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ĪSS PAMATOJUMS 

 

Vispārīga informācija 

 

2012. gada martā Eiropas Komisija pieņēma pirmo priekšlikumu regulai, ar kuru izveido tā 

saucamo Starptautiskā iepirkuma aktu (SIA) nolūkā uzlabot Eiropas Savienības ietekmi, 

risinot starptautiskas tirdzniecības sarunas, lai Eiropas ekonomikas dalībniekiem nodrošinātu 

labākas iespējas piedalīties trešo valstu publiskā iepirkuma tirgos.  

 

2014. gada janvārī Eiropas Parlaments plenārsēdē pieņēma grozījumus šim priekšlikumam un 

šis jautājums tika nosūtīts atpakaļ atbildīgajai komitejai turpmākajai izskatīšanai. Padome šo 

dokumentu kopumu bloķēja un Parlaments par to neiesaistījās trialoga sarunās. 

 

Komisija 2016. gada 29. janvārī iesniedza grozītu priekšlikumu. Šajā grozītajā priekšlikumā: 

svītro sākotnēji ierosināto decentralizēto pīlāru (ar kuru līgumslēdzējām 

iestādēm/līgumslēdzējiem subjektiem bija pilnvaras autonomi neiekļaut savos 

konkursos ārvalstu pretendentu piedāvājumus) un tagad piedāvā tikai centralizēto 

procedūru, kuras laikā Komisija veic izmeklēšanu un darbības attiecībā uz trešo valsti; 

svītro iespēju slēgt tirgu un ierobežo iespējamos ierobežojošos pasākumus līdz cenu 

sodiem — tagad tie tiek dēvēti par „cenas korekcijas pasākumiem“ (attiecas tikai uz 

vērtēšanas procedūru un nenosaka galīgo cenu). Turklāt ārvalstu pretendentiem tomēr 

var piešķirt līguma slēgšanas tiesības, ja par spīti cenas korekcijai piedāvājums 

joprojām ir konkurētspējīgs. Svītro noteikumu par nepamatoti lētiem piedāvājumiem;  

sašaurina instrumenta piemērošanas jomu, proti, nepiemērojot to piegādātājiem no 

vismazāk attīstītajām valstīm vai neaizsargātākajām jaunattīstības valstīm, vai Eiropas 

MVU iesniegtajiem piedāvājumiem, un instrumentu būtu jāpiemēro tikai tiem 

līgumiem, kurus vērtība pārsniedz konkrētu limitu; 

piešķir pierādīšanas pienākumu attiecīgās trešās valsts pretendentiem attiecībā uz to, ka 

neaptvertas preces un/vai pakalpojumi veido mazāk nekā 50 % no piedāvājuma 

kopvērtības; 

pievieno jaunu iespēju ierobežot piemērošanu, iekļaujot tikai konkrētus piegādātājus no 

attiecīgās trešās valsts, un attiecina īstenošanu tikai uz izraudzītu līgumslēdzēju 

iestāžu grupu katrā ES dalībvalstī; 

paskaidro, ka šis instruments tiks piemēros visiem iepirkumiem un koncesijām, uz kurām 

attiecas 2014. gada iepirkumu un koncesiju direktīvas, un ka dalībvalstis un 

līgumslēdzējas iestādes/līgumslēdzēji subjekti nedrīkst piemērot ierobežojošus 

pasākumus, kas nav paredzēti šajā regulā; 

atsaucas uz „ierobežojošiem un diskriminējošiem iepirkuma pasākumiem vai praksi“, 

nevis izmanto izteikumu „būtiskas savstarpības trūkums“. 

 

Tā kā grozītajā priekšlikumā ir svītroti daži noteikumi, kuri spēcīgāk attiecas uz iekšējā tirgus 

noteikumiem, īpaši tiek svītrotas atsevišķu līgumslēdzēju iestāžu pilnvaras noraidīt 

piedāvājumus (iepriekšējais 6. pants), vēl vairāk tiek ierobežota IMCO kompetence. Tomēr, 

pat ja sistēma ir centralizēta un to vada Komisija, tiesību akti ietekmē ES līgumslēdzēju 

iestāžu darbību iepirkuma procedūras laikā un iekšējā tirgus darbību. 
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IMCO joprojām saglabā iesaistītās komitejas statusu saskaņā ar Reglamenta 54. pantu 

attiecībā uz ierobežotu jautājumu klāstu, tostarp, 

 

