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Grozījums Nr. 15
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
–

Ierosinājums noraidīt

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komiteja aicina Starptautiskās 
tirdzniecības komiteju kā atbildīgo 
komiteju ierosināt Komisijas priekšlikuma 
noraidīšanu.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikums nešķiet piemērots instruments vēlamā mērķa sasniegšanai. Lai arī 
Komisijas priekšlikums tiek piedāvāts kā risinājums ES iepirkuma tirgus aizsardzībai pret 
negodīgu trešo valstu konkurenci, realitātē tas drīzāk tiecas atvērt trešo valstu iepirkuma 
tirgus, neradot nekādu pievienoto vērtību iepirkuma kvalitātei Eiropā.

Grozījums Nr. 16
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
–

Ierosinājums noraidīt

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komiteja aicina Starptautiskās 
tirdzniecības komiteju kā atbildīgo 
komiteju ierosināt Komisijas priekšlikuma 
noraidīšanu.

Or. en

Pamatojums

Īstenojot šo priekšlikumu, Eiropas Savienība rada nopietna kaitējuma risku savam iekšējam 
tirgum, kas nelabvēlīgi ietekmētu pašas ES uzņēmumus. Atsevišķu trešo valstu uzņēmumu 
izslēgšana var samazināt konkurētspēju vienotajā tirgū, savukārt ES uzņēmumi, kuri ir 
piegādātāji trešo valstu uzņēmumiem vai kuru piegādes ķēde ietver trešo valstu uzņēmumus, 
minēto uzņēmumu izslēgšanas situācijā var ciest zaudējumus. Pašreizējos ekonomikas 



PE516.621v01-00 4/68 AM\943395LV.doc

LV

apstākļos šādi rīkoties nevajadzētu.

Grozījums Nr. 17
Philippe Juvin, Frank Engel

Regulas priekšlikums
1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums

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

(Dokuments attiecas uz EEZ) (Dokuments attiecas uz EEZ)

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā sarunas par publiskā iepirkuma direktīvām un jauno priekšlikumu direktīvai par 
koncesijām, šajā regulā izmantotie termini ir jāsaskaņo ar terminiem, kas izmantoti regulā 
par koncesijām, jo šī regula attiecas gan uz publisko iepirkumu, gan uz koncesijām (1. panta 
2. punkts). Attiecībā uz abiem atšķirīgajiem līgumu veidiem ir pieejami dažādi tiesiskie 
instrumenti, kuru atšķirība ir jānorāda šajā regulā.

Grozījums Nr. 18
Sirpa Pietikäinen

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 

(1) Līguma par Eiropas Savienību 
21. pantā paredzēts, ka Savienība nosaka 
un īsteno kopējo politiku un darbības, kā 
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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.

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. Tajā pašā 21. pantā ir 
noteikts, ka Savienības starptautiskās 
darbības virzītājspēks ir principi, kuri ir 
iedvesmojuši tās izveidi, attīstību un 
paplašināšanos un kurus tā tiecas veicināt 
visā pasaulē: demokrātija, tiesiskums, 
cilvēktiesību un pamatbrīvību 
universālums un nedalāmība, cilvēka 
cieņas ievērošana, vienlīdzības un 
solidaritātes principi, kā arī visu 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu 
un starptautisko tiesību principu 
ievērošana.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Anna Maria Corazza Bildt

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pasaules tirdzniecības organizācijas 
ietvaros un divpusējās attiecībās Savienība 
atbalsta vērienīgu Savienības un tās 
tirdzniecības partneru starptautiskā 
publiskā iepirkuma tirgus atvēršanu, 
ievērojot savstarpību un abpusēju labumu.

(5) Pasaules tirdzniecības organizācijas 
ietvaros un divpusējās attiecībās Savienība 
atbalsta vērienīgu Savienības un tās 
tirdzniecības partneru starptautiskā 
publiskā iepirkuma tirgus atvēršanu, 
ievērojot pārredzamību, abpusēju labumu, 
kā arī brīvu un godīgu konkurenci.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Philippe Juvin, Frank Engel

Regulas priekšlikums
5. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pasaules tirdzniecības organizācijas 
ietvaros un divpusējās attiecībās Savienība 
atbalsta vērienīgu Savienības un tās 
tirdzniecības partneru starptautiskā 
publiskā iepirkuma tirgus atvēršanu, 
ievērojot savstarpību un abpusēju labumu.

(5) Pasaules tirdzniecības organizācijas 
ietvaros un divpusējās attiecībās Savienība 
atbalsta vērienīgu Savienības un tās 
tirdzniecības partneru starptautiskā 
publiskā iepirkuma un koncesiju tirgus 
atvēršanu, ievērojot savstarpību un 
abpusēju labumu.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā sarunas par publiskā iepirkuma direktīvām un direktīvu par koncesijām, šajā 
regulā izmantotie termini ir jāsaskaņo ar terminiem, kas izmantoti regulā par koncesijām, jo 
šī regula attiecas gan uz publisko iepirkumu, gan uz koncesijām (1. panta 2. punkts). Attiecībā 
uz abiem atšķirīgajiem līgumu veidiem ir pieejami dažādi tiesiskie instrumenti, kuru atšķirība 
ir jānorāda šajā regulā. Starptautiskā līmenī pašlaik tiek reglamentētas tikai būvdarbu 
koncesijas.

Grozījums Nr. 21
Morten Løkkegaard

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pasaules tirdzniecības organizācijas 
ietvaros un divpusējās attiecībās Savienība 
atbalsta vērienīgu Savienības un tās 
tirdzniecības partneru starptautiskā 
publiskā iepirkuma tirgus atvēršanu, 
ievērojot savstarpību un abpusēju 
labumu.

(5) Pasaules tirdzniecības organizācijas 
ietvaros un divpusējās attiecībās Savienība 
atbalsta vērienīgu Savienības un tās 
tirdzniecības partneru starptautiskā 
publiskā iepirkuma tirgus atvēršanu, 
tiecoties izveidot vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus un radīt abpusējus ieguvumus.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Regulas priekšlikums
5. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pasaules tirdzniecības organizācijas 
ietvaros un divpusējās attiecībās Savienība 
atbalsta vērienīgu Savienības un tās 
tirdzniecības partneru starptautiskā 
publiskā iepirkuma tirgus atvēršanu, 
ievērojot savstarpību un abpusēju labumu.

(5) Pasaules tirdzniecības organizācijas 
ietvaros un divpusējās attiecībās Savienība 
atbalsta vērienīgu Savienības un tās 
tirdzniecības partneru starptautiskā 
publiskā iepirkuma tirgus atvēršanu, 
ievērojot savstarpību un abpusēju labumu, 
paplašinot vienotā tirgus izredzes, tam 
kļūstot konkurētspējīgākam un tādējādi
atbilstošākam kopienas ekonomiskās 
politikas mērķiem.

Or. it

Grozījums Nr. 23
Philippe Juvin, Frank Engel

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Daudzas trešās valstis nevēlas atvērt 
publiskā iepirkuma tirgus starptautiskai 
konkurencei vai atvērt tos plašāk, nekā tie 
atvērti līdz šim. Rezultātā Savienības 
ekonomikas dalībnieki saskaras ar 
ierobežojošu iepirkuma praksi daudzās 
Savienības tirdzniecības partnervalstīs. 
Tāda ierobežojoša iepirkuma prakse izraisa 
ievērojamu tirdzniecības iespēju zudumu.

(6) Daudzas trešās valstis nevēlas atvērt 
publiskā iepirkuma un to koncesiju tirgus 
starptautiskai konkurencei vai atvērt tos 
plašāk, nekā tie atvērti līdz šim. Rezultātā 
Savienības ekonomikas dalībnieki saskaras 
ar ierobežojošu iepirkuma un koncesiju 
praksi daudzās Savienības tirdzniecības 
partnervalstīs. Tāda ierobežojoša 
iepirkuma prakse izraisa ievērojamu 
tirdzniecības iespēju zudumu.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā sarunas par publiskā iepirkuma direktīvām un jauno priekšlikumu direktīvai par 
koncesijām, šajā regulā izmantotie termini ir jāsaskaņo ar terminiem, kas izmantoti regulā 
par koncesijām, jo šī regula attiecas gan uz publisko iepirkumu, gan uz koncesijām (1. panta 
2. punkts). Attiecībā uz abiem atšķirīgajiem līgumu veidiem ir pieejami dažādi tiesiskie 
instrumenti, kuru atšķirība ir jānorāda šajā regulā.
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Grozījums Nr. 24
Constance Le Grip, Nora Berra

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Abpusējas starptautisko iepirkuma 
tirgu atvērtības veicināšana ir šīs regulas 
galvenais mērķis. Abpusēji izdevīgas 
konkurences nodrošināšana starp ES un 
tās tirdzniecības partneriem ļaus uzlabot 
Eiropas iekšējā tirgus konkurētspēju un 
atbalstīt mūsu ekonomikas izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Philippe Juvin, Frank Engel

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Saskaņā ar LESD 207. pantu kopējā 
tirdzniecības politika publiskā iepirkuma 
jomā ir jābalsta uz vienādiem principiem.

(8) Saskaņā ar LESD 207. pantu kopējā 
tirdzniecības politika publiskā iepirkuma 
un koncesiju jomā ir jābalsta uz vienādiem 
principiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 26
Philippe Juvin, Frank Engel

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Savienības un trešo valstu ekonomikas 
dalībnieku un līgumslēdzēju 
iestāžu/līgumslēdzēju juridiskās noteiktības 
interesēs starptautiskā tirgus piekļuves 

(9) Savienības un trešo valstu ekonomikas 
dalībnieku un līgumslēdzēju 
iestāžu/līgumslēdzēju juridiskās noteiktības 
interesēs starptautiskā tirgus piekļuves 
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saistības attiecībā pret trešām valstīm, 
kuras Savienība uzņēmusies publiskā 
iepirkuma jomā, būtu jāatspoguļo ES 
tiesību sistēmā, tādējādi nodrošinot to 
efektīvu piemērošanu. Komisijai būtu 
jāizdod norādījumi par Eiropas Savienības 
spēkā esošo starptautisko tirgus piekļuves 
saistību piemērošanu praksē. Šie 
norādījumi būtu regulāri jāatjaunina, un 
tajos būtu jābūt vienkārši izmantojamai 
informācijai.

saistības attiecībā pret trešām valstīm, 
kuras Savienība uzņēmusies publiskā 
iepirkuma un koncesiju jomā, būtu 
jāatspoguļo ES tiesību sistēmā, tādējādi 
nodrošinot to efektīvu piemērošanu. 
Komisijai būtu jāizdod norādījumi par 
Eiropas Savienības spēkā esošo 
starptautisko tirgus piekļuves saistību 
piemērošanu praksē. Šie norādījumi būtu 
regulāri jāatjaunina, un tajos būtu jābūt 
vienkārši izmantojamai informācijai.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā sarunas par publiskā iepirkuma direktīvām un direktīvu par koncesijām, šajā 
regulā izmantotie termini ir jāsaskaņo ar terminiem, kas izmantoti regulā par koncesijām, jo 
šī regula attiecas gan uz publisko iepirkumu, gan uz koncesijām (1. panta 2. punkts). Attiecībā 
uz abiem atšķirīgajiem līgumu veidiem ir pieejami dažādi tiesiskie instrumenti, kuru atšķirība 
ir jānorāda šajā regulā. Starptautiskā līmenī pašlaik tiek reglamentētas tikai būvdarbu 
koncesijas.

Grozījums Nr. 27
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Saskaņā ar publiskā iepirkuma 
direktīvām publiskos līgumus nevajadzētu 
piešķirt ekonomikas dalībniekiem, kas 
bijuši iesaistīti noziedzīgās struktūrās vai 
izmantojuši cilvēku tirdzniecību un bērnu 
darbu un kuri neievēro 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
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Grozījums Nr. 28
Philippe Juvin, Frank Engel

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Mērķis uzlabot ES ekonomikas 
dalībnieku piekļuvi publiskā iepirkuma 
tirgiem dažās trešās valstīs, kurus aizsargā 
ierobežojoši iepirkuma pasākumi, un 
saglabāt vienādus konkurences apstākļus 
Eiropas vienotajā tirgū prasa, lai visā 
Eiropas Savienībā tiktu saskaņots režīms 
trešo valstu precēm un pakalpojumiem, 
kuri nav ietverti Savienības starptautiskajās 
saistībās.

