta4

in Evropskega parlamenta5.

1.2 Glavne spremembe

Pripravljavec mnenja meni, da je treba zaradi zagotavljanja enotne in dosledne uporabe 
predpisov povečati zahtevnost nekaterih določb in poenostaviti vsebino besedila na mestih, 
kjer bi sicer lahko prišlo do dvoumnih razlag.

Glavne spremembe, uvedene z osnutkom mnenja, zadevajo obravnavo izključenega blaga in 
storitev (člen 6 predloga uredbe). S tega vidika pripravljavec mnenja meni, da je treba 
poenostaviti postopke in razširiti obseg uporabe, ki je trenutno omejen le na pogodbe nad 
predvidenim zgornjim pragom.
                                               
1 Za podrobnosti glej: Evropski parlament, GD Expo (2012): Javna naročila v mednarodni trgovini, str. 10–11.
2 Na Kitajskem, na primer, so bile klavzule "buy local" uvedene v členu 10 zakona o javnih naročilih iz leta 
2003. Takšno protekcionistično politiko je še dodatno okrepila pekinška vlada leta 2007 z uvedbo dveh uredb, ki 
omejujeta možnost javnih naročil za tuje blago. V Združenih državah pa je American Recovery and 
Reinvestment Act dodatno okrepil protekcionistične ukrepe, v smislu nasvetov "Buy American", uvedenih pred 
približno sedemdesetimi leti po tako imenovani "great depression". Brazilska vlada je spremenila zakon o javnih 
naročilih iz leta 2010, s tem da je uvedla možnost, da si organi, ki naročajo, pridržijo 25 % skupne vrednosti za 
izdelke in storitve, ki se v celoti ali deloma proizvajajo v Braziliji. Prim.: Evropski parlament, GD Expo (2012):
Javna naročila v mednarodni trgovini, str. 22-30. Glej tudi: Evropska komisija (2012): Ocena učinka predlagane 
uredbe, str. 10–14.
3 Zlasti v železniškem in gradbenem sektorju. Glej oceno vpliva Evropske komisije SWD(2012)57 konč.
4 Glej sklepe Evropskega sveta z dne 16. septembra 2010 in 29. junija 2012.
5 Glej resolucijo Evropskega parlamenta z dne 4. maja 2011 o enakem dostopu do trgov javnega sektorja v EU in 
tretjih državah ter o reviziji pravnega okvira javnih naročil, vključno s koncesijami 
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2011-
0284+0+DOC+XML+V0//SL).
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Pripravljavec mnenja predlaga, da se postopek razdeli na dva načina, ki se razlikujeta glede na 
različen veljavni prag:

 v prvem primeru lahko javni organi naročniki/naročniki iz postopkov za oddajo 
naročil izločijo ponudbe, ki vsebujejo blago ali storitve s poreklom iz tretjih držav, če 
vrednost izključenega blaga ali storitev presega 50 % celotne vrednosti blaga ali 
storitev, ki sestavljajo ponudbo1; 

 drugi način predvideva, da Komisija v primeru pogodb v vrednosti, ki je enaka ali 
višja od 5.000.000 EUR, oceni in odobri predlog javnih organov 
naročnikov/naročnikov o izločitvi ponudnikov iz tretjih držav.

V zvezi z obravnavo neobičajno ugodnih ponudb pa pripravljavec mnenja obžaluje dejstvo, 
da Komisija ni predlagala specifičnih in ambicioznih ukrepov, kot je med drugim zahteval 
Parlament2. Ob upoštevanju slednjega pripravljavec mnenja meni, da je treba predvideti, da 
morajo javni organi naročniki, ki nameravajo sprejeti neobičajno ugodno ponudbo, pisno 
obvestiti druge ponudnike.

Poleg navedenih glavnih sprememb so druge spremembe usmerjene v to, da bi določbe 
postale bolj zavezujoče, avtomatične in hitre, zlasti v zvezi z možnostjo posvetovanja s 
tretjimi državami (člen 9) in možnostjo, da Komisija sprejme omejevalne ukrepe iz člena 10. 
S tem v zvezi pripravljavec mnenja meni, da lahko pride do razveljavitve morebitnih izločitev 
ponudnikov tretjih držav le potem, ko je zadevna tretja država bistveno razširila in olajšala 
dostop na svoj trg za javna naročila ponudnikov iz EU. Obenem bi Komisija morala 
avtomatično sprejeti začasne omejitvene ukrepe3, če je po preiskavi in posvetovanju z 
zadevno tretjo državo ugotovila pomanjkanje bistvene vzajemnosti pri odprtju trga med Unijo 
in tretjo državo.

