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ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikums direktīvai par publisko iepirkumu ir ļoti svarīgs saistībā ar stratēģiju 
„Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei (COM(2010) 2020). Ar publisko 
iepirkumu būtu aktīvāk jāveicina augsts nodarbinātības līmenis un jāpalīdz sasniegt citi mērķi, 
jo īpaši vides un sociālās politikas jomā.
Ar minēto priekšlikumu Komisija gribētu gan „palielināt publiskā sektora izdevumu 
efektivitāti, lai nodrošinātu labākos iespējamos iepirkuma rezultātus naudas vērtības 
izteiksmē”, gan „labāk izmantot publisko iepirkumu, lai atbalstītu kopējus sabiedriski 
nozīmīgus mērķus, piemēram, vides aizsardzību, [..] nodarbinātības un sociālās iekļautības 
veicināšanu, kā arī labāko iespējamo nosacījumu nodrošināšanu kvalitatīvu sociālo 
pakalpojumu sniegšanai”. Šāda pieeja ir vērtējama atzinīgi. Tomēr Komisijas priekšlikumi 
nav pietiekami tālejoši un saistoši, jo īpaši attiecībā uz sociālo ilgtspējību.

Eiropas Savienībā publiskā sektora iestādes tērē aptuveni 18 % no IKP preču, būvdarbu un 
pakalpojumu publiskiem iepirkumiem. Tas nozīmē, ka iepirkuma noteikumu reforma ir 
izšķirošs līdzeklis, lai sabiedrībā panāktu lielāku ilgtspējību. Tā kā iepirkumos tiek izmantoti 
publisko finanšu līdzekļi, īpaši liela ir atbildība šo naudu neiztērēt īstermiņa mērķiem, bet 
panākt, ka tā ir ilgtermiņa ieguldījums sabiedrības interesēs.
Lai šo mērķi sasniegtu, nepieciešama vispusīga pieeja. Šajā sakarībā ļoti svarīgi ir turpmāk 
minētie punkti.
– Viszemāko izmaksu kritērijs ir jāsvītro. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritērijs 
piedāvā pietiekamu elastību, lai varētu ņemt vērā arī piedāvājumā norādītās izmaksas. Lai 
būtu skaidrs, kas domāts ar saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, tas būtu jāsauc par 
„saimnieciski visizdevīgāko un ilgtspējīgāko piedāvājumu” (MEAST).
– Piemērojamie darba un sociālie standarti būtu jāpiemin ne tikai apsvērumos, bet arī pantos.
Ir jāpiemēro jebkādi noteikumi, kas attiecas uz darba vietu un ir noteikti gan ar 
starptautiskiem nolīgumiem un Eiropas tiesību aktiem, gan arī valstu noteikumiem, 
šķīrējtiesas nolēmumiem vai kolektīvajiem līgumiem, turklāt tie piemērojami arī pārrobežu 
situācijās.

Turklāt ir jānodrošina iespēja, ka līgumslēdzējas iestādes tehniskajās specifikācijās un/vai 
piešķiršanas kritērijos var iekļaut arī citu veidu sociālos kritērijus, piemēram, darba 
nosacījumu radīšana nelabvēlīgā stāvoklī nonākušām grupām, dzimumu līdztiesības 
nodrošināšana, apmācības pieejamība vai godīga tirdzniecība. Jau procedūras sākumā 
jānovērtē, vai pretendents šos kritērijus var arī izpildīt. Šajā pašā sakarā būtu jānovērtē arī ar 
līguma priekšmetu saistītas ārējās sociālās izmaksas.

– Ja piedāvājuma cena ir īpaši zema, kritērijiem jābūt stingrākiem, proti, ir pilnīgi pietiekami, 
ka piedāvājums ir vai nu par 25 % lētāks nekā iesniegto piedāvājumu vidējā cena, vai arī par 
10 % lētāks, nekā otrais lētākais piedāvājums, lai tas jau būtu tik lēts, ka par noteiktiem 
piedāvājuma elementiem jāsniedz papildu paskaidrojums.

– Komisijas priekšlikuma noteikumi par apakšuzņēmuma līgumu slēgšanu nav pietiekami 
tālejoši. Pretendentam savā piedāvājumā ne tikai jāpiemin, ka viņš gatavojas izmantot 
apakšuzņēmēju pakalpojumus, bet arī jānorāda to vārds, uzvārds vai juridiskais nosaukums un 
jānodrošina iespēja tos identificēt, sniedzot kontaktinformāciju un norādot to likumīgos 
pārstāvjus. Turklāt gadījumā, ja netiek ievēroti sociālo un darba tiesību, veselības un drošības 
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darba vietā un darba apstākļu noteikumi, pie atbildības jāsauc gan ģenerāluzņēmējs, gan 
ikviens iesaistītais apakšuzņēmējs.

– Jaunā nodaļa par sociālajiem pakalpojumiem ļaus labāk nodrošināt kvalitāti privātpersonām 
sniegto pakalpojumu jomā. Tāpēc noteiktu kvalitātes kritēriju ievērošanai vajadzētu būt 
obligātai. Publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana nekādā gadījumā nedrīkst 
notikt tikai pēc zemākās cenas kritērija. Ir nepieciešams arī papildināt sadaļu par izslēgšanas 
iemesliem, līgumu slēgšanu ar apakšuzņēmējiem un darba vietā spēkā esošo darba un sociālo 
noteikumu prasību ievērošanu.

– Pareizai īstenošanai ir svarīgi papildināt IV sadaļu par pārvaldību. Līgumslēdzēji, kuri 
līguma izpildē pieļauj ievērojamas un pastāvīgas nepilnības, būtu jāiekļauj reģistrā, kuram 
vajadzētu būt pieejamam publisko iepirkumu rīkotājiem un kuru varētu izmantot par pamatu 
izslēgšanai. Valstu pārraudzības iestādēm vajadzētu arī kontrolēt to, kā notiek ar līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanu saistīto noteikumu piemērošana, jo īpaši darba vietā spēkā esošo 
darba un sociālo noteikumu prasību ievērošana.

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Publisko līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanai, ko īsteno dalībvalstu iestādes 
vai ko īsteno to vārdā, ir jāatbilst Līguma
par Eiropas Savienības darbību principiem 
un jo īpaši preču brīvas aprites principam, 
tiesībām veikt uzņēmējdarbību un tiesībām 
sniegt pakalpojumus, kā arī no tiem 
izrietošajiem principiem, proti, vienlīdzīgai 
attieksmei, nediskriminācijai, savstarpējai 
atzīšanai, proporcionalitātei un 
pārredzamībai. Tomēr attiecībā uz 
publiskiem līgumiem, kas pārsniedz 
konkrētu vērtību, būtu jāizstrādā noteikumi, 
kas koordinē valstu iepirkuma procedūras, 
lai nodrošinātu, ka šie principi tiek īstenoti 
praksē un ka publiskais iepirkums ir atvērts 
konkurencei.

