
PR\1001084LV.doc PE516.711v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

2012/0060(COD)

21.8.2013

***I
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai 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
(COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD))

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Referents: Daniel Caspary

Atzinumu sagatavoja (*):

Frank Engel, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

(*) Iesaistītās komitejas — Reglamenta 50. pants



PE516.711v02-00 2/35 PR\1001084LV.doc

LV



PR\1001084LV.doc 3/35 PE516.711v02-00

LV

PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai 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
(COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0124),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0084/2012),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu, kā arī Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komitejas, Attīstības komitejas, Nodarbinātības un sociālo lietu 
komitejas un Juridiskās komitejas atzinumus (A7-0000/2013),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

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.–

(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.–
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26. 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.

26. 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. Pakalpojuma izcelsmes 
noteikšanai būtu jāatbilst PTO Vispārējā 
nolīguma par pakalpojumu tirdzniecību 
(GATS) principiem. Pieņemot normas, ar 
kurām nosaka pakalpojumu izcelsmes 
noteikumus, būtu jāvar novērst iespēju 
pārkāpt piekļuves ES publiskā iepirkuma 
tirgum ierobežojumus, izveidojot „pasta 
kastes” uzņēmumus. Norādījumiem, kas 
minēti 9. apsvērumā, būtu jāaptver 
izcelsmes noteikumu piemērošana praksē.

Or. en

Pamatojums

Ierosinot šo grozījumu ziņojuma sagatavotājs gribētu uzsvērt, cik svarīgi ir novērst tirgus 
ierobežojumu pārkāpšanu, izveidojot „pasta kastes” uzņēmumus (it īpaši attiecībā uz 
3. pantu).

Grozījums Nr. 2

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 

(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 
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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.

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. Tas neattiecas uz 
tādu preču un pakalpojumu iepirkuma 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūrām, kuru izcelsme ir Eiropas 
Ekonomiskās zonas valstīs, kā tas ir 
noteikts attiecīgajos izcelsmes 
noteikumos, un tāpat neattiecas uz 
precēm un pakalpojumiem, kuru izcelsme 
ir valstīs, uz kurām attiecas iniciatīvas 
„Viss, izņemot ieročus” regulējums un 
kuras ir uzskaitītas Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulas (ES) Nr. 978/2012 
par vispārējo tarifa preferenču sistēmas 
piemērošanu IV pielikumā, kā arī 
neattiecas uz tādām precēm un 
pakalpojumiem, kuru izcelsme ir valstīs, 
kuras tiek uzskatītas par neaizsargātām, 
jo to ekonomikas nav diversificētas un 
pietiekami integrētas starptautiskās 
tirdzniecības sistēmās, kā tas minēts 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa 
preferenču sistēmas piemērošanu 
VII pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Ierosinot šo grozījumu, ziņojuma sagatavotājs gribētu precizēt trešās valstis, uz kurām 
neattiecas šīs regulas tvērums.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Attiecībā uz līgumiem, kuru (15) Attiecībā uz līgumiem, kuru 
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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.

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 ir 
jāapstiprina plānotā izslēgšana, ja trešā 
valsts piemēro ierobežojošus iepirkuma 
pasākumus, kuru dēļ trūkst reālas 
savstarpības tirgus atvērtībā starp 
Savienību un attiecīgo trešo valsti, un 
Komisijai ir jāizmeklē ES ekonomikas 
dalībnieku, preču, pakalpojumu piekļuves 
ierobežojumi attiecīgās trešās valsts 
publiskā iepirkuma tirgum. Par reālas 
savstarpības trūkumu būtu jāuzskata 
stāvoklis, kad ierobežojošie iepirkuma 
pasākumi rada nopietnu un atkārtotu 
diskrimināciju ES ekonomikas 
dalībniekiem, precēm un pakalpojumiem.

Or. en

Pamatojums

Ierosinot šo grozījumu, ziņojuma sagatavotājs gribētu izveidot ciešāku 6. un 8. pantā minētās 
procedūras saikni.

Grozījums Nr. 4

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 

(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. Tādai 
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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.

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. en

Pamatojums

Ierosinot šo grozījumu, panāk saskaņu ar normām, ar kurām izveido ciešāku 6. un 8. pantā 
minētās procedūras saikni.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Ja konsultācijas ar attiecīgo valsti 
nerada pietiekamu dalības iespēju 
uzlabojumu ES ekonomikas dalībniekiem, 
precēm un pakalpojumiem, Komisijai būtu 
jāveic piemēroti ierobežojoši pasākumi.

(22) Ja konsultācijas ar attiecīgo valsti 
saprātīgā termiņā nerada pietiekamu 
dalības iespēju uzlabojumu ES ekonomikas 
dalībniekiem, precēm un pakalpojumiem 
vai attiecīgās trešās valsts 
izlabošanas/korekcijas pasākumi nav 
uzskatāmi par pietiekamiem, Komisijai 
būtu jāveic piemēroti ierobežojoši 
pasākumi.

Or. en

Pamatojums

Ierosinot šo grozījumu, ziņojuma sagatavotājs gribētu novērst nebeidzamo konsultāciju 
procedūru (saskaņojot apsvērumu ar 9. panta (3. punkta trešās daļas) svītrošanu.
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

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 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 un ir jāpiemēro ne ilgāk par 
pieciem gadiem.