A. ekskluzīvu kompetenci saistībā ar: 

– jaunu 11. panta 2., 3. un 4. punktu par cenu korekcijas pasākumu piemērošanu; 

– jaunu 12. panta 2., 3., 4. punktu par cenu korekcijas pasākumu izņēmumu; 

– jaunu 14. panta 3. punktu par komiteju procedūru; 

– jaunu 17. pantu  par Direktīvas 2014/25/EK 85. un 86. panta atcelšanu; 

 

B. dalītu kompetenci saistībā ar: 

– 2. pantu — jēdzieni; 

– jaunu 9. pantu par iestādēm vai subjektiem, uz kuriem attiecas saskaņā ar 8. pantu 

īstenotie pasākumi; 

– jaunu 12. panta 1. punktu par cenu korekcijas pasākumu izņēmumu; 

– jaunu 13. pantu par īstenošanu; 

– jaunu 14. panta 1. punktu — Komiteju procedūra; 

– jaunu 15. pantu par konfidencialitāti;  

– jaunu 16. pantu  par ziņošanu. 

 

 

Pirmkārt, šajā atzinuma projektā ir iekļauti grozījumi, kurus IMCO komiteja pieņēma 

2013. gada 17. oktobrī par noteikumiem, kuri tika saglabāti grozītajā Komisijas priekšlikumā 

un uz kuriem attiecas IMCO ekskluzīvā vai dalītā kompetence. Tāpat vairāki IMCO grozījumi 

ir pārņemti Komisijas grozītajā 2016. gada priekšlikumā. 

GROZĪJUMI 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās 

tirdzniecības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:  

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

Virsraksts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

EIROPAS PARLAMENTA UN 

PADOMES REGULA 

EIROPAS PARLAMENTA UN 

PADOMES REGULA 

par trešo valstu preču un pakalpojumu 

piekļuvi Eiropas Savienības publiskā 

iepirkuma iekšējam tirgum un par 

procedūrām, kas atbalsta sarunas par 

Savienības preču un pakalpojumu piekļuvi 

trešo valstu publiskā iepirkuma tirgiem 

par trešo valstu preču un pakalpojumu 

piekļuvi Eiropas Savienības publiskā 

iepirkuma un koncesiju iekšējam tirgum 

un par procedūrām, kas atbalsta sarunas par 

Savienības preču un pakalpojumu piekļuvi 

trešo valstu publiskā iepirkuma un 

koncesiju tirgiem 
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Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

1. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienību 21. pantu Savienība nosaka un 

īsteno kopīgo politiku un darbības, kā arī 

paaugstina sadarbības līmeni visās 

starptautisko attiecību jomās, lai cita starpā 

veicinātu visu valstu integrāciju pasaules 

ekonomikā, arī pakāpeniski atceļot 

starptautiskās tirdzniecības ierobežojumus. 

(1) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienību 21. pantu Savienība nosaka un 

īsteno kopīgo politiku un darbības, kā arī 

paaugstina sadarbības līmeni visās 

starptautisko attiecību jomās, lai cita starpā 

sargātu savas vērtības, pamatintereses, 

drošību, neatkarību un integritāti un 
veicinātu visu valstu integrāciju pasaules 

ekonomikā, arī pakāpeniski atceļot 

starptautiskās tirdzniecības ierobežojumus. 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) PTO darba ietvaros un divpusējās 

attiecībās Savienība atbalsta vērienīgu 

Savienības un tās tirdzniecības partneru 

starptautiskā publiskā iepirkuma tirgus 

atvēršanu, ievērojot savstarpību un 

abpusēju labumu. 

(6) PTO darba ietvaros un divpusējās 

attiecībās Savienība atbalsta vērienīgu 

Savienības un tās tirdzniecības partneru 

starptautiskā publiskā iepirkuma un 

koncesiju tirgu atvēršanu, ievērojot 

savstarpību un abpusēju labumu. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Daudzas trešās valstis nevēlas 

atvērt publiskā iepirkuma un koncesiju 

tirgus starptautiskai konkurencei vai atvērt 

tos plašāk, nekā tie atvērti līdz šim. 

