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Grozījums Nr. 7
Birgit Sippel, Françoise Castex

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Līguma par Eiropas Savienību 
21. pantā paredzēts, ka Savienība nosaka 
un īsteno kopējo politiku un darbības, kā 
arī tiecas sasniegt augstu sadarbības līmeni 
visās starptautisko attiecību jomās, lai cita 
starpā veicinātu visu valstu integrāciju 
pasaules ekonomikā, arī pakāpeniski 
atceļot starptautiskās tirdzniecības 
ierobežojumus.

(1) Līguma par Eiropas Savienību 
21. pantā paredzēts, ka Savienība nosaka 
un īsteno kopējo politiku un darbības, kā 
arī tiecas sasniegt augstu sadarbības līmeni 
visās starptautisko attiecību jomās, lai cita 
starpā veicinātu visu valstu integrāciju 
pasaules ekonomikā, arī pakāpeniski 
atceļot starptautiskās tirdzniecības 
ierobežojumus; saskaņā ar šo pašu pantu 
Savienībai būtu jāveicina demokrātijas 
vērtības, tiesiskums, cilvēktiesību un 
pamatbrīvību universālums un 
nedalāmība, cilvēka cieņas ievērošana, 
līdztiesības un solidaritātes princips, kā 
arī ANO Statūtu un starptautisko tiesību 
principu ievērošana; sadarbībai šajā jomā 
būtu jākalpo jaunattīstības valstu 
ilgspējīgas ekonomiskas, sociālās un vides
attīstības veicināšanai, lai sasniegtu 
galveno mērķi — izskaustu nabadzību;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5 a) Eiropas Savienības tirdzniecības 
politikai ir jāveicina nabadzības 
samazināšana visā pasaulē, sekmējot 
darba apstākļu, darba un veselības 
aizsardzību, kā arī pamattiesības.
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Or. de

Grozījums Nr. 9
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5 b) Darba ņēmējiem, uz kuriem attiecas 
šī regula, Eiropas Savienībā ir 
jānodrošina viņu tiesību aizsardzība. Tas 
pats attiecas uz darba ņēmējiem no ES, 
kuri sniedz pakalpojumus trešās valstīs. 
Cita starpā jāievēro šādas 
reglamentējošās normas: jāievēro SDO 
konvencijas, darba koplīgumi, 
jānodrošina vienlīdzīga attieksme, 
jārūpējas par veselības aizsardzību un 
darba drošību un jānodrošina tiesības 
apvienoties arodbiedrībās.

Or. de

Grozījums Nr. 10
Birgit Sippel, Françoise Castex

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6 a) ES nevajadzētu uzstāt, lai trešās 
valstis privatizē sabiedriskos 
pakalpojumus. Valsts iestādēm visos 
līmeņos būtu jāpiešķir tiesības lemt, vai 
vispār, kādā veidā un apjomā tās pašas 
vēlas sniegt sabiedriskos pakalpojumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Birgit Sippel, Françoise Castex

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9 a) Saskaņā ar Direktīvu [2004/18/EK] 
publiskos līgumus nevajadzētu piešķirt 
ekonomikas dalībniekiem, kas bijuši 
iesaistīti noziedzīgās struktūrās vai 
izmantojuši cilvēku tirdzniecību un bērnu 
darbu un kuri patiešām nerespektē 
saistības sociālo un darba tiesību vai arī 
vides tiesību jomā, kas noteiktas ar 
Savienības tiesību aktiem vai ar 
starptautisko tiesību aktu noteikumiem 
sociālajā, darba tiesību un vides jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12 a) Šāda izslēgšana nedrīkst notikt, 
pamatojoties uz to, ka trešās valstis savās 
līgumu piešķiršanas procedūrās ievieš 
ilgspējīgus mērķus. Šādi mērķi ir 
jāveicina.

Or. de

Grozījums Nr. 13
Frédéric Daerden

Regulas priekšlikums
15. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Attiecībā uz līgumiem, kuru 
paredzamā vērtība ir vismaz 
EUR 5 000 000, Komisijai tāda izslēgšana 
būtu jāapstiprina tikai tad, ja starptautiskajā 
nolīgumā par tirgus piekļuvi publiskā 
iepirkuma jomā starp Savienību un preču 
un/vai pakalpojumu izcelsmes valsti ir 
ietvertas nepārprotamas Savienības atrunas 
par piekļuvi tirgum attiecībā uz precēm 
un/vai pakalpojumiem, kurus ir ierosināts 
izslēgt. Ja šāda nolīguma nav, Komisijai 
būtu jāapstiprina izslēgšana, ja trešā valsts 
saglabā ierobežojošus iepirkuma 
pasākumus, kuru rezultātā trūkst reālas 
savstarpības tirgus atvērtībā starp 
Savienību un attiecīgo trešo valsti. Par 
reālas savstarpības trūkumu būtu jāuzskata 
stāvoklis, kad ierobežojošie iepirkuma 
pasākumi rada nopietnu un atkārtotu 
diskrimināciju ES ekonomikas 
dalībniekiem, precēm un pakalpojumiem.