Pripravljavec mnenja prav tako meni, da je treba zmanjšati število izjem, dovoljenih v členu 
13, da bi preprečili dvoumne razlage. V skladu s tem predlog spremembe odpravlja možnost, 
da se naročniki odločijo, da ne bodo uveljavljali omejevalnih ukrepov iz člena 10, kadar bi 
povzročili nesorazmerno povečanje cene ali stroškov naročila. V skladu z izraženim glede 
neobičajno ugodnih ponudb, pripravljavec mnenja meni, da imata kakovost in trajnost 
upravičeno ceno.

PREDLOGI SPREMEMB
                                               
1 V tem primeru Komisija oceni izločitev in če se ne strinja z izbiro nacionalnih pristojnih organov, to sporoči v 
treh tednih.
2 Odstavek 4 resolucije Evropskega parlamenta z dne 4. maja 2011 o enakem dostopu do trgov javnega sektorja 
v EU in tretjih državah ter o reviziji pravnega okvira javnih naročil, vključno s koncesijami vsebuje naslednje:  
"v zvezi s tem poziva Komisijo, naj oceni težave, povezane z izredno nizkimi ponudbami, in predlaga ustrezne 
rešitve".
3 Zaradi pravne skladnosti pripravljavec mnenja meni, da bi bilo treba predvideti enako stopnjo avtomatičnosti v 
zvezi s preklicem ali začasno prekinitvijo omejitvenih ukrepov, ki jih je treba "razveljaviti", potem ko je 
Komisija preverila, da ni več razlogov, zaradi katerih je bilo sprejetje teh ukrepov upravičeno (pomanjkanje 
bistvene vzajemnosti).
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Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da v svoje 
poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V skladu s členom 206 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (v nadaljnjem 
besedilu: PDEU) Unija z vzpostavitvijo 
carinske unije v skupnem interesu prispeva 
k usklajenemu razvoju svetovne trgovine, 
postopnemu odpravljanju omejitev v 
mednarodni trgovini in pri tujih 
neposrednih naložbah ter k zmanjševanju 
carinskih in drugih ovir.

(2) V skladu s členom 206 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (v nadaljnjem 
besedilu: PDEU) Unija z vzpostavitvijo
carinske unije v skupnem interesu prispeva 
k usklajenemu razvoju svetovne trgovine, 
postopnemu odpravljanju omejitev v 
mednarodni trgovini in pri tujih 
neposrednih naložbah ter k zmanjševanju 
carinskih in drugih ovir. Pri izvajanju teh 
nalog in v skladu s členom 32 PDEU 
Unija upošteva, da je treba spodbujati 
trgovinsko izmenjavo med državami 
članicami in tretjimi državami.

Predlog spremembe 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Amendmento

(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 njenih dvostranskih 
odnosov se Unija zavzema za ambiciozno 
odpiranje mednarodnih trgov javnih naročil 
Unije ter njenih trgovinskih partneric v 
duhu vzajemnosti, preglednosti, enake 
obravnave in medsebojne koristi.

Predlog spremembe 3
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 

(6) Številne tretje države ne želijo odpreti 
svojih trgov javnih naročil mednarodni 
konkurenci ali jih odpreti bolj, kot so to že 



PE510.571v02-00 6/27 AD\1003422SL.doc

SL

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.

storile. Ta odpor je še povečala trenutna 
gospodarska kriza, ki je spodbudila 
različne tretje države k sprejetju 
protekcionističnih politik in politik 
notranjega trga, kar povzroča izgubo 
tujim ekonomskim operaterjem.

Predlog spremembe 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Po zaprtju trgov tretjih držav so 
gospodarski subjekti Unije izpostavljeni 
omejevalnim praksam pri javnih naročilih 
v številnih trgovinskih partnericah Unije. 
Navedene omejevalne prakse pri javnih 
naročilih povzročajo izgubo številnih 
trgovinskih priložnosti, zlasti v 
železniškem, gradbenem in tekstilnem 
sektorju ter v sektorju visoke tehnologije.