Rezultātā Savienības ekonomikas 

dalībnieki daudzās Savienības tirdzniecības 

partnervalstīs saskaras ar ierobežojošu 

iepirkuma praksi. Tāda ierobežojoša 

(8) Daudzas trešās valstis nevēlas 

atvērt publiskā iepirkuma un koncesiju 

tirgus starptautiskai konkurencei vai atvērt 

tos plašāk, nekā tie atvērti līdz šim. 

Rezultātā Savienības ekonomikas 

dalībnieki daudzās Savienības tirdzniecības 

partnervalstīs saskaras ar ierobežojošu 

iepirkuma un koncesiju praksi. Tāda 
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iepirkuma prakse izraisa ievērojamu 

tirdzniecības iespēju zudumu. 

ierobežojoša iepirkuma prakse izraisa 

ievērojamu tirdzniecības iespēju zudumu, 

un tādēļ vajadzētu izveidot procedūru 

trešo valstu publiskā iepirkuma tirgu 

nelīdzsvarotības novēršanai. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

11. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Savienības un trešo valstu 

ekonomikas dalībnieku, līgumslēdzēju 

iestāžu/līgumslēdzēju subjektu juridiskās 

noteiktības interesēs starptautiskā tirgus 

piekļuves saistības pret trešām valstīm, 

kuras Savienība uzņēmusies publiskā 

iepirkuma un koncesiju jomā, būtu 

jāatspoguļo ES tiesību sistēmā, tādējādi 

nodrošinot to efektīvu piemērošanu. 

(11) Savienības un trešo valstu 

ekonomikas dalībnieku un patērētāju, 

līgumslēdzēju iestāžu/līgumslēdzēju 

subjektu juridiskās noteiktības interesēs 

starptautiskā tirgus piekļuves saistības pret 

trešām valstīm, kuras Savienība 

uzņēmusies publiskā iepirkuma un 

koncesiju jomā, būtu jāatspoguļo ES 

tiesību sistēmā, tādējādi nodrošinot to 

efektīvu piemērošanu. 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Mērķis uzlabot Savienības 

ekonomikas dalībnieku piekļuvi dažu trešo 

valstu publiskā iepirkuma un koncesiju 

tirgiem, kurus aizsargā ierobežojoši un 

diskriminējoši iepirkuma pasākumi vai 

prakse, un saglabāt vienādus konkurences 

apstākļus iekšējā tirgū, prasa norādīt uz ES 

muitas tiesību aktos iedibinātajām 

nepreferenciālas izcelsmes normām, lai 

līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji 

subjekti zinātu, vai uz trešo valstu precēm 

un pakalpojumiem attiecas Savienības 

starptautiskās saistības. 

(12) Mērķis uzlabot Savienības 

ekonomikas dalībnieku piekļuvi dažu trešo 

valstu publiskā iepirkuma un koncesiju 

tirgiem, kurus aizsargā ierobežojoši un 

diskriminējoši iepirkuma un koncesiju 

pasākumi vai prakse, un saglabāt vienādus 

konkurences apstākļus iekšējā tirgū, prasa 

norādīt uz ES muitas tiesību aktos 

iedibinātajām nepreferenciālas izcelsmes 

normām, lai līgumslēdzējas iestādes un 

līgumslēdzēji subjekti zinātu, vai uz trešo 

valstu precēm un pakalpojumiem attiecas 

Savienības starptautiskās saistības. 
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Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

17. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Vērtējot, vai trešajā valstī pastāv 

ierobežojoši un/vai diskriminējoši publiskā 

iepirkuma pasākumi un prakse, Komisijai 

būtu jāizmeklē, kādā mērā attiecīgās valsts 

tiesību akti par publisko iepirkumu un 

koncesijām nodrošina pārredzamību 

saskaņā ar starptautiskajiem standartiem 

publiskā iepirkuma jomā un nepieļauj 

nekādu diskrimināciju pret Savienības 

precēm, pakalpojumiem un ekonomikas 

dalībniekiem. Tai būtu arī jāizmeklē, kādā 

mērā atsevišķas līgumslēdzējas iestādes vai 

līgumslēdzēji subjekti ietur vai pieņem 

diskriminējošu praksi pret Savienības 

precēm, pakalpojumiem un ekonomikas 

dalībniekiem. 