(10) Mērķis uzlabot ES ekonomikas 
dalībnieku piekļuvi publiskā iepirkuma un 
koncesiju tirgiem dažās trešās valstīs, 
kurus aizsargā ierobežojoši iepirkuma 
pasākumi, un saglabāt vienādus 
konkurences apstākļus Eiropas vienotajā 
tirgū prasa, lai visā Eiropas Savienībā tiktu 
saskaņots režīms trešo valstu precēm un 
pakalpojumiem, kuri nav ietverti 
Savienības starptautiskajās saistībās.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā sarunas par publiskā iepirkuma direktīvām un jauno priekšlikumu direktīvai par 
koncesijām, šajā regulā izmantotie termini ir jāsaskaņo ar terminiem, kas izmantoti regulā 
par koncesijām, jo šī regula attiecas gan uz publisko iepirkumu, gan uz koncesijām (1. panta 
2. punkts). Attiecībā uz abiem atšķirīgajiem līgumu veidiem ir pieejami dažādi tiesiskie 
instrumenti, kuru atšķirība ir jānorāda šajā regulā.

Grozījums Nr. 29
Constance Le Grip, Nora Berra

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Šim nolūkam izcelsmes noteikumiem 
būtu jābūt tādiem, lai līgumslēdzējas 
iestādes/līgumslēdzēji zinātu, vai uz 
precēm un pakalpojumiem attiecas Eiropas 
Savienības starptautiskās saistības. Preču 
izcelsme būtu jānosaka saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1992. gada 
12. oktobra Regulu Nr. 2913/1992 par 
Kopienas muitas kodeksa izveidi 22.–
26. pantu. Saskaņā ar šo regulu preces 

(11) Šim nolūkam izcelsmes noteikumiem 
būtu jābūt tādiem, lai līgumslēdzējas 
iestādes/līgumslēdzēji zinātu, vai uz 
precēm un pakalpojumiem attiecas Eiropas 
Savienības starptautiskās saistības. Preču 
izcelsme būtu jānosaka saskaņā ar 
Parlamenta un Padomes Regulas
Nr. XXXX/2013 par Savienības muitas 
kodeksa izveidi 52.–55. pantu, tostarp 
saskaņā ar papildu noteikumiem, ko 
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uzskata par Savienības precēm, ja tās ir 
pilnībā iegūtas vai saražotas Savienībā. 
Precēm, kuru ražošanā iesaistīta viena vai 
vairākas trešās valstis, izcelsmes valsts ir 
tā, kurā šim nolūkam apgādātā ražotavā 
notikusi pēdējā būtiskā ekonomiski 
pamatotā pārstrāde vai apstrāde, kas 
beidzas ar jauna produkta saražošanu vai ir 
svarīga tā ražošanas stadija. Pakalpojuma 
izcelsme būtu jānosaka, pamatojoties uz tās 
fiziskās vai juridiskās personas izcelsmi, 
kas to sniedz. Norādījumiem, kas minēti 
9. apsvērumā, būtu jāaptver izcelsmes 
noteikumu piemērošana praksē.

pieņem saskaņā ar 55. pantu. Saskaņā ar 
šo regulu preces uzskata par Savienības 
precēm, ja tās ir pilnībā iegūtas vai 
saražotas Savienībā. Precēm, kuru ražošanā 
iesaistīta viena vai vairākas trešās valstis, 
izcelsmes valsts ir tā, kurā šim nolūkam 
apgādātā ražotavā notikusi pēdējā būtiskā 
ekonomiski pamatotā pārstrāde vai 
apstrāde, kas beidzas ar jauna produkta 
saražošanu vai ir svarīga tā ražošanas 
stadija. Pakalpojuma izcelsme būtu 
jānosaka, pamatojoties uz tās fiziskās vai 
juridiskās personas izcelsmi, kas to sniedz. 
Norādījumiem, kas minēti 9. apsvērumā, 
būtu jāaptver izcelsmes noteikumu 
piemērošana praksē.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Philippe Juvin, Frank Engel

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Komisijai būtu jāizvērtē, vai 
apstiprināt, ka līgumslēdzējas 
iestādes/līgumslēdzēji Direktīvu 
[2004/17/EK, 2004/18/EK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes [..] Direktīvas [..] 
par koncesijas līgumu piešķiršanu] nozīmē 
attiecībā uz līgumiem, kuru paredzamā 
vērtība ir vismaz EUR 5 000 000, izslēdz 
no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūrām preces un pakalpojumus, uz 
kuriem neattiecas Eiropas Savienības 
starptautiskās saistības.

(12) Komisijai būtu jāizvērtē, vai 
apstiprināt, ka līgumslēdzējas 
iestādes/līgumslēdzēji Direktīvu 
[2004/17/EK, 2004/18/EK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes [..] Direktīvas [..] 
par koncesijas līgumu piešķiršanu] nozīmē 
attiecībā uz līgumiem un koncesijām, kuru 
paredzamā vērtība ir vismaz 
EUR 5 000 000, izslēdz no līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas vai 
koncesiju tiesību piešķiršanas procedūrām 
preces un pakalpojumus, uz kuriem 
neattiecas Eiropas Savienības 
starptautiskās saistības.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā sarunas par publiskā iepirkuma direktīvām un jauno priekšlikumu direktīvai par 
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koncesijām, šajā regulā izmantotie termini ir jāsaskaņo ar terminiem, kas izmantoti regulā 
par koncesijām, jo šī regula attiecas gan uz publisko iepirkumu, gan uz koncesijām (1. panta 
2. punkts). Attiecībā uz abiem atšķirīgajiem līgumu veidiem ir pieejami dažādi tiesiskie 
instrumenti, kuru atšķirība ir jānorāda šajā regulā.

Grozījums Nr. 31
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Komisijai būtu jāizvērtē, vai 
apstiprināt, ka līgumslēdzējas 
iestādes/līgumslēdzēji Direktīvu 
[2004/17/EK, 2004/18/EK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes [..] Direktīvas [..] 
par koncesijas līgumu piešķiršanu] nozīmē 
attiecībā uz līgumiem, kuru paredzamā 
vērtība ir vismaz EUR 5 000 000, izslēdz 
no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūrām preces un pakalpojumus, uz 
kuriem neattiecas Eiropas Savienības 
starptautiskās saistības.

(12) Līgumslēdzējas iestādes/līgumslēdzēji 
Direktīvu [2004/17/EK, 2004/18/EK un 
Eiropas Parlamenta un Padomes [..] 
Direktīvas [..] par koncesijas līgumu 
piešķiršanu] nozīmē no līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas procedūrām var izslēgt 
preces un pakalpojumus, uz kuriem 
neattiecas Eiropas Savienības 
starptautiskās saistības.

Or. fr

Grozījums Nr. 32
Philippe Juvin, Frank Engel

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pārredzamības labad līgumslēdzējām 
iestādēm/līgumslēdzējiem, kuri vēlas 
izmantot savas tiesības saskaņā ar šo 
regulu izslēgt no līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas procedūras piedāvājumus, kuri 
ietver preces un/vai pakalpojumus ar 
izcelsmi ārpus Eiropas Savienības un kuros 
starptautisko saistību neaptverto preču vai 
pakalpojumu vērtība pārsniedz 50 % no šo 

(13) Pārredzamības labad līgumslēdzējām 
iestādēm/līgumslēdzējiem, kuri vēlas 
izmantot savas tiesības saskaņā ar šo 
regulu izslēgt no līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas procedūras vai no koncesiju 
tiesību piešķiršanas procedūras 
piedāvājumus, kuri ietver preces un/vai 
pakalpojumus ar izcelsmi ārpus Eiropas 
Savienības un kuros starptautisko saistību 
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preču vai pakalpojumu kopējās vērtības, 
par to būtu jāinformē ekonomikas 
dalībnieki Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī publicējamā paziņojumā par 
līgumu.

neaptverto preču vai pakalpojumu vērtība 
pārsniedz 50 % no šo preču vai 
pakalpojumu kopējās vērtības, par to būtu 
jāinformē ekonomikas dalībnieki Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicējamā 
paziņojumā par līgumu.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā sarunas par publiskā iepirkuma direktīvām un jauno priekšlikumu direktīvai par 
koncesijām, šajā regulā izmantotie termini ir jāsaskaņo ar terminiem, kas izmantoti regulā 
par koncesijām, jo šī regula attiecas gan uz publisko iepirkumu, gan uz koncesijām (1. panta 
2. punkts). Attiecībā uz abiem atšķirīgajiem līgumu veidiem ir pieejami dažādi tiesiskie 
instrumenti, kuru atšķirība ir jānorāda šajā regulā.

Grozījums Nr. 33
Morten Løkkegaard

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

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 
tirgus atvērtības starp Savienību un 
attiecīgo trešo valsti. Par reālu vienlīdzīgas 
konkurences apstākļu trūkumu attiecībā 
uz tirgus atvērtību būtu jāuzskata 
stāvoklis, kad ierobežojošie iepirkuma 
pasākumi rada nopietnu un atkārtotu 
diskrimināciju ES ekonomikas 
dalībniekiem, precēm un pakalpojumiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 34
Philippe Juvin, Frank Engel

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

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 un koncesijām, 
kuru paredzamā vērtība ir vismaz 
EUR 5 000 000, Komisijai tāda izslēgšana 
būtu jāapstiprina tikai tad, ja starptautiskajā 
nolīgumā par tirgus piekļuvi publiskā 
iepirkuma un koncesiju 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 vai koncesiju tiesību 
piešķiršanas pasākumus, kuru rezultātā 
trūkst reālas savstarpības tirgus atvērtībā 
starp Savienību un attiecīgo trešo valsti. 
Par reālas savstarpības trūkumu būtu 
jāuzskata stāvoklis, kad ierobežojošie 
iepirkuma vai koncesiju tiesību 
piešķiršanas pasākumi rada nopietnu un 
atkārtotu diskrimināciju ES ekonomikas 
dalībniekiem, precēm un pakalpojumiem.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā sarunas par publiskā iepirkuma direktīvām un jauno priekšlikumu direktīvai par 
koncesijām, šajā regulā izmantotie termini ir jāsaskaņo ar terminiem, kas izmantoti regulā 
par koncesijām, jo šī regula attiecas gan uz publisko iepirkumu, gan uz koncesijām (1. panta 
2. punkts). Attiecībā uz abiem atšķirīgajiem līgumu veidiem ir pieejami dažādi tiesiskie 
instrumenti, kuru atšķirība ir jānorāda šajā regulā.



AM\943395LV.doc 15/68 PE516.621v01-00

LV

Grozījums Nr. 35
Morten Løkkegaard

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(16) Novērtējot, vai pastāv reāls 
vienlīdzīgu konkurences apstākļu
trūkums, Komisijai būtu 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.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Philippe Juvin, Frank Engel

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(16) Novērtējot, vai pastāv reālas 
savstarpības trūkums, Komisijai būtu 
jāizskata, kādā mērā attiecīgās valsts 
publiskā iepirkumu un koncesiju tiesību 
akti nodrošina pārredzamību saskaņā ar 
starptautiskajiem standartiem publiskā 
iepirkuma un koncesiju 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 
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dalībniekiem. precēm, pakalpojumiem un ekonomikas 
dalībniekiem.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā sarunas par publiskā iepirkuma direktīvām un jauno priekšlikumu direktīvai par 
koncesijām, šajā regulā izmantotie termini ir jāsaskaņo ar terminiem, kas izmantoti regulā 
par koncesijām, jo šī regula attiecas gan uz publisko iepirkumu, gan uz koncesijām (1. panta 
2. punkts). Attiecībā uz abiem atšķirīgajiem līgumu veidiem ir pieejami dažādi tiesiskie 
instrumenti, kuru atšķirība ir jānorāda šajā regulā. Starptautiskā līmenī pašlaik tiek 
reglamentētas tikai būvdarbu koncesijas.