Predlog spremembe 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Direktiva 2004/17/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 
o usklajevanju postopkov za oddajo javnih 
naročil naročnikov v vodnem, energetskem 
in transportnem sektorju ter sektorju 
poštnih storitev in Direktiva 2004/18/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
31. marca 2004 o usklajevanju postopkov 
za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in 
storitev vsebujeta le nekaj določb o zunanji 
razsežnosti politike javnih naročil Unije, 
zlasti člena 58 in 59 Direktive 2004/17/ES. 
Vendar imajo te določbe le omejeno
področje uporabe, naročniki pa jih zaradi 
pomanjkanja smernic ne uporabljajo 
veliko.

(7) Direktiva 2004/17/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 
o usklajevanju postopkov za oddajo javnih 
naročil naročnikov v vodnem, energetskem 
in transportnem sektorju ter sektorju 
poštnih storitev in Direktiva 2004/18/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
31. marca 2004 o usklajevanju postopkov 
za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in 
storitev vsebujeta le nekaj določb o zunanji 
razsežnosti politike javnih naročil Unije, 
zlasti člena 58 in 59 Direktive 2004/17/ES. 
Vendar so te določbe omejene na javna 
naročila gospodarskih javnih služb,
njihovo področje uporabe pa ne zadostuje, 
da bi pomembno vplivale na pogajanja o 
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dostopu do trga.

Predlog spremembe 6
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 temelji na enotnih načelih. V tem 
kontekstu mora Unija povečati svojo 
pogajalsko moč, da bi na podlagi svojega 
primarnega prava in sekundarnih aktov 
izboljšala dostop do javnih trgov tretjih 
držav.

Predlog spremembe 7
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] bi morali imeti 
možnost, da izločijo iz postopkov za 
oddajo javnih naročil ponudbe, ki 
vsebujejo blago in/ali storitve s poreklom 
iz tretjih držav, kjer vrednost izključenega 
blaga ali storitev presega 50 % celotne 
vrednosti tega blaga ali storitev.

Predlog spremembe 8
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 

črtano
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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.

Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da bi se Komisiji omogočila odločitev 
o vsaki izločitvi blaga in storitev tretje 
države, ki niso vključeni v mednarodnih 
obveznostih Unije, bi morali javni organi 
naročniki/naročniki Komisijo uradno 
obvestiti o svoji nameri, da izločijo take 
blago in storitve, in sicer z uporabo 
standardnega obrazca, ki vsebuje zadostne 
informacije, da se Komisiji omogoči 
sprejem odločitve.

(14) Da bi lahko Komisija ocenila, ali se 
naj izločijo blago in storitve tretje države, 
ki niso vključeni v mednarodnih 
obveznostih Unije, bi morali javni organi 
naročniki/naročniki Komisijo uradno 
obvestiti o svoji nameri o izločitvi tega 
blaga in storitev, in sicer z uporabo 
standardnega obrazca, ki vsebuje zadostne 
informacije, da se Komisiji omogoči 
sprejem odločitve.

Predlog spremembe 10
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 

(15) Za naročila, katerih ocenjena vrednost 
je 5.000.000 EUR ali več, bi morala 
Komisija dovoliti 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 
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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.

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.

Predlog spremembe 11
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.

črtano

Predlog spremembe 12
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 

črtano
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postopkov zbiranja ponudb s katerim koli 
drugim ukrepom kot tistimi, ki so določeni 
v tej uredbi.

Predlog spremembe 13
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, 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
to uredbo. 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.

Predlog spremembe 14
Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Nujno je, da imajo javni organi 
naročniki/naročniki dostop do veliko 
različnih visokokakovostnih proizvodov, ki 
izpolnjujejo njihove zahteve glede nabave 
po konkurenčnih cenah. Zato bi morali 
javni organi naročniki/naročniki imeti 
možnost, da začasno ne uporabljajo 
ukrepov, ki omejujejo dostop izključenih 
blaga in storitev, kadar ni na voljo blaga 
in/ali storitev Unije in/ali vključenega 

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

blaga in/ali storitev, ki bi izpolnjevale 
zahteve javnega organa 
naročnika/naročnika, da se zavarujejo 
bistvene javne potrebe, na primer zdravje 
in javna varnost.

Predlog spremembe 15
Predlog uredbe
Poglavje 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obravnava vključenih in izključenih blaga 
in storitev, neobičajno nizke ponudbe

Obravnava vključenih in izključenih blaga 
in storitev

Predlog spremembe 16
Predlog uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obravnava vključenih blaga in storitev Splošne določbe
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.

1. 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.