(17) Vērtējot, vai trešajā valstī pastāv 

ierobežojoši un/vai diskriminējoši publiskā 

iepirkuma pasākumi un prakse, Komisijai 

būtu jāizmeklē, kādā mērā attiecīgās valsts 

tiesību akti par publisko iepirkumu un 

koncesijām nodrošina pārredzamību 

saskaņā ar starptautiskajiem standartiem 

publiskā iepirkuma un koncesiju jomā un 

nepieļauj nekādu diskrimināciju pret 

Savienības precēm, pakalpojumiem un 

ekonomikas dalībniekiem. Tai būtu arī 

jāizmeklē, kādā mērā atsevišķas 

līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēji 

subjekti ietur vai pieņem diskriminējošu 

praksi pret Savienības precēm, 

pakalpojumiem un ekonomikas 

dalībniekiem. 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

18. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Ņemot vērā to, ka uz trešo valstu 

preču un pakalpojumu piekļuvi Savienības 

publiskā iepirkuma tirgum attiecas kopējā 

tirdzniecības politika, dalībvalstīm un to 

līgumslēdzējām iestādēm/līgumslēdzējiem 

subjektiem nedrīkstētu būt iespēja trešo 

valstu preču vai pakalpojumu piekļuvi 

iepirkuma procedūrām ierobežot ar tādiem 

pasākumiem, kas šajā regulā nav paredzēti. 

(18) Ņemot vērā to, ka uz trešo valstu 

preču un pakalpojumu piekļuvi Savienības 

publiskā iepirkuma un koncesiju tirgum 

attiecas kopējā tirdzniecības politika, 

dalībvalstīm un to līgumslēdzējām 

iestādēm un līgumslēdzējiem subjektiem 

nedrīkstētu būt iespēja trešo valstu preču 

vai pakalpojumu piekļuvi iepirkuma 

procedūrām ierobežot ar tādiem 

pasākumiem, kas šajā regulā nav paredzēti. 

Tomēr dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai 

paredzēt konkursa procedūras ar 

sarunām vai konkursa dialoga 

izmantošanu dažādās situācijās, kad 

klasiskās atklātās vai slēgtās procedūras 

bez sarunām, visticamāk, nenodrošinātu 
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apmierinošus rezultātus. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

18.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (18a) Lai publiskā iepirkuma un 

koncesiju piešķiršanas procedūrās 

pienācīgi integrētu vides, sociālo un darba 

tiesību prasības, ir īpaši svarīgi, lai 

dalībvalstis un līgumslēdzējas iestādes 

veic attiecīgus pasākumus, ar ko 

nodrošināt to vides, sociālo un darba 

tiesību jomas pienākumu izpildi, kurus 

piemēro būvdarbu veikšanas vai 

pakalpojumu sniegšanas vietā un kuri 

izriet no valsts un Savienības līmeņa 

normatīvajiem un administratīvajiem 

aktiem, kā arī no koplīgumiem, ja šādi 

noteikumi un to piemērošana ir saskaņā 

ar Savienības tiesību aktiem. Tāpat 

līguma izpildes laikā būtu jāievēro 

pienākumi, kas izriet no starptautiskajiem 

nolīgumiem, kurus ratificējušas visas 

dalībvalstis un kuri norādīti Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2014/24/ES1a X pielikumā, 

Direktīvas 2014/25/ES XIV pielikumā un 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2014/23/ES1b X pielikumā. Tas 

ir svarīgi, jo vairākas trešās valstis nav 

ratificējušas vai neīsteno dažas minētajos 

pielikumos norādītās starptautiskās 

konvencijas, savukārt Savienības 

ekonomikas dalībniekiem ir pienākums 

minētās konvencijas ievērot. 

 ____________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 26. februāra 

Direktīva 2014/24/ES par publisko 

iepirkumu un ar ko atceļ 

Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 

28.3.2014., 65. lpp.). 
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 1b Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 26. februāra 

Direktīva 2014/23/ES par koncesijas 

līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu (OV 

L 94, 28.3.2014., 1. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

19. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(19) Komisijai būtu jāspēj pēc savas 

ierosmes vai pēc ieinteresētās personas vai 

dalībvalsts iesnieguma jebkurā brīdī sākt 

izmeklēšanu par ierobežojošiem iepirkuma 

pasākumiem vai praksi, ko var būt 

pieņēmusi vai piekopj trešā valsts. Tādai 

izmeklēšanai nebūtu jāskar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regula ES Nr. 

654/2014. 