(1) Publisko līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanai, ko īsteno dalībvalstu iestādes 
vai ko īsteno to vārdā, ir jāatbilst Eiropas 
Savienības līgumu principiem un jo īpaši 
preču brīvas aprites principam, tiesībām 
veikt uzņēmējdarbību un tiesībām sniegt 
pakalpojumus, kā arī no tiem izrietošajiem 
principiem, proti, vienlīdzīgai attieksmei, 
nediskriminācijai, savstarpējai atzīšanai, 
proporcionalitātei un pārredzamībai, 
sadalot kompetences, kā paredzēts LESD 
14. panta 1. punktā un 26. protokolā. 
Eiropas publiskā iepirkuma regulējumā 
jāievēro publiskā sektora iestāžu plaša 
rīcības brīvība, pildot savus sabiedrisko 
pakalpojumu uzdevumus. Tomēr attiecībā 
uz publiskiem līgumiem, kas pārsniedz 
konkrētu vērtību, būtu jāizstrādā 
noteikumi, kas koordinē valstu iepirkuma 
procedūras, lai nodrošinātu, ka šie principi 
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tiek īstenoti praksē un ka publiskais 
iepirkums ir atvērts konkurencei.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Stratēģijā „Eiropa 2020” publiskajam 
iepirkumam ir svarīga nozīme, jo tas ir 
viens no tirgus instrumentiem, kas 
izmantojams, lai panāktu gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi, vienlaikus 
nodrošinot visefektīvāko publiskā sektora 
līdzekļu izmantošanu. Šim nolūkam pašlaik 
spēkā esošie publiskā iepirkuma noteikumi, 
kas pieņemti saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvu 2004/17/EK, ar ko 
koordinē iepirkuma procedūras, kuras 
piemēro subjekti, kas darbojas 
ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un 
pasta pakalpojumu nozarēs, un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvu 2004/18/EK par to, kā 
koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes 
valsts līgumu un pakalpojumu valsts 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūru, ir jāpārskata un jāmodernizē, lai 
palielinātu publiskā sektora izdevumu 
efektivitāti, atvieglojot jo īpaši mazo un 
vidējo uzņēmumu piedalīšanos publiskajos 
iepirkumos, un lai dotu iespēju iepirkumu 
rīkotājiem labāk izmantot publisko 
iepirkumu kopējo sabiedrisko mērķu 
atbalstam. Turklāt ir nepieciešams precizēt 
galvenos jēdzienus, lai nodrošinātu lielāku 
tiesisko noteiktību un ietvertu dažus 
saistītās vispāratzītas Eiropas Savienības 
Tiesas judikatūras aspektus.

(2) Stratēģijā „Eiropa 2020” publiskajam 
iepirkumam ir svarīga nozīme, jo tas ir 
viens no tirgus instrumentiem, kas 
izmantojams, lai panāktu gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi, vienlaikus 
nodrošinot visefektīvāko publiskā sektora 
līdzekļu izmantošanu. Šim nolūkam pašlaik 
spēkā esošie publiskā iepirkuma noteikumi, 
kas pieņemti saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvu 2004/17/EK, ar ko 
koordinē iepirkuma procedūras, kuras 
piemēro subjekti, kas darbojas 
ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un 
pasta pakalpojumu nozarēs, un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvu 2004/18/EK par to, kā 
koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes 
valsts līgumu un pakalpojumu valsts 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūru, ir jāpārskata un jāmodernizē, lai 
dotu iespēju iepirkumu rīkotājiem labāk 
izmantot publisko iepirkumu ilgtspējīgas 
attīstības, sociālo un darba tiesību 
ievērošanas, sociālās integrācijas, 
nepieciešamības gadījumā inovāciju, kā 
arī citu kopējo sabiedrības mērķu 
atbalstam, tādējādi palielinot publiskā 
sektora izdevumu efektivitāti, nodrošinot 
vislabāko rezultātu par maksājamo cenu,
atvieglojot jo īpaši mazo un vidējo 
uzņēmumu piedalīšanos publiskajos 
iepirkumos, un lai dotu iespēju iepirkumu 
rīkotājiem labāk izmantot publisko 
iepirkumu kopējo sabiedrības mērķu 
atbalstam, tādejādi veicinot jaunu 
ilgtspējīgu darba vietu radīšanu. Turklāt ir 
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nepieciešams vienkāršot Savienības 
publiskā iepirkuma noteikumus, it sevišķi 
attiecībā uz metodi, ko izmanto, lai 
sasniegtu ilgtspējīgus mērķus, un kam 
vajadzētu būt publiskā iepirkuma politikas 
neatņemamai daļai, un precizēt galvenos 
jēdzienus, lai nodrošinātu lielāku tiesisko 
noteiktību un ietvertu dažus saistītās 
vispāratzītas Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūras aspektus. Šīs direktīvas 
noteikumi attiecas vienīgi uz iepirkumu 
veikšanu. 

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 11. pantu, nosakot un 
īstenojot Savienības politiku un darbības, 
tajās jāparedz vides aizsardzības prasības, 
lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību. Tādēļ šajā 
direktīvā precizē to, kādā veidā 
līgumslēdzējas iestādes var dot 
ieguldījumu vides aizsardzībā un 
ilgtspējīgas attīstības veicināšanā, 
vienlaikus nodrošinot iespēju ar līgumiem 
iegūt vislabāko rezultātu par samaksāto
cenu.

(5) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 9., 10. un 11. pantu, 
nosakot un īstenojot Savienības politiku un 
darbības, tajās jāparedz vides aizsardzības 
prasības un sociālie apsvērumi, lai 
veicinātu ilgtspējīgu attīstību. Tādēļ šajā 
direktīvā precizē to, kādā veidā 
līgumslēdzējas iestādes var dot 
ieguldījumu vides aizsardzībā un 
ilgtspējīgas attīstības veicināšanā un kā tās 
var izmantot tām piešķirto rīcības brīvību, 
lai izraudzītos tādas tehniskās 
specifikācijas un līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijus, kas vērsti uz 
ilgtspējīga publiskā iepirkuma 
sasniegšanu, vienlaikus nodrošinot saikni 
ar līguma priekšmetu un iespēju ar šiem 
līgumiem iegūt vislabāko rezultātu par 
maksājamo cenu. Saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 9. pantu 
prasības, kas saistītas ar atbilstīga 
sociālās aizsardzības līmeņa 
nodrošināšanu un ar sociālās atstumtības 
apkarošanu, jāņem vērā, nosakot un 
īstenojot Savienības politiku un darbības, 
lai jo īpaši veicinātu augstu 
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nodarbinātības līmeni. Šajā direktīvā arī 
paredzēts, kā līgumslēdzējas iestādes var 
palīdzēt veicināt sociālos kritērijus un 
uzlabot darba ņēmēju tiesības, vienlaikus 
nodrošinot, ka tās var saņemt vislabāko 
sociālo vērtību par maksājamo cenu 
attiecībā uz saviem līgumiem, veicinot 
ilgtspējīgu publisko iepirkumu, sociālo 
kritēriju ievērošanu visos iepirkuma 
procedūras posmos un to pienākumu 
ievērošanu, ko Savienības un/vai valstu 
tiesību akti un/vai koplīgumi uzliek 
saistībā ar nodarbinātības un sociālās 
aizsardzības noteikumiem un darba 
apstākļiem vai vides noteikumiem vai 
XI pielikumā minētajiem 
starptautiskajiem darba un vides tiesību 
noteikumiem, kuri ir spēkā dalībvalstī, 
reģionā vai apvidū, kur darbi jāveic vai 
pakalpojumi jānodrošina;

