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ĪSS PAMATOJUMS

1. Atzinuma sagatavotāja nostāja

1.1. Vispārīgi noteikumi

PTO risinātajās sarunās par publisko iepirkumu līguma pārskatīšanu, kā arī sarunās par brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem Eiropas Savienība vienmēr ir atbalstījusi starptautisko publisko 
iepirkumu tirgu atvērtību, pamatojoties uz vienādas attieksmes, pārredzamības un 
savstarpīguma principiem1. Tomēr lielākā daļa trešo valstu neapliecina tādu pašu atvērtības 
līmeni. Gluži pretēji, ekonomiskās krīzes saasināšanās ir likusi daudzām valstīm īstenot 
protekcionisma politiku, kas faktiski nozīmē liegumu ārējiem pretendentiem piedalīties 
attiecīgo valstu publiskā iepirkuma konkursā2.

Komisijas konstatētā publiskā iepirkuma tirgus asimetrija Eiropas uzņēmumiem rada 
apmēram 12 miljardus euro lielus zaudējumus, jo īpaši tajās nozarēs, kurās šie uzņēmumi ir 
vadošie3. Savukārt, ja Eiropas Savienības uzņēmumi varētu piedalīties publiskā iepirkuma 
tirgos ar paritāriem noteikumiem, tas varētu radīt aptuveni 180 000 darbavietu.

Līdz ar to atzinuma sagatavotājs piekrīt priekšlikuma vispārīgajam mērķim nostiprināt ES 
sarunu pozīciju, lai garantētu iespējas Eiropas preces un pakalpojumus piedāvāt trešo valstu 
tirgū. Savstarpīguma principa svarīgums cita starpā ir uzsvērts gan Eiropadomes sanāksmēs4, 
gan Eiropas Parlamentā5.

1.2. Galvenie izdarītie grozījumi

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka nolūkā nodrošināt tiesību vienādu un saskanīgu 
piemērošanu dažas normas būtu jāpadara stingrākas un pats teksts jāvienkāršo vietās, kuras 
pretējā gadījumā varētu radīt interpretācijas problēmas.

                                               
1 Lai gūtu precīzāku ieskatu, sk.: Eiropas Parlaments, ĢD Expo (2012): publiskais iepirkums starptautiskajā 
tirdzniecībā, 10.–11. lpp.
2 Piemēram, Ķīnā, norma "buy local" ("pirkt tikai vietējo") ir paredzēta Valdības 2003. gada pieņemtā publiskā 
iepirkuma likuma 10. pantā. Šādu izteikti protekcionistisku politiku Pekinas valdība pastiprināja 2007. gadā, 
pieņemot divus dekrētus, kas ierobežo ārvalstnieku iespējas piedalīties publiskā iepirkuma konkursos. Amerikas 
Savienotajās Valstīs "Recovery and Reinvestment Act" (Atveseļošanās un reinvestīciju likums) pēdējā laikā ir 
pastiprinājis protekcionisma pasākumus, kas atbilst maksimai "Buy American" (pirkt patriotiski), ko ieviesa 
pirms 70 gadiem pēc tā saucamās lielās depresijas. Brazīlijas valdība grozīja iepirkuma likumu 2010. gadā, 
ieviešot iespēju līgumslēdzējām iestādēm iegādāties pilnīgas vai daļējas Brazīlijas izcelsmes preces un 
pakalpojumus 25 % apmērā. Sk.: Eiropas Parlaments, ĢD Expo (2012): publiskais iepirkums starptautiskajā 
tirdzniecībā, 22.-30. lpp. Sk. arī: Eiropas Komisija (2012) — Izskatāmās regulas priekšlikuma ietekmes 
novērtējums, 10.-14. lpp.
3 Tas visupirms attiecas uz dzelzceļa un celtniecības jomu. Sk. Eiropas Komisijas ietekmes novērtējums 
SWD(2012) 57 galīgā versija
4 Sk. Eiropadomes 2010. gada 16. septembra un 2012. gada 29. jūnija secinājumus.
5 Sk. Eiropas Parlamenta 2011. gada 4. maija rezolūciju par publiskā sektora tirgu vienlīdzīgu pieejamību ES un 
trešās valstīs un par publiskā iepirkuma, tostarp koncesiju, tiesiskā regulējuma pārskatīšanu 
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2011-
0284+0+DOC+XML+V0//LV).