(19) Komisijai būtu jāspēj pēc savas 

ierosmes vai pēc ieinteresētās personas vai 

dalībvalsts iesnieguma jebkurā brīdī sākt 

izmeklēšanu par ierobežojošiem iepirkuma 

un koncesiju pasākumiem vai praksi, ko 

var būt pieņēmusi vai piekopj trešā valsts. 

Tādai izmeklēšanai nebūtu jāskar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regula (ES) 

Nr. 654/2014. 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

20. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Ja ierobežojoša un/vai 

diskriminējoša publiskā iepirkuma prakse 

vai pasākums trešā valstī apstiprinās, 

Komisijai būtu jāaicina attiecīgā valsts sākt 

konsultācijas, lai Savienības ekonomikas 

dalībniekiem, precēm un pakalpojumiem 

uzlabotu konkurēšanas iespējas minētās 

valsts publiskajā iepirkumā. 

(20) Ja ierobežojoša un/vai 

diskriminējoša publiskā iepirkuma vai 

koncesiju prakse vai pasākums trešā valstī 

apstiprinās, Komisijai būtu jāaicina 

attiecīgā valsts sākt konsultācijas, lai 

Savienības ekonomikas dalībniekiem, 

precēm un pakalpojumiem uzlabotu 

konkurēšanas iespējas minētās valsts 

publiskajā iepirkumā. 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

24. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(24) Cenas korekcijas pasākumiem 

nebūtu jābūt negatīvai ietekmei uz 

tirdzniecības sarunām, kas notiek ar 

attiecīgo valsti. Tāpēc, ja kāda valsts 

iesaistās būtiskās sarunās ar Savienību par 

tirgus piekļuvi publiskā iepirkuma jomā, 

Komisija var uz sarunu laiku pasākumus 

apturēt. 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

26. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(26) Dalībvalstis vislabāk var noteikt, 

kurām līgumslēdzējām iestādēm vai 

līgumslēdzējiem subjektiem vai 

līgumslēdzēju iestāžu vai līgumslēdzēju 

subjektu kategorijām būtu jābūt cenas 

korekcijas pasākuma piemērotājiem. Lai 

nodrošinātu pienācīga līmeņa pasākumus 

un pienākumu taisnīgu sadali starp 

dalībvalstīm, Komisijai būtu jāpieņem 

galīgais lēmums, pamatojoties uz sarakstu, 

ko iesniedz katra dalībvalsts. Vajadzības 

gadījumā sarakstu Komisija var izveidot 

pēc savas iniciatīvas. 

(26) Dalībvalstis vislabāk var noteikt, 

kurām līgumslēdzējām iestādēm vai 

līgumslēdzējiem subjektiem, vai 

līgumslēdzēju iestāžu vai līgumslēdzēju 

subjektu kategorijām vajadzētu būt cenas 

korekcijas pasākuma piemērotājiem. Lai 

nodrošinātu pienācīga līmeņa pasākumus 

un pienākumu taisnīgu sadali starp 

dalībvalstīm, Komisijai būtu jāpieņem 

galīgais lēmums, pamatojoties uz sarakstu, 

ko iesniedz katra dalībvalsts, un balstoties 

uz diskusijām ar katru attiecīgo 

dalībvalsti. 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

27. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(27) Ir svarīgi, lai līgumslēdzējas 

iestādes un līgumslēdzēji subjekti varētu 

par konkurētspējīgām cenām piekļūt 

augstas kvalitātes produktu klāstam, kas 

atbilst to iepirkuma prasībām. Tādēļ 

līgumslēdzējām iestādēm un 

līgumslēdzējiem subjektiem vajadzētu būt 

iespējai nepiemērot cenas korekcijas 

(27) Ir svarīgi, lai līgumslēdzējas 

iestādes un līgumslēdzēji subjekti varētu 

par konkurētspējīgām cenām piekļūt 

augstas kvalitātes produktu un 

pakalpojumu klāstam, kas atbilst to 

iepirkuma prasībām, un ir saimnieciski 

visizdevīgākais piedāvājums. Tādēļ 

līgumslēdzējām iestādēm un 
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pasākumus, kas ierobežo neaptvertu preču 

un pakalpojumu piekļuvi, ja nav pieejamas 

Savienības un/vai saistību aptvertas preces 

vai pakalpojumi, kas atbilst līgumslēdzējas 

iestādes vai līgumslēdzēja subjekta 

prasībām aizsargāt būtiskas sabiedriskās 

vajadzības, piemēram, veselības un 

sabiedrības drošības jomā, vai gadījumos, 

kad pasākuma piemērošana radītu 

nesamērīgu cenas vai līguma izmaksu 

palielinājumu. 