(15) Attiecībā uz līgumiem, kuru 
paredzamā vērtība ir vismaz 
EUR 5 000 000, Komisijai tāda izslēgšana 
būtu jāapstiprina tikai tad, ja starptautiskajā 
nolīgumā par tirgus piekļuvi publiskā 
iepirkuma jomā starp Savienību un preču 
un/vai pakalpojumu izcelsmes valsti ir 
ietvertas nepārprotamas Savienības atrunas 
par piekļuvi tirgum attiecībā uz precēm 
un/vai pakalpojumiem, kurus ir ierosināts 
izslēgt. Ja šāda nolīguma nav, Komisijai 
būtu jāapstiprina izslēgšana, ja trešā valsts 
saglabā ierobežojošus iepirkuma 
pasākumus, kuru rezultātā trūkst reālas 
savstarpības tirgus atvērtībā starp 
Savienību un attiecīgo trešo valsti. Par 
reālas savstarpības trūkumu būtu jāuzskata 
stāvoklis, kad ierobežojošie iepirkuma 
pasākumi rada nopietnu un atkārtotu 
diskrimināciju ES ekonomikas 
dalībniekiem, precēm un pakalpojumiem 
vai ir apdraudētas sevišķi svarīgas ES 
ekonomiskās intereses, piemēram 
rūpniecības nozarē. Smagu pārkāpumu 
gadījumā arodbiedrību tiesību un 
starptautisko tiesību, tostarp starptautisku 
pamatkonvenciju jomā, tostarp SDO 94 
jomā, kā arī darba, sociālo un vides 
tiesību jomā, Komisija tāpat apsver 
piekļuves tirgum ierobežošanu attiecībā 
uz konkrētajām precēm un/vai 
pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Regulas priekšlikums
15. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Attiecībā uz līgumiem, kuru 
paredzamā vērtība ir vismaz 
EUR 5 000 000, Komisijai tāda izslēgšana 
būtu jāapstiprina tikai tad, ja starptautiskajā 
nolīgumā par tirgus piekļuvi publiskā 
iepirkuma jomā starp Savienību un preču 
un/vai pakalpojumu izcelsmes valsti ir 
ietvertas nepārprotamas Savienības atrunas 
par piekļuvi tirgum attiecībā uz precēm 
un/vai pakalpojumiem, kurus ir ierosināts 
izslēgt. Ja šāda nolīguma nav, Komisijai 
būtu jāapstiprina izslēgšana, ja trešā valsts 
saglabā ierobežojošus iepirkuma 
pasākumus, kuru rezultātā trūkst reālas 
savstarpības tirgus atvērtībā starp 
Savienību un attiecīgo trešo valsti. Par 
reālas savstarpības trūkumu būtu jāuzskata 
stāvoklis, kad ierobežojošie iepirkuma 
pasākumi rada nopietnu un atkārtotu 
diskrimināciju ES ekonomikas 
dalībniekiem, precēm un pakalpojumiem.

(15) Attiecībā uz līgumiem, kuru 
paredzamā vērtība ir vismaz 
EUR 5 000 000, Komisijai tāda izslēgšana 
būtu jāapstiprina tikai tad, ja starptautiskajā 
nolīgumā par tirgus piekļuvi publiskā 
iepirkuma jomā starp Savienību un preču 
un/vai pakalpojumu izcelsmes valsti ir 
ietvertas nepārprotamas Savienības atrunas 
par piekļuvi tirgum attiecībā uz precēm 
un/vai pakalpojumiem, kurus ir ierosināts 
izslēgt. Ja šāda nolīguma nav, Komisijai 
būtu jāapstiprina izslēgšana, ja trešā valsts 
saglabā ierobežojošus iepirkuma 
pasākumus, kuru rezultātā trūkst reālas 
savstarpības tirgus atvērtībā starp 
Savienību un attiecīgo trešo valsti. Par 
reālas savstarpības trūkumu būtu jāuzskata 
stāvoklis, kad ierobežojošie iepirkuma 
pasākumi rada nopietnu un atkārtotu 
diskrimināciju ES ekonomikas 
dalībniekiem, precēm un pakalpojumiem. 
Nopietnu un atkārtotu pārkāpumu 
gadījumā strādājošo pamattiesību un 
starptautisko tiesību, tostarp starptautisku 
pamatkonvenciju jomā, tostarp SDO 94 
jomā, kā arī darba, sociālo un vides 
tiesību jomā attiecīgajā valstī, Komisija 
tāpat apsver piekļuves tirgum 
ierobežošanu attiecībā uz konkrētajām 
precēm un/vai pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Frédéric Daerden