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 naslednjih 
kategorij tretjih držav se obravnavajo kot 
vključeni blago in storitve:

(a) najmanj razvite države iz priloge I 
Uredbe (ES) št. 732/2008;
(b) države, ki jih je Svetovna banka 
razvrstila kot države z nizkim dohodkom 
tri zaporedna leta.
2. Države članice ali njihovi javni organi 
naročniki/naročniki z nobenim ukrepom, 
razen tistih iz te uredbe, ne omejijo 
dostopa izključenega blaga ali storitev do 
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njihovih postopkov javnih naročil.
3. Izključeno blago in storitve so lahko 
predmet omejevalnih ukrepov, ki jih 
sprejme Komisija v skladu z določbami iz 
členov 10 in 11.

Predlog spremembe 17
Predlog uredbe
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5 črtano
Pravila za dostop za izključene blago in 

storitve
Izključeni blago in storitve so lahko 
predmet omejevalnih ukrepov, ki jih 
sprejme Komisija:
a) na podlagi zahteve posameznih 
naročnikov v skladu s pravili iz člena 6;
b) v skladu s pravili iz členov 10 in 11.

Predlog spremembe 18
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
storitve

Izločitev ponudb, ki vsebujejo izključeno
blago ali storitve

Predlog spremembe 19
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na zahtevo javnih organov Javni organi naročniki/naročniki lahko iz 
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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.

postopkov za oddajo naročil 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, pod naslednjimi pogoji. 

Predlog spremembe 20
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – alinea 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

Predlog spremembe 21
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.

3. Kadar javni organi naročniki/naročniki 
prejmejo ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje 
iz odstavka 1, za katere nameravajo zato 
zahtevati izločitev, o tem v enem tednu
uradno obvestijo Komisijo. Med 
postopkom uradnega obveščanja lahko 
javni organi naročniki/naročniki 
nadaljujejo z analizo ponudb.
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Predlog spremembe 22
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. 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).

Predlog spremembe 23
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6b. 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).

Predlog spremembe 24
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 

črtano
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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.

Predlog spremembe 25
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pri sprejemanju izvedbenih aktov v 
skladu z odstavkom 3 Komisija 
načrtovano izločitev odobri v naslednjih 
primerih:

črtano

(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 
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sporazumih.

Predlog spremembe 26
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.

Predlog spremembe 27
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

Predlog spremembe 28
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, 

črtano
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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).

Predlog spremembe 29
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

Predlog spremembe 30
Predlog uredbe
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6a
Presoja izločitve ponudb, ki vsebujejo 

izključeno blago ali storitve
1. Komisija presodi sklep javnih organov 
naročnikov/naročnikov za izločitev 
ponudb, ki vsebujejo blago ali storitve s 
poreklom iz tretjih držav, iz postopkov 
dodeljevanja pogodb v skladu s členom 
6(1).
Komisija za presojo preuči zlasti:
(a) ali so si javni organi 
naročniki/naročniki pravilno razložili 
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merila iz člena 6(1);
(b) ali izločitev krši obveznosti glede 
dostopa do trga, ki jih je Unija sprejela v 
mednarodnih sporazumih.
2. V primeru, da Komisija ne potrdi 
izvedene izločitve, sporoči svoje nesoglasje 
javnim organom naročnikom/naročnikom 
v obdobju treh tednov, ki se začne prvi 
delovni dan po datumu prejema uradnega 
obvestila iz člena 6(3).

Predlog spremembe 31
Predlog uredbe
Člen 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6b
Potrditev izločitev ponudb, ki vsebujejo 
blago ali storitve, ki niso predvideni v 
pogodbah, katerih vrednost je 
5.000.000 EUR ali več
Komisija presodi sklep javnih organov 
naročnikov/naročnikov za izločitev 
ponudb, ki vsebujejo blago ali storitve s 
poreklom iz tretjih držav, za pogodbe, 
katerih ocenjena vrednost je 
5.000.000 EUR ali več, iz postopka za 
dodeljevanje naročil v skladu s členom 
6(1).
Komisija 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 
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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.
Komisija ne odobri načrtovane izločitve, 
če ta krši obveznosti glede dostopa do 
trga, ki jih je Unija sprejela v 
mednarodnih sporazumih.
3. Pri presojanju, ali pomanjkanje 
ustrezne vzajemnosti obstaja, Komisija 
preuči naslednje:
(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.
4. 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.
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5. Preden Komisija sprejme odločitev v 
skladu z odstavkom 4, zasliši zadevnega 
ponudnika ali ponudnike in javne organe 
naročnike/naročnike.

Predlog spremembe 32
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

Predlog spremembe 33
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zlasti Komisija upošteva, ali so bile 
številne načrtovane izločitve odobrene v 
skladu s členom 6(3) te uredbe.