Or. en

Pamatojums

Ierosinot šo grozījumu, ziņojuma sagatavotājs gribētu ierobežot trešo valstu preču un 
pakalpojumu obligāto izslēgšanu līdz pieciem gadiem.

Grozījums Nr. 7

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) 

(26) Ņemot vērā kopējo Savienības 
politikas mērķi atbalstīt jaunattīstības 
valstu ekonomisko izaugsmi un to 
integrāciju pasaules vērtību ķēdē, kas ir 
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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.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā
(ES) Nr. 978/2012 izklāstītās vispārējas
preferenču sistēmas izveides pamats, ir 
lietderīgi „Viss, izņemot ieročus” statusa 
vismazāk attīstīto valstu preces un 
pakalpojumus un tādu jaunattīstības 
valstu preces un pakalpojumus, kas tiek 
uzskatītas par neaizsargātām, jo to 
ekonomikas nav diversificētas un 
pietiekami integrētas starptautiskās 
tirdzniecības sistēmās, kā tas attiecīgi 
minēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo 
tarifa preferenču sistēmas piemērošanu 
IV un VII pielikumā, pielīdzināt 
Savienības precēm un pakalpojumiem.

Or. en

Pamatojums

Ierosinot šo grozījumu, ziņojuma sagatavotājs negribētu regulu piemērot vismazāk attīstītām 
valstīm un iespējamām vispārējo tarifa preferenču sistēmas + statusa valstīm.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Komisijai būtu vismaz reizi trijos 
gados jāiesniedz ziņojums par šās regulas 
piemērošanu.

(30) Komisijai būtu vismaz reizi trijos 
gados jāiesniedz ziņojums par šās regulas 
piemērošanu. Komisijai, izstrādājot 
ziņojumu, būtu jānovērtē Regulas darbība 
un publiskā iepirkuma tirgu savstarpējas 
atvēršanas jomā gūtie panākumi 
Komisijai līdztekus otrajam ziņojumam 
par šīs regulas piemērošanu, kurš ir 
jāpabeidz vēlākais pēc sešiem mēnešiem 
pēc regulas stāšanās spēkā, būtu vai nu 
jāiesniedz priekšlikums uzlabot regulu vai 
jāpamato, kāpēc Komisijas skatījumā tajā 
izmaiņas nav nepieciešamas. Gadījumā, 
ja Komisija nedz iesniedz priekšlikumu, 
nedz sniedz šīs regulas negrozīšanas 
pamatojumu, šī regula zaudē spēku.
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Or. en

Pamatojums

Ierosinot šo grozījumu, ziņojuma sagatavotājs gribētu iekļaut pārskatīšanas klauzulu.

Grozījums Nr. 9

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 
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. Dalībvalstis vai to līgumslēdzējas 
iestādes/līgumslēdzēji drīkst ierobežot 
trešo valstu preču un pakalpojumu 
piekļuvi līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas procedūrām, īstenojot tikai 
tādus pasākumus, kas paredzēti šajā 
regulā.

Or. en

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) „ekonomikas dalībnieks” ir jebkura 
fiziska vai juridiska persona vai publiska 
struktūra vai šādu personu un/vai 
struktūru grupa, kas tirgū piedāvā realizēt 
būvdarbus vai būvi, piegādāt preces vai 
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sniegt pakalpojumus;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 11

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;

(b) „pretendents” ir ekonomikas 
dalībnieks, kas ir iesniedzis konkursa 
piedāvājumu;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 12

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



PR\1001084LV.doc 15/35 PE516.711v02-00

LV

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 13

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 Eiropas Parlamenta nostāju sarunās par Publiskā 
iepirkuma direktīvu.

Grozījums Nr. 14

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.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. de

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) „reālas savstarpības trūkums” tiek 
prezumēts gadījumos, kad ierobežojošu 
iepirkuma pasākumu dēļ tiek nopietni un 
vairākkārtīgi diskriminēti Savienības 
ekonomikas dalībnieki, preces un 
pakalpojumi. Šādos gadījumos Komisija 
pārbauda, kādā mērā attiecīgās valsts 
publiskā iepirkuma tiesības nodrošina 
pārredzamību, ievērojot publiskā 
iepirkuma jomā noteiktos starptautiskos 
standartus, un novērš jebkādu Savienības 
preču, pakalpojumu un ekonomikas 
dalībnieku diskrimināciju un kādā mērā 
publiskās iestādes un/vai individuālie 
iepircēji turpina īstenot vai ievieš 
Savienības preces, pakalpojumus un 
ekonomikas dalībniekus diskriminējošus 
paņēmienus.

Or. en

Grozījums Nr. 16

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 
Eiropas Parlamenta un Padomes .. Regulu
(ES) Nr. ../.., ar ko izveido Savienības
muitas kodeksu1 x.

__________________ __________________
18 OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.
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1 x 2012/0027(COD)

Or. en

Pamatojums

Regulas 2012/0027 (COD), ar kuru izveido Savienības muitas kodeksu (pārstrādāto versiju), 
izstrāde patlaban tiek pabeigta un ar to tiks atcelta un aizstāta Regula (EK) Nr. 450/2008 
(modernizēts muitas kodekss) un Regula (EK) Nr. 2913/1992. Par to būtu jābalso septembra 
mēnesī paredzētajā plenārsesijā, un tai būtu jāstājas spēkā 2013. gada 1. novembrī.

