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Vispārīga informācija

Eiropas Komisija 2012. gada martā ir pieņēmusi šo priekšlikumu regulai. Šā Komisijas 
priekšlikuma mērķis ir uzlabot Eiropas uzņēmumu piekļuvi trešo valstu publiskā iepirkuma 
tirgiem. Plašāka vispārīga informācija attiecībā uz regulu ir atrodama Komisijas priekšlikuma 
pamatojumā — (COM (2012)0124)1

Papildus šim priekšlikumam ES Komisija saskaņā ar tās sniegto informāciju mēģina uzlabot 
piekļuvi tirgum, cenšoties panākt uzlabojumus PTO un Valsts iepirkuma nolīgumu ietvaros.

Daži jautājumi, kas ir izvirzīti iepriekšējās nedēļās

1. Cik atvērti patiesībā ir publiskā iepirkuma tirgi Eiropas Savienībā salīdzinājumā 
ar mūsu tirdzniecības partneriem?
Referents uzskata, ka šo jautājumu gan Komisija atbildējusi nepietiekami, gan arī tas 
nav pietiekami iztirzāts rīcībā esošajā ietekmes novērtējumā. Arī uzklausīšanas gaitā 
šo punktu neizdevās izvērtēt galīgi. Tālab referents, vienojoties ar koordinatoriem un 
ēnu referentiem, lūdzis Parlamenta nodaļu, kuras kompetencē ir ietekmes novērtējumi, 
cita starpā vēlreiz pārbaudīt arī šo jautājumu. Šis jaunais ietekmes novērtējums ir 
gaidāms jūnijā, un attiecīgā gadījumā tas tiks iekļauts ziņojuma projektā.

2. Vai jau pašreiz ir iespējams konkrētu preču un pkalpojumu piedāvātājus izslēgt 
no publiskā iepirkuma tirgus?
Līdzās Direktīvas 2004/17/EK 58. un 59. pantam virknē dalībvalstu ir spēkā arī valsts 
līmeņa un reģionāli noteikumi. Lai novērstu iekšējā tirgus darbības traucējumus un 
vienlaicīgi nodrošinātu, ka ar kopējas ES tirdzniecības politikas starpniecību arī var 
panākt efektīvu rezultātu, pieliekot vismazākās iespējamās pūles, referents uzskata, ka 
šie noteikumi tiks atcelti, tiklīdz stāsies spēkā minētā regula.
Priekšlikums: 18. apsvērumā izklāstītās idejas iekkļaušana turpmāk minētajos pantos.

3. Vai instruments patiešām veicina tirgus atvēršanu, vai arī runa ir par 
protekcionismu?
Referents uzskata, ka ne Komisijas ietekmes novērtējumā, ne debašu gaitā komitejā, 
ne uzklausīšanas gaitā, nedz arī dažādās sarunās pamatotas atbildes uz šo jautājumu 
nav sniegtas. Tomēr šā iemesla dēļ noraidīt visu instrumentu kopumā  būtu apšaubāmi. 
Regulas priekšlikuma ievadā Komisija vērš uzmanību uz pārskatīšanas klauzulu, kura 
pašā tekstā tomēr nav atrodama. Pārskatīšanas klauzula dotu iespēju izpētīt intrumenta 
ietekmi pēc tā pieņemšanas un grozīt intrumentu atbilstoši iegūtajiem rezultātiem.
Priekšlikums: Līdzās ziņošanas pienākumam 19. pantā iekļaut arī pārskatīšanas 
klauzulu, saskaņā ar kuru Komisijai pēc otrā ziņojuma iesniegšanas sagatavo grozītu 
regulas priekšlikumu vai arī pamatoti izklāsta, kāpēc Komisija uzskata, ka grozījumi 
nav nepieciešami. Ja Komisija šos pienākumus nepilda, šī regula pēc otrā kalendārā 
gada un pēc otra ziņojuma iesniegšanas zaudē spēku.

