
 

 

P7_TA(2014)0027 

Dostop blaga in storitev do trgov javnih naročil ***I 

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete dne 15. januarja 2014, k predlogu uredbe 

Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu blaga in storitev tretje države do notranjega 

trga javnih naročil Unije ter postopkih za podporo pogajanjem o dostopu blaga in storitev 

Unije do trgov javnih naročil tretjih držav (COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 

2012/0060(COD))1 

 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Sprememba  1 

Predlog uredbe 

Naslov 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

Predlog Predlog 

UREDBA EVROPSKEGA 

PARLAMENTA IN SVETA 

UREDBA EVROPSKEGA 

PARLAMENTA IN SVETA 

o dostopu blaga in storitev tretje države do 

notranjega trga javnih naročil Unije ter 

postopkih za podporo pogajanjem o 

dostopu blaga in storitev Unije do trgov 

javnih naročil tretjih držav 

o dostopu blaga in storitev tretje države do 

notranjega trga javnih naročil in koncesij 

Unije ter postopkih za podporo pogajanjem 

o dostopu blaga in storitev Unije do trgov 

javnih naročil in koncesij tretjih držav 

(Besedilo velja za EGP) (Besedilo velja za EGP) 

 

 

Sprememba  2 

Predlog uredbe 

Navedba sklicevanja 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 – ob upoštevanju spremenjenih direktiv o 

javnih naročilih (2011/0438(COD), 

2011/0439(COD) in 2011/0437(COD)); 

 

 

                                                 
1  Zadeva je bila v skladu z drugim pododstavkom člena 57(2) Poslovnika vrnjena pristojnemu 

odboru v ponovno obravnavo (A7-0454/2013). 



 

 

Sprememba  3 

Predlog uredbe 

Navedba sklicevanja 3 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 – ob upoštevanju spremenjenega 

večstranskega sporazuma o javnih 

naročilih; 

 

 

 

Sprememba  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(1) Člen 21 Pogodbe o Evropski uniji 

določa, da Unija določi in izvaja skupne 

politike in ukrepe ter si prizadeva za visoko 

stopnjo sodelovanja na vseh področjih 

mednarodnih odnosov za, med drugim, 

spodbujanje vključitve vseh držav v 

svetovno gospodarstvo, skupaj s postopno 

odpravo omejitev v mednarodni trgovini. 

(1) Člen 21 Pogodbe o Evropski uniji 

določa, da Unija določi in izvaja skupne 

politike in ukrepe ter si prizadeva za visoko 

stopnjo sodelovanja na vseh področjih 

mednarodnih odnosov za, med drugim, 

ohranjanje svojih vrednot, bistvenih 

interesov, varnosti, neodvisnosti in 

integritete ter za spodbujanje vključitve 

vseh držav v svetovno gospodarstvo, 

skupaj s postopno odpravo omejitev v 

mednarodni trgovini; 

 

Sprememba  86 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (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. 



 

 

 

Sprememba  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(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 

in koncesij Unije ter njenih trgovinskih 

partneric v duhu vzajemnosti in 

medsebojne koristi. 

 

 

Sprememba  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (5a) Javna naročila so pomemben del 

bruto domačega proizvoda Unije in bi jih 

bilo treba zato izkoristiti za okrepitev 

potenciala Unije za inovacije in 

industrijsko proizvodnjo. Zato je treba 

glede na strategijo za trajnostno 

industrijsko politiko v Uniji izključiti 

nepoštene ponudbe, ki vsebujejo blago 

in/ali storitve s poreklom zunaj Unije. 

Hkrati je treba zagotoviti vzajemnost in 

poštene pogoje za dostop na trg 

industrijskih sektorjev Unije. 

 

 

Sprememba  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (5b) Trgovinska politika Unije bi morala 

pomagati pri odpravljanju revščine po 



 

 

vsem svetu z omogočanjem boljših 

delovnih pogojev, zdravja in varstva pri 

delu ter z zagotavljanjem temeljnih pravic. 

 

 

Sprememba  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(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 in svojih 

koncesij 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. 

 

Sprememba  87 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(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 storitev10 in Direktiva 2004/18/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

31. marca 2004 o usklajevanju postopkov 

za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in 

storitev11 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 storitev10 in Direktiva 2004/18/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

31. marca 2004 o usklajevanju postopkov 

za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in 

storitev11 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. 

 

Sprememba  88 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (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 

...). 

 

Sprememba  9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(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 in koncesij temelji na enotnih 

načelih. 

 



 

 

Sprememba  10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(9) Zaradi pravne varnosti za gospodarske 

subjekte Unije in tretjih držav ter javne 

organe naročnike/naročnike bi se morale 

mednarodne obveznosti glede dostopa do 

trga, ki jih je Unija sprejela v odnosu do 

tretjih držav na področju javnih naročil, 

upoštevati v pravnem redu EU, s čimer bi 

se zagotovila njihova učinkovita uporaba. 

Komisija bi morala izdati smernice o 

uporabi obstoječih mednarodnih 

obveznosti Evropske unije glede dostopa 

do trga. Te smernice bi bilo treba redno 

posodabljati in zagotavljati informacije, ki 

so preproste za uporabo. 

(9) Zaradi pravne varnosti za gospodarske 

subjekte Unije in tretjih držav ter javne 

organe naročnike/naročnike bi se morale 

mednarodne obveznosti glede dostopa do 

trga, ki jih je Unija sprejela v odnosu do 

tretjih držav na področju javnih naročil in 

koncesij, upoštevati v pravnem redu EU, s 

čimer bi se zagotovila njihova učinkovita 

uporaba. Komisija bi morala izdati 

smernice o uporabi obstoječih 

mednarodnih obveznosti Evropske unije 

glede dostopa do trga. Te smernice bi bilo 

treba redno posodabljati in zagotavljati 

informacije, ki so preproste za uporabo. 

 

 

Sprememba  11 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (9a) Komisija bi morala zagotoviti, da ne 

bo financirala programov, katerih oddaja 

in izvedba mednarodnih javnih naročil ne 

bi bila v skladu z načeli iz direktiv o 

javnih naročilih (2011/0438(COD), 

2011/0439(COD) in 2011/0437(COD)). 