līgumslēdzējiem subjektiem vajadzētu būt 

iespējai nepiemērot cenas korekcijas 

pasākumus, kas ierobežo neaptvertu preču 

un pakalpojumu piekļuvi, ja nav pieejamas 

Savienības un/vai saistību aptvertas preces 

vai pakalpojumi, kas atbilst līgumslēdzējas 

iestādes vai līgumslēdzēja subjekta 

prasībām aizsargāt būtiskas sabiedriskās 

vajadzības, piemēram, veselības un 

sabiedrības drošības jomā, vai gadījumos, 

kad pasākuma piemērošana radītu 

nesamērīgu cenas vai līguma izmaksu 

palielinājumu. 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

28. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(28) Gadījumā, kad līgumslēdzējas 

iestādes vai līgumslēdzēji subjekti 

nepareizi piemēro izņēmumus no cenas 

korekcijas pasākumiem, kas ierobežo 

starptautisko saistību neaptverto preču un 

pakalpojumu piekļuvi, Komisijai būtu 

jāspēj piemērot korekcijas mehānismu, kas 

noteikts Padomes Direktīvas 89/665/EEK20 

3. pantā vai Padomes Direktīvas 

92/13/EEK21 8. pantā. Bez tam līgumiem, 

kurus ar ekonomikas dalībnieku noslēgušas 

līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēji 

subjekti, pārkāpjot cenas korekcijas 

pasākumus, kas ierobežo starptautisko 

saistību neaptverto preču un pakalpojumu 

piekļuvi, nebūtu jābūt spēkā.() 

 (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 

__________________  

20 Padomes Direktīva 89/665/EEK par to 

normatīvo un administratīvo aktu 

koordinēšanu, kuri attiecas uz izskatīšanas 

procedūru piemērošanu, piešķirot piegādes 

un uzņēmuma līgumus valsts vajadzībām 

(OV L 395, 30.12.1989., 33. lpp.). 

 

21 Padomes Direktīva 92/13/EEK, ar ko 

koordinē normatīvos un administratīvos 
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aktus par to, kā piemēro Kopienas 

noteikumus par līgumu piešķiršanas 

procedūrām, ko piemēro subjekti, kuri 

darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, 

transporta un telekomunikāciju nozarē (OV 

L 76, 23.3.1992., 14. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

29. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(29) Lai nodrošinātu vienotus šās 

regulas īstenošanas nosacījumus, būtu 

jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras. 

Minētās pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 

(ES) Nr. 182/201122. 

(29) Lai nodrošinātu vienotus šās 

regulas īstenošanas nosacījumus, būtu 

jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras. 

Minētās pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulu (ES) Nr. 182/201122. Šajā pašā 

nolūkā visām Eiropas Savienības 

iestādēm būtu jāņem vērā šīs regulas 

radītās izmaiņas un attiecīgi jāpielāgo 

savi iepirkuma noteikumi, lai atspoguļotu 

minētās izmaiņas. 

__________________ __________________ 

22 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. 

februāris), ar ko nosaka normas un 

vispārīgus principus par dalībvalstu 

kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 

Komisijas īstenošanas pilnvaru 

izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. 

lpp.). 

22 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. 

februāris), ar ko nosaka normas un 

vispārīgus principus par dalībvalstu 

kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 

Komisijas īstenošanas pilnvaru 

izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. 

lpp.). 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

30.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (30a) Ir jāievieš pārejas noteikumi par 

sarunām bez paziņojuma publicēšanas, ja 

tiek izdarīti grozījumi līgumos, kuri 

piešķirti saskaņā ar atcelto 
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Direktīvu 2004/17/EK un/vai atcelto 

Direktīvu 2004/18/EK. 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

33. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(33) Lai sasniegtu galveno mērķi 

izveidot kopīgu ārējo politiku publiskā 

iepirkuma jomā, saskaņā ar 

proporcionalitātes principu ir nepieciešami 

un lietderīgi pieņemt kopīgus noteikumus 

par režīmu tiem piedāvājumiem, kuros 

ietilpst preces un pakalpojumi, ko neaptver 

Eiropas Savienības starptautiskās saistības. 