Grozījums Nr. 37
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) To sociālo, darba un vides tiesību 
aktu noteikumu ievērošana, kuri
jāpiemēro darbavietā trešā valstī, kā 
noteikts starptautiskās konvencijās, 
piemēram, SDO 94. konvencijā, kā arī 
tiesību aktos un koplīgumos, nebūtu 
jāuzskata par diskriminējošu praksi.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Philippe Juvin, Frank Engel

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Komisijai būtu jāspēj novērst iecerētas 
izslēgšanas iespējamo negatīvo ietekmi uz 
tirdzniecības sarunām, kas notiek ar 
attiecīgo valsti. Tāpēc, ja kāda valsts 
iesaistās saturīgās sarunās ar Savienību par 

(17) Komisijai būtu jāspēj novērst iecerētas 
izslēgšanas iespējamo negatīvo ietekmi uz 
tirdzniecības sarunām, kas notiek ar 
attiecīgo valsti. Tāpēc, ja kāda valsts 
iesaistās saturīgās sarunās ar Savienību par 
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tirgus piekļuvi publiskā iepirkuma jomā un 
Komisija uzskata, ka tuvākajā nākotnē ir 
paredzama ierobežojošas iepirkuma 
prakses atcelšana, Komisijai būtu jāspēj 
pieņemt īstenošanas tiesību aktu, kas 
noteiktu, ka preces un pakalpojumi no 
attiecīgās valsts vienu gadu nav izslēdzami 
no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūras.

tirgus piekļuvi publiskā iepirkuma vai 
koncesiju jomā un Komisija uzskata, ka 
tuvākajā nākotnē ir paredzama 
ierobežojošas iepirkuma vai koncesiju 
prakses atcelšana, Komisijai būtu jāspēj 
pieņemt īstenošanas tiesību aktu, kas 
noteiktu, ka preces un pakalpojumi no 
attiecīgās valsts vienu gadu nav izslēdzami 
no līguma slēgšanas vai koncesiju tiesību 
piešķiršanas procedūras.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā sarunas par publiskā iepirkuma direktīvām un jauno priekšlikumu direktīvai par 
koncesijām, šajā regulā izmantotie termini ir jāsaskaņo ar terminiem, kas izmantoti regulā 
par koncesijām, jo šī regula attiecas gan uz publisko iepirkumu, gan uz koncesijām (1. panta 
2. punkts). Attiecībā uz abiem atšķirīgajiem līgumu veidiem ir pieejami dažādi tiesiskie 
instrumenti, kuru atšķirība ir jānorāda šajā regulā.

Grozījums Nr. 39
Philippe Juvin, Frank Engel

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 vai to 
līgumslēdzējām iestādēm/līgumslēdzējiem 
nedrīkstētu būt iespēja trešo valstu preču 
vai pakalpojumu piekļuvi iepirkuma 
procedūrām ierobežot ar tādiem 
pasākumiem, kas nav paredzēti šajā regulā.

(18) Ņemot vērā to, ka uz trešo valstu 
preču un pakalpojumu piekļuvi Savienības 
publiskā iepirkuma tirgum un koncesijām 
attiecas kopējā tirdzniecības politika, 
dalībvalstīm vai to līgumslēdzējām 
iestādēm/līgumslēdzējiem nedrīkstētu būt 
iespēja trešo valstu preču vai pakalpojumu 
piekļuvi iepirkuma procedūrām ierobežot 
ar tādiem pasākumiem, kas nav paredzēti 
šajā regulā.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā sarunas par publiskā iepirkuma direktīvām un jauno priekšlikumu direktīvai par 
koncesijām, šajā regulā izmantotie termini ir jāsaskaņo ar terminiem, kas izmantoti regulā 
par koncesijām, jo šī regula attiecas gan uz publisko iepirkumu, gan uz koncesijām (1. panta 
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2. punkts). Attiecībā uz abiem atšķirīgajiem līgumu veidiem ir pieejami dažādi tiesiskie 
instrumenti, kuru atšķirība ir jānorāda šajā regulā.

Grozījums Nr. 40
Barbara Weiler

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. Būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu piedāvājumi, kas šķiet 
nepamatoti lēti, iespējams, balstās uz 
tehniski, ekonomiski vai juridiski 
kļūdainiem pieņēmumiem vai praksi.
Papildus Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 20XX/XXX/ES1 69. panta un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 20XX/XXX/ES2 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. Ja 
pretendents nevar sniegt pietiekošu 
paskaidrojumu, līgumslēdzējai iestādei 
jābūt tiesībām noraidīt piedāvājumu. 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 
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publiskā iepirkuma tirgū.

_________________
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 20XX/XXX/ES par publisko 
iepirkumu (OV XXX) (2011/0438(COD)).
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 20XX/XXX/ES par iepirkumu, 
ko veic uzņēmumi, kas darbojas 
ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un 
pasta pakalpojumu nozarēs (OV XXX) 
(2011/0439(COD)).

Or. en

Grozījums Nr. 41
Philippe Juvin, Frank Engel

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Komisijai būtu jāspēj pēc savas 
ierosmes vai pēc ieinteresētās personas vai 
dalībvalsts iesnieguma jebkurā brīdī uzsākt 
ārējā iepirkuma izmeklēšanu saistībā ar 
ierobežojošu publiskā iepirkuma praksi, 
ko, iespējams, piekopj trešā valsts. Jo īpaši 
tajā ņem vērā to, ka Komisija ir 
apstiprinājusi vairākus plānotus 
izņēmumus attiecībā uz trešo valsti, 
ievērojot šās regulas 6. panta 2. punktu. 
Tādai izmeklēšanai nebūtu jāskar Padomes 
1994. gada 22. decembra Regula (EK) 
Nr. 3286/94, ar ko nosaka Kopienas 
procedūras kopējās tirdzniecības politikas 
jomā, lai nodrošinātu Kopienas tiesību 
īstenošanu saskaņā ar starptautiskās 
tirdzniecības noteikumiem, jo īpaši tiem, 
kas ieviesti Pasaules tirdzniecības 
organizācijas aizgādnībā.

(20) Komisijai būtu jāspēj pēc savas 
ierosmes vai pēc ieinteresētās personas vai 
dalībvalsts iesnieguma jebkurā brīdī uzsākt 
ārējā iepirkuma izmeklēšanu saistībā ar 
ierobežojošu publiskā iepirkuma un 
koncesiju praksi, ko, iespējams, piekopj 
trešā valsts. Jo īpaši tajā ņem vērā to, ka 
Komisija ir apstiprinājusi vairākus plānotus 
izņēmumus attiecībā uz trešo valsti, 
ievērojot šās regulas 6. panta 2. punktu. 
Tādai izmeklēšanai nebūtu jāskar Padomes 
1994. gada 22. decembra Regula (EK) 
Nr. 3286/94, ar ko nosaka Kopienas 
procedūras kopējās tirdzniecības politikas 
jomā, lai nodrošinātu Kopienas tiesību 
īstenošanu saskaņā ar starptautiskās 
tirdzniecības noteikumiem, jo īpaši tiem, 
kas ieviesti Pasaules tirdzniecības 
organizācijas aizgādnībā.

Or. fr
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Pamatojums

Ņemot vērā sarunas par publiskā iepirkuma direktīvām un jauno priekšlikumu direktīvai par 
koncesijām, šajā regulā izmantotie termini ir jāsaskaņo ar terminiem, kas izmantoti regulā 
par koncesijām, jo šī regula attiecas gan uz publisko iepirkumu, gan uz koncesijām (1. panta 
2. punkts). Attiecībā uz abiem atšķirīgajiem līgumu veidiem ir pieejami dažādi tiesiskie 
instrumenti, kuru atšķirība ir jānorāda šajā regulā.

Grozījums Nr. 42
Philippe Juvin, Frank Engel

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 vai 
koncesiju 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.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā sarunas par publiskā iepirkuma direktīvām un jauno priekšlikumu direktīvai par 
koncesijām, šajā regulā izmantotie termini ir jāsaskaņo ar terminiem, kas izmantoti regulā 
par koncesijām, jo šī regula attiecas gan uz publisko iepirkumu, gan uz koncesijām (1. panta 
2. punkts). Attiecībā uz abiem atšķirīgajiem līgumu veidiem ir pieejami dažādi tiesiskie 
instrumenti, kuru atšķirība ir jānorāda šajā regulā.

Grozījums Nr. 43
Philippe Juvin, Frank Engel

Regulas priekšlikums
23. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(23) Šādi pasākumi var ietvert atsevišķu 
trešās valsts preču un pakalpojumu 
obligātu izslēgšanu no publiskā iepirkuma 
procedūrām vai koncesiju tiesību 
piešķiršanas 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.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā sarunas par publiskā iepirkuma direktīvām un jauno priekšlikumu direktīvai par 
koncesijām, šajā regulā izmantotie termini ir jāsaskaņo ar terminiem, kas izmantoti regulā 
par koncesijām, jo šī regula attiecas gan uz publisko iepirkumu, gan uz koncesijām (1. panta 
2. punkts). Attiecībā uz abiem atšķirīgajiem līgumu veidiem ir pieejami dažādi tiesiskie 
instrumenti, kuru atšķirība ir jānorāda šajā regulā.

Grozījums Nr. 44
Philippe Juvin, Frank Engel

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai Eiropas Savienības tiesiskajā 
kārtībā atspoguļotu starptautiskā tirgus 
piekļuves saistības, kas publiskā iepirkuma 
jomā uzņemtas pēc šās regulas 
pieņemšanas, Komisija būtu jāpilnvaro 

(27) Lai Eiropas Savienības tiesiskajā 
kārtībā atspoguļotu starptautiskā tirgus 
piekļuves saistības, kas publiskā iepirkuma 
un koncesiju jomā uzņemtas pēc šās 
regulas pieņemšanas, Komisija būtu 
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pieņemt tiesību aktus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
par grozījumiem starptautisko nolīgumu 
sarakstā, kas pievienots šai regulai. Ir īpaši 
svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, 
tostarp ar ekspertiem. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 
būtu jānodrošina vienlaicīga, laicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

jāpilnvaro pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu par grozījumiem starptautisko 
nolīgumu sarakstā, kas pievienots šai 
regulai. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās, tostarp ar ekspertiem. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, laicīga un atbilstīga attiecīgo 
dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā sarunas par publiskā iepirkuma direktīvām un jauno priekšlikumu direktīvai par 
koncesijām, šajā regulā izmantotie termini ir jāsaskaņo ar terminiem, kas izmantoti regulā 
par koncesijām, jo šī regula attiecas gan uz publisko iepirkumu, gan uz koncesijām (1. panta 
2. punkts). Attiecībā uz abiem atšķirīgajiem līgumu veidiem ir pieejami dažādi tiesiskie 
instrumenti, kuru atšķirība ir jānorāda šajā regulā.

Grozījums Nr. 45
Philippe Juvin, Frank Engel

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Lai sasniegtu galveno mērķi izveidot 
kopīgu ārējo politiku publiskā iepirkuma 
jomā, saskaņā ar proporcionalitātes 
principu ir nepieciešami un lietderīgi 
pieņemt noteikumus par režīmu precēm un 
pakalpojumiem, kuri nav ietverti Eiropas 
Savienības starptautiskajās saistībās. Šī 
regula par trešo valstu ekonomikas 
dalībnieku, preču un pakalpojumu piekļuvi 
nepārsniedz to, kas nepieciešams, lai 
sasniegtu vēlamos mērķus, saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 
4. punktu,

(31) Lai sasniegtu galveno mērķi izveidot 
kopīgu ārējo politiku publiskā iepirkuma 
un koncesiju jomā, saskaņā ar 
proporcionalitātes principu ir nepieciešami 
un lietderīgi pieņemt noteikumus par 
režīmu precēm un pakalpojumiem, kuri 
nav ietverti Eiropas Savienības 
starptautiskajās saistībās. Šī regula par 
trešo valstu ekonomikas dalībnieku, preču 
un pakalpojumu piekļuvi nepārsniedz to, 
kas nepieciešams, lai sasniegtu vēlamos 
mērķus, saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 5. panta 3. punktu,

Or. fr
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Pamatojums

Ņemot vērā sarunas par publiskā iepirkuma direktīvām un jauno priekšlikumu direktīvai par 
koncesijām, šajā regulā izmantotie termini ir jāsaskaņo ar terminiem, kas izmantoti regulā 
par koncesijām, jo šī regula attiecas gan uz publisko iepirkumu, gan uz koncesijām (1. panta 
2. punkts). Attiecībā uz abiem atšķirīgajiem līgumu veidiem ir pieejami dažādi tiesiskie 
instrumenti, kuru atšķirība ir jānorāda šajā regulā.