Grozījums Nr. 17

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

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 pakalpojumu 
sniedzošā ekonomikas dalībnieka
izcelsmes valsti uzskata:

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Preces vai pakalpojumus ar izcelsmi 
Regulas (EK) Nr. 732/2008 I pielikumā 
norādītajās vismazāk attīstītajās valstīs 
uzskata par aptvertajām precēm un 
pakalpojumiem.

Preces vai pakalpojumus ar izcelsmi 
Regulas (EK) Nr. 978/2012 IV pielikumā 
norādītajās vismazāk attīstītajās valstīs vai 
jaunattīstības valstīs, kas tiek vērtētas kā 
neaizsargātas valstis, jo to ekonomikas 
nav diversificētas un pietiekami integrētas 
starptautiskajā tirdzniecības sistēmā, kā 
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tas minēts Regulas (ES) Nr. 978/2012 
VII pielikumā, uzskata par aptvertajām 
precēm un pakalpojumiem.

Or. en

Pamatojums

Ierosinot šo grozījumu, ziņojuma sagatavotājs negribētu regulu piemērot vismazāk attīstītām 
valstīm un iespējamās vispārējo tarifa preferenču sistēmas + statusa valstīm.

Grozījums Nr. 19

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. Ja Komisija uzsāk ārējā iepirkuma 
izmeklēšanu, kas noteikta 8. pantā, 
Komisija pēc līgumslēdzēju 
iestāžu/līgumslēdzēju pieprasījuma un pēc 
paziņojuma par ierosināšanu 
publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī, tā attiecībā uz 
līgumiem, kuru paredzamā vērtība ir 
vismaz EUR 5 000 000 bez pievienotās 
vērtības nodokļa (PVN) novērtē, 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. en

Pamatojums

Ierosinot šo grozījumu, ziņojuma sagatavotājs gribētu izveidot ciešāku 6. un 8. pantā minētās 
procedūras saikni.
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Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) vajadzības gadījumā jebkāda cita 
informācija, ko Komisija uzskata par 
lietderīgu.

Or. en

Grozījums Nr. 21

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.

Minēto informāciju sniedz astoņās 
kalendārās dienās, sākot no pirmās 
kalendārās 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.

Or. en

Pamatojums

Ziņojuma sagatavotājs gribētu nodrošināt, lai visā priekšlikumā tiktu lietots termins 
„kalendārās dienas”, nevis lietoti dažādie termini „dienas”, „kalendārās dienas” un „darba 
dienas”.
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Grozījums Nr. 22

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 
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.

3. Attiecībā uz 1. punktā minētajiem 
līgumiem Komisija pieņem īstenošanas 
aktu par paredzētās izslēgšanas 
apstiprināšanu viena mēneša termiņā, kas 
sākas pirmajā kalendārajā dienā pēc 
dienas, kad tā ir saņēmusi paziņojumu 
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar 17. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru. Minēto termiņu attiecīgi 
pamatotos gadījumos vienu reizi var 
pagarināt par ne vairāk kā vienu mēnesi, it 
īpaši, ja paziņojumā vai tam pievienotajos 
dokumentos ir nepilnīga vai neprecīza 
informācija vai ja paziņotie fakti būtiski 
mainās. Ja šā viena mēneša laikposma 
beigās vai pagarinājuma laikā Komisija 
nav pieņēmusi lēmumu, ar kuru atzīst vai 
neatzīst izslēgšanu, tiek uzskatīts, ka 
Komisija izslēgšanu nav apstiprinājusi.

Or. en

Pamatojums

Ziņojuma sagatavotājs gribētu nodrošināt, lai visā priekšlikumā tiktu lietots termins 
„kalendārās dienas”, nevis lietoti dažādie termini „dienas”, „kalendārās dienas” un „darba 
dienas”. Papildus tam ziņojuma sagatavotājs gribētu samazināt procedūru ilgumu visā 
priekšlikumā, lai aizsardzību nodrošinātu ātrāk.

Grozījums Nr. 23

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 

svītrots
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pasākumu dēļ nopietni un atkārtoti tiek 
diskriminēti Savienības ekonomikas 
dalībnieki, preces un pakalpojumi.

Or. en

Pamatojums

Šo punktu nomaina jaunais 2. panta 2. punkta ea) apakšpunkts.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

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

Pamatojums

Šo punktu nomaina jaunais 2. panta 2. punkta ea) apakšpunkts.
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Grozījums Nr. 25

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

8. Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja 
Komisija ir pieņēmusi īstenošanas tiesību 
aktu par pagaidu piekļuvi attiecībā uz 
precēm un pakalpojumiem no valsts, kura 
iesaistīta sarunās ar Savienību, kā noteikts 
9. panta 4. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 jebkurā laikā pēc savas ierosmes 
vai pēc ieinteresētu personu, līgumslēdzēju 
iestāžu/līgumslēdzēju vai dalībvalsts 
iesnieguma var uzsākt ārējā iepirkuma 
izmeklēšanu saistībā ar aizdomām par 
ierobežojošiem iepirkuma pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto izmeklēšanu 
veic, pamatojoties uz 6. pantā noteiktajiem 
kritērijiem.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 28

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

Pamatojums

Ziņojuma sagatavotājs gribētu samazināt procedūru ilgumu visā priekšlikumā, lai aizsardzību 
nodrošinātu ātrāk.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – 3. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja attiecīgās trešās valsts veiktie stāvokļa 
izlabošanas/korekcijas pasākumi tiek 
atcelti, apturēti vai nepareizi īstenoti, 
Komisija var:

Ja attiecīgās trešās valsts veiktie stāvokļa 
izlabošanas/korekcijas pasākumi tiek 
atcelti, apturēti vai nepareizi īstenoti, 
Komisija rīkojas saskaņā ar 10. pantu, lai 
pieņemtu īstenošanas aktus nolūkā 
ierobežot to preču un pakalpojumu 
piekļuvi, kuru izcelsme ir trešās valstīs.