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Novērtējot, vai pastāv reālas 
savstarpības trūkums, Komisijai būtu 

(16) Novērtējot, vai pastāv reālas 
savstarpības trūkums, Komisijai būtu 
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jāizskata, kādā mērā attiecīgās valsts 
publiskā iepirkumu tiesību akti nodrošina 
pārredzamību saskaņā ar starptautiskajiem 
standartiem publiskā iepirkuma jomā un 
nepieļauj nekādu diskrimināciju pret 
Savienības precēm, pakalpojumiem un 
ekonomikas dalībniekiem. Turklāt tai būtu 
jāizskata, kādā mērā valsts iestādes un/vai 
atsevišķi līgumslēdzēji saglabā vai pieņem 
diskriminējošu praksi pret Savienības 
precēm, pakalpojumiem un ekonomikas 
dalībniekiem.

jāizskata, kādā mērā attiecīgās valsts 
publiskā iepirkumu tiesību akti nodrošina 
pārredzamību saskaņā ar starptautiskajiem 
standartiem publiskā iepirkuma jomā un 
nepieļauj nekādu diskrimināciju pret 
Savienības precēm, pakalpojumiem un 
ekonomikas dalībniekiem. Turklāt tai būtu 
jāizskata, kādā mērā valsts iestādes un/vai 
atsevišķi līgumslēdzēji saglabā vai pieņem 
diskriminējošu praksi pret Savienības 
precēm, pakalpojumiem un ekonomikas 
dalībniekiem vai apdraud ES ekonomiskās 
intereses, piemēram, rūpniecības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16 a) To sociālo, darba un vides tiesību 
aktu respektēšana, kas jāpiemēro 
darbvietā trešā valstī, tostarp starptautisko 
pamatnolīgumu, piemēram, SDO 
Konvencijas 94 respektēšana attiecībā uz 
darba apstākļiem saistībā ar publisko 
iepirkumu nebūtu jāuzskata par 
diskriminējošu praksi.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
16.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16 b) Pasākumiem, kas ierobežo trešām 
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valstīm piekļuvi tirgum, nevajadzētu 
negatīvi ietekmēt sociālo un darbaspēka 
situāciju attiecīgajā valstī, jo īpaši tas 
attiecas uz jaunattīstības valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Ņemot vērā to, ka līgumslēdzējām 
iestādēm/līgumslēdzējiem ir grūtāk 
novērtēt pretendentu paskaidrojumus 
apstākļos, kad piedāvājumi aptver preces 
un/vai pakalpojumus ar izcelsmi ārpus 
Eiropas Savienības un starptautisko 
saistību neaptverto preču vai pakalpojumu 
vērtība tajos pārsniedz 50 % no šo preču 
vai pakalpojumu kopējās vērtības, ir 
lietderīgi noteikt labāku pārredzamību 
attieksmei pret nepamatoti lētiem 
piedāvājumiem. Papildus Direktīvas par 
publisko iepirkumu 69. panta un Direktīvas 
par iepirkumu, ko veic uzņēmumi, kas 
darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, 
transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, 
79. panta noteikumiem līgumslēdzējai 
iestādei/līgumslēdzējam, kas plāno pieņemt 
šādu nepamatoti lētu piedāvājumu, būtu 
rakstveidā jāinformē pārējie pretendenti, 
minot iemeslus, kuru dēļ cenas vai 
izmaksas ir nepamatoti zemas. Tas ļauj 
šiem pretendentiem veicināt precīzāku 
novērtējumu par to, vai izraudzītais 
pretendents spēs pilnībā izpildīt līgumu 
saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti 
iepirkuma procedūras dokumentācijā. 
Tāpēc šī papildu informācija radītu 
līdzvērtīgākus konkurences apstākļus ES
publiskā iepirkuma tirgū.