Grozījums Nr. 46
Philippe Juvin, Frank Engel

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā regulā ir izklāstīti noteikumi par 
trešo valstu preču un pakalpojumu piekļuvi 
tiesībām slēgt līgumus ar Savienības 
līgumslēdzējām iestādēm/līgumslēdzējiem 
par būvdarbu vai būves realizāciju, preču 
piegādi un pakalpojumu sniegšanu, un 
noteiktas procedūras, kas atbalsta sarunas 
par Savienības preču un pakalpojumu 
piekļuvi trešo valstu publiskā iepirkuma 
tirgiem.

1. Šajā regulā ir izklāstīti noteikumi par 
trešo valstu preču un pakalpojumu piekļuvi 
tiesībām slēgt līgumus ar Savienības 
līgumslēdzējām iestādēm/līgumslēdzējiem 
un to piešķirtajām koncesijām par 
būvdarbu vai būves realizāciju, preču 
piegādi un pakalpojumu sniegšanu
atbilstoši attiecīgā līguma veidam, un 
noteiktas procedūras, kas atbalsta sarunas 
par Savienības preču un pakalpojumu 
piekļuvi trešo valstu publiskā iepirkuma un 
koncesiju tirgiem.

Or. fr

Pamatojums

Suite aux négociations sur les Directives sur les marchés publics et la nouvelle proposition de 
Directive sur les concessions, le vocabulaire utilisé dans ce Règlement doit être aligné avec 
celui spécifique aux concessions, car le Règlement couvre tant les marchés publics ("public 
procurement") que les concessions ("concessions") (article 1.2). Des instruments législatifs 
séparés existent pour ces deux types de contrats; leur différence doit être reflétée dans le 
Règlement. Il n'existe pas de concession de fourniture, d'où l'ajout de la référence à "selon la 
nature du contrat concerné".

Grozījums Nr. 47
Constance Le Grip, Nora Berra

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts



PE516.621v01-00 24/68 AM\943395LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā regulā ir izklāstīti noteikumi par 
trešo valstu preču un pakalpojumu piekļuvi 
tiesībām slēgt līgumus ar Savienības 
līgumslēdzējām iestādēm/līgumslēdzējiem 
par būvdarbu vai būves realizāciju, preču 
piegādi un pakalpojumu sniegšanu, un 
noteiktas procedūras, kas atbalsta sarunas 
par Savienības preču un pakalpojumu 
piekļuvi trešo valstu publiskā iepirkuma 
tirgiem.

1. Šajā regulā ir izklāstīti noteikumi par 
trešo valstu preču un pakalpojumu piekļuvi 
tiesībām slēgt līgumus ar Savienības 
līgumslēdzējām iestādēm/līgumslēdzējiem 
par būvdarbu vai būves realizāciju, preču 
piegādi un pakalpojumu sniegšanu, un
noteiktas procedūras, kas atbalsta sarunas 
par Savienības preču un pakalpojumu 
piekļuvi trešo valstu publiskā iepirkuma 
tirgiem, lai veicinātu iepirkuma tirgu 
savstarpējo atvērtību starp Savienību un 
tās tirdzniecības partneriem.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šī regula neietekmē dalībvalstu 
brīvību saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem noteikt, ko tās uzskata par 
vispārējas ekonomiskas nozīmes 
pakalpojumiem, kā šie pakalpojumi būtu 
jāorganizē un jāfinansē atbilstīgi 
noteikumiem par valsts atbalstu un kādi 
īpaši pienākumi uz tiem būtu jāattiecina.
Tāpat šī regula arī neietekmē publisko 
iestāžu lēmumu par to, vai, kā un kādā 
mērā tās vēlas publiskos uzdevumus veikt 
pašas saskaņā ar 26. protokolu par 
vispārējas nozīmes pakalpojumiem un 
LESD 14. pantu. Tas attiecas arī uz 
Eiropas Savienības politiku attiecībā uz 
trešām valstīm.

Or. en
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Grozījums Nr. 49
Philippe Juvin, Frank Engel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula attiecas uz līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanu, ja preces vai 
pakalpojumus iepērk pārvaldes vajadzībām 
bez nodoma tos tālāk pārdot tirdznieciskā 
nolūkā vai izmantot preču ražošanai vai 
pakalpojumu sniegšanai tirdznieciskā 
nolūkā.

Šī regula attiecas uz līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanu, ja preces vai 
pakalpojumus iepērk pārvaldes 
vajadzībām, un koncesiju piešķiršanu, ja 
pakalpojumus sniedz pārvaldes 
vajadzībām bez nodoma tos tālāk pārdot 
tirdznieciskā nolūkā vai izmantot preču 
ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai 
tirdznieciskā nolūkā.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā sarunas par publiskā iepirkuma direktīvām un jauno priekšlikumu direktīvai par 
koncesijām, šajā regulā izmantotie termini ir jāsaskaņo ar terminiem, kas izmantoti regulā 
par koncesijām, jo šī regula attiecas gan uz publisko iepirkumu, gan uz koncesijām (1. panta 
2. punkts). Attiecībā uz abiem atšķirīgajiem līgumu veidiem ir pieejami dažādi tiesiskie 
instrumenti, kuru atšķirība ir jānorāda šajā regulā. Attiecībā uz preču piegādi koncesiju nav.

Grozījums Nr. 50
Frank Engel, Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) “ekonomikas dalībnieks” ir jebkura 
fiziska vai juridiska persona, publiska 
struktūra vai šādu personu un/vai 
struktūru grupa, tostarp uzņēmumu 
pagaidu apvienības, kuras piedāvā 
būvdarbu izpildi un/vai būves realizāciju, 
preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu 
tirgū;

Or. en
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Pamatojums

Saskaņots ar virzību sarunās par publiskā iepirkuma direktīvu.

Grozījums Nr. 51
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) “līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs” ir 
līgumslēdzēja iestāde, kas definēta
Direktīvas 2004/18/EK 1. panta 9. punktā, 
un līgumslēdzējs, kas definēts Direktīvas 
2004/17/EK 2. pantā un Direktīvas 20.. par 
koncesiju līgumu piešķiršanu 3. un 
4. pantā;

c) “līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs” ir 
valsts, reģionālās vai vietējās iestādes, 
publisko tiesību subjekti, apvienības, ko 
veido viens vai vairāki publisko tiesību 
subjekti, kā noteikts Direktīvas 
2004/18/EK 1. panta 9. punktā, un 
līgumslēdzējs, kas definēts Direktīvas 
2004/17/EK 2. pantā un Direktīvas 20.. par 
koncesiju līgumu piešķiršanu 3. un 
4. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Philippe Juvin, Frank Engel

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) “aptvertas preces vai pakalpojumi” ir 
preces vai pakalpojumi, kuru izcelsme ir 
valstī, ar kuru Savienība publiskā 
iepirkuma jomā ir noslēgusi starptautisku 
nolīgumu, kurā ietilpst tirgus piekļuves 
saistības, un uz kuriem attiecas attiecīgais 
nolīgums. Šās regulas I pielikumā ietverts 
attiecīgo nolīgumu saraksts;

d) “aptvertas preces vai pakalpojumi” ir 
preces vai pakalpojumi, kuru izcelsme ir 
valstī, ar kuru Savienība publiskā 
iepirkuma un koncesiju jomā ir noslēgusi 
starptautisku nolīgumu, kurā ietilpst tirgus 
piekļuves saistības, un uz kuriem attiecas 
attiecīgais nolīgums. Šās regulas 
I pielikumā ietverts attiecīgo nolīgumu 
saraksts;
(Grozījums attiecas uz visu pārbaudāmo 
normatīvo tekstu (atsauces uz koncesijām 
iekļaušana visos gadījumos, kad minēts 
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publiskais iepirkums); grozījuma 
pieņemšana paredz tehniskus labojumus 
visā tekstā.)

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā sarunas par publiskā iepirkuma direktīvām un jauno priekšlikumu direktīvai par 
koncesijām, šajā regulā izmantotie termini ir jāsaskaņo ar terminiem, kas izmantoti regulā 
par koncesijām, jo šī regula attiecas gan uz publisko iepirkumu, gan uz koncesijām (1. panta 
2. punkts). Attiecībā uz abiem atšķirīgajiem līgumu veidiem ir pieejami dažādi tiesiskie 
instrumenti, kuru atšķirība ir jānorāda šajā regulā.

Grozījums Nr. 53
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) “reālas savstarpības trūkums” ir 
ierobežojoši pasākumi publiskā iepirkuma 
vai koncesiju tiesību piešķiršanas jomā, 
kas izpaužas kā būtiska un pastāvīga 
diskriminācija pret Savienības 
ekonomikas dalībniekiem, precēm un 
pakalpojumiem. Šādu reālas savstarpības 
trūkumu jo īpaši var izraisīt:
a) trešo valstu starptautisko saistību 
trūkums publiskā iepirkuma un koncesiju 
jomā, ar kurām garantē pārredzamību un 
aizliedz jebkādu diskrimināciju attiecībā 
uz Savienības ekonomikas dalībniekiem, 
precēm un pakalpojumiem;
b) reglamentējoši trešo valstu noteikumi 
vai pasākumi, kas ir vai nav saistīti ar 
publisko iepirkumu vai koncesijām un kas 
paredz vai izraisa pārredzamības trūkumu 
vai diskrimināciju attiecībā uz Savienības 
ekonomikas dalībniekiem, precēm un 
pakalpojumiem;
c) diskriminējošu prakšu pieņemšana vai 
īstenošana, ko veic trešo valstu valsts 
iestādes vai atsevišķi līgumslēdzēji 



PE516.621v01-00 28/68 AM\943395LV.doc

LV

attiecībā uz Savienības ekonomikas 
dalībniekiem, precēm un pakalpojumiem;

Or. fr

Pamatojums

Termins „reālas savstarpības trūkums” ir viens no galvenajiem regulas priekšlikuma 
jēdzieniem, tāpēc tas ir jādefinē. Turklāt Komisijas analīze ir jāveic katrā gadījumā atsevišķi 
un atkarībā no konkrētās situācijas, kas ir jānovērtē, tajā var iekļaut arī šajā regulā 
neminētus pasākumus, tāpēc tiek ierosināta neizsmeļoša definīcija.

Grozījums Nr. 54
Bernadette Vergnaud

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) “ierobežojumi attiecībā uz piekļuvi 
tirgum” ir jebkādi izņēmumi un atkāpes, 
ko veic valsts, ar kuru Savienība ir 
noslēgusi starptautisku nolīgumu 
publiskā iepirkuma vai koncesiju jomā, 
tostarp saistības attiecībā uz piekļuvi 
tirgiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 55
Nora Berra, Constance Le Grip

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gb) “pietiekami pasākumi stāvokļa 
uzlabošanai vai koriģējoši pasākumi” ir to 
ierobežojošo pasākumu atcelšana, uz 
kuriem ir vērsta Eiropas Komisijas 
izmeklēšana;

Or. en
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Grozījums Nr. 56
Bernadette Vergnaud

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gb) “reālas savstarpības trūkums” ir 
jebkādi ierobežojoši pasākumi attiecībā uz 
piekļuvi publiskajam iepirkumam vai 
koncesiju tiesībām, kas izraisa būtisku un 
pastāvīgu diskrimināciju attiecībā pret 
Savienības ekonomikas dalībniekiem, 
precēm un pakalpojumiem, jo īpaši ar 
diskriminējošiem normatīviem vai 
administratīviem aktiem, to trūkumu vai 
vienlīdzīgas un pārredzamas attieksmes 
nenodrošināšanu praksē;

Or. fr

Grozījums Nr. 57
Bernadette Vergnaud

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gc) “koriģējoši pasākumi” ir to 
ierobežojošo pasākumu atcelšana, uz 
kuriem ir vērsta Komisijas izmeklēšana;

Or. fr

Grozījums Nr. 58
Marc Tarabella

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

d) būvdarbu un/vai būves realizāciju 
saskaņā ar Direktīvām [2004/17/EK, 
2004/18/EK un Direktīvu 201./.. par 
koncesiju līgumu piešķiršanu] šās regulas 
vajadzībām uzskata par pakalpojumu 
sniegšanu;

d) “būve” ir vispārīgās celtniecības vai 
inženiertehnisko būvdarbu kopējais 
iznākums, kas pats par sevi spēj pildīt 
kādu saimniecisku vai tehnisku funkciju.