Or. en
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Pamatojums

Ierosinot šo grozījumu, ziņojuma sagatavotājs gribētu novērst nebeidzamu konsultāciju 
procedūru.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – 3. daļa – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) atjaunot vai atsākt konsultācijas ar 
attiecīgo trešo valsti un/vai

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ierosinot šo grozījumu, ziņojuma sagatavotājs gribētu novērst nebeidzamu konsultāciju 
procedūru.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – 3. daļa – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) rīkoties saskaņā ar 10. pantu, lai 
pieņemtu īstenošanas aktus, kas ierobežo 
trešās valsts izcelsmes preču un 
pakalpojumu piekļuvi.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ierosinot šo grozījumu, ziņojuma sagatavotājs gribētu novērst nebeidzamu konsultāciju 
procedūru.
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Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja pēc konsultāciju sākuma 
vispiemērotākais ierobežojošas iepirkuma 
prakses izbeigšanas līdzeklis šķiet 
starptautiska nolīguma noslēgšana, sarīko 
sarunas saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 207. un 218. pantu. Ja 
kāda valsts ir iesaistīta saturīgās sarunās ar 
Eiropas Savienību par tirgus piekļuvi 
publiskā iepirkuma jomā, Komisija var 
pieņemt īstenošanas aktu, kurā nosaka, ka 
preces un pakalpojumus no minētās valsts 
nevar izslēgt no līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas procedūras atbilstīgi 
6. pantam.

4. Ja pēc konsultāciju sākuma 
vispiemērotākais ierobežojošas iepirkuma 
prakses izbeigšanas līdzeklis šķiet 
starptautiska nolīguma noslēgšana, sarīko 
sarunas saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 207. un 218. pantu. Ja 
kāda valsts ir iesaistīta sarunās ar Eiropas 
Savienību par tirgus piekļuvi publiskā 
iepirkuma jomā, Komisija var pieņemt 
īstenošanas aktu, kurā nosaka, ka preces un 
pakalpojumus no minētās valsts nevar 
izslēgt no līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas procedūras atbilstīgi 6. pantam

Or. en

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
9. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Gadījumā, kad konsultācijas ar trešo 
valsti nedod apmierinošu iznākumu 
15 mēnešu laikā no dienas, kad sāktas 
konsultācijas ar attiecīgo trešo valsti, 
Komisija izbeidz konsultācijas un apsver 
rīcību saskaņā ar 10. pantu, lai pieņemtu 
īstenošanas aktus, kas ierobežo trešās 
valsts izcelsmes preču un pakalpojumu 
piekļuvi.

6. Gadījumā, kad konsultācijas ar trešo 
valsti nedod apmierinošu iznākumu 
12 mēnešu laikā no kalendārās dienas, kad 
sāktas konsultācijas ar attiecīgo trešo 
valsti, Komisija izbeidz konsultācijas un 
apsver rīcību saskaņā ar 10. pantu, lai 
pieņemtu īstenošanas aktus, kas ierobežo 
trešās valsts izcelsmes preču un 
pakalpojumu piekļuvi

Or. en

Pamatojums

Ziņojuma sagatavotājs gribētu samazināt procedūru ilgumu visā priekšlikumā, lai aizsardzību 
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nodrošinātu ātrāk.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ierosinot šo grozījumu, ziņojuma sagatavotājs gribētu ierobežot trešo valstu atsevišķu preču 
un pakalpojumu obligāto izslēgšanu līdz pieciem gadiem.

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja saskaņā ar 9. panta 4. punktu un 
10. pantu pieņemto aktu piemērošana 
starplaikā nav apturēta vai tie nav atcelti, 
to spēkā esamības termiņš ir pieci gadi 
pēc to stāšanās spēkā.
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Or. en

Pamatojums

Ierosinot šo grozījumu, ziņojuma sagatavotājs gribētu ierobežot trešo valstu atsevišķu preču 
un pakalpojumu obligāto izslēgšanu līdz pieciem gadiem.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzējas iestādes/līgumslēdzēji 
var nolemt nepiemērot pasākumus saskaņā 
ar 10. pantu attiecībā uz kādu iepirkuma 
procedūru, ja:

1. Līgumslēdzējas iestādes/līgumslēdzēji 
var pieprasīt Komisijai nepiemērot 
pasākumus saskaņā ar 10. pantu attiecībā 
uz kādu iepirkuma procedūru, ja:

Or. en

Pamatojums

Šīs izmaiņas ir nepieciešamas, jo ir izveidota 6. un 8. panta ciešāka saikne un tajos ir 
izdarītas attiecīgās izmaiņas.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Ja, beidzoties 15 kalendāro dienu 
termiņam, Komisija nav pieņēmusi 
lēmumu, ar kuru apstiprina vai 
neapstiprina pieprasījumu, tiek uzskatīts, 
ka Komisija pieprasījumu nav 
apstiprinājusi. Ārkārtas situācijā šo 
termiņu var pagarināt, nosakot papildu 
piecu kalendāro dienu maksimālo 
termiņu. 
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Or. en

Pamatojums

Šīs izmaiņas ir nepieciešamas, jo ir izveidota 6. un 8. panta ciešāka saikne un tajos ir 
izdarītas attiecīgās izmaiņas.

Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs 
neplāno piemērot pasākumus, kas pieņemti 
saskaņā ar šās regulas 10. pantu vai 
atjaunoti saskaņā ar 11. pantu, tas savu 
nodomu norāda paziņojumā par līgumu, ko 
publicē saskaņā ar Direktīvas 2004/18/EK 
35. pantu vai Direktīvas 2004/17/EK 
42. pantu. Tas par to paziņo Komisijai 
desmit kalendārās dienās pēc tam, kad 
publicēts paziņojums par līgumu.

Ja līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs 
neplāno piemērot pasākumus, kas pieņemti 
saskaņā ar šās regulas 10. pantu vai 
atjaunoti saskaņā ar 11. pantu, tas savu 
nodomu norāda paziņojumā par līgumu, ko 
publicē saskaņā ar Direktīvas 2004/18/EK 
35. pantu vai Direktīvas 2004/17/EK 
42. pantu.

Or. en

Pamatojums

Šīs izmaiņas ir nepieciešamas, jo ir izveidota 6. un 8. panta ciešāka saikne un tajos ir 
izdarītas attiecīgās izmaiņas.

Grozījums Nr. 39

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo paziņojumu sūta elektroniski, 
izmantojot standarta veidlapu. Komisija 
pieņem īstenošanas aktus, ar ko nosaka 
standarta veidlapas paziņojumam par 

Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar ko 
nosaka standarta veidlapas paziņojumam 
par līgumu un paziņojumam saskaņā ar 
konsultēšanās procedūru, kas minēta 17. 
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līgumu un paziņojumam saskaņā ar 
konsultēšanās procedūru, kas minēta 17. 
panta 3. punktā.

panta 3. punktā.

Or. en

Pamatojums

Šīs izmaiņas ir nepieciešamas, jo ir izveidota 6. un 8. panta ciešāka saikne un tajos ir 
izdarītas attiecīgās izmaiņas.

Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojumā iekļauj šādu informāciju: svītrots
(a) līgumslēdzējas iestādes/līgumslēdzēja 
nosaukums un kontaktinformācija;
(b) līguma priekšmeta apraksts;
(c) informācija par pieņemamo 
ekonomikas dalībnieku, preču un/vai 
pakalpojumu izcelsmi;
(d) lēmuma nepiemērot ierobežojošos 
pasākumus pamats un detalizēts 
izņēmuma izmantošanas pamatojums;
(e) attiecīgā gadījumā — cita informācija, 
ko līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs 
uzskata par lietderīgu.

Or. en

Pamatojums

Šīs izmaiņas ir nepieciešamas, jo ir izveidota 6. un 8. panta ciešāka saikne un tajos ir 
izdarītas attiecīgās izmaiņas.
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Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 14. pantā minēto pilnvaru 
deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu 
izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģējumu. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neietekmē citus spēkā 
esošos deleģētos aktus.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 14. pantā minēto pilnvaru 
deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu 
izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģējumu. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā 
kalendārajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta Tas 
neietekmē citus spēkā esošos deleģētos 
aktus.

Or. en

Pamatojums

Ziņojuma sagatavotājs gribētu nodrošināt, lai visā priekšlikumā tiktu lietots termins 
„kalendārās dienas”, nevis lietoti dažādie termini „dienas”, „kalendārās dienas” un „darba 
dienas”.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

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 
sniedz Komisijai attiecīgu informāciju.

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 sniedz Komisijai attiecīgu 
informāciju. Kad Komisija iesniedz savu 
otro ziņojumu, tā Eiropas Parlamentam 
un Padomei iesniedz arī likumdošanas 
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akta priekšlikumu par regulas grozīšanu 
vai negrozīšanas gadījumā izklāsta 
iemeslus, kuru dēļ tās skatījumā nekādas 
izmaiņas nav nepieciešamas. Ja Komisija 
neievēro šo pienākumu, Regula vairs nav 
spēkā otrā gada beigās pēc otrā ziņojuma 
iesniegšanas.

Or. en

Pamatojums

Ierosinot šo grozījumu, ziņojuma sagatavotājs gribētu ieviest pārskatīšanas normu.
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PASKAIDROJUMS

Komisija 2012. gada 21. martā nāca klajā ar tā saucamo Starptautisko iepirkuma iniciatīvu —
priekšlikumu regulai, lai ierobežotu to trešo valstu piekļuvi ES publiskā iepirkuma tirgum, 
kuras nenodrošina tādu pašu piekļuvi saviem tirgiem. Komisijas mērķis ir radīt ietekmes 
sviras, lai tās izmantotu divpusējās sarunās ar trešām valstīm par iepirkuma tirgu atvēršanu. 
VNTT III:8 pantā un VNPT XIII pantā publiskais iepirkums ir izslēgts no PTO ietvaros 
daudzu pušu starpā apspriestajām galvenajām jomām. Daudzas trešās valstis vispār nevēlas 
atvērt savus publiskā iepirkuma tirgus un ļaut tajos piedalīties starptautiskajiem konkurentiem 
vai atvērt tirgus vairāk, kā tās jau ir agrāk atvērušas. Tāpēc ES ekonomikas dalībnieki daudzās 
ES tirdzniecības partnervalstīs saskaras ar ierobežojošiem iepirkuma paņēmieniem.