PE510.571v02-00 4/29 AD\1003422LV.doc

LV

Galvenie atzinuma projektā ieviestie grozījumi attiecas uz neaptvertām precēm un 
pakalpojumiem (regulas priekšlikuma 6. pants). Šajā sakarībā atzinuma sagatavotājs uzskata, 
ka, no vienas puses, ir jāsamazina procedūru slogs un, no otras puses, jāpaplašina 
piemērošanas joma, kas pašlaik aprobežojas ar līgumiem, kuru vērtība pārsniedz paredzēto 
limitu.

Atzinuma sagatavotājs iesaka procedūru sadalīt divās daļās, lai nošķirtu abus gadījumus, 
pamatojoties uz dažādiem piemērojamiem limitiem:

 pirmajā gadījumā līgumslēdzējas iestādes/līgumslēdzēji ir tiesīgi no līgumslēgšanas 
tiesību piešķiršanas procedūras izslēgt piedāvājumus par trešo valstu precēm un 
pakalpojumiem, ja neaptverto preču un pakalpojumu īpatsvars ir lielāks par 50 % no 
piedāvāto preču un pakalpojumu kopējās vērtības1.

 otrajā gadījumā tiek paredzēts, ka līgumus, kuru vērtība ir 5 000 000 EUR vai lielāka, 
Komisija izvērtē un atļauj līgumslēdzējām iestādēm vai līgumslēdzējiem īstenot 
priekšlikumu izslēgt trešo valstu pretendentus no iepirkuma konkursa.

Savukārt attiecībā uz nepamatoti lētiem piedāvājumiem atzinuma sagatavotājs pauž nožēlu 
par to, ka Komisija nav ierosinājusi veikt īpašus un vērienīgus pasākumus, kā to cita starpā ir 
prasījis Parlaments2. Ņemot vērā iepriekš teikto, atzinuma sagatavotājs uzskata, ka jāparedz 
pienākums izraudzītajiem līgumslēdzējiem, kas vēlas pieņemt nepamatoti lētus piedāvājumus, 
par to rakstiski informēt pārējos pretendentus.

Papildus izklāstītajiem galvenajiem grozījumiem, pārējie grozījumi ierosināti, lai normas 
padarītu stingrākas un to izpildi automātisku un ātrāku. Konkrēti runājot, tas attiecas uz 
iespēju apspriesties ar trešām valstīm (9.pants) un Komisijas tiesībām noteikt ierobežojumus, 
kas paredzētas 10. pantā. Šajā nolūkā atzinuma sagatavotājs uzskata, ka iespējamo 
ierobežojumu nepiemērošana attiecībā uz trešo valstu pretendentiem ir iespējama tikai tad, 
kad attiecīgā trešā valsts būtiski liberalizē un atvieglina piekļuvi savam publiskā iepirkuma 
tirgum pretendentiem no Eiropas Savienības. Vienlaikus būtu jāparedz, ka Komisija pagaidu 
ierobežojošos pasākumus pieņem automātiski3, ja, veicot izmeklēšanu un apspriežoties ar 
attiecīgo trešo valsti, Komisija konstatē būtisku savstarpīguma trūkumu attiecībā uz 
Savienības un trešās valsts tirgus atvērtību.

Visbeidzot — lai nepieļautu likuma interpretācijas iespējas, atzinuma sagatavotājs uzskata, ka 
ir jāsamazina saskaņā ar 13. pantu pieņemto izņēmumu skaits. Līdz ar to vienā no 
grozījumiem ir paredzēts novērst iespēju izraudzītajiem līgumslēdzējiem nepiemērot 10. pantā 
minētos ierobežojošos pasākumus, ja tie nesamērīgi palielinātu līguma vērtību un izmaksas.
Ielāgojot to, kas teikts par nepamatoti lētiem piedāvājumiem, atzinuma sagatavotājs uzskata, 

                                               
1 Šādā situācijā Komisija vērtē izslēgšanas faktu un nepiekrīt valstu kompetento iestāžu izvēlei, un savu lēmumu 
dara zināmu trīs nedēļu laikā.
2 Eiropas Parlamenta 2011. gada 4. maija rezolūcijas par publiskā sektora tirgu vienlīdzīgu pieejamību ES un 
trešās valstīs un par publiskā iepirkuma, tostarp koncesiju, 4. pantā ir noteikts: „aicina Komisiju izvērtēt 
problēmas, kas saistītas ar nesamērīgi lētiem piedāvājumiem un ierosināt atbilstīgus risinājumus.”
3 Lai nodrošinātu juridisko konsekventi, atzinuma sagatavotājs uzskata, ka būtu jāparedz tāds pats automātisma 
līmenis attiecībā uz ierobežojuma pasākumu atcelšanu un apturēšanu, ko īsteno pēc tam, kad Komisija ir 
pārliecinājusies, ka vairs nav spēkā normas, ar kurām pamatoja pasākumu piemērošanu (būtisks savstarpīguma 
trūkums).
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ka kvalitātes un ilgtspējas apsvērumi nozīmē arī attiecīgu cenu.