“publiski būvdarbu līgumi” ir publiski 
līgumi, kuru priekšmets ir kāda no šādām 
darbībām:
a) tādu būvdarbu izpilde vai projektēšana 
un izpilde, kas saistīti ar kādu no 
darbībām saskaņā ar II pielikumu;
b) būves realizācija vai projektēšana un 
realizācija;
c) būves realizācija, izmantojot jebkādus 
līdzekļus, atbilstīgi prasībām, ko noteikusi 
līgumslēdzēja iestāde, kurai ir izšķiroša 
ietekme uz būves veidu vai projektēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) “publiski piegādes līgumi” ir publiski 
līgumi, kuru priekšmets ir preču pirkums, 
nomaksas pirkums, īre vai noma ar vai 
bez izpirkuma tiesībām. Publisks piegādes 
līgums var papildus ietvert izvietošanas un 
uzstādīšanas darbus;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Marc Tarabella
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Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts – 2. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) “publiski pakalpojumu līgumi” ir 
publiski līgumi, kuru priekšmets ir tādu 
pakalpojumu sniegšana, kas nav minēti 
2. punkta d) apakšpunktā;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Philippe Juvin, Frank Engel

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) “obligāts cenas sods” attiecas uz 
līgumslēdzēju pienākumu palielināt, ar 
zināmiem izņēmumiem, pakalpojumu 
un/vai preču, kuru izcelsme ir dažās trešās 
valstīs, cenu, kas ir piedāvāta līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās.

e) “obligāts cenas sods” attiecas uz 
līgumslēdzēju pienākumu palielināt, ar 
zināmiem izņēmumiem, pakalpojumu 
un/vai preču, kuru izcelsme ir dažās trešās 
valstīs, cenu, kas ir piedāvāta līguma 
slēgšanas tiesību vai koncesiju tiesību 
piešķiršanas procedūrās.

(Grozījums attiecas uz visu pārbaudāmo 
normatīvo tekstu (atsauces uz koncesiju 
tiesību piešķiršanas procedūrām
iekļaušana visos gadījumos, kad minētas 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūras gan vienskaitlī, gan 
daudzskaitlī); grozījuma pieņemšana
paredz tehniskus labojumus visā tekstā.)

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā sarunas par publiskā iepirkuma direktīvām un jauno priekšlikumu direktīvai par 
koncesijām, šajā regulā izmantotie termini ir jāsaskaņo ar terminiem, kas izmantoti regulā 
par koncesijām, jo šī regula attiecas gan uz publisko iepirkumu, gan uz koncesijām (1. panta 
2. punkts). Attiecībā uz abiem atšķirīgajiem līgumu veidiem ir pieejami dažādi tiesiskie 
instrumenti, kuru atšķirība ir jānorāda šajā regulā.
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Grozījums Nr. 62
Nora Berra, Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) “ierobežojumi attiecībā uz piekļuvi 
tirgum” ir jebkādi izņēmumi un atkāpes 
no starptautiskajiem nolīgumiem publiskā 
iepirkuma jomā, tostarp no saistībām 
attiecībā uz piekļuvi tirgiem;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Constance Le Grip, Nora Berra

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Preces izcelsmi nosaka saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1992. gada 12. oktobra Regulas 
Nr. 2913/1992 par Kopienas muitas 
kodeksa izveidi18 22.–26. pantu.

1. Preces izcelsmi nosaka saskaņā ar 
Parlamenta un Padomes Regulas 
Nr. XXXX/2013 par Savienības muitas 
kodeksa izveidi 52.–55. pantu, tostarp 
saskaņā ar deleģētajiem aktiem, ko 
pieņem atbilstoši 55. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Philippe Juvin, Frank Engel

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piešķirot tiesības slēgt līgumus par 
būvdarbu un/vai būves realizāciju, preču 

Piešķirot tiesības slēgt līgumus par 
būvdarbu un/vai būves realizāciju, preču 
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piegādi vai pakalpojumu sniegšanu, 
līgumslēdzējas iestādes/līgumslēdzēji 
pielīdzina aptvertās preces un 
pakalpojumus precēm un pakalpojumiem, 
kuru izcelsme ir Eiropas Savienībā.

piegādi vai pakalpojumu sniegšanu vai 
piešķirot koncesiju tiesības par būvdarbu 
realizāciju vai pakalpojumu sniegšanu, 
līgumslēdzējas iestādes/līgumslēdzēji 
pielīdzina aptvertās preces un 
pakalpojumus precēm un pakalpojumiem, 
kuru izcelsme ir Eiropas Savienībā.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā sarunas par publiskā iepirkuma direktīvām un jauno priekšlikumu direktīvai par 
koncesijām, šajā regulā izmantotie termini ir jāsaskaņo ar terminiem, kas izmantoti regulā 
par koncesijām, jo šī regula attiecas gan uz publisko iepirkumu, gan uz koncesijām (1. panta 
2. punkts). Attiecībā uz abiem atšķirīgajiem līgumu veidiem ir pieejami dažādi tiesiskie 
instrumenti, kuru atšķirība ir jānorāda šajā regulā. Attiecībā uz preču piegādēm nekādu 
koncesiju nav.

Grozījums Nr. 65
Morten Løkkegaard

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pēc atsevišķu līgumslēdzēju 
pieprasījuma saskaņā ar 6. pantā 
izklāstītajiem noteikumiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 66
Emma McClarkin, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[..] svītrots

Or. en
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Pamatojums

Šis pants nelabvēlīgi ietekmētu vienoto tirgu, jo tas ļautu izslēgt trešo valstu piegādātāju 
piedāvājumus, tostarp gadījumos, kad nozīmīga daļa (līdz 49 %) pieder ES dalībvalsts 
uzņēmumam. ES uzņēmumiem, kuri veic piegādi trešo valstu uzņēmumiem vai kuru piegādes 
ķēdē ir iesaistīti trešo valstu uzņēmumi, tādējādi tiktu liegta iespēja slēgt publiskā iepirkuma 
līgumus. Tas varētu radīt ilgstošu kaitējumu iekšējam tirgum, ierobežojot konkurenci.

Grozījums Nr. 67
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Regulas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pilnvarojums līgumslēdzējām 
iestādēm/līgumslēdzējiem izslēgt 
piedāvājumus, kuros ir neaptvertās preces 
un pakalpojumi

Tādu piedāvājumu izslēgšana, kuros ir 
neaptvertās preces un pakalpojumi

Or. en

Grozījums Nr. 68
Morten Løkkegaard

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz līgumiem, kuru paredzamā 
vērtība ir vismaz EUR 5 000 000 bez 
pievienotās vērtības nodokļa (PVN), 
Komisija pēc līgumslēdzēju 
iestāžu/līgumslēdzēju pieprasījuma 
izvērtē, vai dot piekrišanu izslēgt no 
līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūras preču vai pakalpojumu 
piedāvājumus, kuru izcelsme ir ārpus 
Savienības, ja neaptverto preču vai 
pakalpojumu vērtība pārsniedz 50 % no 
piedāvājumā iekļauto preču vai 
pakalpojumu kopējās vērtības, saskaņā ar 
tālāk minētajiem nosacījumiem.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 69
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz līgumiem, kuru paredzamā 
vērtība ir vismaz EUR 5 000 000 bez 
pievienotās vērtības nodokļa (PVN), 
Komisija pēc līgumslēdzēju 
iestāžu/līgumslēdzēju pieprasījuma izvērtē, 
vai dot piekrišanu izslēgt no 
līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūras preču vai pakalpojumu 
piedāvājumus, kuru izcelsme ir ārpus 
Savienības, ja neaptverto preču vai 
pakalpojumu vērtība pārsniedz 50 % no 
piedāvājumā iekļauto preču vai 
pakalpojumu kopējās vērtības, saskaņā ar 
tālāk minētajiem nosacījumiem.

1. Attiecībā uz līgumiem, kuru paredzamā 
vērtība ir vismaz EUR 15 000 000 bez 
pievienotās vērtības nodokļa (PVN), 
Komisija pēc līgumslēdzēju 
iestāžu/līgumslēdzēju pieprasījuma izvērtē, 
vai dot piekrišanu izslēgt no 
līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūras preču vai pakalpojumu 
piedāvājumus, kuru izcelsme ir ārpus 
Savienības, ja neaptverto preču vai 
pakalpojumu vērtība pārsniedz 50 % no 
piedāvājumā iekļauto preču vai 
pakalpojumu kopējās vērtības, saskaņā ar 
tālāk minētajiem nosacījumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 70
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz līgumiem, kuru paredzamā 
vērtība ir vismaz EUR 5 000 000 bez 
pievienotās vērtības nodokļa (PVN), 
Komisija pēc līgumslēdzēju 
iestāžu/līgumslēdzēju pieprasījuma 
izvērtē, vai dot piekrišanu izslēgt no 
līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūras preču vai pakalpojumu 
piedāvājumus, kuru izcelsme ir ārpus 
Savienības, ja neaptverto preču vai 

1. Līgumslēdzējas iestādes/līgumslēdzēji 
var izslēgt no līgumslēgšanas tiesību 
piešķiršanas procedūras preču vai 
pakalpojumu piedāvājumus, kuru izcelsme 
ir ārpus Savienības, ja neaptverto preču vai 
pakalpojumu vērtība pārsniedz 50 % no 
piedāvājumā iekļauto preču vai 
pakalpojumu kopējās vērtības.
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pakalpojumu vērtība pārsniedz 50 % no 
piedāvājumā iekļauto preču vai 
pakalpojumu kopējās vērtības, saskaņā ar 
tālāk minētajiem nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecībā uz līgumiem, kuru paredzamā 
vērtība ir vismaz EUR 5 000 000 bez 
pievienotās vērtības nodokļa (PVN), 
Komisija izvērtē, vai dot piekrišanu izslēgt 
no līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūras preču vai pakalpojumu 
piedāvājumus, kuru izcelsme ir ārpus 
Savienības, ja neaptverto preču vai 
pakalpojumu vērtība pārsniedz 50 % no 
piedāvājumā iekļauto preču vai 
pakalpojumu kopējās vērtības, saskaņā ar 
šādiem nosacījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 72
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka ekonomikas 
dalībnieki, kas īsteno publisko līgumu, 
izpilda visas piemērojamās saistības vides, 
sociālo un darba tiesību jomā, kā noteikts 
Savienības tiesību aktos, valstu tiesību 
aktos, koplīgumos un starptautiskajos 
vides, sociālo un darba tiesību 
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noteikumos, kas minēti iepirkuma 
direktīvu XI pielikumā, tostarp SDO 
94. konvencijā.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Morten Løkkegaard

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja līgumslēdzējas iestādes/līgumslēdzēji 
plāno izslēgšanu no līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas procedūras, 
pamatojoties uz 1. punktu, tie to norāda 
paziņojumā par līgumu, ko publicē 
saskaņā ar Direktīvas 2004/18/EK 
35. pantu vai saskaņā ar Direktīvas 
2004/17/EK 42. pantu, vai Direktīvas par 
koncesiju līgumu piešķiršanu 26. pantu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 74
Morten Løkkegaard

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 

svītrots
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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. 75
Sirpa Pietikäinen

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. Ir jāņem 
vērā arī kritēriji par atbilstību tiem vides, 
sociālo un darba tiesību noteikumiem, kas 
ir piemērojami darba vietā trešā valstī, kā 
noteikts minētajās starptautiskajās
konvencijās, piemēram, SDO 
94. konvencijā un tiesību aktos, kā arī 
koplīgumos. 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
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Grozījums Nr. 76
Morten Løkkegaard

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja līgumslēdzējas iestādes/līgumslēdzēji 
saņem 1. punkta nosacījumiem atbilstošus 
piedāvājumus, par kuriem tie plāno šā 
iemesla dēļ pieprasīt izslēgšanu, tie par to 
paziņo Komisijai. Paziņošanas procedūras 
laikā līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs 
var turpināt piedāvājumu analīzi.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 77
Morten Løkkegaard

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojumu nosūta elektroniski, 
izmantojot standarta veidlapu. Komisija 
pieņem īstenošanas aktus, ar ko nosaka 
standarta veidlapas. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 17. panta 3. punktā 
minēto konsultēšanās procedūru. 
Standarta veidlapā ietver šādu 
informāciju:

svītrots

a) līgumslēdzējas iestādes/līgumslēdzēja 
nosaukums un kontaktinformācija;
b) līguma priekšmeta apraksts;
c) ekonomikas dalībnieka, kura 
piedāvājums būtu izslēdzams, nosaukums 
un kontaktinformācija;
d) informācija par ekonomikas 
dalībnieka, preču un/vai pakalpojumu 
izcelsmi un vērtību.