(19) Ņemot vērā to, ka līgumslēdzējām 
iestādēm/līgumslēdzējiem ir grūtāk 
novērtēt pretendentu paskaidrojumus 
apstākļos, kad piedāvājumi aptver preces 
un/vai pakalpojumus ar izcelsmi ārpus 
Eiropas Savienības un starptautisko 
saistību neaptverto preču vai pakalpojumu 
vērtība tajos pārsniedz 50 % no šo preču 
vai pakalpojumu kopējās vērtības, ir 
lietderīgi noteikt labāku pārredzamību 
attieksmei pret nepamatoti lētiem 
piedāvājumiem. Papildus Direktīvas par 
publisko iepirkumu 69. panta un Direktīvas 
par iepirkumu, ko veic uzņēmumi, kas 
darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, 
transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, 
79. panta noteikumiem līgumslēdzējai 
iestādei/līgumslēdzējam, kas plāno pieņemt 
šādu nepamatoti lētu piedāvājumu, būtu 
rakstveidā jāinformē pārējie pretendenti, 
minot iemeslus, kuru dēļ cenas vai 
izmaksas ir nepamatoti zemas. Īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš starptautisko 
darba, sociālu un vides tiesību aktu, 
tostarp starptautisko pamatkonvenciju, 
piemēram SDO 94, respektēšanai. Tas ļauj 
šiem pretendentiem veicināt precīzāku 
novērtējumu par to, vai izraudzītais 
pretendents spēs pilnībā izpildīt līgumu 
saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti 
iepirkuma procedūras dokumentācijā. 
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Tāpēc šī papildu informācija radītu 
līdzvērtīgākus konkurences apstākļus ES 
publiskā iepirkuma tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Ja Komisijai, pamatojoties uz tai 
pieejamo informāciju, ir iemesls uzskatīt, 
ka trešā valsts ir izveidojusi vai uztur spēkā 
ierobežojošu publiskā iepirkuma praksi, tai 
jāspēj sākt izmeklēšanu. Ja ierobežojoša 
publiskā iepirkuma prakse trešā valstī 
apstiprinās, Komisijai būtu jāaicina 
attiecīgā valsts sākt konsultācijas, lai 
ekonomikas dalībniekiem, precēm un 
pakalpojumiem uzlabotu konkurēšanas 
iespējas minētās valsts publiskajā 
iepirkumā.

(21) Ja Komisijai, pamatojoties uz tai 
pieejamo informāciju, ir iemesls uzskatīt, 
ka trešā valsts ir izveidojusi vai uztur spēkā 
ierobežojošu publiskā iepirkuma praksi vai 
turpina strādājošo pamattiesību un 
starptautisko tiesību, tostarp starptautisko 
pamatkonvenciju, tostarp SDO 94 darba, 
sociālo un vides tiesību jomā, pārkāpšanu,
tai jāspēj sākt izmeklēšanu. Ja ierobežojoša 
publiskā iepirkuma prakse trešā valstī vai 
iepriekš minētie pārkāpumi apstiprinās, 
Komisijai būtu jāaicina attiecīgā valsts sākt 
konsultācijas, lai ekonomikas 
dalībniekiem, precēm un pakalpojumiem 
uzlabotu konkurēšanas iespējas minētās 
valsts publiskajā iepirkumā.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Šādi pasākumi var ietvert atsevišķu 
trešās valsts preču un pakalpojumu 
obligātu izslēgšanu no publiskā iepirkuma 

(23) Šādi pasākumi var ietvert atsevišķu 
trešās valsts preču un pakalpojumu 
obligātu izslēgšanu no publiskā iepirkuma 
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procedūrām Eiropas Savienībā vai var 
pakļaut obligātam cenas sodam 
piedāvājumus, ko veido preces vai 
pakalpojumi, kuru izcelsme ir minētajā 
valstī. Lai izvairītos no šo pasākumu 
apiešanas, var būt arī nepieciešams izslēgt 
atsevišķas ārvalstu kontrolētas vai tām 
piederošas Eiropas Savienībā reģistrētas 
juridiskas personas, kas nav iesaistītas 
reālā uzņēmējdarbībā tā, lai tām būtu tiešas 
un faktiskas saiknes ar attiecīgās 
dalībvalsts ekonomiku. Attiecīgie 
pasākumi nedrīkstētu būt nesamērīgi 
salīdzinājumā ar ierobežojošo publiskā 
iepirkuma praksi, uz kuru ar tiem tiek 
reaģēts.