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Atbilstīgi Līguma par Eiropas 
Savienības (LESD) darbību 206. pantam 
Savienība, nodibinot muitas savienību, 
vispārēju interešu labā veicina pasaules 
tirdzniecības harmonisku attīstību, 
starptautiskās tirdzniecības un tiešo 
ārvalstu ieguldījumu ierobežojumu 
pakāpenisku atcelšanu, kā arī muitas un 
citu šķēršļu mazināšanu.

(2) Atbilstīgi Līguma par Eiropas 
Savienības (LESD) darbību 206. pantam 
Savienība, nodibinot muitas savienību, 
vispārēju interešu labā veicina pasaules 
tirdzniecības harmonisku attīstību, 
starptautiskās tirdzniecības un tiešo 
ārvalstu ieguldījumu ierobežojumu 
pakāpenisku atcelšanu, kā arī muitas un 
citu šķēršļu mazināšanu. Izpildot šādus 
uzdevumus un ievērojot LESD 32. pantu, 
Savienības rīcību nosaka nepieciešamība 
sekmēt dalībvalstu un trešo valstu 
tirdzniecības apmaiņu.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(5) Pasaules Tirdzniecības organizācijā un 
divpusējās attiecībās Savienība atbalsta 
vērienīgu Savienības un tās tirdzniecības 
partneru starptautiskā publiskā iepirkuma 
tirgus atvēršanu, ievērojot savstarpību, 
pārredzamību, vienlīdzīgu attieksmi un 
abpusēju labumu.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(6) Daudzas trešās valstis nevēlas atvērt 
publiskā iepirkuma tirgus starptautiskai 
konkurencei vai atvērt tos plašāk, nekā tie 
atvērti līdz šim. Šādu nevēlēšanos 
pastiprina pašreizējā ekonomikas krīze, 
kuras dēļ vairākas trešās valstis īsteno 
protekcionisma politiku, tādējādi 
aizsargājot savu tirgu un diskriminējot 
ārvalstu ekonomikas dalībniekus.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Pēc trešo valstu tirgu slēgšanas 
Savienības ekonomikas dalībnieki 
daudzās Savienības tirdzniecības 
partnervalstīs saskaras ar ierobežojošu 
iepirkuma praksi. Šie ierobežojošie 
paņēmieni ir būtisku darījumu iespēju 
zuduma iemesls, jo īpaši dzelzceļa, 
celtniecības, tekstila un augsto 
tehnoloģiju jomā.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 31. marta Direktīvā 
2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma 
procedūras, kuras piemēro subjekti, kas 

(7) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 31. marta Direktīvā 
2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma 
procedūras, kuras piemēro subjekti, kas 
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darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, 
transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, 
un Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 31. marta Direktīvā 
2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu 
valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un 
pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas 
tiesību piešķiršanas procedūru, ir tikai daži 
noteikumi par Savienības publiskā 
iepirkuma politikas ārējo dimensiju, kā 
Direktīvas 2004/17/EK 58. un 59. pants. 
Šiem noteikumiem tomēr ir tikai 
ierobežota darbības joma, un vadošu 
norāžu trūkuma dēļ līgumslēdzēji tos 
daudz nepiemēro.

darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, 
transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, 
un Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 31. marta Direktīvā 
2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu 
valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un 
pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas 
tiesību piešķiršanas procedūru, ir tikai daži 
noteikumi par Savienības publiskā 
iepirkuma politikas ārējo dimensiju, kā 
Direktīvas 2004/17/EK 58. un 59. pants. 
Tomēr šie noteikumi skar tikai iepirkumu, 
ko veic sabiedrisko pakalpojumu 
uzņēmumi, un tiem ir pārāk šaura 
darbības joma, lai tie ievērojami 
ietekmētu sarunas par piekļuvi tirgum.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(8) Saskaņā ar LESD 207. pantu kopējā 
tirdzniecības politika publiskā iepirkuma 
jomā ir jābalsta uz vienādiem principiem. 
Ņemot to vērā, ir jāpanāk Savienības 
spēja sarunu ceļā uzlabot savas iespējas 
piedalīties trešo valstu iepirkuma tirgos, 
pamatojoties uz tās primārajiem un 
sekundārajiem tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 7