Šī regula ir samērīga ar mērķu sasniegšanai 

nepieciešamo, saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienību 5. panta 4. punktu, 

(33) Lai sasniegtu galveno mērķi 

izveidot kopīgu ārējo politiku publiskā 

iepirkuma un koncesiju jomā, saskaņā ar 

proporcionalitātes principu ir nepieciešami 

un lietderīgi pieņemt kopīgus noteikumus 

par režīmu tiem piedāvājumiem, kuros 

ietilpst preces un pakalpojumi, ko neaptver 

Savienības starptautiskās saistības. Šī 

regula ir samērīga ar mērķu sasniegšanai 

nepieciešamo saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienību 5. panta 4. punktu, 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 5.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a Dalībvalstis veic atbilstīgus 

pasākumus, lai nodrošinātu, ka publisku 

un koncesiju līgumu izpildē ekonomikas 

dalībnieki ievēro piemērojamos 

pienākumus, kas vides, sociālo un darba 

tiesību jomā noteikti Savienības tiesību 

aktos, valsts tiesību aktos un koplīgumos 

vai kas paredzēti Direktīvas 2014/24/ES 

X pielikumā, Direktīvas 2014/25/ES 

XIV pielikumā un Direktīvas 2014/23/ES 

X pielikumā norādītajos starptautiskajos 

tiesību aktos vides, sociālo un darba 

tiesību jomā. 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 
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2. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) “pretendents” ir ekonomikas 

dalībnieks, kas iesniedzis piedāvājumu; 

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ga) “pietiekami stāvokļa izlabošanas 

vai korekcijas pasākumi” ir tādu 

ierobežojošu pasākumu atcelšana, par 

kuriem Komisija veic izmeklēšanu; 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija nosaka dalībvalsts sarakstā 

esošās līgumslēdzējas iestādes vai 

līgumslēdzējus subjektus vai līgumslēdzēju 

iestāžu vai līgumslēdzēju subjektu 

kategorijas, uz kuru iepirkumu pasākums 

attiecas. Lai nodrošinātu pamatu šai 

noteikšanai, katra dalībvalsts iesniedz 

atbilstošu līgumslēdzēju iestāžu vai 

līgumslēdzēju subjektu vai līgumslēdzēju 

iestāžu vai līgumslēdzēju subjektu 

kategoriju sarakstu. Komisija nodrošina 

attiecīga līmeņa pasākumus un pienākumu 

nastas taisnīgu sadalījumu pa dalībvalstīm. 

Līdz ... [seši mēneši pēc šīs regulas spēkā 

stāšanās dienas] Komisija nosaka 

dalībvalsts sarakstā esošās līgumslēdzējas 

iestādes vai līgumslēdzējus subjektus, vai 

līgumslēdzēju iestāžu vai līgumslēdzēju 

subjektu kategorijas, uz kuru iepirkumu 

pasākums attiecas. Lai nodrošinātu pamatu 

šai noteikšanai, katra dalībvalsts iesniedz 

atbilstošu līgumslēdzēju iestāžu vai 

līgumslēdzēju subjektu, vai līgumslēdzēju 

iestāžu vai līgumslēdzēju subjektu 

kategoriju sarakstu. Attiecīgā gadījumā 

dalībvalstis var šo sarakstu atjaunināt. 
Komisija nodrošina attiecīga līmeņa 

pasākumus un pienākumu nastas taisnīgu 

sadalījumu pa dalībvalstīm. 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 
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15. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ne Komisija, ne Padome, ne 

Eiropas Parlaments, ne dalībvalstis, ne to 

amatpersonas neizpauž nekādu 

konfidenciāla rakstura informāciju, kas 

saņemta saskaņā ar šo regulu, ja nav 

saņemta īpaša atļauja no informācijas 

sniedzēja. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

15. pants – 4.a punkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Nekādos apstākļos netiek izpausta 

saskaņā ar šo regulu saņemtā 

informācija, kuru informācijas sniedzējs 

norādījis kā konfidenciālu, ja vien 

informācijas sniedzējs nesniedz īpašu 

atļauju. 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 1. daļa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Līdz 2018. gada 31. decembrim un vēlāk 

vismaz reizi trijos gados Komisija iesniedz 

ziņojumu Eiropas Parlamentam un 

Padomei par šās regulas piemērošanu un 

par panākumiem saskaņā ar šo regulu 

risinātajās starptautiskajās sarunās par 

Savienības ekonomikas dalībnieku piekļuvi 

publisko līgumu vai koncesiju slēgšanas 

tiesību piešķiršanas procedūrām trešās 

valstīs. Šim nolūkam dalībvalstis pēc 

pieprasījuma sniedz Komisijai attiecīgu 

informāciju. 