Zlasti Komisija upošteva, ali so bile 
številne načrtovane izločitve odobrene v 
skladu s členom 6(a)(4) te uredbe.

Predlog spremembe 34
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.

2. Preiskava iz odstavka 1 se izvede na 
podlagi meril, določenih v členu 6(b)(2)(3).

Predlog spremembe 35
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3
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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 devetih mesecih po začetku 
preiskave.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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).

črtano

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 
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preiskave. V ustrezno utemeljenih 
primerih se to obdobje lahko podaljša za 
dva meseca.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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).

Predlog spremembe 39
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Kadar se na podlagi preiskave ugotovi, da 
tretja država ohranja omejevalne ukrepe pri 
javnih naročilih, jo Komisija pozove k 
udeležbi v posvetovanjih s ciljem 
zagotovitve, da lahko gospodarski subjekti, 
blago in storitve Unije sodelujejo v 
postopkih v zvezi z oddajo ponudb za 
oddajo javnih naročil v tej državi pod 
pogoji, ki niso nič manj ugodni od tistih, ki 
veljajo za nacionalne gospodarske 
subjekte, blago in storitve zadevne države, 
ter tudi s ciljem zagotovitve uporabe načel 
preglednosti in enake obravnave.
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Predlog spremembe 40
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 3

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:

Predlog spremembe 41
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 bistveno 
razširila in olajšala dostop na svoj trg za
javna naročila ponudnikov iz EU, 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.

Predlog spremembe 42
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija lahko posvetovanje zaključi, 
če zadevna država sprejme mednarodne 
obveznosti, dogovorjene z Unijo, v 
katerem koli od naslednjih okvirov:

črtano

(a) pristop k Sporazumu STO o vladnih 
naročilih,
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(b) sklenitev dvostranskega sporazuma z 
Unijo, ki vključuje tudi obveznosti glede 
dostopa do trga na področju javnih 
naročil,
(c) razširitev njenih obveznosti glede 
dostopa do trga, sprejetih v okviru 
Sporazuma STO o vladnih naročilih ali 
na podlagi dvostranskega sporazuma, 
sklenjenega z Unijo v tem okviru.
Posvetovanje se lahko zaključi tudi v 
primerih, kadar se omejevalni ukrepi pri 
javnih naročilih, ko se te obveznosti
sprejmejo, še vedno izvajajo, če te 
vsebujejo podrobne določbe v zvezi s 
postopnim opuščanjem zadevnih praks.

Predlog spremembe 43
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 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.

Predlog spremembe 44
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 

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(b)(3), Komisija sprejme izvedbene 
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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).

akte, da se začasno omeji dostop 
izključenih blaga in storitev s poreklom iz 
tretje države. Ti izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 17(2).

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 11 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preklic ali začasna odložitev ukrepov Obnova, preklic ali začasna odložitev 
ukrepov

Obrazložitev

Treba je dodati postopek pregleda.

Predlog spremembe 46
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar Komisija meni, da razlogi, ki 
upravičujejo ukrepe, sprejete v skladu s 
členoma 9(4) in 10, ne veljajo več, lahko
Komisija sprejme izvedbeni ukrep o:

Potem ko se prepriča, da razlogi, ki 
upravičujejo ukrepe, sprejete v skladu s 
členoma 9(4) in 10, ne veljajo več, 
Komisija sprejme izvedbeni ukrep o:

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija v skladu s svojim sklepom iz 
člena 10(1) redno spremlja položaj v 
zadevni tretji državi in letno poroča 
Evropskemu parlamentu ter Svetu, ali so 
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bili sprejeti popravni/izboljševalni ukrepi.

Obrazložitev

Ta dodatek omogoča letni pregled situacije v tretji državi.

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar Komisija meni, da razlogi, ki 
upravičujejo ukrepe, sprejete v skladu s 
členoma 9(4) in 10, še vedno veljajo po 
zaključku začasnega obdobja v skladu s 
členom 10(1), lahko sprejme izvedbeni akt
za obnovitev ukrepov za nadaljnje obdobje 
do največ pet let, ki se lahko obnovi 
vsakih nadaljnjih pet let.

Obrazložitev

Zagotovi se postopek za obnovitev ukrepov, sprejetih v skladu s členom 9(4).

Predlog spremembe 49
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) bi uporaba ukrepa privedla do 
nesorazmernega povišanja cene ali 
stroškov naročila.

črtano
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