Pamatojums
Atsauce uz jauno horizontālo sociālo klauzulu, kas tiek ieviesta ar Lisabonas līgumu, ir 
būtiska attiecībā uz ilgtspējīgu publisko iepirkumu un horizontālo sociālo kritēriju 
integrēšanai visos iepirkuma procedūras posmos.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Ar šo direktīvu nevajadzētu liegt 
dalībvalstīm ievērot Starptautiskās Darba 
organizācijas Konvenciju Nr. 94 par 
darba tiesību klauzulām publiskā 
iepirkuma līgumos, un vajadzētu sekmēt 
darba tiesību klauzulu integrēšanu 
publiskajā iepirkumā.

Pamatojums
SDO Konvencijā Nr. 94 ir paredzēts, ka publiskajos līgumos ir jāiekļauj darba tiesību 
klauzulas, kas nodrošina vienlīdzīgu attieksmi ar vietējiem darba ņēmējiem. Pēc minētās 
konvencijas ratifikācijas dalībvalstīm nevajadzētu būt šķēršļiem ievērot tās nosacījumus. Šis 
precizējums ir jo īpaši būtisks saistībā ar Tiesas spriedumu lietā C–346/06 (Rüffert).
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Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Citām pakalpojumu kategorijām pēc 
to būtības ir ļoti ierobežota pārrobežu 
dimensija, proti, tie ir zināmi kā cilvēkam 
paredzēti pakalpojumi, piemēram, konkrēti 
sociālie, veselības aprūpes un izglītības 
pakalpojumi. Šos pakalpojumus sniedz 
konkrētā kontekstā, kas būtiski atšķiras 
dažādās dalībvalstīs atšķirīgu kultūras 
tradīciju dēļ. Tāpēc būtu jānosaka īpašs 
režīms šo pakalpojumu publiskiem 
līgumiem ar augstāku robežvērtību 
EUR 500 000 apmērā. Pakalpojumi 
cilvēkam, kuru vērtība ir mazāka par 
minēto robežvērtību, parasti neinteresē citu 
dalībvalstu pakalpojumu sniedzējus, ja vien 
nav konkrētu norāžu, kas liecina par 
pretējo, piemēram, Savienības finansējums 
pārrobežu projektiem. Tādiem 
pakalpojumiem cilvēkam, kuru vērtība 
pārsniedz minēto robežvērtību, jāpiemēro 
Savienības mēroga pārredzamība. Ņemot 
vērā kultūras konteksta nozīmi un šo 
pakalpojumu jutīgumu, būtu jānodrošina 
plaša rīcības brīvība dalībvalstīm 
organizēt pakalpojumu sniedzēju izvēli tā, 
kā tās uzskata par atbilstīgu. Šīs direktīvas 
noteikumos ir ņemts vērā minētais 
obligātais nosacījums, par pienākumu 
uzliekot tikai pārredzamības un 
vienlīdzīgas attieksmes pamatprincipu 
ievērošanu un nodrošinot, ka pakalpojumu 
sniedzēju izvēlei līgumslēdzējas iestādes 
var piemērot īpašus kvalitātes kritērijus, 
piemēram, kritērijus, kas noteikti Eiropas 
Savienības Sociālās aizsardzības komitejas 
brīvprātīgajā Eiropas kvalitātes sistēmā 
sociālo pakalpojumu jomā. Dalībvalstīm 
un/vai līgumslēdzējām iestādēm ir rīcības 
brīvība sniegt šos pakalpojumus pašām vai 
organizēt sociālos pakalpojumus tā, ka to 
sniegšana nav saistīta ar publisku līgumu 

(11) Citām pakalpojumu kategorijām pēc 
to būtības ir ļoti ierobežota pārrobežu 
dimensija, proti, tie ir zināmi kā cilvēkam 
paredzēti pakalpojumi, piemēram, konkrēti 
sociālie, veselības aprūpes un izglītības 
pakalpojumi. Šos pakalpojumus sniedz 
konkrētā kontekstā, kas būtiski atšķiras 
dažādās dalībvalstīs atšķirīgu kultūras 
tradīciju dēļ. Parasti šos pakalpojumus to 
būtības dēļ ir sarežģīti saskaņot ar iekšējā 
tirgus noteikumiem, ko piemēro 
publiskajam iepirkumam. Tādēļ publiskā 
sektora iestādēm būtu jādod priekšroka 
citiem šo pakalpojumu sniegšanas 
veidiem un, ja tās tomēr vēlas piemērot 
publiskā iepirkuma procedūras, tām ir 
jānodrošina augsta sniegto sociālo 
pakalpojumu kvalitāte. Lai līgumos 
nodrošinātu šo pakalpojumu labāku 
kvalitāti, būtu jānosaka īpašs režīms ar 
augstāku robežvērtību EUR 500 000 
apmērā. Pakalpojumi cilvēkam, kuru 
vērtība ir mazāka par minēto robežvērtību, 
parasti neinteresē citu dalībvalstu 
pakalpojumu sniedzējus, ja vien nav
konkrētu norāžu, kas liecina par pretējo, 
piemēram, Savienības finansējums 
pārrobežu projektiem. Tādiem 
pakalpojumiem cilvēkam, kuru vērtība 
pārsniedz minēto robežvērtību, jāpiemēro 
Savienības mēroga pārredzamība. Ņemot 
vērā kultūras konteksta nozīmi un šo 
pakalpojumu jutīgumu, subsidiaritātes 
principu, Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 26. protokolu par sabiedriskiem 
pakalpojumiem un 14. pantu, kā arī 
Pamattiesību hartas 36. pantu, 
dalībvalstīm ir plaša rīcības brīvība
organizēt pakalpojumu sniedzēju izvēli tā, 
kā tās uzskata par atbilstīgu, iespējami 
tuvu lietotāju vajadzībām, ņemot vērā 
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slēgšanu, piemēram, finansējot šādus 
pakalpojumus vai piešķirot licences vai 
atļaujas visiem ekonomikas dalībniekiem, 
kas atbilst nosacījumiem, kurus iepriekš 
noteikusi līgumslēdzēja iestāde, nenosakot 
nekādus ierobežojumus vai kvotas, ar 
nosacījumu, ka šāda sistēma nodrošina 
pietiekamu izsludināšanu un atbilst 
pārredzamības un nediskriminācijas 
principiem.