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 

(12) Līgumslēdzējām 
iestādēm/līgumslēdzējiem Direktīvu 
[2004/17/EK, 2004/18/EK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes [..] Direktīvas [..] 
par koncesijas līgumu piešķiršanu] nozīmē 
vajadzētu būt tiesībām no līgumslēgšanas 
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attiecībā uz līgumiem, kuru paredzamā 
vērtība ir vismaz EUR 5 000 000, izslēdz
no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūrām preces un pakalpojumus, uz 
kuriem neattiecas Eiropas Savienības 
starptautiskās saistības.

tiesību piešķiršanas procedūrām izslēgt
tādu preču un pakalpojumu 
piedāvājumus, kuru izcelsme ir trešās 
valstis, ja neaptverto preču un 
pakalpojumu apjoms pārsniedz 50 % no 
kopējās preču un pakalpojumu vērtības.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pārredzamības labad līgumslēdzējām 
iestādēm/līgumslēdzējiem, kuri vēlas 
izmantot savas tiesības saskaņā ar šo 
regulu izslēgt no līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas procedūras piedāvājumus, 
kuri ietver preces un/vai pakalpojumus ar 
izcelsmi ārpus Eiropas Savienības un 
kuros starptautisko saistību neaptverto 
preču vai pakalpojumu vērtība pārsniedz 
50 % no šo preču vai pakalpojumu 
kopējās vērtības, par to būtu jāinformē 
ekonomikas dalībnieki Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī publicējamā 
paziņojumā par līgumu.

svītrots

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai Komisija varētu lemt par tādu 
trešo valstu preču un pakalpojumu 
izslēgšanu, kuri nav ietverti Savienības 
starptautiskajās saistībās, līgumslēdzējām 
iestādēm/līgumslēdzējiem būtu paziņo 
Komisijai par savu nodomu izslēgt šādas 
preces un pakalpojumus, izmantojot 
standarta veidlapu, kas satur pietiekamu 
informāciju.

(14) Lai Komisija varētu izvērtēt tādu trešo 
valstu preču un pakalpojumu izslēgšanu, 
kuri nav ietverti Savienības starptautiskajās 
saistībās, līgumslēdzējām 
iestādēm/līgumslēdzējiem būtu paziņo 
Komisijai par savu nodomu izslēgt šādas 
preces un pakalpojumus, izmantojot 
standarta veidlapu, kas satur pietiekamu 
informāciju.
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Attiecībā uz līgumiem, kuru 
paredzamā vērtība ir vismaz 
EUR 5 000 000, Komisijai tāda izslēgšana 
būtu jāapstiprina tikai tad, ja 
starptautiskajā nolīgumā par tirgus piekļuvi 
publiskā iepirkuma jomā starp Savienību 
un preču un/vai pakalpojumu izcelsmes 
valsti ir ietvertas nepārprotamas Savienības 
atrunas par piekļuvi tirgum attiecībā uz 
precēm un/vai pakalpojumiem, kurus ir 
ierosināts izslēgt. Ja šāda nolīguma nav, 
Komisijai būtu jāapstiprina izslēgšana, ja 
trešā valsts saglabā ierobežojošus 
iepirkuma pasākumus, kuru rezultātā trūkst 
reālas savstarpības tirgus atvērtībā starp 
Savienību un attiecīgo trešo valsti. Par 
reālas savstarpības trūkumu būtu jāuzskata 
stāvoklis, kad ierobežojošie iepirkuma 
pasākumi rada nopietnu un atkārtotu 
diskrimināciju ES ekonomikas 
dalībniekiem, precēm un pakalpojumiem.