 

Sprememba  12 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(10) Cilja izboljšanja dostopa gospodarskih 

subjektov EU do trgov javnih naročil 

nekaterih tretjih držav, ki so zaščiteni z 

omejevalnimi ukrepi pri javnih naročilih, 

(10) Cilja izboljšanja dostopa gospodarskih 

subjektov EU do trgov javnih naročil in 

koncesij nekaterih tretjih držav, ki so 

zaščiteni z omejevalnimi ukrepi pri javnih 



 

 

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. 

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. 

 

 

Sprememba  13 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(11) V ta namen bi bilo treba določiti 

pravila o poreklu, da javni organi 

naročniki/naročniki vedo, ali so blago in 

storitve vključeni v mednarodnih 

obveznostih Evropske unije. Porekla blaga 

bi bilo treba določiti v skladu s členi od 22 

do 26 Uredbe (ES) št. 2913/1992 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku 

Skupnosti12. V skladu s to uredbo bi bilo 

treba blago šteti za blago Unije, če je v 

celoti pridobljeno ali izdelano v Uniji. Za 

blago, v proizvodnjo katerega je bila 

vključena ena ali več tretjih držav, bi bilo 

treba šteti, da ima poreklo v državi, kjer je 

potekala zadnja znatna gospodarsko 

utemeljena predelava ali obdelava v 

podjetju, opremljenem za ta namen, 

katerega rezultat je izdelava novega 

proizvoda ali predstavlja pomembno 

stopnjo proizvodnje. Poreklo storitve bi 

bilo treba določiti na podlagi porekla 

fizične ali pravne osebe, ki jo opravlja. 

Smernice, navedene v uvodni izjavi 9, bi 

morale zajemati praktično uporabo pravil o 

poreklu. 

(11) V ta namen bi bilo treba določiti 

pravila o poreklu, da javni organi 

naročniki/naročniki vedo, ali so blago in 

storitve vključeni v mednarodnih 

obveznostih Evropske unije. Poreklo blaga 

bi bilo treba določiti v skladu s členi od 59 

do 63 Uredbe (EU) št. 952/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta, vključno 

z dodatnimi določbami, ki jih je treba 

sprejeti v skladu s členom 65 navedene 

uredbe. V skladu s to uredbo bi bilo treba 

blago šteti za blago Unije, če je v celoti 

pridobljeno ali izdelano v Uniji. Za blago, 

v proizvodnjo katerega je bila vključena 

ena ali več tretjih držav, bi bilo treba šteti, 

da ima poreklo v državi, kjer je potekala 

zadnja znatna gospodarsko utemeljena 

predelava ali obdelava v podjetju, 

opremljenem za ta namen, katerega rezultat 

je izdelava novega proizvoda ali 

predstavlja pomembno stopnjo 

proizvodnje. Poreklo storitve bi bilo treba 

določiti na podlagi porekla fizične ali 

pravne osebe, ki jo opravlja. Poreklo 

storitve bi bilo treba določiti v skladu z 

načeli Splošnega sporazuma o trgovini s 

storitvami (GATS). Določbe, ki urejajo 

pravila glede porekla storitve, bi morale 

preprečiti izogibanje omejitvam dostopa 

do trga javnih naročil Unije z 

ustanavljanjem podjetij – poštnih 

nabiralnikov. Smernice, navedene v 

uvodni izjavi 9, bi morale zajemati 



 

 

praktično uporabo pravil o poreklu. 

_____________  

12 UL L 302, 19.10.1992, str. 1.  

 

 

Spremembi  14 in 89 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Spremembi 

(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 pogodb13] 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 držav 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 

pogodb13] postopke za podelitev javnih 

naročil ali koncesij, 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. 

To se ne nanaša na postopke za oddajo 

javnih naročil blaga in storitev iz držav 

Evropskega gospodarskega prostora, kot 

je opredeljeno z ustreznimi pravili o 

poreklu, niti naročil blaga in storitev iz 

držav, ki imajo korist od sheme Vse razen 

orožja, kot je navedeno v Prilogi IV k 

Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta1 

(EU) št. 978/2012, niti naročil blaga in 

storitev iz držav v razvoju, ki naj bi bile 

ranljive zaradi pomanjkljive raznolikosti 

in nezadostne povezanosti z mednarodnim 

sistemom trgovanja, kot je opredeljeno v 

Prilogi VII k Uredbi (EU) št. 978/2012. 

________________ ________________ 

13 UL L…. 13 UL L…. 

 13a Uredba (EU) št. 978/2012 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 

2012 o uporabi sheme splošnih tarifnih 



 

 

preferencialov in razveljavitvi Uredbe 

Sveta (ES) št. 732/2008 (UL L 303, 

31.10.2012, str. 1). 

 

Spremembi  15 in 90 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Spremembi 

(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 ali koncesij, 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. 

 

 

Sprememba  16 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 15 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(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 

(15) Za naročila in koncesije, 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 in koncesij med Unijo in 

državo, iz katere blago in/ali storitve 



 

 

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 

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. 

izvirajo, vsebuje, za blago in/ali storitve, za 

katere 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 

ukrepe na področju javnih naročil ali 

podelitve koncesij, kar povzroča 

pomanjkanje ustrezne vzajemnosti pri 

odpiranju trga med Unijo in zadevno tretjo 

državo. Pomanjkanje ustrezne vzajemnosti 

je treba predpostavljati, če omejevalni 

ukrepi naročanja na področju javnih 

naročil ali podelitve koncesij povzročijo 

resne in ponavljajoče se diskriminacije 

gospodarskih subjektov, blaga in 

storitev EU oziroma, je dejstvo, da javni 

organi niso spoštovali določb 

mednarodnega delovnega prava iz Priloge 

XI k Direktivi o javnih naročilih [...] 2014 

in Priloge XIV k Direktivi o javnih 

naročilih naročnikov v vodnem, 

energetskem in transportnem sektorju ter 

sektorju poštnih storitev [...] (2014), 

evropskim podjetjem, ki so poskušala v 

tretjih državah skleniti pogodbe ali 

pridobiti koncesije, povzročilo hude 

težave, o katerih so poročala Komisiji. 