Papildus patlaban notiekošām tirdzniecības sarunām ar nozīmīgākajiem tirdzniecības 
partneriem (piemēram, ASV, Kanādu, Japānu vai Indiju) un saistībām, kuras uzņēmās 
Daudzpusējā nolīguma par publisko iepirkumu (NPI) 15 puses 1, — šo nolīgumu patlaban 
pārskata un to vēl nav apstiprinājusi Padome un Parlaments — ierosinātā regula ir paredzēta, 
lai papildinātu ES nemitīgos pūliņus atvērt publiskā iepirkuma tirgus ES uzņēmumiem trešās 
valstīs.

Iepirkuma tirgu atvēršana

Šķiet, ka aizvien lielāka kļūst neatbilstība starp, no vienas puses, ES publiskā iepirkuma tirgu 
juridisko atvērtību un ES ambīcijām un interesēm šajā jomā, un, no otras puses, 
ierobežojošām metodēm, kuras piekopj galvenie tirdzniecības partneri.

ES publiskā iepirkuma tirgus de jure ir lielā mērā atvērts starptautiskajai konkurencei, kas 
atspoguļo ES apņemšanos ievērot brīvā tirgus noteikumus. Saskaņā ar Komisijas datiem2, ES 
publiskā iepirkuma īpatsvars IKP ir robežās starp 15 % un 20 % no ES IKP, un ja 85 % no 
Eiropas tirgiem ar kopējo vērtību 352 miljardi eiro var piedalīties ikviens, tad Savienotajās 
Valstīs šis rādītājs ir 32 % par summu 178 miljardi eiro, un 28 % attiecībā uz Japānu par 
summu 27 miljardi eiro. Tomēr daži eksperti, kā tas ir izklāstīts Parlamenta izstrādātajā 
Komisijas ietekmes novērtējuma analīzē3, pauž viedokli, ka Komisija, veicot priekšlikuma 
ietekmes novērtējumu, varētu būt kļūdījusies, aprēķinot ES iepirkuma tirgus relatīvo atvērtību 
Viņi iesaka, lai par galveno kritēriju izvēlētos de facto atvērtību, ko var secināt pēc 
iespiešanās tirgū rādītāja.  Šajā sakarībā ir jāatzīmē, ka iespiešanās tirgū rādītājs ir atkarīgs no 
vairākiem faktoriem, piemēram, no tirgus lieluma, lingvistiskajiem šķēršļiem, tehnoloģijas 
(tostarp specializācijas), citiem salīdzinošo priekšrocību faktoriem, kas ietekmē importa 
sekmīgo iespiešanās tirgū rādītāju, un arī no veida, kādā ārvalstu uzņēmumi piedalās ES 

                                               
1 Šīs valstis ir Amerikas Savienotās Valstis, Armēnija, ES attiecībā uz tās 28 dalībvalstīm, Honkonga, Izraēla, 
Japāna, Koreja, Lihtenšteina, Norvēģija, Singapūra, Šveice, Taivāna, Nīderlande Arubas vārdā.
2 Avots — Eiropas Komisijas paziņojums presei. Ārējā publiskā iepirkuma iniciatīva — bieži uzdoti jautājumi, 
2012. gada 21. marts.
3 Avots — Trešo valstu iespējas piedalīties ES publiskajā iepirkumā savstarpējības mehānisma ietvaros —
Eiropas Komisijas ietekmes novērtējuma detalizēta analīze, ko veikusi Eiropas Komisijas Ietekmes novērtējuma 
nodaļa, 2013. gada jūnijs.
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iepirkuma tirgū, proti, ar ārvalstu pārstāvniecību starpniecību. Tas ES ir salīdzinoši augsts 
(netiešā iespiešanās tirgū).

Kopumā publiskā iepirkuma tirgi ir uzskatāmi par spēcīgu ekspansīvo interešu priekšmetu, ES 
risinot tirdzniecības sarunas ar trešām valstīm, jo daudzi ES uzņēmumi ir ļoti konkurētspējīgi 
dažādās nozarēs.

Laika gaitā nākas pārliecināties par daudzu trešo valstu nevēlēšanos atvērt savus iepirkuma 
tirgus ES uzņēmumiem. Turklāt Komisija pati ir atklājusi tādu protekcionisma pasākumu 
aizvien lielāku skaitu, kurus veic trešās valstis pēdējos gados, kas de facto vai de jure
ierobežo iespējas piedalīties attiecīgajos šo valstu publiskā iepirkuma tirgos. Tas attiecas arī 
uz protekcionisma prasībām, piemēram, kā publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 
priekšnoteikums tiek izvirzīta prasība nodot tehnoloģiju vai vietējā satura prasības.

Līdz šim ES ir guvusi tikai nosacītus panākumus, atverot publiskā iepirkuma tirgus ar 
tirdzniecības nolīgumu starpniecību. NPI ir parakstījušas tikai dažas valstis — tādas galvenās 
jaunietekmes ekonomiskas valstis kā Indija, Brazīlija un Ķīna neizrāda lielu dedzību 
pievienoties NPI tuvākajā nākotnē. Neraugoties uz NPI pārskatīšanu, NPI joprojām ir iekļauti 
dažādi izņēmumi un tajā nav paredzētas sistēmiskas saistības visiem pārvaldības līmeņiem. 
Divpusējie brīvās tirdzniecības nolīgumi (BTN), kurus ES slēdz ar trešām valstīm, arī bieži 
satur izņēmumus attiecībā Eiropas uzņēmumu piekļuvi publiskajam iepirkumu tirgiem. Tā kā 
ES publiskā iepirkuma tirgi lielā mērā ir atvērti ārvalstu uzņēmumu piedāvājumiem, 
Komisijai ir bijušas grūtības tirdzniecības sarunās panākt, lai trešās valstis uzņemtos saistības 
šajā jomā.

