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Predlog spremembe  90 
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 13 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Zaradi preglednosti bi morali javni 

organi naročniki/naročniki, ki nameravajo 

uveljaviti svojo pristojnost iz 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. 

(13) Zaradi preglednosti bi morali javni 

organi naročniki/naročniki, ki nameravajo 

uveljaviti svojo pristojnost iz 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 uvodnem delu „tehničnih 

specifikacij“ ali v „opisnem dokumentu“ 

iz točke 15 člena 2(1) Direktive 

[2014/.../EU] o javnih naročilih in 

točke 15 člena 2 Direktive [2014/.../EU] o 

javnih naročilih naročnikov v vodnem, 

energetskem in transportnem sektorju ter 

sektorju poštnih storitev, ali pa v uvodnem 

delu „tehničnih in funkcionalnih zahtev“ 

iz člena 2(13) Direktive [2014/.../EU] o 

podeljevanju koncesijskih pogodb. 

Or. en 
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Predlog spremembe  91 
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 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
14
. 

(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. V svoji odločitvi o začetku 

postopka zunanje preiskave bi morala 

upoštevati število zahtev javnih organov 

naročnikov/naročnikov ali držav članic. 

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
14
. 

_____________ _______________ 

14
 UL L 349, 31.12.1994. 

14
 UL L 349, 31.12.1994. 
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Predlog spremembe  92 
Malcolm Harbour 
v imenu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov 

 

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 
Člen 6 – odstavek 7 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Javni organi naročniki/naročniki, ki so 

izločili ponudbe v skladu z odstavkom 1, 

to navedejo v obvestilu o oddaji naročila, 

ki ga objavijo v skladu s členom 35 

Direktive 2004/18/ES, členom 42 

Direktive 2004/17/ES ali členom 27 

direktive o podeljevanju koncesijskih 

pogodb. Komisija sprejme izvedbene akte 

o določitvi standardnih obrazcev za 

obvestila o oddaji naročila. Zadevni 

izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

svetovalnim postopkom iz člena 17(3). 

7. Kadar so ponudbe izločene v skladu z 

odstavkom 3, javni organi 

naročniki/naročniki to navedejo v obvestilu 

o oddaji naročila, vključno z razlogi za 

izločitev, ki ga objavijo v skladu s 

členom 35 Direktive 2004/18/ES, 

členom 42 Direktive 2004/17/ES ali 

členom 27 direktive o podeljevanju 

koncesijskih pogodb. Komisija sprejme 

izvedbene akte o določitvi standardnih 

obrazcev za obvestila o oddaji naročila. 

Zadevni izvedbeni akti se sprejmejo v 

skladu s svetovalnim postopkom iz 

člena 17(3). 

Or. en 

 

 


