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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Komisija nesen ir iesniegusi priekšlikumu atjaunināt direktīvas par publisko 
iepirkumu (Direktīva 2004/18/EK) un iepirkumu procedūras, ko īsteno subjekti, kuri darbojas 
ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (Direktīva 2004/17/EK).
Turklāt ir iesniegts jaunas direktīvas priekšlikums ar mērķi reglamentēt līgumu piešķiršanas 
nozari un tikai pēc tam regulas priekšlikums attiecībā uz trešo valstu preču un pakalpojumu 
piekļuvi ES valsts iepirkumu iekšējam tirgum un sarunu atbalsta procedūrām par ES preču un 
pakalpojumu piekļuvi trešo valstu valsts iepirkumu tirgiem.

Starptautiskā līmenī valsts iepirkumi ir būtiska pasaules tirdzniecības daļa — iepirkumu 
nozares apjoms attīstītajās valstīs ir vidēji 15–20 % no PIL. Neskatoties uz tā nozīmi, valsts 
iepirkumu tirgus joprojām ir viena no slēgtākajām nozarēm (Komisija lēš, ka vairāk nekā puse 
no valsts iepirkumu tirgus pasaulē joprojām nav atvērta ārzemju konkurencei) un tie ir mazāk 
reglamentēti starptautiskās tirdzniecības jomā.

Daudzpusējā līmenī atsauces tiesiskais regulējums ir starptautiskais nolīgums par valsts 
iepirkumu (Government Procurement Agreement — GPA), kas nesen tika pārskatīts un 
pārskatīšanas process tika noslēgts 2012. gadā. Šīs pārskatīšanas mērķis bija palielināt 
pārredzamību, starptautisko valsts iepirkuma tirgu atvēršanas līmeni un vienkāršot 
procedūras. Tādēļ atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē šo pārskatīšanas procesu un cer, ka ES 
to nekavējoties apstiprinās; vienlaicīgi atzīmē, ka tikai 42 PTO dalībvalstis (no kurām 27 
valstis ir ES dalībvalstis) pašlaik ir pievienojušās šim starptautiskajam nolīgumam un ļoti cer, 
ka tam pievienosies daudzas citas valstis, jo īpaši attīstītākās valstis un jauno tirgus 
ekonomiku valstis, lai paplašinātu tā ģeogrāfisko pārklājumu un tādējādi izveidotu vienotu un 
visā pasaulē spēkā esošu noteikumu sistēmu šajā nozīmīgajā starptautiskās tirdzniecības 
nozarē.

Konkrēti noteikumi attiecībā uz valsts iepirkumu nozari ir ietverti arī citā PTO nolīgumā —
Vispārējā nolīgumā par pakalpojumu tirdzniecību (GATS).

Divpusējā līmenī ES ir pienākumi arī saistībā ar dažiem jau noslēgtajiem divpusējiem 
nolīgumiem (ar Albāniju, bijušo Maķedonijas Dienvidslāvijas Republiku, CARIFORUM, Čīli, 
Horvātiju, Meksiku, Melnkalni, Dienvidkoreju un Šveici). Iepirkumu nozare ir nozīmīga un 
bieži delikāta joma sarunās par iespējamu jaunu tirdzniecības nolīgumu slēgšanu ar citiem 
starptautiskiem partneriem.

Šādā starptautiskā līmenī atzinuma sagatavotājs uzsver starptautiskā mēroga nozīmi valsts 
iepirkumu nozarē un atzīst nepieciešamību pakāpeniski atvērt starptautiskos valsts iepirkumu 
tirgus, pamatojoties uz vienotu noteikumu sistēmu ar savstarpēju izdevīgumu, vienlīdzību un 
starptautisko standartu ievērošanu vides, sociālajā un nodarbinātības jomā. Eiropas Savienība 
pašlaik nodrošina starptautiskajiem dalībniekiem būtisku sava valsts iepirkumu tirgus 
atvēršanas līmeni, ko bieži nepiedāvā citi nozīmīgi starptautiskie tirdzniecības partneri.
Tādēļ atzinuma sagatavotājs cer uz izlēmīgāku ES rīcību, izmantojot tiesību aktu iniciatīvas 
un saskaņotu sarunu procesu, lai atjaunotu līdzsvarotus apstākļus un izveidotu reāli vienādus 
noteikumus starptautiskā līmenī.
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Šajā sakarībā apstiprina Eiropas Komisijas izvēli neveidot „ārējas dimensijas” Kopienas 
tiesisko regulējumu valsts iepirkumu nozarē — lēmums nepārveidot pašreizējos noteikumus 
Direktīvā 2004/17/EK par piedāvājumiem, kas ietver ārzemju preces un pakalpojumus, bet 
turpmāk izveidot tiesību akta iniciatīvas priekšlikumu, kas ir papildinošs, bet pilnībā 
autonoms, arī juridiskā nozīmē, ja tas tiek atzinīgi novērtēts attiecībā uz priekšlikuma saturu, 
bet ietver risku izveidot bīstamu juridisko plaisu Eiropas tiesību sistēmā attiecībā uz 
noteikumiem ar mērķi reklamēt trešo valstu preču, pakalpojumu un uzņēmumu piekļuvi 
Eiropas iepirkumu tirgum.