(15) Attiecībā uz līgumiem, kuru 
paredzamā vērtība ir vismaz 
EUR 5 000 000, Komisijai tāda izslēgšana 
būtu jāatļauj 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.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Novērtējot, vai pastāv reālas 
savstarpības trūkums, Komisijai būtu 
jāizskata, kādā mērā attiecīgās valsts 
publiskā iepirkumu tiesību akti nodrošina 
pārredzamību saskaņā ar 
starptautiskajiem standartiem publiskā 
iepirkuma jomā un nepieļauj nekādu 
diskrimināciju pret Savienības precēm, 
pakalpojumiem un ekonomikas 

svītrots
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dalībniekiem. Turklāt tai būtu jāizskata, 
kādā mērā valsts iestādes un/vai atsevišķi 
līgumslēdzēji saglabā vai pieņem 
diskriminējošu praksi pret Savienības 
precēm, pakalpojumiem un ekonomikas 
dalībniekiem.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Komisijai būtu jāspēj pēc savas 
ierosmes vai pēc ieinteresētās personas vai 
dalībvalsts iesnieguma jebkurā brīdī uzsākt 
ārējā iepirkuma izmeklēšanu saistībā ar 
ierobežojošu publiskā iepirkuma praksi, 
ko, iespējams, piekopj trešā valsts. Jo īpaši 
tajā ņem vērā to, ka Komisija ir 
apstiprinājusi vairākus plānotus 
izņēmumus attiecībā uz trešo valsti, 
ievērojot šās regulas 6. panta 2. punktu. 
Tādai izmeklēšanai nebūtu jāskar Padomes 
1994. gada 22. decembra Regula (EK) 
Nr. 3286/94, ar ko nosaka Kopienas 

(20) Komisijai būtu jāspēj pēc savas 
ierosmes vai pēc ieinteresētās personas vai 
dalībvalsts iesnieguma jebkurā brīdī uzsākt 
ārējā iepirkuma izmeklēšanu saistībā ar 
ierobežojošu publiskā iepirkuma praksi, 
ko, iespējams, piekopj trešā valsts. Jo īpaši 
tajā ņem vērā to, ka Komisija ir 
apstiprinājusi vairākus plānotus 
izņēmumus attiecībā uz trešo valsti, 
ievērojot šo regulu. Tādai izmeklēšanai 
nebūtu jāskar Padomes 1994. gada 
22. decembra Regula (EK) Nr. 3286/94, ar 
ko nosaka Kopienas procedūras kopējās 



AD\1003422LV.doc 11/29 PE510.571v02-00

LV

procedūras kopējās tirdzniecības politikas 
jomā, lai nodrošinātu Kopienas tiesību 
īstenošanu saskaņā ar starptautiskās 
tirdzniecības noteikumiem, jo īpaši tiem, 
kas ieviesti Pasaules tirdzniecības 
organizācijas aizgādnībā.

tirdzniecības politikas jomā, lai 
nodrošinātu Kopienas tiesību īstenošanu 
saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības 
noteikumiem, jo īpaši tiem, kas ieviesti 
Pasaules tirdzniecības organizācijas 
aizgādnībā.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Ir svarīgi, lai līgumslēdzējas 
iestādes/līgumslēdzēji varētu par 
konkurētspējīgām cenām piekļūt augstas 
kvalitātes produktu klāstam, kas atbilst to 
iepirkuma prasībām. Tādēļ līgumslēdzējām 
iestādēm/līgumslēdzējiem vajadzētu būt 
iespējai atlikt pasākumus, kas ierobežo 
neaptvertu preču un pakalpojumu piekļuvi, 
gadījumiem, ja nav pieejamas Savienības 
un/vai saistību aptvertas preces vai 
pakalpojumi, kas atbilst līgumslēdzējas 
iestādes/līgumslēdzēja prasībām aizsargāt 
būtiskas sabiedriskās vajadzības, 
piemēram, veselību un sabiedrības drošību, 
vai ja pasākuma piemērošana radītu 
nesamērīgu cenas vai līguma izmaksu 
palielinājumu.

(24) Ir svarīgi, lai līgumslēdzējas 
iestādes/līgumslēdzēji varētu par 
konkurētspējīgām cenām piekļūt augstas 
kvalitātes produktu klāstam, kas atbilst to 
iepirkuma prasībām. Tādēļ līgumslēdzējām 
iestādēm/līgumslēdzējiem vajadzētu būt 
iespējai atlikt pasākumus, kas ierobežo 
neaptvertu preču un pakalpojumu piekļuvi, 
gadījumiem, ja nav pieejamas Savienības 
un/vai saistību aptvertas preces vai 
pakalpojumi, kas atbilst līgumslēdzējas 
iestādes/līgumslēdzēja prasībām aizsargāt 
būtiskas sabiedriskās vajadzības, 
piemēram, veselību un sabiedrības drošību.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Režīms aptvertajām un neaptvertajām 
precēm un pakalpojumiem un nepamatoti 

lētiem piedāvājumiem

Aptverto un neaptverto preču un 
pakalpojumu režīms
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Režīms aptvertajām precēm un 
pakalpojumiem