lietotāju vajadzību un izvēļu atšķirības, 
kas var izrietēt no dažādām 
ģeogrāfiskajām, sociālajām vai kultūras 
situācijām, un nodrošinot vispārēju 
piekļuvi pakalpojumiem, to 
nepārtrauktību un pieejamību visās 
Savienības teritorijās. Šīs direktīvas 
noteikumos ir ņemts vērā minētais 
obligātais nosacījums, par pienākumu 
uzliekot tikai pārredzamības un 
vienlīdzīgas attieksmes pamatprincipu 
ievērošanu un nodrošinot, ka pakalpojumu 
sniedzēju izvēlei līgumslēdzējas iestādes 
var piemērot īpašus kvalitātes kritērijus, 
piemēram, kritērijus, kas noteikti Eiropas 
Savienības Sociālās aizsardzības komitejas 
brīvprātīgajā Eiropas kvalitātes sistēmā 
sociālo pakalpojumu jomā un kas 
paredzēti, lai nodrošinātu pakalpojumu 
augstu kvalitātes līmeni, nepārtrauktību, 
pieejamību, cenu pieejamību un 
vispusību, dažādu lietotāju kategoriju, 
tostarp nelabvēlīgu un neaizsargātu 
grupu īpašās vajadzības, lietotāju 
apmierinātību un sociālo integrāciju, viņu 
iesaistīšanos un iespējas un attiecīgā 
gadījumā inovāciju.
Īpaši būtu jāņem vērā kritēriji attiecībā uz 
sociālajiem un nodarbinātības apstākļiem, 
veselību un drošību darba vietā, sociālo 
nodrošinājumu un darba apstākļiem.
Dalībvalstīm un/vai publiskā sektora
iestādēm arī turpmāk ir rīcības brīvība 
sniegt šos pakalpojumus pašām, tostarp 
vertikāli — sniedzot pakalpojumus pašu 
spēkiem, vai horizontāli — sadarbojoties 
pašvaldībām (publiskajam sektoram), vai 
jebkādā citā veidā organizēt sociālos 
pakalpojumus tā, ka to sniegšana nav 
saistīta ar publisku līgumu slēgšanu, 
piemēram, tikai finansējot šādus 
pakalpojumus vai piešķirot licences vai 
atļaujas visiem ekonomikas dalībniekiem, 
kas atbilst nosacījumiem, kurus iepriekš 
noteikusi līgumslēdzēja iestāde, nenosakot 
nekādus ierobežojumus vai kvotas, ar 
nosacījumu, ka šāda sistēma nodrošina 
pietiekamu izsludināšanu un atbilst 
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pārredzamības un nediskriminācijas 
principiem. Saskaņā ar Tiesas praksi, jo 
īpaši spriedumu lietā C-70/95 (Sodemare), 
līgumslēdzējām iestādēm var atļaut 
rezervēt līgumus bezpeļņas organizācijai, 
ja šāds ierobežojums ir paredzēts valsts 
tiesību aktos un atbilst Eiropas tiesību 
aktiem un ja tas ir nepieciešams un 
samērīgs, lai sasniegtu konkrētus 
sabiedriskus mērķus valsts sociālā 
nodrošinājuma sistēmas jomā.

Pamatojums
The respect of basic principles ensuring the high quality of social services should be binding.
The wide discretion of Member States or public authorities in providing public services must 
be underlined. It must be clear that other ways of providing those services, which do not 
imply public procurement procedures (i.e. in-house provision or horizontal inter-municipal 
cooperation, or specific national systems like the 'sozialrechtliches Dreiecksverhältnis' in 
Germany), do also exist and they are conform with EU-law. The reference to the judgement of 
the Court in case C-70/95 (Sodemare) is essential for the reservation of contracts to non-
profit organisations.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Elektroniskie informācijas un saziņas 
līdzekļi var būtiski atvieglot līgumu 
izsludināšanu un palielināt iepirkuma 
procesu efektivitāti un pārredzamību. 
Iepirkuma procedūrās tiem būtu jākļūst par 
saziņas un informācijas apmaiņas standarta 
līdzekļiem. Elektronisko saziņas līdzekļu 
izmantošana arī palīdz ietaupīt laiku. Tādēļ 
būtu jāparedz minimālo laikposmu 
samazināšana elektronisko saziņas līdzekļu 
izmantošanas gadījumā, tomēr tas jādara ar 
nosacījumu, ka šie laikposmi atbilst 
konkrētajam informācijas nosūtīšanas 
veidam, kas noteikts Savienības līmenī. 
Turklāt elektroniskie informācijas un 
saziņas līdzekļi, kas ietver atbilstošas 
funkcijas, var dot iespēju līgumslēdzējām 
iestādēm novērst, konstatēt un labot kļūdas, 

(19) Elektroniskie informācijas un saziņas 
līdzekļi var būtiski atvieglot līgumu 
izsludināšanu, samazināt administratīvo 
slogu, piemēram, darījumu izmaksas jo 
īpaši MVU, un palielināt iepirkuma 
procesu efektivitāti un pārredzamību. 
Iepirkuma procedūrās tiem būtu jākļūst par 
saziņas un informācijas apmaiņas standarta 
līdzekļiem. Elektronisko saziņas līdzekļu 
izmantošana arī palīdz ietaupīt laiku. Tādēļ 
būtu jāparedz minimālo laikposmu 
samazināšana elektronisko saziņas līdzekļu 
izmantošanas gadījumā, tomēr tas jādara ar 
nosacījumu, ka šie laikposmi atbilst 
konkrētajam informācijas nosūtīšanas 
veidam, kas noteikts Savienības līmenī. 
Turklāt elektroniskie informācijas un 
saziņas līdzekļi, kas ietver atbilstošas 
funkcijas, var dot iespēju līgumslēdzējām 
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kas rodas iepirkuma procedūru gaitā. iestādēm novērst, konstatēt un labot kļūdas, 
kas rodas iepirkuma procedūru gaitā.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Dalībvalstis būtu jāmudina izmantot 
pakalpojumu kuponu sistēmu, kas ir 
jauns, efektīvs līdzeklis sabiedrisko 
pakalpojumu nodrošināšanā.
Pakalpojumu kuponu sistēma ir sistēma, 
kurā līgumslēdzēja iestāde izsniedz 
pakalpojumu kuponu klientam, kas pēc 
tam var iegādāties pakalpojumu no 
pakalpojumu sniedzēja, kuru 
līgumslēdzēja iestāde ir iekļāvusi 
pakalpojumu kuponu sistēmā. 
Līgumslēdzēja iestāde pakalpojumu 
sniedzējam maksā summu, kas atbilst 
pakalpojumu kupona vērtībai.
Tā ir izdevīga MVU, jo ir ļoti vienkārši 
iesaistīties pakalpojumu kuponu sistēmā. 
Pakalpojumu kuponu sistēma sniedz 
izvēles brīvību iedzīvotājiem, kuri var 
izvēlēties pakalpojumu sniedzēju no 
vairākām alternatīvām. Pakalpojumu 
kuponu sistēma ir izdevīga arī iestādei, jo 
ir daudz vienkāršāk izveidot pakalpojumu 
kuponu sistēmu nekā veikt klasisko 
publisko iepirkumu.
Uz pakalpojumu kuponu sistēmu 
neattiecas saskaņā ar šo direktīvu 
noteiktais valsts iepirkumu Eiropas 
režīms.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Tehniskajām specifikācijām, kuras 
izstrādā publisko iepirkumu rīkotāji, 
jānodrošina publiskā iepirkuma atvērtība 
konkurencei. Šajā nolūkā jābūt iespējai 
iesniegt piedāvājumus, kas atspoguļo 
tehnisko risinājumu daudzveidību, lai 
iegūtu pietiekamu konkurences līmeni. 
Tādēļ tehniskās specifikācijas būtu 
jāizstrādā tā, lai izvairītos no konkurences 
mākslīgas sašaurināšanas, ko izraisa 
prasības, kas dod priekšroku konkrētam 
ekonomikas dalībniekam, atspoguļojot to 
piegāžu, pakalpojumu vai būvdarbu 
svarīgākos raksturlielumus, kurus parasti 
piedāvā minētais ekonomikas dalībnieks. 
Tehniskās specifikācijas, kurās nosaka 
funkcionālās un darbības prasības, parasti 
ļauj sasniegt minēto mērķi labākā 
iespējamā veidā un sekmē inovāciju. Ja 
atsaucas uz Eiropas standartu vai — ja tāda 
nav — uz valsts standartu, līgumslēdzējām 
iestādēm ir jāapsver piedāvājumi, kuru 
pamatā ir līdzvērtīgi pasākumi. Lai 
apliecinātu līdzvērtību, pretendentiem var 
prasīt nodrošināt trešo personu 
apstiprinātas liecības, tomēr būtu jāpieļauj 
arī citi atbilstīgi pierādījumi, piemēram, 
būtu jāatļauj arī ražotāja tehniskā 
dokumentācija, ja attiecīgais ekonomikas 
dalībnieks nevar piekļūt šādiem 
sertifikātiem vai testu ziņojumiem vai ja 
viņam nav iespējas tos saņemt attiecīgajos 
termiņos.