Rīcības priekšmets ES līmenī?

Iespēja ierobežot tirgus piekļuvi trešām valstīm, kuras neiesaistās tirdzniecības sarunās ar ES, 
ir paredzēta kā ietekmes svira tirdzniecības sarunās ar trešām valstīm atvērt savus publiskā 
iepirkuma tirgus. To var panākt, pilnībā ievērojot PTO ietvaros pieņemtās normas, jo 
publiskais iepirkums nav reglamentēts PTO daudzpusējos nolīgumos. Tā kā ES būtu iespēja 
slēgt savus publiskā iepirkuma tirgus uz laiku un daļēji to trešo valstu uzņēmumiem, kuras 
piemēro ierobežojošus iepirkuma pasākumus, Komisija uzskata, ka šādam solim vajadzētu 
kalpot par pamudinājumu trešām valstīm sākt sarunas ar ES par šo jautājumu.

Trešo valstu uzņēmumu piekļuve publiskajam iepirkumam ir daļa no ES kopējās tirdzniecības 
politikas (KTP), kura atrodas ekskluzīvā Savienības pārziņā. Patlaban ir divi īpaši gadījumi, 
kuros ES ir ierobežojusi šo piekļuvi, dodot iespēju dalībvalstīm (vai to līgumslēdzējiem) 
noraidīt trešo valstu uzņēmumu piedāvājumus: komunālo pakalpojumu jomā (piemēram, 
attiecībā uz sakariem, pasta pakalpojumiem, ūdeni, enerģiju) Direktīva 2004/17/EK paredz 
iespēju līgumslēdzējiem savā piedāvājuma konkursa procedūrā savās noraidīt ārvalstu preces, 
kuras nav ietvertas ES starptautisko saistību klāstā, vai gadījumā, kad piedāvājumi ir vienādi, 
dot priekšroku Eiropas izcelsmes piedāvājumiem un piedāvājumiem, uz kuriem attiecas ES 
starptautiskās saistības. Aizsardzības jomā Aizsardzības iepirkuma direktīvas (2009/81/EK) 
apsvērums apstiprina, ka tas ir dalībvalstu uzdevums pieņemt lēmumu par to, vai to 
līgumslēdzējas iestādes drīkst pieņemt piedāvājumus no trešām valstīm vai ne.

Aizvien vairāk to trešo valstu ekonomikas dalībnieki, kuras patur spēkā svarīgus importa 
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ierobežojumus vai nosacījumus, ar kādiem tiek nodrošināta piekļuve šo valstu publiskajiem 
iepirkuma tirgiem, un līdz ar to nav uzskatāmas par savstarpības valstīm, iesniedz 
piedāvājumus ES publiskā iepirkuma procedūrās. Šīs situācijas dēļ dažas dalībvalstis sper 
vienpusējus soļus, ierobežojot tādu trešo valstu ekonomikas dalībnieku piekļuves iespējas, ar 
kurām ES nav parakstījusi nekādu saistošu dokumentu par tirgus piekļuvi. Valstu vai 
reģionālie pasākumi, ar kuriem tiek mazinātas iespējas piedalīties publiskā iepirkuma tirgos, 
reaģējot uz trešo valstu pasākumiem, varētu negatīvi ietekmēt KTP vienādu īstenošanu un ir 
pretrunā Savienības ekskluzīvajai kompetencei šajā jomā, kas ir paredzēta LESD 3. panta 
1. punkta e) apakšpunktā.

Turklāt ES, slēdzot tirdzniecības nolīgumus ar vairākām trešām valstīm, ir paredzējusi 
nepārprotamas tirgus piekļuves atrunas. Komisija uzskata, ka juridiskās precizitātes un 
pārredzamības labad, šīs atrunas ir jāiestrādā ES tiesību aktos. Visi ierobežojumi būtu stingri 
jānosaka līgumslēdzējām iestādēm un tie ir jāapstiprina ES Komisijā, lai garantētu KTP un tās 
piemērošanas vienādību arī turpmāk. Šis regulas priekšlikums ir uzskatāms par juridisko 
pamatu, balstoties uz kuru pieņem īstenošanas aktus, kuros šie tirgus ierobežojumi ir 
iestrādāti, un tādējādi palielina publiskā iepirkuma tirgu pārredzamību.

Ierosinātās regulas uzlabošana

Priekšlikumu kopīgi iesniedza Komisijas locekļi Michel Barnier un Karel de Gucht, kuri 
vienā balsī apgalvo savu stingro pārliecību, ka ES arsenālā jābūt šādam dokumentam.

Tomēr Padomes atsauces ir bijušas dalītas —  daļa dalībvalstu atbalsta priekšlikumu un tik pat 
liela dalībvalstu daļa neuzskata, ka būtu kaut kas jāpieņem un noraida šo ieceri, jo tās šo 
dokumentu vērtē kā protekcionisma pasākumu, kurš varētu negatīvi ietekmēt starptautisko 
tirdzniecību (jo īpaši varētu sagaidīt spēcīgo trešo valstu pretpasākumus). Diemžēl Padome 
nav spējusi izkļūt no strupceļa un panākt progresu, diskutējot par šā priekšlikuma būtību. 
Ziņojuma sagatavotājam gribētos ieteikt dažus grozījumus, kas varētu palīdzēt sīvo šā 
priekšlikuma pretinieku un pārliecināto aizstāvju nostāju tuvināšanā.