 

 

Sprememba  17 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(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 

(16) Pri presojanju, ali obstaja 

pomanjkanje ustrezne vzajemnosti, bi 

morala Komisija preučiti, do kakšne 

stopnje zakoni zadevne države o javnih 

naročilih in koncesijah zagotavljajo 

preglednost v skladu z mednarodnimi 

standardi na področju javnih naročil in 

koncesij ter 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 



 

 

blago, storitve in gospodarske subjekte 

Unije. 

ali sprejemajo diskriminatorne prakse za 

blago, storitve in gospodarski subjekt 

Unije oziroma do kolikšne mere je dejstvo, 

da javni organi niso spoštovali določb 

mednarodnega delovnega prava iz Priloge 

XI k Direktivi o javnih naročilih [...] 2014 

in Priloge XIV k Direktivi o javnih 

naročilih naročnikov v vodnem, 

energetskem in transportnem sektorju ter 

sektorju poštnih storitev [...] (2014), 

evropskim podjetjem, ki so poskušala v 

tretjih državah skleniti pogodbe ali 

pridobiti koncesije, povzročilo hude 

težave, o katerih so poročala Komisiji. 

 

 

Sprememba  18 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (16a) Javni organi naročniki in Komisija 

morajo pri ocenjevanju ponudb, ki 

vsebujejo blago in/ali storitve s poreklom 

iz tretjih držav, zagotoviti skladnost z 

merili za pravično trgovino ter s 

pravicami delavcev in okoljskimi 

standardi iz člena 15(2) ter Priloge 11 k 

Direktivi o javnih naročilih [...] (2014) 

XXX. 

 

 

Sprememba  19 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(17) Komisiji bi bilo treba omogočiti, da 

prepreči morebitne negativne učinke 

načrtovane izločitve na trgovinska 

pogajanja, ki potekajo z zadevno državo. 

Zato bi bilo treba Komisiji omogočiti, 

kadar med državo in Unijo potekajo 

(17) Komisiji bi bilo treba omogočiti, da 

prepreči morebitne negativne učinke 

načrtovane izločitve na trgovinska 

pogajanja, ki potekajo z zadevno državo. 

Zato bi bilo treba Komisiji omogočiti, 

kadar med državo in Unijo potekajo 



 

 

vsebinska pogajanja glede dostopa do trga 

na področju javnih naročil in Komisija 

meni, da se lahko upravičeno pričakuje 

odprava omejevalnih praks pri javnih 

naročilih v bližnji prihodnosti, sprejetje 

izvedbenega akta, ki določa, da se blago in 

storitve iz zadevne države ne bi smeli 

izločiti iz postopkov v zvezi z oddajo 

javnih naročil za obdobje enega leta. 

vsebinska pogajanja glede dostopa do trga 

na področju javnih naročil in/ali koncesij 

ter Komisija meni, da se lahko upravičeno 

pričakuje odprava omejevalnih praks pri 

javnih naročilih in/ali koncesijah v bližnji 

prihodnosti, sprejetje izvedbenega akta, ki 

določa, da se blago in storitve iz zadevne 

države ne bi smeli izločiti iz postopkov v 

zvezi z oddajo javnih naročil za obdobje 

enega leta. 

 

 

Sprememba  20 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(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 

postopkov zbiranja ponudb s katerim koli 

drugim ukrepom kot tistimi, ki so določeni 

v tej uredbi. 

(18) Glede na dejstvo, da dostop blaga in 

storitev tretje države do trga javnih naročil 

in do koncesij 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 svojih postopkov 

zbiranja ponudb s katerim koli drugim 

ukrepom kot tistimi, ki so določeni v tej 

uredbi oziroma v ustreznem pravu Unije. 

 

Sprememba  21 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(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 

(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. Neobičajno nizke ponudbe 



 

 

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. 

za gradnje, blago ali storitve lahko 

temeljijo na tehnično, ekonomsko ali 

pravno nezanesljivih predpostavkah ali 

praksah. Poleg pravil iz člena 69 Direktive 

2014/XXX/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta13a in člena 79 Direktive 

2014/XXX/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta13b 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. Če ponudnik ne 

more zagotoviti zadovoljive obrazložitve, 

mora biti javnemu organu naročniku 

omogočena možnost zavrnitve ponudbe. 
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. 

 _________________ 

 13a Direktiva 2014/XXX/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta o javnih naročilih 

(UL XXX) (2011/0438(COD)). 

 13b Direktiva 2014/XXX/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta o javnih naročilih 

naročnikov v vodnem, energetskem in 

transportnem sektorju ter sektorju poštnih 

storitev (UL XXX) (2011/0439(COD)). 

 

 

Spremembi  22 in 91 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 20 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Spremembi 

(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 

(20) Komisiji bi moralo biti omogočeno, da 

na lastno pobudo ali na podlagi vloge 

zainteresirane strani ali države članice 

kadarkoli začne zunanjo preiskavo glede 

omejevalnih praks pri javnih naročilih in 



 

 

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 organizacije14. 

koncesijah, 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. 

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 organizacije14. 

________________ ________________ 

14.UL L 349, 31.12.1994 14.UL L 349, 31.12.1994 

 

 

Sprememba  23 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(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 

omejevalne prakse pri javnih naročilih in 

koncesijah 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. 

 

Sprememba  24 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 22 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(22) Če se s posvetovanji z zadevno državo (22) Če se s posvetovanji z zadevno državo 



 

 

ne doseže zadostnega izboljšanja možnosti 

za oddajo ponudb za gospodarske subjekte, 

blago in storitve EU, bi morala Komisija 

sprejeti ustrezne omejevalne ukrepe. 

ne doseže zadostnega izboljšanja možnosti 

za oddajo ponudb za gospodarske subjekte, 

blago in storitve EU v razumem roku ali 

če popravni/izboljševalni ukrepi, ki jih je 

sprejela zadevna tretja država, ne veljajo 

za ustrezne, bi morala Komisija sprejeti 

ustrezne omejevalne ukrepe. 

 

Sprememba  25 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 23 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(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) Ti ukrepi lahko pomenijo obvezno 

izločitev nekaterih blaga in storitev tretje 

države iz postopkov javnih naročil ali 

postopkov za podelitev koncesij 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, in bi se morali uporabljati za 

obdobje največ pet let, ki bi ga bilo 

mogoče podaljšati za nadaljnjih pet let. 

 

 

Sprememba  26 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 24 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (24a) Prav tako je izjemno pomembno, da 

javni organi naročniki v okviru 

zavzemanja za ustrezno vključevanje 

okoljskih, socialnih in delovnih zahtev 



 

 

sprejmejo ustrezne ukrepe, da bi 

zagotovili skladnost z obveznostmi na 

področju okoljskega, socialnega in 

delovnega prava, ki velja na kraju 

izvajanja gradnje in izhaja iz 

mednarodnih obveznosti, zakonov, uredb, 

odlokov in sklepov tako na nacionalni 

ravni kot na ravni Unije, pa tudi iz 

kolektivnih pogodb. 