Vispārīgi noteikumi

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

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

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 šādi 
klasificētās trešās valstīs uzskata par 
aptvertajām precēm un pakalpojumiem:

a) vismazāk attīstītās valstis, kas minētas 
Regulas (EK) Nr. 732/2008 I pielikumā;
b) valstis, ko Pasaules Banka trīs gadus 
pēc kārtas klasificējusi kā valstis ar 
zemiem ienākumiem.
2. Neaptvertajām precēm vai 
pakalpojumiem dalībvalstis vai to 
atbildīgās iestādes/struktūras nedrīkst 
ierobežot piekļuvi savām piedāvājumu 
konkursa procedūrām ar pasākumiem, 
kas nav paredzēti šajā regulā.
3. Neaptvertajām precēm un 
pakalpojumiem ierobežojošus pasākumus 
var noteikt Komisija saskaņā ar 10. un 
11. pantā paredzētajiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
5. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants svītrots
Piekļuves noteikumi neaptvertajām 

precēm un pakalpojumiem
Uz neaptvertajām precēm un 
pakalpojumiem var attiekties ierobežojoši 
pasākumi, ko Komisija veic:
a) pēc atsevišķu līgumslēdzēju 
pieprasījuma saskaņā ar 6. pantā 
izklāstītajiem noteikumiem;
b) saskaņā ar 10. un 11. pantā 
izklāstītajiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pilnvarojums līgumslēdzējām 
iestādēm/līgumslēdzējiem izslēgt 

piedāvājumus, kuros ir neaptvertās preces 
un pakalpojumi

Tādu piedāvājumu izslēgšana, kuros ir 
neaptvertās preces un pakalpojumi

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 

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

tālāk minētajiem nosacījumiem. 

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 6.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Līgumslēdzējas iestādes/līgumslēdzēji, 
kas ir izslēguši piedāvājumus saskaņā ar 
1. punktu, to norāda paziņojumā par 
līgumslēgšanas 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 
līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
17. panta 3. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 6.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b 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.

Grozījums Nr. 24

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. 

svītrots
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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.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Grozījums Nr. 26

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.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
6. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 29

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.

svītrots

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
6.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Tādu piedāvājumu izslēgšanas 