Or. en
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Grozījums Nr. 78
Morten Løkkegaard

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 4. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) līgumslēdzējas iestādes/līgumslēdzēja 
nosaukums un kontaktinformācija;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 79
Morten Løkkegaard

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 4. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) līguma priekšmeta apraksts; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 80
Philippe Juvin, Frank Engel

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 4. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) līguma priekšmeta apraksts; b) līguma vai koncesijas priekšmeta 
apraksts;

(Grozījums attiecas uz visu pārbaudāmo 
normatīvo tekstu (atsauces uz koncesijām 
iekļaušana visos gadījumos, kad minēts 
publiskais iepirkums gan vienskaitlī, gan 
daudzskaitlī); grozījuma pieņemšana 
paredz tehniskus labojumus visā tekstā.)

Or. fr



AM\943395LV.doc 41/68 PE516.621v01-00

LV

Pamatojums

Ņemot vērā sarunas par publiskā iepirkuma direktīvām un jauno priekšlikumu direktīvai par 
koncesijām, šajā regulā izmantotie termini ir jāsaskaņo ar terminiem, kas izmantoti regulā 
par koncesijām, jo šī regula attiecas gan uz publisko iepirkumu, gan uz koncesijām (1. panta 
2. punkts). Attiecībā uz abiem atšķirīgajiem līgumu veidiem ir pieejami dažādi tiesiskie 
instrumenti, kuru atšķirība ir jānorāda šajā regulā.

Grozījums Nr. 81
Morten Løkkegaard

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 4. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ekonomikas dalībnieka, kura 
piedāvājums būtu izslēdzams, nosaukums 
un kontaktinformācija;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 82
Morten Løkkegaard

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 4. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) informācija par ekonomikas 
dalībnieka, preču un/vai pakalpojumu 
izcelsmi un vērtību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 83
Morten Løkkegaard

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 5. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var līgumslēdzējai 
iestādei/līgumslēdzējam lūgt papildu 
informāciju.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 84
Morten Løkkegaard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minēto informāciju sniedz astoņās darba 
dienās, sākot no pirmās darba dienas pēc 
dienas, kurā saņemts papildu 
informācijas pieprasījums. Ja Komisija 
noliktajā laikā nekādu informāciju 
nesaņem, 3. punktā noteikto termiņu 
atliek, līdz Komisija saņem pieprasīto 
informāciju.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 85
Morten Løkkegaard

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz 1. punktā minētajiem 
līgumiem Komisija pieņem īstenošanas 
aktu par paredzētās izslēgšanas 
apstiprināšanu divu mēnešu termiņā, kas 
sākas pirmajā darba dienā pēc dienas, kad 
tā ir saņēmusi paziņojumu. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
17. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru. Minēto termiņu attiecīgi 

svītrots
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pamatotos gadījumos vienu reizi var 
pagarināt par ne vairāk kā diviem 
mēnešiem, it īpaši, ja paziņojumā vai tam 
pievienotajos dokumentos ir nepilnīga vai 
neprecīza informācija vai ja paziņotie 
fakti būtiski mainās. Ja šā divu mēnešu 
laikposma beigās vai pagarinājuma laikā 
Komisija nav pieņēmusi lēmumu, ar kuru 
atzīst vai neatzīst izslēgšanu, tiek 
uzskatīts, ka Komisija izslēgšanu nav 
apstiprinājusi.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Morten Løkkegaard

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pieņemot īstenošanas tiesību aktus 
saskaņā ar 3. punktu, Komisija apstiprina 
paredzēto izslēgšanu šādos gadījumos:

svītrots

a) ja starptautiskajā nolīgumā par tirgus 
piekļuvi publiskā iepirkuma jomā starp 
Savienību un valsti, kurā ir preču un/vai 
pakalpojumu izcelsme, Savienība ir 
noteikusi nepārprotamas tirgus piekļuves 
atrunas attiecībā uz precēm un/vai 
pakalpojumiem, kurus tiek ierosināts 
izslēgt;
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.
Šā punkta b) apakšpunkta izpildes 
vajadzībām tiek uzskatīts, ka trūkst reālas 
savstarpības, ja ierobežojošu iepirkuma 
pasākumu dēļ nopietni un atkārtoti tiek 
diskriminēti Savienības ekonomikas 
dalībnieki, preces un pakalpojumi.
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Pieņemot īstenošanas tiesību aktus 
saskaņā ar 3. punktu, Komisija nedrīkst 
apstiprināt paredzētu izslēgšanu, ja tā 
būtu pretrunā tirgus piekļuves saistībām, 
ko Savienība uzņēmusies savos 
starptautiskajos nolīgumos.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Morten Løkkegaard

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja starptautiskajā nolīgumā par tirgus 
piekļuvi publiskā iepirkuma jomā starp 
Savienību un valsti, kurā ir preču un/vai 
pakalpojumu izcelsme, Savienība ir 
noteikusi nepārprotamas tirgus piekļuves 
atrunas attiecībā uz precēm un/vai 
pakalpojumiem, kurus tiek ierosināts 
izslēgt;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 88
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) ja, izmantojot jebkādus piemērotus 
līdzekļus, var apliecināt piemērojamo 
saistību pārkāpumus vides, sociālo un 
darba tiesību jomā, kas noteiktas 
Savienības tiesību aktos, valsts tiesību 
aktos, koplīgumos un starptautiskajos 
vides, sociālo un darba tiesību 
noteikumos, kas minēti iepirkuma 
direktīvu XI pielikumā, tostarp SDO 
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94. konvencijā;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Morten Løkkegaard

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

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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 90
Philippe Juvin, Frank Engel

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

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 vai koncesiju tiesību 
piešķiršanas pasākumus, kuru rezultātā 
trūkst reālas savstarpības tirgus atvērtībā 
starp Savienību un attiecīgo trešo valsti.

(Grozījums attiecas uz visu pārbaudāmo 
normatīvo tekstu (atsauces uz koncesiju 
tiesību piešķiršanu iekļaušana visos 
gadījumos, kad minēta iepirkuma tiesību 
piešķiršana); grozījuma pieņemšana 
paredz tehniskus labojumus visā tekstā.)

Or. fr
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Pamatojums

Ņemot vērā sarunas par publiskā iepirkuma direktīvām un jauno priekšlikumu direktīvai par 
koncesijām, šajā regulā izmantotie termini ir jāsaskaņo ar terminiem, kas izmantoti regulā 
par koncesijām, jo šī regula attiecas gan uz publisko iepirkumu, gan uz koncesijām (1. panta 
2. punkts). Attiecībā uz abiem atšķirīgajiem līgumu veidiem ir pieejami dažādi tiesiskie 
instrumenti, kuru atšķirība ir jānorāda šajā regulā.

Grozījums Nr. 91
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

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

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, jo īpaši 
ja šādi ierobežojoši pasākumi rada 
kaitējumu ES ekonomiskajām interesēm, 
piemēram, tās rūpniecībai.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Morten Løkkegaard

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta b) apakšpunkta izpildes 
vajadzībām tiek uzskatīts, ka trūkst reālas 
savstarpības, ja ierobežojošu iepirkuma 
pasākumu dēļ nopietni un atkārtoti tiek 
diskriminēti Savienības ekonomikas 
dalībnieki, preces un pakalpojumi.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 93
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta b) apakšpunkta izpildes 
vajadzībām tiek uzskatīts, ka trūkst reālas 
savstarpības, ja ierobežojošu iepirkuma 
pasākumu dēļ nopietni un atkārtoti tiek 
diskriminēti Savienības ekonomikas 
dalībnieki, preces un pakalpojumi.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Svītrojums jāskata kontekstā ar reālas savstarpības trūkuma jauno definīciju (sk. 2. panta 
1. punkta ga) apakšpunktu) un elementiem, kas Eiropas Komisijai jāņem vērā savā reālas 
savstarpības trūkuma analīzē (6. panta 5. punkts).

Grozījums Nr. 94
Morten Løkkegaard

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieņemot īstenošanas tiesību aktus 
saskaņā ar 3. punktu, Komisija nedrīkst 
apstiprināt paredzētu izslēgšanu, ja tā 
būtu pretrunā tirgus piekļuves saistībām, 
ko Savienība uzņēmusies savos 
starptautiskajos nolīgumos.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 95
Morten Løkkegaard

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Novērtējot, vai trūkst reālas 
savstarpības, Komisija aplūko šādus 
aspektus:

svītrots

a) kādā mērā attiecīgās valsts publiskā 
iepirkuma tiesību akti nodrošina 
pārredzamību saskaņā ar 
starptautiskajiem standartiem publiskā 
iepirkuma jomā un nepieļauj nekādu 
diskrimināciju pret Savienības precēm, 
pakalpojumiem un ekonomikas 
dalībniekiem;
b) kādā mērā valsts iestādes un/vai 
atsevišķi līgumslēdzēji saglabā vai pieņem 
diskriminējošu praksi pret Savienības 
precēm, pakalpojumiem un ekonomikas 
dalībniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Morten Løkkegaard

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Novērtējot, vai trūkst reālas 
savstarpības, Komisija aplūko šādus 
aspektus:

5. Novērtējot, vai trūkst reāli vienlīdzīgas 
konkurences apstākļu, Komisija aplūko 
šādus aspektus:

Or. en

Grozījums Nr. 97
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Novērtējot, vai trūkst reālas 
savstarpības, Komisija aplūko šādus 
aspektus:

5. Novērtējot, vai trūkst reālas 
savstarpības, kā noteikts 2. panta 
1. punktā (ga) apakšpunkts), Komisija 
aplūko šādus aspektus:

Or. fr

Grozījums Nr. 98
Morten Løkkegaard

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kādā mērā attiecīgās valsts publiskā 
iepirkuma tiesību akti nodrošina 
pārredzamību saskaņā ar 
starptautiskajiem standartiem publiskā 
iepirkuma jomā un nepieļauj nekādu 
diskrimināciju pret Savienības precēm, 
pakalpojumiem un ekonomikas 
dalībniekiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 99
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kādā mērā attiecīgās valsts publiskā 
iepirkuma tiesību akti nodrošina 
pārredzamību saskaņā ar starptautiskajiem 
standartiem publiskā iepirkuma jomā un 
nepieļauj nekādu diskrimināciju pret 
Savienības precēm, pakalpojumiem un 
ekonomikas dalībniekiem;

a) kādā mērā attiecīgās valsts publiskā 
iepirkuma tiesību akti vai reglamentējošie 
pasākumi nodrošina pārredzamību saskaņā 
ar starptautiskajiem standartiem publiskā 
iepirkuma vai koncesiju jomā un nepieļauj 
nekādu diskrimināciju pret Savienības 
precēm, pakalpojumiem un ekonomikas 
dalībniekiem;
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Or. fr

Pamatojums

Punkta piemērošanas joma ir paplašināta, papildus tiesību aktiem iekļaujot ar publisko 
iepirkumu/koncesijām saistītos reglamentējošos pasākumus, kas Eiropas Komisijai arī ir 
jāņem vērā savā „reālas savstarpības trūkuma” analīzē.