(27) Tehniskajām specifikācijām, kuras 
izstrādā publisko iepirkumu rīkotāji, 
jānodrošina publiskā iepirkuma atvērtība 
konkurencei. Šajā nolūkā jābūt iespējai 
iesniegt piedāvājumus, kas atspoguļo 
tehnisko risinājumu daudzveidību, lai 
iegūtu pietiekamu konkurences līmeni. 
Tādēļ tehniskās specifikācijas būtu 
jāizstrādā un jāpiemēro, ievērojot 
pārredzamības un nediskriminācijas 
principus, lai izvairītos no konkurences 
mākslīgas sašaurināšanas, ko izraisa 
prasības, kas dod priekšroku konkrētam 
ekonomikas dalībniekam, atspoguļojot to 
piegāžu, pakalpojumu vai būvdarbu 
svarīgākos raksturlielumus, kurus parasti 
piedāvā minētais ekonomikas dalībnieks. 
Tehniskās specifikācijas, kurās nosaka 
funkcionālās un darbības prasības, parasti 
ļauj sasniegt minēto mērķi labākā 
iespējamā veidā un sekmē inovāciju. Ja 
atsaucas uz Eiropas standartu vai — ja tāda 
nav — uz valsts standartu, līgumslēdzējām 
iestādēm ir jāapsver piedāvājumi, kuru 
pamatā ir līdzvērtīgi pasākumi. Lai 
apliecinātu līdzvērtību, pretendentiem var 
prasīt nodrošināt trešo personu 
apstiprinātas liecības, tomēr būtu jāpieļauj 
arī citi atbilstīgi pierādījumi, piemēram, 
būtu jāatļauj arī ražotāja tehniskā 
dokumentācija, ja attiecīgais ekonomikas 
dalībnieks nevar piekļūt šādiem 
sertifikātiem vai testu ziņojumiem vai ja 
viņam nav iespējas tos saņemt attiecīgajos 
termiņos.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Līgumslēdzējām iestādēm, kas vēlas (28) Līgumslēdzējām iestādēm, kas vēlas 
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iegādāties būvdarbus, piegādes vai 
pakalpojumus ar īpašiem vides, sociālajiem 
vai citiem raksturlielumiem, būtu jābūt 
iespējai atsaukties uz konkrētiem 
marķējumiem, piemēram, Eiropas 
ekomarķējumu, (starptautiskiem)/valstu 
ekomarķējumiem vai jebkuriem citiem 
marķējumiem ar nosacījumu, ka uz 
marķējumu attiecinātās prasības ir saistītas 
ar līguma priekšmetu, piemēram, ražojuma 
apraksts un tā noformējums, arī 
iepakojuma prasības. Turklāt ir svarīgi, lai 
šīs prasības tiktu izstrādātas un pieņemtas 
uz objektīvi pārbaudāmu kritēriju pamata, 
izmantojot procedūru, kurā var piedalīties 
tādas ieinteresētās personas kā valsts 
struktūras, patērētāji, ražotāji, izplatītāji un 
vides organizācijas, un lai marķējums būtu 
pieejams un iespējams visām 
ieinteresētajām personām.