procedūrām Eiropas Savienībā vai var 
pakļaut obligātam cenas sodam 
piedāvājumus, ko veido preces vai 
pakalpojumi, kuru izcelsme ir minētajā 
valstī. Lai izvairītos no šo pasākumu 
apiešanas, var būt arī nepieciešams izslēgt 
atsevišķas ārvalstu kontrolētas vai tām 
piederošas Eiropas Savienībā reģistrētas 
juridiskas personas, kas nav iesaistītas 
reālā uzņēmējdarbībā tā, lai tām būtu tiešas 
un faktiskas saiknes ar attiecīgās 
dalībvalsts ekonomiku. Attiecīgie 
pasākumi nedrīkstētu būt nesamērīgi 
salīdzinājumā ar ierobežojošo publiskā 
iepirkuma praksi, uz kuru ar tiem tiek 
reaģēts. Nosakot šādus pasākumus, jo 
īpaši būtu jāņem vērā iespējamā negatīvā 
ietekme uz sociālo, darba un vides 
situāciju attiecīgajā valstī, jo īpaši 
jaunattīstības valstu gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Ir svarīgi, lai līgumslēdzējas 
iestādes/līgumslēdzēji varētu par 
konkurētspējīgām cenām piekļūt augstas 
kvalitātes produktu klāstam, kas atbilst to 
iepirkuma prasībām. Tādēļ līgumslēdzējām 
iestādēm/līgumslēdzējiem vajadzētu būt 
iespējai atlikt pasākumus, kas ierobežo 
neaptvertu preču un pakalpojumu piekļuvi,
gadījumiem, ja nav pieejamas Savienības 
un/vai saistību aptvertas preces vai 
pakalpojumi, kas atbilst līgumslēdzējas 
iestādes/līgumslēdzēja prasībām aizsargāt 
būtiskas sabiedriskās vajadzības, 
piemēram, veselību un sabiedrības drošību, 
vai ja pasākuma piemērošana radītu 

(24) Ir svarīgi, lai līgumslēdzējas 
iestādes/līgumslēdzēji varētu par 
konkurētspējīgām cenām piekļūt augstas 
kvalitātes produktu klāstam, kas atbilst to 
iepirkuma prasībām. Tādēļ līgumslēdzējām 
iestādēm/līgumslēdzējiem vajadzētu būt 
iespējai atlikt pasākumus, kas ierobežo 
neaptvertu preču un pakalpojumu piekļuvi, 
gadījumiem, ja nav pieejamas Savienības 
un/vai saistību aptvertas preces vai 
pakalpojumi, kas atbilst līgumslēdzējas 
iestādes/līgumslēdzēja prasībām aizsargāt 
būtiskas sabiedriskās vajadzības, 
piemēram, veselību un sabiedrības drošību, 
tostarp sociālās un vides ilgtspējības 
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nesamērīgu cenas vai līguma izmaksu 
palielinājumu.

rādītājus, vai ja pasākuma piemērošana 
radītu nesamērīgu cenas vai līguma 
izmaksu palielinājumu

Or. en

Grozījums Nr. 22
Birgit Sippel, Françoise Castex

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šī regula neskar valsts, reģionālo un 
vietējo iestāžu rīcības brīvību, nodrošinot, 
pasūtot un organizējot sabiedriskus 
pakalpojumus, kā noteikts 26. protokolā. 
Tas attiecas arī uz Eiropas Savienības 
politiku attiecībā uz trešām valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ilgspējīgas attīstības, vides un sociālie 
kritēriji, kas atbalsta darba apstākļus, 
veselību un darba drošību, kā arī 
vienlīdzīgu attieksmi, arī jāņem vērā, 
piešķirot publiskā iepirkuma līgumus. 
Šādi kritēriji ir jāatbalsta,. un tos nekādā 
gadījumā nevar uzskatīt par izslēgšanas 
pamatu.

Or. de
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Grozījums Nr. 24
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Līgumslēdzējas iestādes/līgumslēdzēji 
pieprasa, lai pretendenti sniedz informāciju 
par piedāvājumā iekļauto preču un/vai 
pakalpojumu izcelsmi un vērtību. Tie 
pieņem pašdeklarācijas kā provizorisku 
liecību, ka piedāvājumu nevar izslēgt 
saskaņā ar 1. punktu. Līgumslēdzēja 
iestāde jebkurā brīdī procedūras laikā var 
lūgt pretendentam iesniegt visus vajadzīgos 
dokumentus vai to daļas, ja tas šķiet 
nepieciešams, lai nodrošinātu procedūras 
pareizu norisi. Komisija var pieņemt 
īstenošanas tiesību aktus, ar kuriem izveido 
standarta veidlapas deklarācijām par preču 
un pakalpojumu izcelsmi. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 17. panta
3. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