Grozījums Nr. 100
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) kādā mērā attiecīgās valsts tiesību akti 
vai reglamentējošie pasākumi, kas nav 
minēti šā punkta a) apakšpunktā, paredz 
vai izraisa pārredzamības trūkumu vai 
diskrimināciju pret Savienības precēm, 
pakalpojumiem un ekonomikas 
dalībniekiem;

Or. fr

Pamatojums

Ir jāiekļauj arī tiesību akti vai reglamentējošie pasākumi, kas nav saistīti ar publisko 
iepirkumu/koncesijām, taču var ietvert diskriminējošas normas vai izraisīt diskrimināciju pret 
Savienības precēm, pakalpojumiem un ekonomikas dalībniekiem.

Grozījums Nr. 101
Morten Løkkegaard

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kādā mērā valsts iestādes un/vai 
atsevišķi līgumslēdzēji saglabā vai pieņem 
diskriminējošu praksi pret Savienības 
precēm, pakalpojumiem un ekonomikas 
dalībniekiem.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 102
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) novērtējot, vai ir pierādījumi par 
nopietniem un atkārtotiem pārkāpumiem 
strādājošo pamattiesību un starptautisko 
tiesību, sociālo un darba tiesību jomā, kas 
ir noteiktas Savienības tiesību aktos, 
valstu tiesību aktos, koplīgumos un 
starptautiskajos vides, sociālo un darba 
tiesību noteikumos, kas minēti iepirkuma 
direktīvu XI pielikumā, tostarp SDO 
94. konvencijā, Komisija pārbauda:
i) kādā mērā tiesību akti un prakse 
attiecīgajā valstī nodrošina strādājošo 
pamattiesību ievērošanu sociālo un darba 
tiesību jomā, kas ir noteiktas Savienības 
tiesību aktos, valsts tiesību aktos, 
koplīgumos un starptautiskajos vides, 
sociālo un darba tiesību noteikumos, kas 
minēti iepirkuma direktīvu XI pielikumā, 
tostarp SDO 94. konvencijā;
ii) kādā mērā valsts iestādes un/vai 
atsevišķi līgumslēdzēji saglabā vai pieņem 
sociāla dempinga praksi pret attiecīgajām 
precēm un pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 103
Morten Løkkegaard

Regulas priekšlikums
6. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pirms Komisija pieņem lēmumu 
saskaņā ar 3. punktu, tā uzklausa 
attiecīgo(-os) pretendentu(-us).

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 104
Morten Løkkegaard

Regulas priekšlikums
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Līgumslēdzējas iestādes/līgumslēdzēji, 
kas ir izslēguši piedāvājumus saskaņā ar 
1. punktu, to norāda paziņojumā par 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ko 
publicē saskaņā ar Direktīvas 2004/18/EK 
35. pantu, Direktīvas 2004/17/EK 
42. pantu vai Direktīvas par koncesiju 
līgumu piešķiršanu 27. pantu. Komisija 
pieņem īstenošanas aktus, ar ko nosaka 
standarta veidlapas paziņojumiem par 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
17. panta 3. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 105
Morten Løkkegaard

Regulas priekšlikums
6. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja 
Komisija ir pieņēmusi īstenošanas tiesību 
aktu par pagaidu piekļuvi attiecībā uz 

svītrots
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precēm un pakalpojumiem no valsts, kura 
iesaistīta saturīgās sarunās ar Savienību, 
kā noteikts 9. panta 4. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Emma McClarkin, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants svītrots
Nepamatoti lēti piedāvājumi
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 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.
Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs var 
paturēt pie sevis informāciju, ja tās 
izpaušana kavētu tiesībaizsardzību vai 
citādi būtu pretrunā sabiedrības 
interesēm, kaitētu publiskā vai privātā 
sektora ekonomikas dalībnieku 
leģitīmajām komerciālajām interesēm vai 
varētu traucēt godīgai konkurencei starp 
tiem.

Or. en
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Pamatojums

Šis noteikums rada nesamērīgu administratīvo slogu līgumslēdzējām iestādēm. Lai noteiktu, 
vai lēts piedāvājums ir atbilstīgs, tām būtu jāiepazīstas ar sarežģītiem izcelsmes noteikumiem, 
kā arī ar pašreizējo Valsts iepirkuma nolīgumu un divpusējo aptvērumu. Paziņojuma 
nepieciešamība arī paildzinātu piedāvājuma procesu.

Grozījums Nr. 107
Raffaele Baldassarre

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 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.

1. Attiecībā uz piedāvājumiem, kas ietver 
preces un/vai pakalpojumus, kuru izcelsme 
ir ārpus Savienības, un neaptverto preču 
vai pakalpojumu vērtība tajos pārsniedz 
50 % no piedāvājumā iekļauto preču vai 
pakalpojumu kopējās vērtības, 
līgumslēdzējas iestādes/līgumslēdzēji 
pieprasa attiecīgajam ekonomikas 
dalībniekam izskaidrot pieprasīto cenu vai 
izmaksas, ja:

a) pieprasītā cena vai izmaksas ir par 
vairāk nekā 20 % zemākas nekā pārējo 
piedāvājumu vidējā cena vai izmaksas; vai
b) pieprasītā cena vai izmaksas ir par 
vairāk nekā 20 % zemākas nekā otrā 
lētākā piedāvājuma cena vai izmaksas.
2. Paskaidrojuma prasība saskaņā ar 
1. punktu vajadzības gadījumā ir īpaši 
saistīta ar šādiem aspektiem:
a) būvniecības metodes ekonomika;
b) ražošanas process vai sniegtie 
pakalpojumi;
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c) tehniskie pasākumi;
d) būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu 
oriģinalitāte;
e) atbilstība ES tiesību aktiem;
f) valsts atbalsts, ko pretendents ir 
saņēmis pēdējo 3 gadu laikā.
3. Ja saskaņā ar 1. punktu un neskarot 
paskaidrojuma prasību, ir konstatēts
nepamatoti lēts piedāvājums, 
līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs par to 
rakstveidā informē pārējos pretendentus.

4. Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs 
pārbauda sniegto informāciju, iepriekš 
konsultējoties ar pretendentu.
5. Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs 
noraida nepamatoti lētu piedāvājumu, ja 
sniegtie fakti neattaisno pieprasītās cenas 
vai izmaksu zemo līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Barbara Weiler

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 vai pakalpojumu 
vērtība pārsniedz 50 % no piedāvājumā 
iekļauto preču vai pakalpojumu kopējās 
vērtības, tas par to rakstveidā informē 

Ja līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs 
saskaņā ar Direktīvas par publisko 
iepirkumu (COM(2011)0896) 69. pantu vai 
saskaņā ar Direktīvas par iepirkumu, ko 
īsteno subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, 
enerģētikas, transporta un pasta 
pakalpojumu nozarēs (COM(2011)0895), 
79. pantu plāno pieņemt nepamatoti zemu 
piedāvājumu, kurš ietver preces un/vai 
pakalpojumus ar izcelsmi ārpus Savienības 
un kurā neaptverto preču vai pakalpojumu 
vērtība pārsniedz 50 % no piedāvājumā 
iekļauto preču vai pakalpojumu kopējās 
vērtības, tas par to rakstveidā informē 
pārējos pretendentus, minot nepamatoti 
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pārējos pretendentus, minot nepamatoti 
zemo cenu vai izmaksu iemeslus.

zemo cenu vai izmaksu iemeslus.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

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 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.

1. 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 pieprasa 
ekonomikas dalībniekiem izskaidrot 
piedāvājumā minēto cenu vai izmaksas, ja 
piedāvājumi šķiet nepamatoti lēti attiecībā 
uz būvdarbiem, piegādēm vai 
pakalpojumiem.

2. Paskaidrojumi, kas minēti 1. punktā jo 
īpaši var būt saistīti ar:
a) būvniecības metodes, ražošanas 
procesa vai sniegto pakalpojumu 
saimnieciskajiem aspektiem;
b) izraudzītajiem tehniskajiem 
risinājumiem vai kādiem īpaši izdevīgiem 
būvdarbu veikšanas vai preču piegādes, 
vai pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, 
kas ir pieejami pretendentam;
c) pretendenta piedāvāto būvdarbu, 
piegāžu vai pakalpojumu oriģinalitāti;
d) atbilstību saistībām, kas minētas 
6. panta 1. punkta a) apakšpunktā



AM\943395LV.doc 57/68 PE516.621v01-00

LV

(jauns);
da) atbilstību saistībām, kas minētas 
Direktīvas par publisko iepirkumu 
71. pantā vai ir saskaņā ar Direktīvas par 
iepirkumu, ko īsteno subjekti, kas 
darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, 
transporta un pasta pakalpojumu nozarēs 
81. pantu;
e) iespējamu valsts atbalstu, ko saņem 
pretendents.
Pārbaudot pretendenta paskaidrojumus, lai 
pieņemtu nepamatoti zemu piedāvājumu, 
kurš ietver preces un/vai pakalpojumus ar 
izcelsmi ārpus Savienības un kurā 
neaptverto preču 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.

3. Līgumslēdzēja iestāde pārbauda sniegto 
informāciju, apspriežoties ar pretendentu. 
Tā var noraidīt piedāvājumu tikai tad, ja 
sniegtie pierādījumi pārliecinoši 
nepamato piedāvātās cenas vai izmaksu 
zemo līmeni, ņemot vērā 2. punktā 
minētos elementus.
Līgumslēdzējas iestādes noraida 
piedāvājumu, ja tās ir konstatējušas, ka 
piedāvājums ir nepamatoti lēts, jo 
neatbilst 6. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā (jauns) izklāstītajiem 
noteikumiem.
4. Ja līgumslēdzēja iestāde konstatē, ka 
piedāvājums ir nepamatoti lēts, jo 
pretendents ir saņēmis valsts atbalstu, 
piedāvājumu šā iemesla dēļ var noraidīt 
tikai pēc apspriešanās ar pretendentu, ja
pretendents nevar līgumslēdzējas iestādes 
noteiktā pietiekamā termiņā pierādīt, ka 
attiecīgais atbalsts bija saderīgs ar iekšējo 
tirgu Līguma 107. panta nozīmē.
5. Dalībvalstis citām dalībvalstīm 
administratīvas sadarbības ceļā pēc 
pieprasījuma dara pieejamu jebkādu 
informāciju, kas ir tās rīcībā, piemēram, 
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tiesību aktus, normatīvos aktus, vispārēji 
piemērojamus koplīgumus vai valsts 
tehniskos standartus saistībā ar 
pierādījumiem un dokumentiem, kuri 
iesniegti attiecībā uz 2. punktā minēto 
informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Barbara Weiler

Regulas priekšlikums
7. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes pieprasa 
ekonomikas dalībniekiem izskaidrot 
piedāvājumā minēto cenu vai izmaksas, ja 
piedāvājumi šķiet nepamatoti lēti attiecībā 
uz būvdarbiem, piegādēm vai 
pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Barbara Weiler

