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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikuma mērķis

Komisija 2012. gada martā pieņēma šo regulas priekšlikumu, kuru var uzskatīt par pirmo 
mēģinājumu izstrādāt visaptverošu ārējā Eiropas Savienības publiskā iepirkuma politiku. 

No juridiskā viedokļa šā priekšlikuma galvenais mērķis ir uzlabot Eiropas Savienības ietekmi, 
risinot starptautiskas tirdzniecības sarunas, lai Eiropas ekonomikas dalībniekiem nodrošinātu 
vieglākas iespējas piedalīties trešo valstu publiskā iepirkuma tirgos. Politiskā aspektā tā ir ļoti 
svarīga iespēja Eiropas Savienībai darīt zināmu savu apņēmību nodrošināt vienādu attieksmi 
un līdz ar to arī līdzvērtīgus konkurences apstākļus jomā, kurā tās intereses ir spēcīgākas un 
plašākas nekā pārējiem globālās tirdzniecības arēnas dalībniekiem.

Šis ir īpaši nozīmīgs signāls, jo īpaši ņemot vērā ekonomisko krīzi, kuras laikā Eiropas 
Savienība konsekventi ir atturējusies no protekcionisma pasākumu īstenošanas un 
starptautisko saistību visu veidu pārkāpumiem. Ievērojot šo pieeju, no šā priekšlikuma var 
viennozīmīgi secināt, ka ES patiešām saskaras ar savu tirdzniecības partneru lielāku un sīvāku 
konkurenci — dažkārt pat negodīgu. Tā vietā, lai neļautu ārvalstu uzņēmumiem piedalīties 
savā publiskā iepirkuma tirgū, tā prasa nodrošināt saviem uzņēmējiem un precēm tādas pašas 
piekļuves iespējas arī ārvalstīs. 

Šajā regulas priekšlikumā ir minēta virkne mehānismu, tostarp apspriešanās ar attiecīgajām 
dalībvalstīm, ar kuriem varētu novērst ierobežojošas iepirkuma prakses problēmas. 
Priekšlikumā paredzētie ierobežojošie pasākumi tiek īstenoti tikai tad, ja minētie mehānismi 
nespēj novērst problēmu.

Iekšējā tirgus aspekti

Līdz šim līgumslēdzējām iestādēm nav bijis precīza regulējuma, lai Eiropas Savienības 
starptautiskās saistības varētu piemērot publiskā iepirkuma jomā. Šis priekšlikums mainīs 
sadrumstaloto pieeju, ko īsteno dažādas dalībvalstis, kurās tika pieņemti atsevišķi lēmumi, lai 
liegtu trešo valstu precēm un pakalpojumiem piekļuvi savam iepirkuma tirgum. Tā vietā tiks 
izveidota centralizēta sistēma, ar kuru nodrošinās vienādu attieksmi pret trešo valstu precēm 
un pakalpojumiem.

IMCO komitejai, izstrādājot šo regulu, tika piešķirtas tikai ļoti ierobežota kompetence. Tāpēc 
šis atzinums attiecas tikai galvenokārt uz nebūtiskām normām.

Piemēram, panti, kas attiecas uz IMCO komitejas ekskluzīvo kompetenci ir šādi:

6. panta 7. punkts - Pilnvarojums līgumslēdzējām iestādēm/līgumslēdzējiem izslēgt 
piedāvājumus, kuros ir neaptvertās preces un pakalpojumi: Piedāvājumu izslēgšanas 
publicēšana un paziņojuma par līgumu veidlapu izstrāde.