Tādēļ atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ir ļoti būtiski atjaunot konkrētus noteikumus ar mērķi 
vienoti un spēcīgi paredzēt nosacījumus, ar kuriem noraidīt iespējamus piedāvājumus, kuros 
pārsvarā ietvertas preces un pakalpojumi, kas neietilpst starptautiskos nolīgumos. Līdz ar to 
atzinuma sagatavotājs gatavojas apstiprināt tās pašas izpildes komitejas tiesību akta 
mehānisma priekšlikumu tās jaunākajā regulas priekšlikumā.

Turklāt ir būtiski arī turpmāk ierobežot Eiropas Komisijas tiesību akta priekšlikumu par tā 
sauktajiem „nepamatoti lētajiem piedāvājumiem”, ieviešot iespējamu automātiskas 
izslēgšanas mehānismu piedāvājumiem, kuru cena ir būtiski zemāka par citu piedāvājumu 
cenu, un paplašināt minimālos nosacījumus papildu informācijas pieprasīšanai ekonomikas 
dalībniekiem.

Visbeidzot uzskata, ka jāievieš daži grozījumi, lai pilnīgāk uzsvērtu starptautisko līmeni, kādā 
darbojas Eiropas direktīvas.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Nav skaidru Savienības līmeņa 
noteikumu, kas reglamentē koncesijas 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, tāpēc 
rodas tiesiskā nenoteiktība un 
ierobežojumi, kas skar pakalpojumu brīvu 
apriti un rada iekšējā tirgus darbības 
traucējumus. Rezultātā ekonomikas 
dalībniekiem un jo īpaši mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem (MVU) tiek liegtas 
to tiesības iekšējā tirgū un tie zaudē 

(1) Nav skaidru Savienības līmeņa 
noteikumu, kas reglamentē koncesijas 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, tāpēc 
rodas tiesiskā nenoteiktība un 
ierobežojumi, kas skar pakalpojumu brīvu 
apriti un rada iekšējā tirgus darbības 
traucējumus. Rezultātā ekonomikas 
dalībniekiem un jo īpaši mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem (MVU) tiek liegtas 
to tiesības iekšējā tirgū un tie zaudē 
svarīgas uzņēmējdarbības iespējas, 
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svarīgas uzņēmējdarbības iespējas, 
savukārt publiskā sektora iestādes, 
iespējams, nespēj rast labāko izmantojumu 
publiskajiem līdzekļiem, lai ES pilsoņi 
saņemtu kvalitatīvus pakalpojumus par 
labāko cenu. Atbilstīgs koncesiju 
piešķiršanas tiesiskais regulējums 
nodrošinātu visu Savienības ekonomikas 
dalībnieku efektīvu un nediskriminējošu 
piekļuvi tirgiem un tiesisko noteiktību, 
atbalstot publiskā sektora ieguldījumus 
infrastruktūrā un stratēģiskus 
pakalpojumus pilsoņiem.

savukārt publiskā sektora iestādes, 
iespējams, nespēj rast labāko izmantojumu 
publiskajiem līdzekļiem, lai ES pilsoņi 
saņemtu kvalitatīvus pakalpojumus par 
labāko cenu. Atbilstīgs koncesiju 
piešķiršanas tiesiskais regulējums 
nodrošinātu visu Savienības ekonomikas 
dalībnieku efektīvu un nediskriminējošu 
piekļuvi tirgiem un tiesisko noteiktību, 
atbalstot publiskā sektora ieguldījumus 
infrastruktūrā un stratēģiskus 
pakalpojumus pilsoņiem. Šāds tiesiskais 
regulējums dotu arī lielāku tiesisko 
noteiktību starptautiskajiem ekonomikas 
dalībniekiem un varētu būt pamats un 
instruments, kas palīdzētu vairāk atvērt 
starptautiskos publisko iepirkumu tirgus 
un stiprināt starptautiskos tirdzniecības 
darījumus.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Šī direktīva neattiecas uz koncesiju 
piešķiršanu, ko starptautiskas organizācijas 
īsteno savā vārdā un par saviem līdzekļiem. 
Tomēr ir jāpaskaidro, kādā mērā šī 
direktīva būtu jāpiemēro koncesijām, ko 
reglamentē konkrēti starptautiskie 
noteikumi.