 

Sprememba  27 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 26 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(26) Glede na splošno politiko Unije v 

zvezi z najmanj razvitimi državami, kot je 

med drugim določena v Uredbi Sveta (ES) 

št. 732/2008 z dne 22. julija 2008 o 

uporabi sheme splošnih tarifnih 

preferencialov od 1. januarja 2009, je 

primerno blago in storitve iz teh držav 

obravnavati enako kot blago in storitve 

Unije. 

(26) Glede na splošni cilj politike Unije, da 

podpira gospodarsko rast držav v razvoju 

in njihovo vključevanje v svetovno 

vrednostno verigo, ki je podlaga za to, da 

Unija ustanovi splošni sistem 

preferencialov, kot je opisano v Uredbi 

Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 

978/2012, je primerno, da se blago in 

storitve iz najmanj razvitih držav, ki imajo 

korist od sheme Vse razen orožja, pa tudi 

blago in storitve iz držav v razvoju, ki naj 

bi bile ranljive zaradi pomanjkljive 

raznolikosti in premajhne povezanosti z 

mednarodnim sistemom trgovanja, kot je 

opredeljeno v prilogah IV in VII k Uredbi 

(EU) št. 978/2012, obravnavajo enako kot 

blago in storitve Unije. 

 

 

Sprememba  28 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 27 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(27) Da bi se v pravnem redu Evropske 

unije upoštevale mednarodne obveznosti 

glede dostopa do trga, sprejete na področju 

javnih naročil po sprejetju te uredbe, bi 

morala biti Komisija pooblaščena za 

(27) Da bi se v pravnem redu Evropske 

unije upoštevale mednarodne obveznosti 

glede dostopa do trga, sprejete na področju 

javnih naročil in koncesij po sprejetju te 

uredbe, bi morala biti Komisija 



 

 

sprejetje aktov v skladu s členom 290 

Pogodbe o delovanju Evropske unije, o 

spremembah seznama mednarodnih 

sporazumov, priloženega k tej uredbi. 

Zlasti bi morala Komisija pri svojem 

pripravljalnem delu opraviti ustrezna 

posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. 

Komisija bi morala pri pripravi in 

oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, 

da so zadevni dokumenti predloženi 

Evropskemu parlamentu in Svetu 

istočasno, pravočasno in na ustrezen način. 

pooblaščena za sprejetje aktov v skladu s 

členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 

unije, o spremembah seznama 

mednarodnih sporazumov, priloženega k 

tej uredbi. Zlasti bi morala Komisija pri 

svojem pripravljalnem delu opraviti 

ustrezna posvetovanja, tudi na ravni 

strokovnjakov. Komisija bi morala pri 

pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 

zagotoviti, da so zadevni dokumenti 

predloženi Evropskemu parlamentu in 

Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen 

način. 

 

Sprememba  29 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 30 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(30) Komisija bi morala vsaj vsaka tri leta 

poročati o uporabi te uredbe. 

(30) Komisija bi morala vsaj vsaka tri leta 

poročati o uporabi te uredbe. V svojem 

poročilu bi morala oceniti delovanje te 

uredbe, pa tudi napredek, dosežen pri 

uresničevanju vzajemnosti pri odpiranju 

trgov javnih naročil. Skupaj z drugim 

poročilom o uporabi te uredbe, ki ga mora 

pripraviti najkasneje šest let po začetku 

veljavnosti te uredbe, bi morala predložiti 

predlog za izboljšanje uredbe ali navesti 

razloge, zakaj meni, da spremembe te 

uredbe niso potrebne. Če ne predloži 

predloga niti ne navede razlogov, zakaj 

spremembe niso potrebne, bi se morala ta 

uredba prenehati uporabljati. 

 

 

Sprememba  30 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 31 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(31) V skladu z načelom sorazmernosti je 

potrebno in primerno za doseganje 

temeljnega cilja vzpostavitve skupne 

(31) V skladu z načelom sorazmernosti je 

potrebno in primerno za doseganje 

temeljnega cilja vzpostavitve skupne 



 

 

zunanje politike na področju javnih naročil 

določiti pravila o obravnavi blaga in 

storitev, ki niso vključeni v mednarodnih 

obveznostih Evropske unije. Ta uredba 

glede dostopa gospodarskih subjektov, 

blaga in storitev tretje države ne presega 

tistega, kar je potrebno za doseganje 

zastavljenih ciljev v skladu s tretjim 

odstavkom člena 5 Pogodbe o Evropski 

uniji – 

zunanje politike na področju javnih naročil 

in koncesij določiti pravila o obravnavi 

blaga in storitev, ki niso vključeni v 

mednarodnih obveznostih Evropske unije. 

Ta uredba glede dostopa gospodarskih 

subjektov, blaga in storitev tretje države ne 

presega tistega, kar je potrebno za 

doseganje zastavljenih ciljev v skladu s 

tretjim odstavkom člena 5 Pogodbe o 

Evropski uniji – 

 

Sprememba  31 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

1. Ta uredba določa pravila glede dostopa 

blaga in storitev tretje države do naročil za 

izvajanje gradenj ali gradnje, dobavo blaga 

in opravljanje storitev, ki jih oddajo javni 

organi naročniki/naročniki Unije, ter 

vzpostavlja postopke za podporo 

pogajanjem o dostopu blaga in storitev 

Unije do trgov javnih naročil v tretjih 

državah. 

1. Ta uredba določa pravila glede dostopa 

blaga in storitev tretje države do naročil za 

izvajanje gradenj ali gradnje, dobavo blaga 

in opravljanje storitev, ki jih oddajo javni 

organi naročniki/naročniki Unije, ter 

vzpostavlja postopke za podporo 

pogajanjem o dostopu blaga in storitev 

Unije do trgov javnih naročil v tretjih 

državah. Države članice ali njihovi javni 

organi naročniki/naročniki lahko omejijo 

dostop blaga in storitev iz tretjih držav do 

svojih postopkov javnega naročanja zgolj 

z ukrepi, določenimi v tej uredbi, oziroma 

z ustreznim pravom Unije. 

