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8.1.2014 A7-0454/98 

Predlog spremembe  98 
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 21 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) Kadar ima Komisija na podlagi 
informacij, ki so ji na voljo, razlog za 
domnevo, da je tretja država sprejela 
omejevalne prakse pri javnih naročilih ali 
da jih ohranja, bi ji moralo biti omogočeno, 
da začne preiskavo. Če se obstoj 
omejevalne prakse pri javnih naročilih v 
tretji državi potrdi, bi morala Komisija 
povabiti zadevno državo k posvetovanjem 
z namenom, da se izboljšajo priložnosti za 
oddajo ponudb za gospodarske subjekte, 
blago in storitve pri javnih naročilih v tej 
državi. 

(21) Kadar ima Komisija na podlagi 
informacij, ki so ji na voljo, razlog za 
domnevo, da je tretja država sprejela 
nezakonite omejevalne prakse pri javnih 
naročilih ali da jih ohranja, bi ji moralo biti 
omogočeno, da začne preiskavo. Če se 
obstoj nezakonite omejevalne prakse pri 
javnih naročilih v tretji državi potrdi, bi 
morala Komisija povabiti zadevno državo 
k posvetovanjem z namenom, da se 
izboljšajo priložnosti za oddajo ponudb za 
gospodarske subjekte, blago in storitve pri 
javnih naročilih v tej državi. 

Or. en 
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8.1.2014 A7-0454/99 

Predlog spremembe  99 
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 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 
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. 

(23) Če se ugotovijo primeri socialnega ali 
okoljskega dumpinga, lahko ti ukrepi 
pomenijo obvezno izločitev nekaterih 
blaga in storitev podjetja iz tretje države iz 
postopkov javnih naročil v Evropski uniji 
ali uporabo obveznega pribitka na ceno za 
ponudbe, sestavljene iz blaga ali storitev 
tega podjetja. 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. 

Or. en 
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8.1.2014 A7-0454/100 

Predlog spremembe  100 
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 
Člen 7 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kadar namerava javni organ 
naročnik/naročnik na podlagi člena 69 
direktive o javnih naročilih ali na podlagi 
člena 79 direktive o javnih naročilih 
naročnikov v vodnem, energetskem in 
transportnem sektorju ter sektorju poštnih 
storitev, po preverjanju pojasnil ponudnika, 
sprejeti neobičajno nizko ponudbo, ki 
vsebuje blago in/ali storitve s poreklom 
izven Unije, v katerih vrednost 
izključenega blaga ali storitev presega 
50 % celotne vrednosti blaga ali storitev, ki 
sestavljajo ponudbo, o tem obvesti druge 
ponudnike v pisni obliki, vključno z razlogi 
za neobičajno nizko naravo cene ali 
zaračunanih stroškov. 

Kadar namerava javni organ 
naročnik/naročnik na podlagi člena 69 
direktive o javnih naročilih ali na podlagi 
člena 79 direktive o javnih naročilih 
naročnikov v vodnem, energetskem in 
transportnem sektorju ter sektorju poštnih 
storitev, po preverjanju pojasnil ponudnika, 
sprejeti neobičajno nizko ponudbo, ki 
vsebuje blago in/ali storitve s poreklom 
izven Unije, v katerih vrednost 
izključenega blaga ali storitev presega 
50 % celotne vrednosti blaga ali storitev, ki 
sestavljajo ponudbo, o tem obvesti druge 
ponudnike v pisni obliki, vključno z razlogi 
za neobičajno nizko naravo cene ali 
zaračunanih stroškov, vključno z 
informacijami glede povezanih okoljskih, 
delovnih in plačnih pogojev, da bi 
preprečili socialni ali okoljski dumping. 

 Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da gospodarski subjekti pri 
izvajanju javnih naročil izpolnjujejo 
veljavne obveznosti na področju 
okoljskega, socialnega in delovnega 
prava, ki so določene v zakonodaji Unije, 
nacionalni zakonodaji, kolektivnih 
pogodbah ali predpisih mednarodnega 
okoljskega, socialnega in delovnega 
prava, naštetih v Prilogi XI k Direktivi 
.../2014/EU o javnih naročilih. 
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8.1.2014 A7-0454/101 

Predlog spremembe  101 
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 
Člen 10 – odstavek 2 – točka b 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) obvezen pribitek na ceno za tisti del 
ponudbe, ki je sestavljen iz izključenega 
blaga ali storitev s poreklom iz države, ki 
je sprejela ali ohranja omejevalno prakso 
pri javnih naročilih. 

(b) v ugotovljenih primerih okoljskega ali 
socialnega dumpinga obvezen pribitek na 
ceno za tisti del ponudbe, ki je sestavljen iz 
izključenega blaga ali storitev, ali za 
zadevnega ponudnika. 

Or. en 
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8.1.2014 A7-0454/102 

Predlog spremembe  102 
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 
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 3 – točka d a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) informacije glede okoljskih, delovnih 
in plačnih pogojev iz ponudbe, da bi 
preprečili socialni ali okoljski dumping; 

Or. en 

 
 