4. Kā mēs nodrošinam, ka netiek ietekmētas jaunattīstības valstis?

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2012)0124_/com_com(2012)01
24_de.pdf (1.–11. lpp.)
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Dažādās sarunās ar kolēģiem, kā arī nevalstiskām organizācijām uzmanība tika 
pievērsta riskam, kas kā „blakus efekts” ar šo regulējumu varētu rasties jaunattīstības 
valstīm, jo dažas jaunattīstības valstis to saimnieciskās situācijas dēļ vēl nespēj atvērt 
savus tirgus.
Priekšlikums: Papildinot Komisijas ierosināto valstu uzskaitījumu (vismazāk attīstītas 
valstis), kurām saskaņā 4. panta otro daļu nedrīkst noteikt ierobežojošus pasākumus, 
referents ierosina vēl vienu dažādojumu, kura pamatā būtu jaunās regulas par vispārējo 
preferenču sistēmu (Nr. 978/2012)  4. panta pirmās daļas 1. punktā iekļautais kritērijs.

5. Vai ar 6. pantu starptautiskajās sarunās par tirdzniecības politiku tiešām tiek 
panākts visefektīvākais rezultāts, pieliekot vismazākās pūles?
Šis pants iepriekšējos mēnešos tika kritizēts visvairāk, cita starpā šādos aspektos: 
- Vai ar šo pantu tiešām nodrošina visefektīvāko rezultātu, pieliekot vismazākās 

pūles?
- Kā rīkoties gadījumos, ja dažas līgumslēdzējas iestādes vēlas izslēgt konkrētus 

piedāvātājus, bet dažas līgumslēdzējas iestādes to nedara?
- Ja Komisija saskaņā ar 6. pantu dod piekrišanu izslēgt no līgumslēgšanas 

procedūras, vai automātiski jāuzsāk 8. un 10. pantā paredzētās procedūras, lai 
rīkotos konsekventi?

- Vai šā panta iespējamā piemērošana līgumslēdzējai iestādei vienmēr obligāti 
jānorāda jau uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus?

- Vai šis pants rada vēl lielākus publiskā iepirkuma procedūras birokratizācijas 
draudus?

Priekšlikums: Saglabājot šo pantu, tomēr jānodrošina, ka šā panta piemērošanas 
rezultātā iekšējais tirgus netiek fragmentēts, bet patiešām tiek īstenota  ES 
tirdzniecības politika un panākts visefektīvākais rezultāts, pieliekot vismazākās pūles. 
Līgumslēdzējas iestādes šādā gadījumā var atsaukties uz šo pantu, ja uzsākta 
procedūra saskaņā ar 8. vai 10. pantu.

6. Kā rīkoties situācijā, ja līgumslēdzējas iestādes vēlas izmantot 13. pantā 
paredzētos izņēmumus?
Principā referents uzskata, ka ir jēga paredzēt noteikumu par regulējumu īpašos 
ārkārtas gadījumos. Tomēr līgumslēdzējām iestādēm nevajadzētu radīt iespēju ar šā 
izņēmuma noteikuma palīdzību izvairīties no šīs regulas piemērošanas. Ir jānodrošina 
kopējās tirdzniecības politikas īstenošana un visefektīvākā rezultāta panākšana, 
pieliekot vismazākās pūles.
Priekšlikums: Regulā ir nepieciešams paredzēt papildu mehānismu, ar kura palīdzību 
Komisija var aizliegt līgumslēdzējai iestādei izmantot regulējumu īpašos izņēmuma 
gadījumos.

7. Kādu rīcības brīvību jāparedz Komisijai attiecībā uz deleģētajiem aktiem?
Cita starpā attiecībā uz šīm tēmām pēc referenta priekšlikuma un pēc apspriešanās ar 
ēnu referenti, koordinatori nolēma pieprasīt Parlamenta juridiskajam dienestam 
sagatavot juridisku slēdzienu. Tas ir gaidāms nākamajās nedēļās.
Priekšlikums: Vajadzības gadījumā Komisijas priekšlikums jāgroza, pamatojoties uz 
EP Juridiskā dienesta priekšlikumiem.
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