 

 

Sprememba  93 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

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. 

Sprememba  33 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(a) „dobavitelj“ pomeni katero koli fizično 

ali pravno osebo, ki na trgu ponuja blago; 

(a) „gospodarski subjekt“ pomeni katero 

koli fizično ali pravno osebo ali javni 

subjekt ali skupino teh oseb in/ali 

subjektov, ki na trgu ponuja izvedbo 

gradenj ali gradnje, dobavo proizvodov ali 

izvedbo storitev; 

 

Sprememba  34 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(b) „ponudnik storitve“ pomeni katero koli 

fizično ali pravno osebo, ki na trgu 

ponuja izvajanje gradenj ali gradnje ali 

storitev; 

(b) „ponudnik“ pomeni gospodarski 

subjekt, ki predloži ponudbo; 

 

 

Sprememba  35 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(d) „vključeno blago ali storitve“ pomenijo 

blago ali storitev s poreklom iz države, s 

katero je Unija sklenila mednarodni 

sporazum na področju javnih naročil, 

vključno z obveznostmi glede dostopa do 

trga, in za katere se uporablja ustrezni 

sporazum. Priloga I k tej uredbi vsebuje 

seznam ustreznih sporazumov; 

(d) „vključeno blago ali storitve“ pomenijo 

blago ali storitev s poreklom iz države, s 

katero je Unija sklenila mednarodni 

sporazum na področju javnih naročil in 

koncesij, vključno z obveznostmi glede 

dostopa do trga, in za katere se uporablja 

ustrezni sporazum. Priloga I k tej uredbi 

vsebuje seznam ustreznih sporazumov; 

 (Ta sprememba velja za celotno 

zakonodajno besedilo (dodatna navedba 

koncesij ob vsaki omembi javnih naročil); 



 

 

če bo sprejeta, bo treba ustrezno popraviti 

celotno besedilo.) 

Sprememba  39 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka g a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

  (ga) „pomanjkanje ustrezne vzajemnosti“ 

pomeni obstoj zakonodajnega, 

regulativnega ali upravnega ukrepa, 

postopka ali prakse, ki so ga sprejeli 

oziroma ga izvajajo javni organi ali 

posamezni naročniki v tretji državi in ki 

omejuje dostop do trgov javnih naročil ali 

koncesij, zlasti zaradi pomanjkanja 

preglednosti v primerjavi z mednarodnimi 

standardi in diskriminatornimi 

zakonodajnimi določbami ter upravnimi 

praksami, zaradi česar prihaja do resne in 

ponavljajoče se diskriminatorne 

obravnave gospodarskih subjektov, blaga 

ali storitev iz Unije. 

 „Pomanjkanje ustrezne vzajemnosti“ je 

treba predpostavljati, v primeru, da javni 

organi ne spoštujejo določb 

mednarodnega delovnega prava iz Priloge 

XI k Direktivi o javnih naročilih [...] 2014 

in Priloge XIV k Direktivi o javnih 

naročilih naročnikov v vodnem, 

energetskem in transportnem sektorju ter 

sektorju poštnih storitev [...] (2014), kar je 

vodilo do težav, ki so jih imela evropska 

podjetja, ko so poskušala v tretjih državah 

pridobiti podelitev pogodb, in so o tem 

poročala Komisiji. 

 

Sprememba  36 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(b) izraz „gospodarski subjekt“ zajema 

tako pojem dobavitelja kot pojem 

črtano 



 

 

ponudnika storitev; 

 

Sprememba  37 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(c) gospodarski subjekt, ki predloži 

ponudbo, je „ponudnik“; 

črtano 

 

 

Sprememba  38 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(e) „obvezen pribitek na ceno“ se nanaša 

na obveznost, da naročniki, ob upoštevanju 

nekaterih izjem, zvišajo cene storitev in/ali 

blaga s poreklom iz nekaterih tretjih držav, 

ki so bile ponujene v postopkih v zvezi z 

oddajo naročil. 

(e) „obvezen pribitek na ceno“ se nanaša 

na obveznost naročnikov, da ob 

upoštevanju nekaterih izjem zvišajo cene 

storitev in/ali blaga s poreklom iz nekaterih 

tretjih držav, ki so bile ponujene v 

postopkih v zvezi z oddajo naročil ali 

podelitvijo koncesije. 

 (Ta sprememba velja za celotno 

zakonodajno besedilo (dodatna navedba 

"podelitve koncesij" ob vsaki omembi 

"oddaje javnih naročil" (tako v ednini kot v 

množini)); če bo sprejeta, bodo v celotnem 

besedilu potrebne tehnične spremembe). 

 

 

Sprememba  40 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

1. Poreklo blaga se določi v skladu s členi 

od 22 do 26 Uredbe (ES) št. 2913/1992 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku 

1. Porekla blaga se določi v skladu s členi 

od 59 do 63 Uredbe (EU) št. 952/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta, vključno 

z dodatnimi določbami, ki jih je treba 



 

 

Skupnosti18. sprejeti v skladu s členom 65. 

__________________  

18 UL L 302, 19.10.92, str. 1.  

 

Sprememba  41 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

Poreklo storitve se določi na podlagi 

porekla fizične ali pravne osebe, ki jo 

opravlja. Za poreklo ponudnika storitev se 

šteje, da je: 

Poreklo storitve se določi na podlagi 

porekla fizične ali pravne osebe, ki jo 

opravlja. Za poreklo gospodarskega 

subjekta, ki ponuja storitev, se šteje, da je: 

 

Sprememba  42 

Predlog uredbe 

Člen 4  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

Obravnava vključenih blaga in storitev Obravnava vključenih blaga in storitev 

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. 

Pri oddaji naročil za izvedbo gradenj in/ali 

gradnje, dobavo blaga ali opravljanje 

storitev oziroma pri podelitvi koncesij za 

gradnjo in opravljanje storitev, 

obravnavajo javni organi 

naročniki/naročniki vključene blago in 

storitve enako kot blago in storitve s 

poreklom iz 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 najmanj 

razvitih držav, ki so navedene v Prilogi IV 

k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega 

parlamenta in Sveta, ali iz držav v razvoju, 

ki naj bi bile ranljive zaradi pomanjkljive 

raznolikosti in premajhne povezanosti z 

mednarodnim trgovinskim sistemom in 

svetovnim gospodarstvom, kot je 

opredeljeno v Prilogi VII k Uredbi 

(EU) št. 978/2012, se obravnavajo kot 

vključeni blago in storitve. 