Līgumslēdzējas iestādes/līgumslēdzēji 
pieprasa, lai pretendenti sniedz informāciju 
par piedāvājumā iekļauto preču un/vai 
pakalpojumu izcelsmi un vērtību. Tiek 
ņemti vērā arī kritēriji, kas ir saistīti ar 
strādājošo pamattiesību un starptautisko 
tiesību, tostarp starptautisko 
pamatkonvenciju, tostarp SDO 94 darba, 
sociālo un vides tiesību jomā, pārkāpšanu.
Tie pieņem pašdeklarācijas kā provizorisku 
liecību, ka piedāvājumu nevar izslēgt 
saskaņā ar 1. punktu. Līgumslēdzēja 
iestāde jebkurā brīdī procedūras laikā var 
lūgt pretendentam iesniegt visus vajadzīgos 
dokumentus vai to daļas, ja tas šķiet 
nepieciešams, lai nodrošinātu procedūras 
pareizu norisi. Komisija var pieņemt 
īstenošanas tiesību aktus, ar kuriem izveido 
standarta veidlapas deklarācijām par preču 
un pakalpojumu izcelsmi. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 17. panta 
3. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 4. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d a) galvenie iemesli preču un 
pakalpojumu izslēgšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 26
Frédéric Daerden

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ja a) apakšpunktā minēta nolīguma nav 
un trešā valsts patur spēkā ierobežojošus 
iepirkuma pasākumus, kuru rezultātā trūkst 
reālas savstarpības tirgus atvērtībā starp 
Savienību un attiecīgo trešo valsti.

(b) ja a) apakšpunktā minēta nolīguma nav 
un trešā valsts patur spēkā ierobežojošus 
iepirkuma pasākumus, kuru rezultātā trūkst 
reālas savstarpības tirgus atvērtībā starp 
Savienību un attiecīgo trešo valsti, īpaši 
tad, ja šādi ierobežojoši pasākumi kaitē 
ES ekonomiskajām interesēm, piemēram, 
rūpniecībai.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Birgit Sippel, Frédéric Daerden, Françoise Castex

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b a) ja ir pierādījumi par nopietniem un 
atkārtotiem pārkāpumiem strādājošo 
pamattiesību un starptautisko tiesību, 
tostarp starptautisku pamatkonvenciju 
jomā, tostarp SDO 94 jomā, kā arī darba, 
sociālo un vides tiesību jomā attiecīgajā 
valstī, Komisija tāpat apsver piekļuves 
tirgum ierobežošanu attiecībā uz 
konkrētajām precēm un/vai 
pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Thomas Händel
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Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piešķirot publiskā iepirkuma līgumu, 
jāņem vērā vides politikas, kā arī sociālās 
politikas jautājumi. Jo īpaši jāveicina tādi 
atlases kritēriji kā, piemēram, minimālie 
nosacījumi attiecībā uz darba un veselības 
aizsardzību, darba apstākļiem, labu darbu 
un darba koplīgumu ievērošana. Par 
atlases kritēriju nevar noteikt 
visizdevīgāko cenu, bet gan noturīgāko 
piedāvājumu, turklāt ir jānodrošina 
pakalpojumu kvalitāte.

Or. de

Grozījums Nr. 29
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Regulas priekšlikums
6. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5 a. To sociālo, darba un vides tiesību 
aktu respektēšana, kas jāpiemēro 
darbvietā trešā valstī, tostarp starptautisko 
pamatnolīgumu, piemēram, SDO 
Konvencijas 94 respektēšana attiecībā uz 
darba noteikumiem saistībā ar publisko 
iepirkumu nebūtu jāuzskata par 
ierobežojošiem publiskā iepirkuma
pasākumiem, kas izraisa nopietnu un 
atkārtotu Eiropas ekonomikas dalībnieku, 
preču un pakalpojumu diskrimināciju.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Birgit Sippel
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Regulas priekšlikums
6. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Novērtējot, vai ir pierādījumi par 
nopietniem un atkārtotiem pārkāpumiem 
strādājošo pamattiesību un starptautisko 
tiesību, tostarp starptautisku 
pamatkonvenciju jomā, tostarp SDO 94 
jomā, kā arī darba, sociālo un vides 
tiesību jomā, Komisija pārbauda:
a) cik lielā mērā tiesību akti un prakse 
attiecīgajā valstī nodrošina strādājošo 
pamattiesību un starptautisko tiesību , 
tostarp starptautisko pamatkonvenciju, 
tostarp SDO 94 darba, sociālo un vides 
tiesību jomā;
b) kādā mērā valsts iestādes un/vai 
atsevišķi līgumslēdzēji saglabā vai pieņem 
sociāla dempinga praksi pret attiecīgajām 
precēm un pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs 
saskaņā ar Direktīvas par publisko 
iepirkumu 69. pantu vai saskaņā ar 
Direktīvas par iepirkumu, ko īsteno 
subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, 
enerģētikas, transporta un pasta 
pakalpojumu nozarēs, 79. pantu pārbaudījis 
pretendenta paskaidrojumus, plāno pieņemt 
nepamatoti zemu piedāvājumu, kurš ietver 
preces un/vai pakalpojumus ar izcelsmi 
ārpus Savienības un kurā neaptverto preču 