izvērtēšana, kas attiecas uz neaptvertām 
precēm un pakalpojumiem

1. Komisija izvērtē līgumslēdzēju 
iestāžu/līgumslēdzēju lēmumus no 
līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūrām izslēgt 6. panta 1. punktā 
minētos tādu preču un pakalpojumu 
piedāvājumus, kuru izcelsme ir ārpus 
Savienības.
Izvērtēšanas nolūkā Komisija jo īpaši 
pārbauda:
a) vai līgumslēdzējas 
iestādes/līgumslēdzēji ir pareizi sapratuši 
6. panta 1. punktā minētos kritērijus;
b) vai izslēgšana nav uzskatāma par to 
tirgus piekļuves saistību pārkāpumu, 
kuras Savienība ir uzņēmusies, parakstot 
starptautiskos nolīgumus.
2. Ja Komisija neapstiprina attiecīgo 
izslēgšanu, tā savu lēmumu dara zināmu 
līgumslēdzējām iestādēm/līgumslēdzējiem 
trīs nedēļu laikā, sākot ar pirmo darba 
dienu, kas seko 6. panta 3. punktā minētā 
paziņojuma saņemšanas datumam.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
6.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b pants
Atļauja izslēgt tādu neaptverto preču un 
pakalpojumu piedāvājumus, kuru vērtība 
ir EUR 5 000 000 vai lielāka
Komisija izvērtē līgumslēdzēju 
iestāžu/līgumslēdzēju lēmumus no 
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līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūrām izslēgt 6. panta 1. punktā 
minētos tādu preču un pakalpojumu 
piedāvājumus, kuru izcelsme ir ārpus 
Savienības, ja līgumu vērtība ir 
EUR 5 000 000 vai lielāka.
Komisija apstiprina paredzēto izslēgšanu 
šādos gadījumos:
a) ja starptautiskajā nolīgumā par tirgus 
piekļuvi publiskā iepirkuma jomā starp 
Savienību un attiecīgo preču un/vai 
pakalpojumu izcelsmes valsti Savienība ir 
noteikusi nepārprotamas tirgus piekļuves 
atrunas attiecībā uz precēm un/vai 
pakalpojumiem, kurus tiek ierosināts 
izslēgt;
b) ja a) apakšpunktā minēta nolīguma 
nav un trešā valsts patur spēkā 
ierobežojošus iepirkuma pasākumus, kuru 
rezultātā trūkst reālas savstarpības tirgus 
atvērtībā starp Savienību un attiecīgo 
trešo valsti.
Piemērojot b) apakšpunktu, tiek uzskatīts, 
ka trūkst reālas savstarpības, ja 
ierobežojošu iepirkuma pasākumu dēļ 
nopietni un atkārtoti tiek diskriminēti 
Savienības ekonomikas dalībnieki, preces 
un pakalpojumi.
Komisija noraida paredzēto izslēgšanu, ja 
ar to tiek pārkāptas tirgus piekļuves 
saistības, kuras Savienība ir uzņēmusies, 
parakstot starptautiskos nolīgumus.
3. Izvērtējot, vai trūkst reāla 
savstarpīguma, Komisija aplūko šādus 
aspektus:
a) ciktāl 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) ciktāl valsts iestādes un/vai atsevišķi 
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līgumslēdzēji izmanto vai pieņem 
diskriminējošu praksi pret Savienības 
precēm, pakalpojumiem un ekonomikas 
dalībniekiem.
4. Komisija pieņem īstenošanas aktu par 
paredzamās izslēgšanas apstiprināšanu 
vai noraidīšanu divu mēnešu laikā, sākot 
ar pirmo darba dienu, kura seko 
paziņojuma saņemšanas datumam. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 17. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru. Šo periodu 
atbilstīgi pamatotos gadījumos var 
pagarināt par ne vairāk kā diviem 
mēnešiem, jo īpaši, ja paziņojumā vai tam 
pievienotajos dokumentos ietvertā 
informācija nav pilnīga vai precīza vai ja 
paziņotie fakti ir būtiski mainījušies. Ja 
minētā divu mēnešu laikposma beigās vai 
pagarinājuma laikā Komisija nav 
pieņēmusi lēmumu, ar kuru apstiprina vai 
noraida izslēgšanu, tiek uzskatīts, ka 
Komisija izslēgšanu ir noraidījusi.
5. Pirms Komisija pieņem lēmumu 
saskaņā ar 4. punktu, tā uzklausa 
attiecīgo(-os) pretendentu(-us) vai 
līgumslēdzējas iestādes/līgumslēdzējus.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija īpaši ņem vērā, vai vairākas 
paredzētās izslēgšanas ir apstiprinātas 
saskaņā ar šās regulas 6. panta 3. punktu.

Komisija īpaši ņem vērā, vai vairākas 
paredzētās izslēgšanas ir apstiprinātas 
saskaņā ar šās regulas 6.a panta 4. punktu.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Šā panta 1. punktā minēto izmeklēšanu 
veic, pamatojoties uz 6.b panta 2. un 
3. punktā noteiktajiem kritērijiem.

Grozījums Nr. 35

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 deviņu mēnešu laikā pēc 
izmeklēšanas uzsākšanas.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja ārējā iepirkuma izmeklēšanas 
rezultātā Komisija secina, ka attiecīgā 
trešā valsts neuztur ierobežojošus 
iepirkuma pasākumus, Komisija pieņem 
lēmumu beigt izmeklēšanu. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 17. 
panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

svītrots

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
8. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 
diviem mēnešiem.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
8. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ārējā iepirkuma izmeklēšanas rezultātā 
Komisija secina, ka attiecīgā trešā valsts 
neizmanto ierobežojošus iepirkuma 
pasākumus, Komisija pieņem lēmumu 
beigt izmeklēšanu. Minētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 17. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru.
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Grozījums Nr. 39

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja izmeklēšanā tiek konstatēts, ka trešā 
valsts uztur ierobežojošus iepirkuma 
pasākumus, un Komisija uzskata, ka tālāk 
minētais ir ES interesēs, Komisija aicina 
to konsultēties, lai nodrošinātu, ka 
Savienības ekonomikas dalībnieki, preces 
un pakalpojumi var piedalīties iepirkuma 
procedūrās attiecībā uz publiskā iepirkuma 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 
minētajā valstī ar nosacījumiem, kas nav 
mazāk labvēlīgi kā minētās valsts 
nosacījumi pašmāju ekonomikas 
dalībniekiem, precēm un pakalpojumiem, 
kā arī nodrošinātu pārredzamības un 
vienlīdzīgas attieksmes principu 
piemērošanu.