 



 

 

Sprememba  43 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

1. Na zahtevo javnih organov 

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. 

1. Kadar Komisija začne preiskavo 

zunanjih javnih naročil, kot je določeno v 

členu 8, na zahtevo javnih organov 

naročnikov/naročnikov in po objavi 

obvestila o začetku v Uradnem listu 

Evropske unije oceni, ali 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. 

 

Sprememba  44 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

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. 

Kadar nameravajo javni organi 

naročniki/naročniki zahtevati izločitev iz 

postopkov za oddajo javnih naročil na 

podlagi odstavka 1, to jasno navedejo v 

uvodnem delu tehničnih specifikacij ali 

opisni dokumentaciji, kot je navedeno v 

členu 2(15) Direktive [2014/…/EU] o 

javnih naročilih in Direktive 

[2014/…/EU] o javnih naročilih 

naročnikov v vodnem, energetskem in 

transportnem sektorju ter sektorju poštnih 

storitev, oziroma v uvodnem delu 

tehničnih in funkcionalnih zahtev iz 

člena 2(13) Direktive [2014/…/EU] o 

podeljevanju koncesijskih pogodb. 

 



 

 

Sprememba  45 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

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. 

Kadar javni organi naročniki/naročniki 

prejmejo ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje 

iz odstavka 1, za katere nameravajo zato 

zahtevati izločitev, o tem v osmih 

koledarskih dneh uradno obvestijo 

Komisijo. Med postopkom uradnega 

obveščanja lahko javni organi 

naročniki/naročniki nadaljujejo z analizo 

ponudb. 

 

 

Sprememba  46 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 4 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(b) opis predmeta naročila; (b) opis predmeta naročila ali koncesije; 

 

 

Sprememba  47 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 4 – točka d a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

  (da) po potrebi vse druge podatke, ki se 

Komisiji zdijo koristni. 

 

Sprememba  48 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

Komisija lahko od javnega organa 

naročnika/naročnika zahteva dodatne 

črtano 



 

 

informacije. 

Sprememba  49 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

Te informacije se zagotovijo v obdobju 

osmih delovnih dni, ki se začne prvi 

delovni dan po datumu prejema zahtevka 

za dodatne informacije. Če Komisija v tem 

obdobju ne prejme nobene informacije, se 

obdobje, določeno v odstavku 3, začasno 

prekine, dokler Komisija ne prejme 

zahtevanih informacij. 

Te informacije se zagotovijo v obdobju 

osmih koledarskih dni, ki se začne prvi 

koledarski dan po datumu prejema 

zahtevka za dodatne informacije. Če 

Komisija v tem obdobju ne prejme nobene 

informacije, se obdobje, določeno v 

odstavku 3, začasno prekine, dokler 

Komisija ne prejme zahtevanih informacij. 

 

Sprememba  50 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

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 

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. 

3. Če Komisija za blago in/ali storitve, za 

katere se predlaga izključitev, ugotovi 

pomanjkanje ustrezne vzajemnosti, kot je 

opredeljeno v točki (ga) člena 2(1), v 

skladu s postopkom pregleda iz člena 

17(2) sprejme izvedbeni akt, ki potrjuje 

izključitev ponudb, vključenih v 

preiskavo. Izvedbeni akti se sprejmejo v 

obdobju enega meseca, ki se začne prvi 

koledarski dan po zahtevi iz odstavka 1. 

To obdobje se lahko v upravičenih 

primerih enkrat podaljša za največ en 

mesec, zlasti če so informacije iz uradnega 

obvestila ali spremnih dokumentov 

nepopolne ali nenatančne ali če se 

sporočena dejstva bistveno spremenijo. Če 

na koncu tega enomesečnega obdobja ali 

podaljšanega obdobja Komisija ne sprejme 

odločitve o odobritvi ali zavrnitvi izločitve, 

se šteje, da jo je Komisija zavrnila. 

 Ta izključitev je začasni ukrep pred 

dokončanjem preiskave zunanjih javnih 

naročil iz člena 8, zaključkom postopka 



 

 

posvetovanja iz člena 9 in, kjer je 

primerno, sprejetjem ukrepov, ki 

omejujejo dostop izključenega blaga in 

storitev do trga javnih naročil Unije v 

skladu s členom 10. 

 

 

Sprememba  51 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(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. 

(b) če sporazum iz točke (a) ne obstaja in 

tretja država ohranja omejevalne ukrepe pri 

javnih naročilih ali pri podelitvi koncesije, 

kar vodi v pomanjkanje ustrezne 

vzajemnosti pri odpiranju trga med Unijo 

in zadevno tretjo državo, predvsem če ti 

omejevalni ukrepi škodijo industrijski 

politiki Unije. 

 

Sprememba  52 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 4 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

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. 

črtano 

 

Sprememba  53 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

5. Pri presojanju, ali pomanjkanje 

ustrezne vzajemnosti obstaja, Komisija 

črtano 



 

 

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. 

 

 

 

Sprememba  92 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

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). 

 
 

Sprememba  55 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

8. Odstavek 1 se ne uporabi, kadar je 

Komisija sprejela izvedbeni akt o 

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). 

začasnem dostopu blaga in storitev iz 

države, ki sodeluje v pogajanjih z Unijo, 

kakor je določeno v členu 9(4). Komisija 

ustrezno utemelji svojo zadevno odločitev 

naročniku, ki je predložil zahtevo. 

 

 

Sprememba  56 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

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. 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 o javnih naročilih [...] 2013. 
 

 

Sprememba  57 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 



 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

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. 

Ko javni organ naročnik/naročnik 

preostale ponudnike obvesti o svoji 

nameri, da bo sprejel neobičajno nizko 

ponudbo, imajo ti ponudniki možnost, da 

javnemu organu naročniku/naročniku v 

razumnem roku zagotovijo pomembne 

informacije, da lahko ta odloči o sprejetju 

ponudbe na podlagi poznavanja vseh 

morebitnih dejavnikov, ki bi lahko vplivali 

na ovrednotenje neobičajno nizke cene ali 

zaračunanih stroškov. 

