
 

AM\1014832SL.doc  PE527.185v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

8.1.2014 A7-0454/93 

Predlog spremembe  93 
Daniel Caspary 
v imenu skupine PPE 
 
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 1 – odstavek 2 – pododstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ta uredba se uporablja za oddajo naročil, 
kjer se blago ali storitve nabavijo za vladne 
potrebe in ne z namenom preprodaje na 
trgu ali uporabe v proizvodnji blaga ali pri 
opravljanju storitev za komercialno 
prodajo. 

Ta uredba se uporablja za oddajo naročil, 
kjer se blago ali storitve nabavijo za vladne 
potrebe, ter za dodelitev koncesij za 
gradnje in storitve za vladne namene in ne 
z namenom preprodaje na trgu ali uporabe 
v proizvodnji blaga ali pri opravljanju 
storitev za komercialno prodajo. 

Or. en 
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8.1.2014 A7-0454/94 

Predlog spremembe  94 
Emma McClarkin, Helmut Scholz, Paul Murphy, Judith Sargentini, Heide Rühle, 
Christofer Fjellner in drugi 
 
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 
– 

 Predlog zavrnitve 

  Evropski parlament zavrne predlog 

Komisije. 

Or. en 
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8.1.2014 A7-0454/95 

Predlog spremembe  95 
Helmut Scholz 
v imenu skupine GUE/NGL 
 
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 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 
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. 

(6) Številne tretje države ne želijo odpreti 
svojih trgov javnih naročil mednarodni 
konkurenci ali jih odpreti bolj, kot so to že 
storile, saj menijo, da so javna naročila 

pomembno orodje za obravnavo razvojnih 

potreb prebivalstva, zlasti na podeželju. 
Zato so gospodarski subjekti Unije 
izpostavljeni omejevalnim praksam pri 
javnih naročilih v mnogih trgovinskih 
partnericah Unije.  

Or. en 
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8.1.2014 A7-0454/96 

Predlog spremembe  96 
Helmut Scholz 
v imenu skupine GUE/NGL 
 
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 10 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Cilja izboljšanja dostopa 

gospodarskih subjektov EU do trgov 

javnih naročil nekaterih tretjih držav, ki 

so zaščiteni z omejevalnimi ukrepi pri 

javnih naročilih, in ohranitve enakih 

konkurenčnih pogojev na evropskem 

enotnem trgu zahtevata, da se obravnava 

blaga in storitev tretjih držav, ki niso 

vključeni v mednarodnih obveznostih 

Unije, uskladi po vsej Evropski uniji.  

črtano 

Or. en 
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8.1.2014 A7-0454/97 

Predlog spremembe  97 
Helmut Scholz 
v imenu skupine GUE/NGL 
 
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 19 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Ker imajo javni organi 
naročniki/naročniki več težav pri 
ocenjevanju pojasnil ponudnikov pri 
ponudbah, 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, je primerno zagotoviti večjo 
preglednost pri obravnavi neobičajno 
nizkih ponudb. Poleg pravil iz člena 69 
direktive o javnih naročilih in člena 79 
direktive o javnih naročilih naročnikov v 
vodnem, energetskem in transportnem 
sektorju ter sektorju poštnih storitev bi 
javni organ naročnik/naročnik, ki namerava 
sprejeti takšno neobičajno nizko ponudbo, 
moral o tem pisno obvestiti druge 
ponudnike, vključno z razlogi za 
neobičajno nizko naravo cene ali 
zaračunanih stroškov. To zadevnim 
ponudnikom omogoča, da prispevajo k bolj 
natančni oceni, ali bo izbrani ponudnik 
lahko v celoti izvedel naročilo pod pogoji, 
opredeljenimi v razpisni dokumentaciji. 
Zato bi s temi dodatnimi informacijami 
dosegli enakovrednejše konkurenčne 
pogoje na trgu javnih naročil EU. 

(19) Ker imajo javni organi 
naročniki/naročniki več težav pri 
ocenjevanju pojasnil ponudnikov pri 
ponudbah, 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, je primerno zagotoviti večjo 
preglednost pri obravnavi neobičajno 
nizkih ponudb. Poleg pravil iz člena 69 
direktive o javnih naročilih in člena 79 
direktive o javnih naročilih naročnikov v 
vodnem, energetskem in transportnem 
sektorju ter sektorju poštnih storitev bi 
javni organ naročnik/naročnik, ki namerava 
sprejeti takšno neobičajno nizko ponudbo, 
moral o tem pisno obvestiti druge 
ponudnike, vključno z razlogi za 
neobičajno nizko naravo cene ali 
zaračunanih stroškov, vključno z 
informacijami glede povezanih okoljskih, 

delovnih in plačilnih pogojev, da bi 

preprečili socialni ali okoljski dumping. 
To zadevnim ponudnikom omogoča, da 
prispevajo k bolj natančni oceni, ali bo 
izbrani ponudnik lahko v celoti izvedel 
naročilo pod pogoji, opredeljenimi v 
razpisni dokumentaciji. Zato bi s temi 
dodatnimi informacijami dosegli 
enakovrednejše konkurenčne pogoje na 
trgu javnih naročil EU. 
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