iegādāties būvdarbus, piegādes vai 
pakalpojumus ar īpašiem vides, sociālajiem 
vai citiem raksturlielumiem, būtu jābūt 
iespējai atsaukties uz konkrētiem 
marķējumiem, piemēram, Eiropas 
ekomarķējumu, (starptautiskiem)/valstu
ekomarķējumiem vai jebkuriem citiem 
marķējumiem ar nosacījumu, ka uz 
marķējumu attiecinātās prasības ir saistītas 
ar līguma priekšmetu, piemēram, ražojuma 
apraksts un tā noformējums, arī 
iepakojuma prasības. Turklāt ir svarīgi, lai 
šīs prasības tiktu izstrādātas un pieņemtas 
uz objektīvi pārbaudāmu kritēriju pamata, 
izmantojot procedūru, kurā var piedalīties 
tādas ieinteresētās personas kā valsts 
struktūras, patērētāji, ražotāji, izplatītāji, 
sociālās organizācijas un vides 
organizācijas, un lai marķējums būtu 
pieejams un iespējams visām 
ieinteresētajām personām.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) No vienas puses, jāuzsver, cik 
svarīgi ir apmācīt līgumslēdzēju iestāžu 
un individuālo uzņēmēju personālu, no 
otras puses, prasmes un apmācību 
prasības būtu jāiekļauj līgumu 
specifikācijās kā ilgtermiņa stratēģija; 
tomēr jāuzsver, ka šīm minētajām 
darbībām jābūt tieši saistītām ar līguma 
priekšmetu, jābūt proporcionālām un 
ekonomiski izdevīgām.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
32.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32a) Darba vietu radīšana ir ļoti atkarīga 
no maziem un vidējiem uzņēmumiem. 
MVU ir spējuši piedāvāt jaunas, 
ilgtspējīgas darba vietas pat ekonomikas 
krīzes laikā. Publiskā sektora iestādes 
izmanto aptuveni 18 % no IKP publiskā 
iepirkuma jomā, šis likumdošanas režīms 
būtiski ietekmē MVU spēju turpināt jaunu 
darba vietu radīšanu. Tāpēc publiskie 
līgumi jāpadara pēc iespējas pieejamāki 
MVU, gan virs, gan zem robežvērtībām, 
kas definētas šajā direktīvā. Papildus 
īpašajiem līdzekļiem, kas ir pielāgoti, lai 
uzlabotu MVU iesaistīšanos publiskā 
iepirkuma tirgū, noteikti jāmudina 
dalībvalstis un līgumslēdzējas iestādes 
radīt MVU draudzīgas publiskā iepirkuma 
stratēģijas. Komisija ir publicējusi savu 
dienestu darba dokumentu „Eiropas 
labāko prakšu kodekss, lai veicinātu MVU 
pieeju publiskā iepirkuma līgumiem” 
(SEC(2008)2193), kura mērķis ir palīdzēt 
dalībvalstīm izveidot valstu stratēģijas, 
programmas un rīcības plānus, lai 
uzlabotu MVU līdzdalību šajos tirgos. 
Efektīvai publiskā iepirkuma politikai ir 
jābūt saskaņotai. Valstu, reģionālajām un 
vietējām iestādēm ir stingri jāpiemēro 
direktīvā paredzētie noteikumi, un, no 
otras puses, īstenot vispārējo politiku, kas 
paredzēta, lai uzlabotu MVU piekļuvi 
publiskā iepirkuma tirgiem, joprojām būs 
ārkārtēji svarīgi jo īpaši no darba vietu 
radīšanas viedokļa.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Publiski līgumi nebūtu jāpiešķir 
ekonomikas dalībniekiem, kas ir 

(34) Publiski līgumi nebūtu jāpiešķir 
ekonomikas dalībniekiem, kas ir 
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līdzdarbojušies noziedzīgā grupējumā vai 
ir atzīti par vainīgiem korupcijā, krāpšanā, 
kura kaitē Savienības finansiālajām 
interesēm, vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijā. Nodokļu nemaksāšana vai 
sociālā nodrošinājuma iemaksu neveikšana 
būtu jāsoda arī ar obligātu izslēgšanu 
Savienības līmenī. Turklāt jānodrošina 
iespēja līgumslēdzējām iestādēm izslēgt 
kandidātus vai pretendentus, kas pārkāpuši 
vides vai sociālās saistības, tostarp 
noteikumus par piekļuvi personām ar 
invaliditāti, vai izdarījuši citu smagu 
pārkāpumu saistībā ar profesionālo 
darbību, piemēram, konkurences 
noteikumu vai intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumu.

līdzdarbojušies noziedzīgā grupējumā vai 
ir atzīti par vainīgiem korupcijā, krāpšanā, 
kura kaitē Savienības finansiālajām 
interesēm, vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijā. Nodokļu nemaksāšana vai 
sociālā nodrošinājuma iemaksu neveikšana 
būtu jāsoda arī ar obligātu izslēgšanu 
Savienības līmenī. Turklāt jānodrošina 
iespēja līgumslēdzējām iestādēm izslēgt 
kandidātus vai pretendentus, kas pārkāpuši 
vides, darba tiesības vai sociālās saistības, 
tostarp noteikumus par darba apstākļiem, 
koplīgumus un noteikumus par piekļuvi 
personām ar invaliditāti, noteikumus par 
veselību un drošību darba vietā vai 
izdarījuši citu smagu pārkāpumu saistībā ar 
profesionālo darbību, piemēram, 
konkurences noteikumu vai intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpumu.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Līgumu slēgšanas tiesības būtu 
jāpiešķir, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem, kas nodrošina atbilstību 
pārredzamības, nediskriminācijas un
vienlīdzīgas attieksmes principiem. Šiem 
kritērijiem būtu jānodrošina, ka 
piedāvājumi tiek novērtēti efektīvas 
konkurences apstākļos, arī ja 
līgumslēdzējām iestādēm ir vajadzīgi 
kvalitatīvi būvdarbi, piegādes un 
pakalpojumi, kas ir optimāli pielāgoti to 
vajadzībām, piemēram, kad izvēlētie 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritēriji ir saistīti ar ražošanas procesu. 
Tādējādi būtu jānodrošina iespēja 
līgumslēdzējām iestādēm kā līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijus 
pieņemt vai nu „saimnieciski 
visizdevīgāko piedāvājumu”, vai 
„zemākās izmaksas”, ņemot vērā to, ka 

(37) Līgumu slēgšanas tiesības būtu 
jāpiešķir, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem, kas nodrošina atbilstību 
pārredzamības, nediskriminācijas, 
vienlīdzīgas attieksmes un cenas un 
kvalitātes efektivitātes principiem un 
apzinīgai sociālo standartu piemērošanai. 
Šiem kritērijiem būtu jānodrošina, ka 
piedāvājumi tiek novērtēti efektīvas 
konkurences apstākļos, arī ja 
līgumslēdzējām iestādēm ir vajadzīgi 
kvalitatīvi būvdarbi, piegādes un 
pakalpojumi, kas ir optimāli pielāgoti to 
vajadzībām, piemēram, kad izvēlētie 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritēriji ir saistīti ar ražošanas procesu.
Tādējādi līgumslēdzējām iestādēm kā 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas
kritērijs būtu jāpieņem saimnieciski 
visizdevīgākais piedāvājums, lai novērtētu 
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zemāko izmaksu gadījumā tie var brīvi 
noteikt atbilstīgus kvalitātes standartus, 
izmantojot tehniskās specifikācijas vai 
līguma izpildes nosacījumus.

līgumslēdzējas iestādes ilgtspējas 
intereses, pievienojot šo aspektu valsts, 
Eiropas un starptautisko sociālo 
standartu minimuma ievērošanai; 
līgumslēdzējas iestādes var arī brīvi 
noteikt atbilstīgus ilgtspējības un kvalitātes 
standartus, izmantojot tehniskās 
specifikācijas vai līguma izpildes 
nosacījumus.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Ja līgumslēdzējas iestādes izvēlas 
piešķirt līgumu saimnieciski 
visizdevīgākajam piedāvājumam, tām 
jānosaka līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritēriji, uz kuru pamata tās 
novērtēs piedāvājumus ar mērķi noteikt, 
kurš piedāvājums piedāvā vislabāko 
rezultātu par maksājamo cenu. Šo kritēriju 
noteikšana ir atkarīga no līguma 
priekšmeta, jo šiem kritērijiem jāļauj 
novērtēt katrā piedāvājumā piedāvāto 
izpildes līmeni, ņemot vērā līguma 
priekšmetu, kā noteikts tehniskajās 
specifikācijās, un novērtēt katra 
piedāvājuma piedāvātā rezultāta un 
maksājamās cenas attiecību. Turklāt 
izvēlētajiem līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijiem nebūtu jānodrošina 
līgumslēdzējai iestādei neierobežota 
izvēles brīvība, tiem būtu jānodrošina 
efektīvas konkurences iespēja un tie būtu 
jāpapildina ar prasībām, kas ļauj efektīvi 
pārbaudīt pretendentu sniegto informāciju.