Līdz ... [viens gads pēc šīs regulas spēkā 

stāšanās dienas] un vēlāk vismaz reizi 

trijos gados Komisija iesniedz ziņojumu 

Eiropas Parlamentam un Padomei par šās 

regulas piemērošanu un par panākumiem 

saskaņā ar šo regulu risinātajās 

starptautiskajās sarunās par Savienības 

ekonomikas dalībnieku piekļuvi publisko 

līgumu vai koncesiju slēgšanas tiesību 

piešķiršanas procedūrām trešās valstīs. Šim 

nolūkam dalībvalstis pēc pieprasījuma 

sniedz Komisijai attiecīgu informāciju. 
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Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Dalībvalstis nodrošina, ka šīs regulas 

piemērošana tiek uzraudzīta, lai atklātu 

draudus Savienības un tās dalībvalstu 

finansiālajām interesēm, vienotā tirgus 

vienotībai un/vai patērētāju tiesībām. 

Šāda uzraudzība tiek izmantota, lai 

nepieļautu ar publisko iepirkumu saistītas 

krāpšanas, korupcijas, interešu konfliktu 

un citu nopietnu pārkāpumu iespējamus 

gadījumus, tos atklātu un par tiem 

pienācīgi ziņotu. Ja uzraudzības iestādes 

vai struktūras konstatē īpašus 

pārkāpumus vai sistēmiskas problēmas, 

tās ir pilnvarotas nodot šo problēmu 

risināšanu valsts revīzijas iestādēm, 

tiesām vai citām atbilstīgām iestādēm vai 

struktūrām, piemēram, tiesībsargam, 

valstu parlamentiem vai parlamentu 

komitejām. 

 



 

AD\1134980LV.docx 17/18 PE605.925v02-00 

 LV 

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA 

Virsraksts Trešo valstu preču un pakalpojumu piekļuve Eiropas Savienības 

publiskā iepirkuma iekšējam tirgum un procedūras, kas atbalsta sarunas 

par Savienības preču un pakalpojumu piekļuvi trešo valstu publiskā 

iepirkuma tirgiem 

Atsauces COM(2016)0034 – C8-0018/2016 – COM(2012)0124 – C7-0084/2012 

– 2012/0060(COD) 

Atbildīgā komiteja 

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē 

INTA 

20.4.2012 
   

Atzinumu sniedza 

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē 

IMCO 

20.4.2012 

Iesaistītās komitejas - datums, kad 

paziņoja plenārsēdē 

25.10.2012 

Atzinumu sagatavoja 

       Iecelšanas datums 

Ivan Štefanec 

5.11.2014 

Izskatīšana komitejā 8.6.2017 12.7.2017   

Pieņemšanas datums 25.9.2017    

Galīgais balsojums +: 

–: 

0: 

17 

7 

1 

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de 

Jong, Pascal Durand, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-

Istúriz White, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Virginie Rozière, 

Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko 

Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und 

Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt 

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Kaja Kallas, Roberta Metsola, Matthijs van Miltenburg 

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija 

klāt galīgajā balsošanā 

Philippe Loiseau, Marco Zanni 

 



 

PE605.925v02-00 18/18 AD\1134980LV.docx 

LV 

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS 
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA 

17 + 

ECR 

PPE 

 

 

S&D 

 

Verts/ALE 

Anneleen Van Bossuyt 

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva 

Maydell, Roberta Metsola, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und 

Hohenstein 

Nicola Danti, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga 

Sehnalová 

Pascal Durand, Igor Šoltes 

 

7 - 

ALDE 

ECR 

ENF 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic, Matthijs van Miltenburg 

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik 

Philippe Loiseau, Marco Zanni 

 

1 0 

GUE/NGL Dennis de Jong 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums: 

+ : par 

- : pret 

0 : atturas 

 

 