Regulas priekšlikums
7. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paskaidrojumi, kas minēti 1.a daļā 
(jauna) jo īpaši var būt saistīti ar:
a) būvniecības metodes, ražošanas 
procesa vai sniegto pakalpojumu 
saimnieciskajiem aspektiem;
b) izraudzītajiem tehniskajiem 
risinājumiem vai kādiem īpaši izdevīgiem 
būvdarbu veikšanas vai preču piegādes, 
vai pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, 
kas ir pieejami pretendentam;
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c) pretendenta piedāvāto būvdarbu, 
piegāžu vai pakalpojumu oriģinalitāti;
d) atbilstību piemērojamajām saistībām 
vides, sociālo un darba tiesību jomā, kas 
ir noteiktas Savienības tiesību aktos, 
valsts tiesību aktos, koplīgumos vai 
starptautiskajos vides, sociālo un darba 
tiesību noteikumos, kas minēti Direktīvas 
par publisko iepirkumu 
(COM(2011)0896) XI pielikumā vai, ja 
tie nav piemērojami, citos noteikumos, ar 
kuriem nodrošina līdzvērtīgu aizsardzības 
līmeni;
e) apakšuzņēmēju saistību ievērošanu, 
kas minētas 1.a daļas (jauna) d) punktā. 
Dalībvalstis un līgumslēdzējas iestādes 
var veikt atbilstošus pasākumus, lai 
novērstu šo saistību pārkāpumus;
f) iespējamu valsts atbalstu, ko saņem 
pretendents.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Barbara Weiler, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
7. pants – 1.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēja iestāde novērtē sniegto 
informāciju, apspriežoties ar pretendentu. 
Tā var noraidīt piedāvājumu tikai tad, ja 
sniegtie pierādījumi pārliecinoši 
nepamato piedāvātās cenas vai izmaksu 
zemo līmeni, ņemot vērā 1.b daļā (jauna)
minētos elementus.
Līgumslēdzējas iestādes noraida 
piedāvājumu, ja tās ir konstatējušas, ka 
piedāvājums ir nepamatoti lēts, jo 
neatbilst piemērojamajām saistībām, kas 
minētas 1.b daļas (jauna) d) un e) punktā.
To, ka apakšuzņēmēji izpilda 1.b daļas 
(jauna) d) un e) punktā minētās saistības, 
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nodrošina ar kompetento valsts iestāžu 
piemērotu rīcību, tām rīkojoties savas 
atbildības un kompetences jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Barbara Weiler, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
7. pants – 1.d daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja līgumslēdzēja iestāde konstatē, ka 
piedāvājums ir nepamatoti lēts, jo 
pretendents ir saņēmis valsts atbalstu, 
piedāvājumu šā iemesla dēļ var noraidīt 
tikai pēc apspriešanās ar pretendentu, ja 
pretendents nevar līgumslēdzējas iestādes 
noteiktā pietiekamā termiņā pierādīt, ka 
attiecīgais atbalsts bija saderīgs ar iekšējo 
tirgu Līguma 107. panta nozīmē.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Barbara Weiler

Regulas priekšlikums
7. pants – 1.e daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis citām dalībvalstīm 
administratīvas sadarbības ceļā pēc 
pieprasījuma dara pieejamu jebkādu 
informāciju, kas ir to rīcībā, piemēram, 
tiesību aktus, normatīvos aktus, vispārēji 
piemērojamus koplīgumus vai valsts 
tehniskos standartus saistībā ar 
pierādījumiem un dokumentiem, kuri 
iesniegti attiecībā uz 1.b daļā (jauna) 
minēto informāciju.
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Or. en

Grozījums Nr. 115
Raffaele Baldassarre

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs var 
paturēt pie sevis informāciju, ja tās 
izpaušana kavētu tiesībaizsardzību vai 
citādi būtu pretrunā sabiedrības 
interesēm, kaitētu publiskā vai privātā 
sektora ekonomikas dalībnieku 
leģitīmajām komerciālajām interesēm vai 
varētu traucēt godīgai konkurencei starp 
tiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 116
Morten Løkkegaard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja vidējās vērtības pārbaudē 
līgumslēdzējas iestādes konstatē, ka 
pieteikums ir nepamatoti lēts, tās izmeklē 
pieteikumu, pieprasot ekonomikas 
dalībniekam sniegt papildu informāciju, 
lai izskaidrotu pieteikuma cenu vai 
izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Morten Løkkegaard
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Regulas priekšlikums
7. pants – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēja iestāde pārbauda 
pretendenta sniegto informāciju, un tai ir 
pienākums noraidīt piedāvājumu, ja 
izmeklēšanā par nepamatoti lētu 
pieteikumu netiek pamatots pieprasītās 
cenas vai izmaksu zemais līmenis.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. pants svītrots
Izmeklēšana saistībā ar ES ekonomikas 
dalībnieku, preču un pakalpojumu 
piekļuvi trešo valstu publiskā iepirkuma 
tirgiem
1. Ja Komisija uzskata, ka tas ir 
Savienības interesēs, Komisija jebkurā 
laikā pēc savas ierosmes vai pēc 
ieinteresētu personu vai dalībvalsts 
iesnieguma var uzsākt ārējā iepirkuma 
izmeklēšanu saistībā ar aizdomām par 
ierobežojošiem iepirkuma pasākumiem.
Komisija īpaši ņem vērā, vai vairākas 
paredzētās izslēgšanas ir apstiprinātas 
saskaņā ar šās regulas 6. panta 3. punktu.
Ja tiek sākta izmeklēšana, Komisija 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 
publicē paziņojumu, kurā aicina 
ieinteresētās personas un dalībvalstis 
noteiktajā termiņā sniegt Komisijai visu 
attiecīgo informāciju.
2. Šā panta 1. punktā minēto izmeklēšanu 
veic, pamatojoties uz 6. pantā noteiktajiem 
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kritērijiem.
3. Komisijas novērtējumu par to, vai 
attiecīgā trešā valsts uztur ierobežojošus 
iepirkuma pasākumus, izdara, 
pamatojoties uz informāciju, ko sniegušas 
ieinteresētās personas un dalībvalstis, 
un/vai faktiem, ko Komisija savākusi 
izmeklēšanas laikā, un pabeidz deviņu 
mēnešu laikā pēc izmeklēšanas 
uzsākšanas. Pienācīgi pamatotos 
gadījumos šo termiņu var pagarināt par 
trim mēnešiem.
4. Ja ārējā iepirkuma izmeklēšanas 
rezultātā Komisija secina, ka attiecīgā 
trešā valsts neuztur ierobežojošus 
iepirkuma pasākumus, Komisija pieņem 
lēmumu beigt izmeklēšanu. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
17. panta 2. punktā minēto izmeklēšanas 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Pants ir saistīts ar izmeklēšanu, kas nepieciešama pirms centralizētas slēgšanas, uz kuru 
attiecas 10. pants, kurš attiecīgi arī ir jāsvītro kā nevajadzīgs.

Grozījums Nr. 119
Morten Løkkegaard

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tiek sākta izmeklēšana, Komisija 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī
publicē paziņojumu, kurā aicina 
ieinteresētās personas un dalībvalstis 
noteiktajā termiņā sniegt Komisijai visu 
attiecīgo informāciju.

Ja tiek sākta izmeklēšana, Komisija 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 
publicē paziņojumu, kurā aicina 
ieinteresētās personas un dalībvalstis trīs 
mēnešu laikā sniegt Komisijai visu 
attiecīgo informāciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 120
Morten Løkkegaard

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisijas novērtējumu par to, vai 
attiecīgā trešā valsts uztur ierobežojošus 
iepirkuma pasākumus, izdara, pamatojoties 
uz informāciju, ko sniegušas ieinteresētās 
personas un dalībvalstis, un/vai faktiem, ko 
Komisija savākusi izmeklēšanas laikā, un 
pabeidz deviņu mēnešu laikā pēc 
izmeklēšanas uzsākšanas. Pienācīgi 
pamatotos gadījumos šo termiņu var 
pagarināt par trim mēnešiem.

3. Komisijas novērtējumu par to, vai 
attiecīgā trešā valsts uztur ierobežojošus 
iepirkuma pasākumus, izdara, pamatojoties 
uz informāciju, ko sniegušas ieinteresētās 
personas un dalībvalstis, un/vai faktiem, ko 
Komisija savākusi izmeklēšanas laikā, un 
pabeidz sešu mēnešu laikā pēc 
izmeklēšanas uzsākšanas. Pienācīgi 
pamatotos gadījumos šo termiņu var 
pagarināt par trim mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[..] svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja 10. pantu svītro, konsultāciju procedūra nav nepieciešama.

Grozījums Nr. 122
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
10. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. pants svītrots
Tādu pasākumu pieņemšana, kas ierobežo 
neaptvertu preču un pakalpojumu 
piekļuvi ES publiskā iepirkuma tirgum
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.
2. Pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar šā 
panta 1. punktu, var būt kādā no šiem 
veidiem:
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
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.
3. Pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar 1. 
punktu, konkrēti var aprobežoties ar:
a) publisko iepirkumu, ko veic dažu 
noteiktu kategoriju līgumslēdzējas 
iestādes/līgumslēdzēji;
b) dažu noteiktu kategoriju preču vai 
pakalpojumu publisko iepirkumu;
c) publisko iepirkumu ar noteiktu 
robežvērtību vai virs tās.

Or. en
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Pamatojums

Centralizēta slēgšana nozīmētu to, ka dalībvalstīm jāslēdz līgumi ar trešo valstu 
piegādātājiem, un tas radītu paaugstinātas izmaksas līgumslēdzējām iestādēm, vājinot cenas 
un vērtības ziņā izdevīga darījuma principus. Nekas neliecina par to, ka šāda slēgšana 
uzlabotu piekļuvi. Risks, ka tā patiesībā varētu izraisīt represīvas darbības, ir reāls. Tas arī 
nelabvēlīgi ietekmēs iekšējo tirgu (līdzīgi kā 6. pants) un radītu ievērojamu administratīvo 
slogu līgumslēdzējām iestādēm.

Grozījums Nr. 123
Morten Løkkegaard

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 reālu vienlīdzīgas 
konkurences apstākļu 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.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Bernadette Vergnaud, Sergio Gaetano Cofferati

Regulas priekšlikums
20. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atcelšana Saistība ar Direktīvu 2004/17/EK

Or. en
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Grozījums Nr. 125
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 2004/17/EK 58. un 59. pantu 
atceļ no šās regulas stāšanās spēkā.

No šīs regulas stāšanās spēkā un saskaņā 
ar tās 15. pantu Komisija saglabā tiesības 
ar deleģētajiem aktiem atcelt Direktīvas 
2004/17/EK 58. un 59. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Philippe Juvin, Robert Rochefort, Frank Engel, Nora Berra, Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 2004/17/EK 58. un 59. pantu 
atceļ no šās regulas stāšanās spēkā.

Komisija novērtē, vai Direktīvas 
2004/17/EK 58. un 59. pantu saglabā. 
Ņemot vērā šā novērtējuma secinājumus, 
Komisija iesniedz tiesību akta 
priekšlikumu, ar kuru atceļ minētos 
pantus no šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Articles 58 and 59 of Directive 2004/17/EC (Utilities Directive) have been maintained by the 
European Parliament in the revised proposal for the Utilities Directive, given that the 
outcome of the negotiations on this Regulation is still unclear. To avoid any legal vacuum, 
there should not be an automatic repeal of those articles. The EC should be empowered to 
make an assessment to check whether if it is relevant to repeal those articles. Such decision 
will be taken depending on this assessment. A decision to repeal articles of another legislative 
text does not seem to be possible with the notion of delegated acts as defined in article 290 of 
the Treaty on the Functioning of the EU, as delegated acts should only refer to non-essential 
parts of a legislative text and concern modifications to be made on the legislative text being 
examined, not on another legislative text (cross-reference). The EP has to be associated with 
this decision. Therefore if legally speaking the use of delegated acts is not possible, the repeal 
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of articles 58 and 59 should be made via a legislative proposal.

Grozījums Nr. 127
Bernadette Vergnaud, Sergio Gaetano Cofferati

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 2004/17/EK 58. un 59. pantu 
atceļ no šās regulas stāšanās spēkā.

Ja attiecībā uz noteikta līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanu jebkādi šīs regulas 
noteikumi pārklājas [Direktīvas 
2004/17/EK 58. un 59. pants], noteicošie ir
šīs regulas noteikumi, kurus piemēro 
attiecīgajam līgumam.

Or. en

Pamatojums

Šīs jaunās regulas mērķis ir radīt iespēju piemērot savstarpības pasākumus atkārtotu un 
nenovērstu tirgus piekļuves saistību pārkāpumu gadījumos. Direktīvā 2004/17/EK par 
iepirkuma procedūrām, kuras veic subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, 
transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, šādi pasākumi ir paredzēti. Lai nodrošinātu 
saskaņotību un efektivitāti, jaunajai regulai būtu vienkārši jāaizstāj pašreizējie iepirkuma 
direktīvas noteikumi gadījumā, ja tie pārklājas.