(16) Šī direktīva neattiecas uz koncesiju 
piešķiršanu, ko starptautiskas organizācijas 
īsteno savā vārdā un par saviem līdzekļiem. 
Tomēr ir jānoskaidro, ciktāl šī direktīva 
būtu jāpiemēro koncesijām, ko reglamentē 
konkrēti starptautiskie noteikumi, lai 
nodrošinātu lielāku tiesisko noteiktību 
ekonomikas dalībniekiem. Tā kā iekšējais 
tirgus un starptautiskie tirgi kļūst 
savstarpēji aizvien saistītāki, arī publisko 
iepirkumu politikai būtu jāveicina tādas 
ES vērtības kā pārredzamība, principiāla 
nostāja korupcijas jautājumā, 
savstarpējības noteikums un attīstība 
sociālo tiesību un cilvēktiesību jomā.

Grozījums Nr. 3
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Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Koncesijas nebūtu jāpiešķir 
ekonomikas dalībniekiem, kas ir 
līdzdarbojušies noziedzīgā organizācijā vai 
ir atzīti par vainīgiem korupcijā, krāpšanā, 
kura kaitē Savienības finansiālajām 
interesēm, vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijā. Nodokļu nemaksāšana vai 
sociālā nodrošinājuma iemaksu neveikšana 
būtu jāsoda arī ar obligātu izslēgšanu 
Savienības līmenī. Turklāt būtu jādod 
iespēja līgumslēdzējām iestādēm un 
līgumslēdzējiem izslēgt kandidātus vai 
pretendentus, kas pieļāvuši tādu 
Savienības vai valsts tiesību aktu 
nopietnus pārkāpumus, kuru mērķis ir 
aizsargāt sabiedrības intereses atbilstīgi 
Līgumam, vai ja ekonomikas dalībniekam 
ir konstatēti būtiski vai pastāvīgi trūkumi 
saistībā ar iepriekšējas līdzīgas koncesijas 
vai koncesiju izpildi, ja šī koncesija vai 
koncesijas bija noslēgtas ar to pašu 
līgumslēdzēju iestādi vai līgumslēdzēju.

(33) Koncesijas nebūtu jāpiešķir 
ekonomikas dalībniekiem, kas ir 
līdzdarbojušies noziedzīgā organizācijā vai 
ir atzīti par vainīgiem korupcijā, krāpšanā, 
kura kaitē Savienības finansiālajām 
interesēm, vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijā. Nodokļu nemaksāšana vai 
sociālā nodrošinājuma iemaksu neveikšana
un citi smagi tādu valsts vai Savienības 
tiesību aktu , kuru mērķis ir aizsargāt 
sabiedrības intereses atbilstīgi Līgumam, 
pārkāpumi būtu jāsoda arī ar obligātu 
izslēgšanu Savienības līmenī. Turklāt būtu 
jādod iespēja līgumslēdzējām iestādēm un 
līgumslēdzējiem izslēgt kandidātus vai 
pretendentus, ja ekonomikas dalībniekam ir 
konstatēti būtiski vai pastāvīgi trūkumi 
saistībā ar iepriekšējas līdzīgas koncesijas 
vai koncesiju izpildi, ja šī koncesija vai 
koncesijas bija noslēgtas ar to pašu 
līgumslēdzēju iestādi vai līgumslēdzēju.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
5. pants − 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo direktīvu piemēro šādām koncesijām, 
kuru vērtība ir EUR 5 000 000 vai lielāka:

1. Šo direktīvu piemēro šādām koncesijām:

(a) koncesijām, ko slēdz līgumslēdzēji, lai 
īstenotu kādu no III pielikumā minētajām 
darbībām; 

(a) koncesijām, ko slēdz līgumslēdzēji, lai 
īstenotu kādu no III pielikumā minētajām 
darbībām;

(b) koncesijām, ko slēdz līgumslēdzējas 
iestādes;

(b) koncesijām, ko slēdz līgumslēdzējas
iestādes.