(38) Ja līgumslēdzējas iestādes izvēlas 
piešķirt līgumu saimnieciski 
visizdevīgākajam piedāvājumam, tiem 
jānosaka līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritēriji, uz kuru pamata tie 
novērtēs piedāvājumus ar mērķi noteikt, 
kurš piedāvājums piedāvā vislabāko 
rezultātu par maksājamo cenu, ekonomisko 
un sociālo ilgtspējību. Šo kritēriju 
noteikšana ir atkarīga no līguma 
priekšmeta, jo šiem kritērijiem jāļauj 
novērtēt katrā piedāvājumā piedāvāto 
izpildes līmeni, ņemot vērā līguma 
priekšmetu, kā noteikts tehniskajās 
specifikācijās, un novērtēt katra 
piedāvājuma piedāvātā rezultāta un 
maksājamās cenas attiecību. Turklāt 
izvēlētajiem līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijiem nebūtu jānodrošina 
līgumslēdzējai iestādei neierobežota 
izvēles brīvība, tiem būtu jānodrošina 
efektīvas konkurences iespēja un tie būtu 
jāpapildina ar prasībām, kas ļauj efektīvi 
pārbaudīt pretendentu sniegto informāciju.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Turklāt tehniskajās specifikācijās un 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijos līgumslēdzējiem būtu jābūt 
iespējai atsaukties uz konkrētu ražošanas 
procesu, pakalpojumu sniegšanas konkrētu 
veidu vai konkrētu procesu jebkurā citā 
preces vai pakalpojuma aprites cikla 
posmā, ar nosacījumu, ka tie ir saistīti ar 
līguma priekšmetu. Lai publiskajā 
iepirkumā labāk integrētu sociālos 
apsvērumus, iepirkumu rīkotājiem var 
atļaut saimnieciski visizdevīgākā 
piedāvājuma kritērijā iekļaut 
raksturlielumus, kas saistīti ar to personu 
darba apstākļiem, kas tieši piedalās 
attiecīgajā ražošanas vai pakalpojuma 
sniegšanas procesā. Minētie raksturlielumi 
var attiekties tikai uz ražošanas procesā 
iesaistīto darbinieku veselības aizsardzību 
vai var būt paredzēti tam, lai veicinātu 
nelabvēlīgā stāvoklī nonākušu un 
mazaizsargātām sabiedrības grupām 
piederīgu personu, arī personu ar 
invaliditāti, sociālo integrēšanu, iesaistot 
tās līguma izpildē. Visiem līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem, 
kas ietver minētos raksturlielumus, jebkurā 
gadījumā jābūt tikai tādiem, kam ir tūlītēja 
ietekme uz darbiniekiem viņu darba vidē. 
Tie būtu jāpiemēro saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1996. gada 
16. decembra Direktīvu 96/71/EK par 
darba ņēmēju norīkošanu darbā 
pakalpojumu sniegšanas jomā un tādā 
veidā, kas nerada tiešu vai netiešu 
diskrimināciju pret ekonomikas 
dalībniekiem no citām dalībvalstīm vai 
trešām valstīm, kas ir nolīguma vai tādu 
brīvās tirdzniecības nolīgumu puses, kuros 
Savienība ir viena no pusēm. Attiecībā uz 
pakalpojumu līgumiem un līgumiem, kas 
saistīti ar būvdarbu projektēšanu, 
līgumslēdzējām iestādēm būtu jābūt arī 
iespējai kā līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritēriju izmantot tā personāla 

(41) Turklāt tehniskajās specifikācijās un 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijos līgumslēdzējiem būtu jābūt 
iespējai atsaukties uz konkrētu ražošanas 
procesu, ietverot arī, piemēram, sociālos 
un ekoloģiskos aspektus, pakalpojumu 
sniegšanas konkrētu veidu vai konkrētu 
procesu jebkurā citā preces vai 
pakalpojuma aprites cikla posmā, ar 
nosacījumu, ka tie ir saistīti ar līguma 
priekšmetu. Noteikumu attiecībā uz saikni 
ar līguma priekšmetu interpretē plašā 
nozīmē. Tādēļ, lai publiskajā iepirkumā 
labāk integrētu sociālos apsvērumus, 
iepirkumu rīkotājiem var atļaut tehniskajās 
specifikācijās un līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijos iekļaut 
raksturlielumus, kas saistīti ar to personu 
darba apstākļiem, kas tieši piedalās 
attiecīgajā ražošanas vai pakalpojuma 
sniegšanas procesā. Minētie raksturlielumi 
var attiekties, piemēram, uz ražošanas 
procesā iesaistīto darbinieku veselības 
aizsardzību, dzimumu līdzsvaru, piekļuvi 
vietējai profesionālajai apmācībai, 
lietotāju iesaistīšanu un konsultēšanos ar 
viņiem, cilvēktiesībām un ētisku 
tirdzniecību, vai var būt paredzēti tam, lai 
veicinātu nelabvēlīgā stāvoklī nonākušu un 
mazaizsargātām sabiedrības grupām 
piederīgu personu, arī personu ar 
invaliditāti, sociālo integrēšanu, iesaistot 
tās līguma izpildē. Visiem līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem, 
kas ietver minētos raksturlielumus, jebkurā 
gadījumā jābūt tikai tādiem, kam ir tūlītēja 
ietekme uz darbiniekiem viņu darba vidē. 
Tie būtu jāpiemēro tādā veidā, kas nerada 
tiešu vai netiešu diskrimināciju pret 
ekonomikas dalībniekiem no citām 
dalībvalstīm vai trešām valstīm, kas ir 
nolīguma vai tādu brīvās tirdzniecības 
nolīgumu puses, kuros Savienība ir viena 
no pusēm. Attiecībā uz pakalpojumu 
līgumiem un līgumiem, kas saistīti ar 
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organizāciju, kvalifikāciju un pieredzi, kas 
norīkots attiecīgā līguma izpildei, jo tas var 
ietekmēt līguma izpildes kvalitāti un 
rezultātā arī piedāvājuma saimniecisko 
vērtību.