17. panta 3. punkts - Komiteju procedūra: - Padomdevējas komitejas pilnvaras saskaņā ar 
Padomes lēmumu 71/306/EK 
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20. pants - atcelšana: Direktīvas 2004/17/EK 58. un 59. panta atcelšana 

Panti, par kuriem IMCO komitejai ir dalīta kompetence ar INTA komiteju, ir šādi:

2. pants: Definīcijas
7. pants: Nepamatoti lēti piedāvājumi
17. panta 1. punkts: Komiteju procedūra
18. pants: Konfidencialitāte
19. pants: Ziņošana

Referenta nostāja

Cita starpā referents ierosina veikt virkni grozījumu attiecībā uz 2. pantā sniegtajām 
definīcijām. Šie grozījumi ir veikti, lai šajā priekšlikumā sniegtās definīcijas saskaņotu ar 
IMCO komitejā pieņemtām definīcijām, formulējot nostāju pirms sarunām par parasto 
Publiskā iepirkuma direktīvu (A7-0007/2013).

Turklāt referents ierosina nodrošināt lielāku juridisko precizitāti un noteiktību attiecībā uz 
7. panta 1. punktu un ar to saistīto 19. apsvērumu par iespēju pārējiem iepirkuma 
dalībniekiem iesniegt papildu informāciju, ja ir paredzēts apstiprināt nepamatoti lētus 
piedāvājumus. 

Visbeidzot, referents iesaka saistīt pirmo Komisijas ziņošanas pienākumu ar turpmāko šīs 
regulas spēkā stāšanās datumu, nevis minēt precīzu, taču, iespējams, pārāk agru vai pārāk 
vēlu datumu — 2017. gada 1. janvāri, kā to savā priekšlikumā ir paredzējusi Komisija.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās 
tirdzniecības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Ņemot vērā kopējo Savienības 
politiku attiecībā uz vismazāk attīstītajām 
valstīm, kas cita starpā noteikta Padomes 
2008. gada 22. jūlija Regulā (EK) 
Nr. 732/2008 par vispārējo tarifa 
preferenču sistēmas piemērošanu no 
2009. gada 1. janvāra, ir lietderīgi preces 
un pakalpojumus no šīm valstīm pielīdzināt 
Savienības precēm un pakalpojumiem.

(26) Ņemot vērā kopējo Savienības 
politiku attiecībā uz vismazāk attīstītajām 
valstīm, kas cita starpā noteikta Padomes 
2008. gada 22. jūlija Regulā (EK) 
Nr. 732/2008 par vispārējo tarifa 
preferenču sistēmas piemērošanu no 
2009. gada 1. janvāra, ir lietderīgi preces 
un pakalpojumus no šīm valstīm pielīdzināt 
Savienības precēm un pakalpojumiem, lai 
nodrošinātu ekonomiskās iespējas, kas 
nepieciešamas no labākas dalības 
pasaules ekonomikas tirgos viedokļa.

Or. en

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) "piegādātājs" ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kas tirgū piedāvā 
preces;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Grozījums veikts, lai panāktu saskaņu ar Komitejas nostāju sarunās par Publiskā iepirkuma 
direktīvu.
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Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) “ekonomikas dalībnieks” ir fiziska 
vai juridiska persona vai publiska 
struktūra, vai šādu personu un/vai 
struktūru grupa, kas tirgū piedāvā veikt 
būvdarbus, celt būvi, piegādāt preces vai
sniegt pakalpojumus;

Or. en

Pamatojums

Grozījums veikts, lai panāktu saskaņu ar Komitejas nostāju sarunās par Publiskā iepirkuma 
direktīvu.

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) “pakalpojumu sniedzējs” ir fiziska vai 
juridiska persona, kas tirgū piedāvā 
būvdarbu vai būves realizāciju vai 
pakalpojumus;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Grozījums veikts, lai panāktu saskaņu ar Komitejas nostāju sarunās par Publiskā iepirkuma 
direktīvu.

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) “pretendents” ir ekonomikas 
dalībnieks, kas ir iesniedzis piedāvājumu;
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Or. en

Pamatojums

Grozījums veikts, lai panāktu saskaņu ar Komitejas nostāju sarunās par Publiskā iepirkuma 
direktīvu.

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ar terminu “ekonomikas dalībnieks” 
apzīmē gan piegādātāju, gan pakalpojuma 
sniedzēju;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Grozījums veikts, lai panāktu saskaņu ar Komitejas nostāju sarunās par Publiskā iepirkuma 
direktīvu.