Ja līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs 
saskaņā ar Direktīvas par publisko 
iepirkumu 69. pantu vai saskaņā ar 
Direktīvas par iepirkumu, ko īsteno 
subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, 
enerģētikas, transporta un pasta 
pakalpojumu nozarēs, 79. pantu pārbaudījis 
pretendenta paskaidrojumus, plāno pieņemt 
nepamatoti zemu piedāvājumu, kurš ietver 
preces un/vai pakalpojumus ar izcelsmi 
ārpus Savienības un kurā neaptverto preču 
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vai pakalpojumu vērtība pārsniedz 50 % no 
piedāvājumā iekļauto preču vai 
pakalpojumu kopējās vērtības, tas par to 
rakstveidā informē pārējos pretendentus, 
minot nepamatoti zemo cenu vai izmaksu 
iemeslus.

vai pakalpojumu vērtība pārsniedz 50 % no 
piedāvājumā iekļauto preču vai 
pakalpojumu kopējās vērtības, tas par to 
rakstveidā informē pārējos pretendentus, 
minot nepamatoti zemo cenu vai izmaksu 
iemeslus, jo īpaši atsaucoties uz strādājošo 
pamattiesību un starptautisko tiesību, 
tostarp starptautisko pamatkonvenciju, 
tostarp SDO 94 respektēšanu darba, 
sociālo un vides tiesību jomā, īpaši, lai 
izvairītos no jebkāda sociālā vai vides 
dempinga, kā arī no dempinga nodokļu 
jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
7. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz piedāvājumiem par neparasti 
zemu cenu īpaši ir jāievēro noteikumi par 
darba un veselības aizsardzību, darba 
apstākļiem un darba koplīgumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 33
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
8. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija nevar noteikt sankcijas 
trešām valstīm, kuras ar saviem līgumu 
piešķiršanas kritērijiem ievieš ilgspējīgus 
attīstības mērķus. Gluži pretēji — šādi 
pasākumi ir jāveicina.
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Or. de

Grozījums Nr. 34
Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ja izmeklēšanā tiek konstatēts, ka trešā 
valsts uztur ierobežojošus iepirkuma 
pasākumus, un Komisija uzskata, ka tālāk 
minētais ir ES interesēs, Komisija aicina to 
konsultēties, lai nodrošinātu, ka Savienības 
ekonomikas dalībnieki, preces un 
pakalpojumi var piedalīties iepirkuma 
procedūrās attiecībā uz publiskā iepirkuma 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 
minētajā valstī ar nosacījumiem, kas nav 
mazāk labvēlīgi kā minētās valsts 
nosacījumi pašmāju ekonomikas 
dalībniekiem, precēm un pakalpojumiem, 
kā arī nodrošinātu pārredzamības un 
vienlīdzīgas attieksmes principu 
piemērošanu.

