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8.1.2014 A7-0454/86 

Predlog spremembe  86 

Daniel Caspary 

v imenu skupine PPE 

Bernd Lange 

v imenu skupine S&D 

Metin Kazak 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A7-0454/2013 

Daniel Caspary 

Dostop blaga in storitev do trgov javnih naročil 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4a) Spremenjeni večstranski Sporazum o 
vladnih naročilih (GPA) v okviru 
Svetovne trgovinske organizacije (STO) 
omogoča zgolj omejen dostop do trga za 
podjetja Unije za trge javnih naročil 
tretjih držav in velja zgolj za omejeno 
število članic STO, ki so podpisnice GPA. 
Unija je spremenjeni GPA ratificirala 
decembra 2013. 

Or. en 
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8.1.2014 A7-0454/87 

Predlog spremembe  87 

Daniel Caspary 

v imenu skupine PPE 

Bernd Lange 

v imenu skupine S&D 

Metin Kazak 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A7-0454/2013 

Daniel Caspary 

Dostop blaga in storitev do trgov javnih naročil 

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

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
10
 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
11
 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
10
 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
11
 vsebujeta le nekaj določb o 

zunanji razsežnosti politike javnih naročil 

Unije, zlasti člena 58 in 59 

Direktive 2004/17/ES. Vendar so imele te 
določbe le omejeno področje uporabe, 

naročniki pa jih zaradi pomanjkanja 

smernic niso veliko uporabljali, zato bi jih 
bilo treba nadomestiti z bolj jedrnatimi in 
uporabnimi določbami. 

__________________ __________________ 

10
 UL L 134, 30.4.2004, str. 1. 

10
 UL L 134, 30.4.2004, str. 1. 

11
 UL L 134, 30.4.2004, str. 114. 

11
 UL L 134, 30.4.2004, str. 114. 

Or. en 
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8.1.2014 A7-0454/88 

Predlog spremembe  88 

Daniel Caspary 

v imenu skupine PPE 

Bernd Lange 

v imenu skupine S&D 

Metin Kazak 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A7-0454/2013 

Daniel Caspary 

Dostop blaga in storitev do trgov javnih naročil 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (7a) Dostop do trga za ponudnike iz tretjih 
držav za trge javnih naročil Unije bi bilo 
treba zagotoviti v skladu z Direktivami 
2014/.../EU12, 2014/.../EU13 in 
2014/.../EU14 Evropskega parlamenta in 
Sveta. 

 __________________ 

 
12 Direktiva 2014/.../EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne ... o javnih 
naročilih (UL L ...). 

 13 Direktiva 2014/.../EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne ... o javnih 
naročilih naročnikov v vodnem, 
energetskem in transportnem sektorju ter 
sektorju poštnih storitev (UL L ...). 

 14 Direktiva 2014/.../EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne ... o 
podeljevanju koncesijskih pogodb (UL L 
...). 

Or. en 
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8.1.2014 A7-0454/89 

Predlog spremembe  89 

Daniel Caspary 

v imenu skupine PPE 

Bernd Lange 

v imenu skupine S&D 

Metin Kazak 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A7-0454/2013 

Daniel Caspary 

Dostop blaga in storitev do trgov javnih naročil 

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

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
13
] 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) Če bo Komisija začela preiskavo 
zunanjih javnih naročil z namenom 
ugotoviti, ali je pri dostopu to trgov javnih 
naročil tretjih drža prisotno pomanjkanje 
ustrezne vzajemnosti, 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
13
] 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. 

__________________ __________________ 

13
 UL L…. 

13
 UL L…. 

 

Or. en 

 

 