 

Sprememba  58 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

Kadar Komisija meni, da je to v interesu 

Unije, lahko kadar koli na lastno pobudo 

ali na zahtevo zainteresiranih strani ali 

države članice sproži preiskavo zunanjih 

javnih naročil o domnevnih omejevalnih 

ukrepih pri javnih naročilih. 

Komisija lahko kadar koli na lastno 

pobudo ali na zahtevo zainteresiranih 

strani, javnih organov 

naročnikov/naročnikov ali države članice 

sproži preiskavo zunanjih javnih naročil o 

domnevnih omejevalnih ukrepih pri javnih 

naročilih. Komisija v svoji odločitvi o 

začetku preiskave zunanjih javnih naročil 

upošteva število zahtev javnih organov 

naročnikov/naročnikov ali držav članic. 

Če Komisija ne začne preiskave, svojo 

odločitev ustrezno utemelji državam 

članicam, zainteresiranim stranem ali 

naročnikom, ki so predložili zahtevo. 

 

 

Sprememba  59 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

Zlasti Komisija upošteva, ali so bile 

številne načrtovane izločitve odobrene v 

črtano 



 

 

skladu s členom 6(3) te uredbe. 

Sprememba  60 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

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 točki (ga) 

člena 2(1). 
 

Sprememba  61 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

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 ali v 

svojih rednih poročilih o trgovinskih 

ovirah, ki obstajajo v tretjih državah; 

preiskavo zaključi v treh mesecih po 

njenem začetku. V ustrezno utemeljenih 

primerih se to obdobje lahko podaljša za en 

mesec. 

 Ocena Komisije upošteva zahteve javnih 

organov naročnikov/naročnikov za 

preiskave iz člena 6(1) po začetku 

izvajanja postopka iz tega člena. 

 

Sprememba  62 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

Kadar po začetku posvetovanja zadevna 

država sprejme zadovoljive 

popravne/izboljševalne ukrepe, vendar ne 

Kadar po začetku posvetovanja zadevna 

država sprejme zadovoljive 

popravne/izboljševalne ukrepe, vendar ne 



 

 

sprejme novih obveznosti glede dostopa do 

trga, lahko Komisija začasno prekine ali 

zaključi posvetovanje. 

sprejme novih obveznosti glede dostopa do 

trga, lahko Komisija začasno prekine, 

zaključi posvetovanje ali povabi zadevno 

državo k sodelovanju pri pogajanjih iz 

člena 9(4). 

 

Sprememba  63 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 3 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

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 ravna v 

skladu s členom 10 in sprejme izvedbene 

akte za omejitev dostopa blaga in storitev 

iz tretje države. 

 

Sprememba  64 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 3 – točka i 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(i) obnovi ali ponovno začne posvetovanje 

z zadevno tretjo državo in/ali 

črtano 

 

Sprememba  65 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 3 – točka ii 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(ii) ukrepa v skladu s členom 10 ter 

sprejme izvedbene akte o omejitvi dostopa 

blaga in storitev s poreklom iz tretje 

države. 

črtano 

 



 

 

Sprememba  66 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

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 vključena v 

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. 

Komisija ustrezno utemelji svojo zadevno 

odločitev državi članici, zainteresirani 

strani ali naročniku, ki je predložil 

zahtevo. 

 

 

Sprememba  67 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 5 – pododstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

Komisija lahko posvetovanje zaključi, če 

zadevna država sprejme mednarodne 

obveznosti, dogovorjene z Unijo, v 

katerem koli od naslednjih okvirov: 

Komisija lahko posvetovanje zaključi, če je 

zadevna država z Unijo ali na mednarodni 

ravni sprejela naslednje ukrepe: 

 

Sprememba  68 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (a) mednarodne obveznosti, dogovorjene z 

Evropsko unijo, v vseh naslednjih okvirih: 

 



 

 

Sprememba  69 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka a iii 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(iii) razširitev njenih obveznosti glede 

dostopa do trga, sprejetih v okviru 

Sporazuma STO o javnih naročilih ali na 

podlagi dvostranskega sporazuma, 

sklenjenega z Unijo v tem okviru. 

(iii) razširitev njenih obveznosti glede 

dostopa do trga, sprejetih v okviru 

Sporazuma STO o javnih naročilih ali na 

podlagi dvostranskega sporazuma, 

sklenjenega z Unijo v tem okviru, in 

 

Sprememba  70 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 (b) izboljševalni ukrepi, ki jih je sprejela 

zadevna država. 

Sprememba  71 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

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 koledarskem 

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. 

 

Sprememba  72 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

1. Če se v preiskavi v skladu s členom 8 ter 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 

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). 

po izvedbi postopka iz člena 9 ugotovi, da 

obstaja pomanjkanje ustrezne vzajemnosti 

v odpiranju trga med Unijo in tretjo 

državo, kot je navedeno v točki (ga) 

člena 2(1), lahko Komisija sprejme 

izvedbene akte, da se začasno omeji dostop 

izključenega blaga in storitev s poreklom iz 

tretje države za obdobje petih let, ki se 

lahko podaljša še za naslednjih pet let. Ti 

izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom pregleda iz člena 17(2). 

 

 

Sprememba  73 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 3 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

Ukrepi, sprejeti v skladu z odstavkom 1, so 

lahko zlasti omejeni na: 
Komisija ne odobri načrtovane izločitve, 

če bi s tem kršila obveznosti glede dostopa 

do trga, ki jih je Unija sprejela v 

mednarodnih sporazumih. Ukrepi, sprejeti 

v skladu z odstavkom 1, so lahko zlasti 

omejeni na: 

 

Sprememba  74 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 Če se ukrepi, sprejeti v skladu s členom 

9(4) in členom 10 v tem času ne ukinejo 

začasno ali razveljavijo, prenehajo veljati 

pet let po njihovem začetku veljavnosti. 

 



 

 

Sprememba  75 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

1. Javni organi naročniki/naročniki se 

lahko odločijo, da pri postopku v zvezi z 

javnim naročilom ne uporabijo ukrepov v 

skladu s členom 10, če: 

1. Javni organi naročniki/naročniki lahko 

od Komisije zahtevajo, da pri postopku v 

zvezi z javnim naročilom ne uporabi 

ukrepov v skladu s členom 10, če: 

 

Sprememba  76 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 2 (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

  Če Komisija po izteku 15 koledarskih dni 

ni sprejela odločitve o odobritvi ali 

zavrnitvi take zahteve, se šteje, da je 

zahtevo zavrnila. V izjemnih okoliščinah 

se lahko ta rok podaljša za nadaljnje 

obdobje največ petih koledarskih dni. 