Ja izmeklēšanā tiek konstatēts, ka trešā 
valsts uztur ierobežojošus iepirkuma 
pasākumus vai pārkāpj strādājošo 
pamattiesības un starptautiskās tiesības, 
tostarp starptautiskas pamatkonvencijas, 
tostarp SDO 94, darba, sociālo un vides 
tiesību jomā, un Komisija uzskata, ka tālāk 
minētais ir ES interesēs, Komisija aicina to 
konsultēties, lai nodrošinātu, ka Savienības 
ekonomikas dalībnieki, preces un 
pakalpojumi var piedalīties iepirkuma 
procedūrās attiecībā uz publiskā iepirkuma 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 
minētajā valstī ar nosacījumiem, kas nav 
mazāk labvēlīgi kā minētās valsts 
nosacījumi pašmāju ekonomikas 
dalībniekiem, precēm un pakalpojumiem, 
kā arī nodrošinātu pārredzamības un 
vienlīdzīgas attieksmes principu 
piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
9. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisija var izbeigt konsultāciju, ja 
attiecīgā valsts respektē strādājošo 
pamattiesības un starptautiskās tiesības, 
tostarp starptautiskas pamatkonvencijas, 
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tostarp SDO 94, darba, sociālo un vides 
tiesību jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja izmeklēšanā saskaņā ar 8. pantu pēc 
9. pantā paredzētās procedūras tiek 
konstatēts, ka ierobežojošie iepirkuma 
pasākumi, ko pieņēmusi vai uztur spēkā 
trešā valsts, rada reālas savstarpības 
trūkumu tirgus atvērtībā starp Savienību un 
trešo valsti, kā minēts 6. pantā, Komisija 
var pieņemt īstenošanas aktus, kas uz laiku 
ierobežo neaptverto trešās valsts izcelsmes 
preču un pakalpojumu piekļuvi. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 17. 
panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

1. Ja izmeklēšanā saskaņā ar 8. pantu pēc 
9. pantā paredzētās procedūras tiek 
konstatēts, ka ierobežojošie iepirkuma 
pasākumi, ko pieņēmusi vai uztur spēkā 
trešā valsts, rada reālas savstarpības 
trūkumu tirgus atvērtībā starp Savienību un 
trešo valsti vai to, ka šī trešā valsts
nerespektē strādājošo pamattiesības un 
starptautiskās tiesības, tostarp 
starptautiskas pamatkonvencijas, tostarp 
SDO 94, darba, sociālo un vides tiesību 
jomā, kā minēts 6. pantā, Komisija var 
pieņemt īstenošanas aktus, kas uz laiku 
ierobežo neaptverto trešās valsts izcelsmes 
preču un pakalpojumu piekļuvi. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 17. 
panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 17. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) tādu piedāvājumu izslēgšana, kuros 
vairāk nekā 50 % no kopējās vērtības veido 
neaptvertas preces vai pakalpojumi, kuru 
izcelsme ir valstī, kas pieņem vai uztur 
spēkā ierobežojošu iepirkuma praksi; 
un/vai

(a) tādu piedāvājumu izslēgšana, kuros 
vairāk nekā 50 % no kopējās vērtības veido 
neaptvertas preces vai pakalpojumi, kuru 
izcelsme ir valstī, kas pieņem vai uztur 
spēkā ierobežojošu iepirkuma praksi vai 
kuri ir saistīti ar strādājošo pamattiesību 
un starptautisko tiesību, tostarp 
starptautisko pamatkonvenciju, tostarp 
SDO 94 nerespektēšanu darba, sociālo un 
vides tiesību jomā; un/vai

Or. en

Grozījums Nr. 38
Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) obligāts cenas sods tai piedāvājuma 
daļai, kas sastāv no neaptvertām precēm 
vai pakalpojumiem, kuru izcelsme ir valstī, 
kas pieņem vai uztur spēkā ierobežojošu 
publiskā iepirkuma praksi.

(b) obligāts cenas sods tai piedāvājuma 
daļai, kas sastāv no neaptvertām precēm 
vai pakalpojumiem, kuru izcelsme ir valstī, 
kas pieņem vai uztur spēkā ierobežojošu 
publiskā iepirkuma praksi un/vai kuri ir 
saistīti ar strādājošo pamattiesību un 
starptautisko tiesību, tostarp starptautisko 
pamatkonvenciju, tostarp SDO 94 
nerespektēšanu darba, sociālo un vides 
tiesību jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Regulas priekšlikums
10. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pasākumi, kas ierobežo trešām valstīm 
piekļuvi tirgum, ir samērīgi un tie 
neproporcionāli negatīvi neietekmē 
sociālo un darbaspēka situāciju 
attiecīgajā valstī, un jo īpaši tas attiecas 
uz jaunattīstības valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Birgit Sippel

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) nav pieejamu Savienības un/vai 
aptverto preču vai pakalpojumu, kas atbilst 
līgumslēdzējas iestādes prasībām; vai

(a) nav pieejamu Savienības un/vai 
aptverto preču vai pakalpojumu, kas atbilst 
līgumslēdzējas iestādes prasībām, tostarp 
ņemot vērā vides un sociālā ilgspējīguma 
kritērijus; vai

Or. en