Ja izmeklēšanā tiek konstatēts, ka trešā 
valsts uztur ierobežojošus iepirkuma 
pasākumus, Komisija aicina to 
konsultēties, lai nodrošinātu, ka Savienības 
ekonomikas dalībnieki, preces un 
pakalpojumi var piedalīties iepirkuma 
procedūrās attiecībā uz publiskā iepirkuma 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 
minētajā valstī ar nosacījumiem, kas nav 
mazāk labvēlīgi kā minētās valsts 
nosacījumi pašmāju ekonomikas 
dalībniekiem, precēm un pakalpojumiem, 
kā arī nodrošinātu pārredzamības un 
vienlīdzīgas attieksmes principu 
piemērošanu.

Grozījums Nr. 40

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

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:

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja pēc konsultāciju sākuma 4. Ja pēc konsultāciju sākuma 
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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.

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 pretendentiem no Eiropas 
Savienības ir būtiski paplašinājusi un 
atvieglojusi piekļuvi savam publiskā 
iepirkuma tirgum, Komisija var pieņemt 
īstenošanas aktu, kurā nosaka, ka preces un 
pakalpojumus no minētās valsts nevar 
izslēgt no līgumslēgšanas tiesību 
piešķiršanas procedūras atbilstīgi 
6. pantam.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija var izbeigt konsultācijas, ja 
attiecīgā valsts uzņemas starptautiskas 
saistības, par kurām tā vienojas ar 
Savienību, kādā no šiem veidiem:

svītrots

a) pievienojas PTO Nolīgumam par valsts 
iepirkumu,
b) noslēdz divpusēju nolīgumu ar 
Savienību, kurā ietver tirgus piekļuves 
saistības publiskā iepirkuma jomā, vai
c) paplašina savas tirgus piekļuves 
saistības, kas uzņemtas saskaņā ar PTO 
Nolīgumu par valsts iepirkumu vai 
saskaņā ar divpusēju nolīgumu, kas 
noslēgts ar Savienību.
Konsultācijas var izbeigt arī tad, ja šo 
saistību uzņemšanas brīdī ierobežojošie 
iepirkuma pasākumi vēl pastāv, ja vien 
tajos ir ietverti detalizēti noteikumi par 
šādas prakses pakāpenisku atcelšanu.
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Grozījums Nr. 43

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 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.

Grozījums Nr. 44

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.b panta 3. punktā, 
Komisija pieņem 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.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
11. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumu atcelšana vai atlikšana Pasākumu atkārtota ieviešana, atcelšana 
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vai atlikšana

Pamatojums

Nepieciešams pievienot pārskatīšanas procesu.

Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisija uzskata, ka vairs nav iemeslu, 
kas attaisno pasākumus, kuri pieņemti 
saskaņā ar 9. panta 4. punktu un 10. pantu, 
Komisija var pieņemt īstenošanas aktu, lai:

Pārliecinājusies, ka vairs nav iemeslu, kas 
attaisnoja pasākumus, kuri pieņemti 
saskaņā ar 9. panta 4. punktu un 10. pantu, 
Komisija pieņem īstenošanas aktu, lai:

Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 10. panta 1. punktā minēto 
lēmumu Komisija regulāri novēro 
situāciju attiecīgajā trešajā valstī un reizi 
gadā sniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei par stāvokļa 
uzlabošanas/korektīvo darbību veikšanas 
nepieciešamību.

Pamatojums

Šis papildinājums paredz iespēju katru gadu pārskatīt trešās valsts situāciju.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
11. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisija uzskata, ka 10. panta 
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1. punktā minētā pagaidu perioda beigās 
joprojām pastāv iemesli, kuru dēļ 
pieņemti pasākumi saskaņā ar 9. panta 
4. punktu un 10. pantu, Komisija var 
pieņemt īstenošanas tiesību aktu, lai 
nākamajam periodam uz laiku līdz 
pieciem gadiem šos pasākumus atkal 
ieviestu, un pēc tam reizi piecos gados tos 
pagarinātu.

Pamatojums

Tādējādi tiek paredzēta 9. panta 4. punktā noteikto pasākumu termiņa pagarināšana.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
13. pants – 1.b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pasākuma piemērošana radītu 
nesamērīgu līguma cenas vai izmaksu 
palielinājumu.

svītrots
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