 

Sprememba  77 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

Kadar javni organ naročnik/naročnik ne 

namerava uporabiti ukrepov, sprejetih v 

skladu s členom 10 te uredbe ali ponovno 

uvedenih v skladu s členom 11, svojo 

namero navede v obvestilu o naročilu, ki 

ga objavi v skladu s členom 35 

Direktive 2004/18/ES ali členom 42 

Direktive 2004/17/ES. O tem uradno 

obvesti Komisijo najpozneje v desetih 

koledarskih dneh po objavi obvestila o 

naročilu. 

Kadar javni organ naročnik/naročnik ne 

namerava uporabiti ukrepov, sprejetih v 

skladu s členom 10 te uredbe ali ponovno 

uvedenih v skladu s členom 11, svojo 

namero navede v obvestilu o naročilu, ki 

ga objavi v skladu s členom 35 

Direktive 2004/18/ES ali členom 42 

Direktive 2004/17/ES. 

 



 

 

Sprememba  78 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

To uradno obvestilo se pošlje v elektronski 

obliki z uporabo standardnega obrazca. 
Komisija sprejme izvedbene akte o 

določitvi standardnih obrazcev za obvestila 

o naročilu in za uradno obvestilo v skladu 

s svetovalnim postopkom iz člena 17(3). 

Komisija sprejme izvedbene akte o 

določitvi standardnih obrazcev za obvestila 

o naročilu v skladu s svetovalnim 

postopkom iz člena 17(3). 

 

Sprememba  79 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

Uradno obvestilo vsebuje naslednje 

informacije: 

črtano 

(a) ime in kontaktne podatke javnega 

organa naročnika/naročnika; 

 

(b) opis predmeta naročila;  

(c) informacije o poreklu gospodarskih 

subjektov, blaga in/ali storitev, ki se 

sprejmejo; 

 

(d) podlago, na kateri temelji odločitev o 

neuporabi omejevalnih ukrepov, in 

podrobno utemeljitev za uporabo izjeme; 

 

(e) po potrebi vse druge informacije, ki se 

javnemu organu naročniku/naročniku 

zdijo koristne. 

 

 

Sprememba  80 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

3. Pooblastilo iz člena 14 lahko kadar koli 

prekliče Evropski parlament ali Svet. S 

sklepom o preklicu pooblastila preneha 

3. Pooblastilo iz člena 14 lahko kadar koli 

prekliče Evropski parlament ali Svet. S 

sklepom o preklicu pooblastila preneha 



 

 

veljati pooblastilo iz zadevnega sklepa. 

Preklic začne veljati dan po objavi sklepa v 

Uradnem listu Evropske unije ali na 

poznejši datum, ki je v njem naveden. 

Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov. 

veljati pooblastilo iz zadevnega sklepa. 

Preklic začne veljati koledarski dan po 

objavi sklepa v Uradnem listu Evropske 

unije ali na poznejši datum, ki je v njem 

naveden. Sklep ne vpliva na veljavnost že 

veljavnih delegiranih aktov. 

 

 

Sprememba  81 

Predlog uredbe 

Člen 16 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 Člen 16a 

 Pogojenost oddaje javnih naročil v okviru 

programov, ki jih financira Unija v tretjih 

državah. 

 V okviru javnih naročil, ki jih financirajo 

Evropska unija in njene države članice, 

Komisija zagotovi vzpostavitev 

obvezujočega regulativnega okvira za 

ureditev oddaje in izvedbe javnih naročil. 

V tem okviru Unija sprejme enotna 

pravila za zagotavljanje pravičnih pogojev 

konkurence med gospodarskimi subjekti 

Unije in tretjih držav. 

 

Sprememba  82 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

2. Niti Komisija niti Svet niti Evropski 

parlament niti države članice niti njihovi 

uradniki ne razkrijejo nobene informacije 

zaupne narave, prejete na podlagi te 

uredbe, brez izrecnega dovoljenja osebe, 

ki je te informacije predložila. 

črtano 

 

 



 

 

Sprememba  83 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 4a. Informacije, prejete na podlagi te 

uredbe, ki jih je ponudnik označil kot 

zaupne, se v nobenem primeru ne 

razkrijejo brez njegovega izrecnega 

dovoljenja. 

 

Sprememba  84 

Predlog uredbe 

Člen 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

Do 1. januarja 2017 in vsaj vsaka tri leta 

po začetku veljavnosti te uredbe Komisija 

predloži poročilo Evropskemu parlamentu 

in Svetu o uporabi te uredbe ter napredku, 

doseženem v mednarodnih pogajanjih, ki 

potekajo v skladu s to uredbo, glede 

dostopa gospodarskih subjektov EU do 

postopkov v zvezi z oddajo javnih naročil v 

tretjih državah. V ta namen države članice 

na zahtevo Komisiji predložijo ustrezne 

informacije. 

Vsaj vsaka tri leta po začetku veljavnosti te 

uredbe Komisija predloži poročilo 

Evropskemu parlamentu in Svetu o uporabi 

te uredbe ter napredku, doseženem v 

mednarodnih pogajanjih, ki potekajo v 

skladu s to uredbo, glede dostopa 

gospodarskih subjektov EU do postopkov v 

zvezi z oddajo javnih naročil v tretjih 

državah. V ta namen države članice na 

zahtevo Komisiji predložijo ustrezne 

informacije. Komisija ob predložitvi 

svojega drugega poročila Evropskemu 

parlamentu in Svetu predloži tudi 

zakonodajni predlog o spremembi uredbe 

ali navede razloge, zakaj meni, da 

spremembe niso potrebne. Če teh 

obveznosti ne izpolni, se ta uredba po 

preteku drugega leta po predložitvi 

drugega poročila preneha uporabljati. 

 

 

Sprememba  85 

Predlog uredbe 

Člen 20 



 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

Člena 58 in 59 Direktive 2004/17/ES se 

razveljavita z učinkom od začetka 

veljavnosti te uredbe. 

Komisija presodi, ali se člena 58 in 59 

Direktive 2004/17/ES ohranita. Glede na 

zaključke te presoje Komisija predloži 

zakonodajni predlog o razveljavitvi teh 

členov z učinkom od začetka veljavnosti te 

uredbe. 

 

 