Novērtēt tā ietekmi un pārskatīt pašu dokumentu. Ziņojuma sagatavotāja skatījumā nav 
sniegta neviena pamatota atbilde uz jautājumu, vai ar regulas palīdzību varēs turpināt publiskā 
iepirkuma tirgu atvēršanu vai arī tā kļūs par protekcionisma instrumentu. Tomēr noraidīt 
regulu pilnībā, balstoties tikai uz protekcionisma iebildumu, diezin vai būtu pareizi. Tāpēc 
ziņojuma sagatavotājs iesaka iestrādāt pārskatīšanas klauzulu, saskaņā ar kuru Komisijai būtu 
pienākums konstatēt regulas ietekmi pēc tam, kad tā ir bijusi spēkā pāris gadus, un to attiecīgi 
pārskatīt. Šā paša iemesla dēļ, ziņojuma sagatavotājs iesaka samazināt visu to ierobežojošo 
pasākumu piemērošanu līdz 5 gadiem (līdzīgas normas ir paredzētas ES Tirdzniecības 
aizsardzības regulās), kas ir noteikti īstenošanas aktā, lai izvairītos no tā, ka šie pasākumi 
kļūst par pastāvīgu dalības tirgū aizliegumu.

Aizsargāt KTP vienveidības principu. Kā jau teikts iepriekš, Direktīvas 2004/17/EK 58. un 
59. pantā ir paredzēts izslēgt trešo valstu konkrētu preču un pakalpojumu piedāvātājus no 
dalības iepirkuma tirgos. Šīm normām būtu jāzaudē spēks brīdī, kad regula stāsies spēkā. 
Turklāt dalībvalstīs tiek piemērotas dažādas valstu un/vai reģionālas normas. Lai novērstu 
iekšējā tirgus izkropļojumus un tai pat laikā, īstenojot KTP, radītu efektīvas ietekmes sviras, 
regulas tekstā būtu precīzi jānosaka, ka dalībvalstis vai to līgumslēdzējas iestādes nedrīkst 
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ierobežot trešo valstu preču un pakalpojumu piekļuvi veidā, kas nav paredzēts šajā regulā.

Novērst iekšējā tirgus sadrumstalotību. Pastāv iespējamība, ka Komisijas ierosinātais 6. pants 
radīs tirgus sadrumstalotību, kur vienas dalībvalsts līgumslēdzēja iestāde, pamatojoties uz šo 
pantu, būs tiesīga prasīt atsevišķu ārvalstu iepirkuma konkursa dalībnieku izslēgšanu, kamēr 
šis pats dalībnieks varēs piedalīties ar līdzīgu projektu iepirkuma konkursā citā dalībvalstī. 
Tāpēc būtu jāprecizē, ka līgumslēdzējas iestādes var rīkoties, lai pieprasītu veikt atsevišķu 
trešo valstu piekļuves viņu publiskā iepirkuma tirgum ierobežojošus pasākumus, ja Komisija 
ir nolēmusi sākt izmeklēšanu par būtiskas savstarpējības trūkumu no attiecīgās trešās valsts 
puses. Šā paša iemesla dēļ līgumslēdzējas iestādes nedrīkst izmantot izņēmumus, kas 
paredzēti 13. pantā, lai novērstu to, ka Savienības īstenotos pasākumus veic bez Komisijas 
stingras uzraudzības. Ir nepieciešams mehānisms, kas ļautu Komisijai aizliegt līgumslēdzējai 
iestādei izmantot izņēmumu, ja tas nav pamatoti.

Censties nekaitēt jaunattīstības valstīm. Pastāv iespēja, ka jaunattīstības valstis varētu negribot 
kļūt par šā tiesību akta upuriem, jo dažas no tām savas ekonomiskās situācijas dēļ joprojām 
nespēj atvērt savus publiskā iepirkuma tirgus. Priekšlikums tvērumā jau tā nav iekļautas 
vismazāk attīstītās valstis. Ziņojuma sagatavotājs iesaka paplašināt to jaunattīstības valstu 
loku, uz kurām šis instruments neattiecas. Lai panāktu saskaņu ar ES vispārēju tirdzniecības 
politiku, spēkā esošie ES tirdzniecības tiesību akti būtu jāuzskata par pamatu, lai definētu ES 
tirdzniecības attiecības ar šādām valstīm. Šim nolūkam Vispārējo preferenču sistēmas regula 
nodrošina visaptverošu un sīki izstrādātu regulējumu1. Kaut arī tas būtu pretrunā šā 
priekšlikuma mērķim no regulas tvēruma izslēgt visas valstis, kas (vēl) nav kļuvušas par 
attīstītas ekonomikas valstīm, tomēr ir nepieciešama papildu nošķiršana —  jaunattīstības 
valstis, kuras ir uzskatāmas par neaizsargātām, jo to ekonomikas nav diversificētas un tās ir 
nepietiekami integrētas starptautiskajā tirdzniecības sistēmā, arī nedrīkstētu iekļaut šā tiesību 
akta tvērumā.

                                               
1 2012. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu.