Šo direktīvu piemēro koncesijām, kuru 
vērtība ir vienāda ar vai lielāka par:
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(a) EUR 2 500 000 pakalpojumu 
koncesijām (izņemot koncesijas, kas 
attiecas uz sociālajiem pakalpojumiem);
(b) EUR 5 000 000 būvdarbu koncesijām;

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ja koncesijas pilnībā finansē 
starptautiska organizācija vai 
starptautiska finanšu iestāde.

svītrots

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar pirmās daļas d) apakšpunktu, 
ja koncesiju lielā mērā līdzfinansē 
starptautiska organizācija vai 
starptautiska finanšu iestāde, puses 
izlemj, kuras koncesiju piešķiršanas 
procedūras ir piemērojamas, un šīm 
procedūrām ir jāatbilst Līguma par 
Eiropas Savienības darbību noteikumiem.

svītrots

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) vismaz 90 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošās līgumslēdzējas 
iestādes vai līgumslēdzēja labā vai citu 
juridisko personu labā, kuras kontrolē 
minētā līgumslēdzēja iestāde vai 

(b) būtisku daļu šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošās līgumslēdzējas
iestādes vai līgumslēdzēja labā vai citu 
juridisko personu labā, kuras kontrolē 
minētā līgumslēdzēja iestāde vai 
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līgumslēdzējs; līgumslēdzējs;

Pamatojums

Grozījums atspoguļo Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā noteiktos principus, kas paredz 
„būtisku daļu” un kas nenosaka to, ka šai daļai jābūt lielākai nekā pārējās. 

Grozījums 8

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) vismaz 90 % minētās juridiskās 
personas darbību īsteno kontrolējošo 
līgumslēdzēju iestāžu vai līgumslēdzēju —
kā minēts 4. panta 1. punkta 
1. apakšpunktā — labā vai citu juridisko 
personu labā, kuras kontrolē tā pati 
līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs;

(b) būtisku daļu minētās juridiskās 
personas darbību īsteno kontrolējošo 
līgumslēdzēju iestāžu vai līgumslēdzēju —
kā minēts 4. panta 1. punkta 1. 
apakšpunktā — labā vai citu juridisko 
personu labā, kuras kontrolē tā pati 
līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs;

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
15. pants − 4. punkts − c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) atvērtajā tirgū iesaistīto līgumslēdzēju 
iestāžu vai līgumslēdzēju darbības 
nenodrošina apgrozījumu, kas pārsniedz 
10 % no visu ar līgumu saistīto darbību 
apgrozījuma; 

svītrots

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) sociālo un vides tiesību aktu 
ievērošanu;
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Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 5. punkts – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) citi smagi tādu valsts vai Savienības 
tiesību aktu, kuru mērķis ir aizsargāt 
sabiedrības intereses atbilstīgi Līgumam, 
pārkāpumi;

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
38. pants − 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja līgumslēdzējas iestādes un 
līgumslēdzēji izvēlas koncesiju, koncesijas 
pieteikumu iesniegšanas termiņš ir ne 
mazāks kā 52 dienas, sākot no dienas, kad 
nosūtīts paziņojums par koncesiju. 

1. Ja līgumslēdzējas iestādes un 
līgumslēdzēji izvēlas koncesiju, koncesijas 
pieteikumu iesniegšanas termiņš ir ne 
mazāks kā 70 dienas, sākot no dienas, kad 
nosūtīts paziņojums par koncesiju.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piedāvājumu saņemšanas termiņu var 
samazināt par 5 dienām, ja līgumslēdzējs 
pieņem piedāvājumus, kas iesniegti 
elektroniski atbilstīgi 25. pantam.

2. Koncesijas pieteikumu saņemšanas 
termiņu var samazināt par 5 dienām, ja 
līgumslēdzējs pieņem pieteikumus, kas 
iesniegti elektroniski atbilstīgi 25. pantam.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 4. punkts – da apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) atbilsme ES vai starptautisko tiesību 
aktiem, kā arī tiesību aktiem vides jomā;
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Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, 
David Martin, Paul Murphy, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-
Rowohl, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, 
Henri Weber, Jan Zahradil

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Josefa Andrés Barea, Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Béla 
Glattfelder, Syed Kamall, Pablo Zalba Bidegain

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

Edite Estrela, Jean-Paul Gauzès, Arlene McCarthy, Oldřich Vlasák