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) piedāvājumu iesniedzis ekonomikas 
dalībnieks tiek uzskatīts par 
“pretendentu”;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Grozījums veikts, lai panāktu saskaņu ar Komitejas nostāju sarunās par Publiskā iepirkuma 
direktīvu.

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Pakalpojuma izcelsmi nosaka, 
pamatojoties uz tās fiziskās vai juridiskās 
personas izcelsmi, kura to sniedz. Par 
pakalpojuma sniedzēja izcelsmes valsti 
uzskata:

Pakalpojuma izcelsmi nosaka, pamatojoties 
uz tās fiziskās vai juridiskās personas 
izcelsmi, kura to sniedz. Par pakalpojumus 
sniedzošā ekonomikas dalībnieka
izcelsmes valsti uzskata:

Or. en

Pamatojums

Šīs izmaiņas ir nepieciešamas, lai mainītu 2. pantu (definīcijas).

Grozījums Nr. 10
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.

7. Līgumslēdzējas iestādes/līgumslēdzēji, 
kas ir izslēguši piedāvājumus saskaņā ar 
1. punktu, izslēgšanas faktu un tā 
pamatojumu min 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.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
Article 7. pants – 1. daļa
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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.

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 attiecīgā pretendenta nosaukto
nepamatoti zemo cenu vai izmaksu 
iemeslus.

Pēc tam, kad līgumslēdzēja 
iestāde/līgumslēdzējs ir darījuši zināmu 
savu nodomu pieņemt nepamatoti lētu 
piedāvājumu, pārējie pretendenti ir tiesīgi 
līgumslēdzējai iestādei/līgumslēdzējam 
saprātīgā termiņā iesniegt attiecīgo 
informāciju, lai minētās struktūras varētu 
pieņemt lēmumu par pieņemšanu, pilnībā 
ņemot vērā iespējamos faktorus, kas 
varētu ietekmēt nepamatoti zemo cenu vai 
izmaksu novērtējumu. 

Or. en

Pamatojums

Šajā pantā būtu jāprecizē, ka citiem pretendentiem, kuri ir informēti par līgumslēdzējas 
iestādes/līgumslēdzēja nodomu pieņemt nepamatoti lētu piedāvājumu, ir tiesības sniegt 
papildu informāciju, lai nodrošinātu, ka lēmums par pieņemšanu tiek pieņemts, ņemot vērā 
pēc iespējas vairāk informācijas.

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ne Komisija, ne Padome, ne Eiropas 
Parlaments, ne dalībvalstis, ne to 
amatpersonas neizpauž nekādu 
konfidenciāla rakstura informāciju, kas 
saņemta saskaņā ar šo regulu, ja nav 
saņemta īpaša atļauja no informācijas 
sniedzēja.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šā punkta vietā ir iekļauts jauns punkts — 18. panta 4.a punkts (jauns).

Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
18. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Nekādā ziņā nedrīkst bez atļaujas 
izpaust informāciju, ko informācijas 
devējs ir kvalificējis kā konfidenciālu. 

Or. en

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
19. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2017. gada 1. janvārim un vismaz 
reizi trijos gados pēc šās regulas stāšanās 
spēkā Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šās regulas 
piemērošanu un par panākumiem saskaņā 
ar šo regulu risinātajās starptautiskajās 
sarunās par ES ekonomikas dalībnieku 
piekļuvi publisko līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanas procedūrām trešās valstīs. Šim 
nolūkam dalībvalstis pēc pieprasījuma 

Vienu gadu pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
un pēc tam vismaz reizi trijos gados 
Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šās regulas 
piemērošanu un par panākumiem saskaņā 
ar šo regulu risinātajās starptautiskajās 
sarunās par ES ekonomikas dalībnieku 
piekļuvi publisko līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanas procedūrām trešās valstīs. Šim 
nolūkam dalībvalstis pēc pieprasījuma 
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sniedz Komisijai attiecīgu informāciju. sniedz Komisijai attiecīgu informāciju.

Or. en