būvdarbu projektēšanu, līgumslēdzējām 
iestādēm būtu jābūt arī iespējai kā tehnisko 
specifikāciju vai līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijus izmantot tā 
personāla organizāciju, kvalifikāciju un 
pieredzi, kas norīkots attiecīgā līguma 
izpildei, jo tas var ietekmēt līguma izpildes 
kvalitāti un ilgtspēju un rezultātā arī 
piedāvājuma saimniecisko vērtību.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Līguma izpildes nosacījumi atbilst šai 
direktīvai, ja tie nav tieši vai netieši 
diskriminējoši, ir saistīti ar līguma 
priekšmetu un ir norādīti paziņojumā par 
līgumu, iepriekšējā informatīvā 
paziņojumā, ko izmanto iepirkuma 
izsludināšanai, vai iepirkuma procedūras 
dokumentos. To mērķis var jo īpaši būt 
profesionālā apmācība uz vietas, tādu 
cilvēku nodarbināšana, kam ir sevišķi grūti 
integrēties, cīņa pret bezdarbu, vides 
aizsardzība vai dzīvnieku labturība. Cita 
starpā var minēt, piemēram, līguma 
izpildes laikā piemērojamās prasības —
pieņemt darbā ilgstošus bezdarbniekus vai 

īstenot bezdarbnieku vai jauniešu 
apmācības pasākumus, panākt atbilstību 
Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) 
galvenajām konvencijām, pat ja šīs 
konvencijas nav pārņemtas valsts tiesību 
aktos, un pieņemt darbā lielāku skaitu 
mazaizsargātu personu, nekā tas prasīts 
valsts tiesību aktos.

(43) Līguma izpildes nosacījumi atbilst šai 
direktīvai, ja tie nav tieši vai netieši 
diskriminējoši, ir tieši saistīti ar līguma 
priekšmetu un ir norādīti paziņojumā par 
līgumu, iepriekšējā informatīvā 
paziņojumā, ko izmanto iepirkuma 
izsludināšanai, vai iepirkuma procedūras 
dokumentos. To mērķis var jo īpaši būt 
profesionālā apmācība uz vietas, tādu 
cilvēku nodarbināšana, kam ir sevišķi grūti 
integrēties, cīņa pret bezdarbu, vides 
aizsardzība vai dzīvnieku labturība. Cita 
starpā var minēt, piemēram, līguma 
izpildes laikā piemērojamās prasības —
pieņemt darbā ilgstošus bezdarbniekus, 

jauniešus bezdarbniekus, personas ar 
invaliditāti un sievietes vai īstenot 
bezdarbnieku vai jauniešu apmācības 
pasākumus, panākt atbilstību Starptautiskās 
Darba organizācijas (ILO) galvenajām 
konvencijām (vienlaikus ievērojot 
subsidiaritātes principu), pat ja šīs 
konvencijas nav pārņemtas valsts tiesību 
aktos, un pieņemt darbā lielāku skaitu 
mazaizsargātu personu, nekā tas prasīts 
valsts tiesību aktos.

Grozījums Nr. 17
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Direktīvas priekšlikums
44.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44a) Direktīvas noteikumos jāievēro 
dalībvalstu dažādie darba tirgus modeļi, 
tostarp tie, kuros piemēro koplīgumus.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
44.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44b) Dalībvalstīm jāspēj izmantot līguma 
noteikumus, kas ietver nosacījumus par 
atbilstību koplīgumiem, ja tas ir pieminēts 
līgumslēdzējas iestādes paziņojumā par 
līgumu vai iepirkuma specifikācijās, lai 
atbilstu pārredzamības principam.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Saskaņā ar vienlīdzīgas attieksmes un 
pārredzamības principiem izraudzītais 
pretendents nebūtu jāaizstāj ar citu 
ekonomikas dalībnieku, ja par līgumu 
netiek atkārtoti uzsākta iepirkuma 
procedūra. Tomēr izraudzītais pretendents, 
kas pilda līgumu, var saskarties ar 
strukturālām izmaiņām līguma izpildes 
laikā, piemēram, iekšēju reorganizāciju, 
apvienošanu un iegādi vai maksātnespēju. 
Šādas strukturālas izmaiņas nedrīkstētu 
automātiski nozīmēt, ka ir vajadzīgas 
jaunas iepirkuma procedūras visiem 
publiskiem līgumiem, ko pilda šāds 
uzņēmums.

(47) Saskaņā ar vienlīdzīgas attieksmes, 
objektivitātes un pārredzamības principiem 
izraudzītais pretendents nebūtu jāaizstāj ar 
citu ekonomikas dalībnieku, ja par līgumu 
netiek atkārtoti uzsākta iepirkuma 
procedūra. Tomēr izraudzītais pretendents, 
kas pilda līgumu, var saskarties ar 
strukturālām izmaiņām līguma izpildes 
laikā, piemēram, iekšēju reorganizāciju, 
apvienošanu un iegādi vai maksātnespēju. 
Šādas strukturālas izmaiņas nedrīkstētu 
automātiski nozīmēt, ka ir vajadzīgas 
jaunas iepirkuma procedūras visiem 
publiskiem līgumiem, ko pilda šāds 
uzņēmums.



PE485.939v03-00 20/44 AD\913040LV.doc

LV

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šī direktīva neskar publiskā sektora 
iestāžu tiesības visos līmeņos lemt par to, 
kādā veidā un cik lielā mērā tās vēlas 
pašas pildīt sabiedriskās funkcijas. 
Publiskā sektora iestādes var pildīt 
vispārējas nozīmes uzdevumus, izmantojot 
pašu resursus, un tām nav obligāti 
jāpiesaista ārēji ekonomikas dalībnieki. 
Tās var to darīt sadarbībā ar citām 
publiskā sektora iestādēm.

Pamatojums

Ir svarīgi paskaidrot, ka dalībvalstu ziņā ir izlemt, vai un cik lielā mērā tās pašas vēlas pildīt 
sabiedriskās funkcijas, un kā tās vēlas to darīt. Šī brīvība ir ietverta Lisabonas līgumā, LES 
4. panta 2. punktā, kurā atzītas reģionālo un vietējo pašvaldību tiesības. LESD 26. protokolā 
par sabiedriskiem pakalpojumiem un 14. pantā pastiprināta valsts un vietējā atbildība, 
nodrošinot, pilnvarojot un organizējot vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumus.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 22. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22. „aprites cikls” ir visi secīgie un/vai 
savstarpēji saistītie posmi, tostarp 
ražošana, transportēšana, izmantošana un 
apkope, kuri attiecas uz visu preces 
lietošanas vai būvdarbu veikšanas, vai 
pakalpojuma sniegšanas gaitu, no izejvielu 
ieguves vai resursu ražošanas līdz 
likvidēšanai, nojaukšanai un pabeigšanai;

22. „aprites cikls” ir visi secīgie un/vai 
savstarpēji saistītie posmi, tostarp 
ražošana, transportēšana, uzstādīšana,
izmantošana un apkope, kuri attiecas uz 
visu preces lietošanas vai būvdarbu 
veikšanas, vai pakalpojuma sniegšanas 
gaitu, no izejvielu ieguves vai resursu 
ražošanas līdz likvidēšanai, nojaukšanai un 
pabeigšanai;

Grozījums Nr. 22
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Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) par šķīrējtiesas un samierināšanas 
pakalpojumiem;

(c) par šķīrējtiesas un samierināšanas 
pakalpojumiem, tostarp strīdu izšķiršanas 
pakalpojumiem;

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgums, ko līgumslēdzēja iestāde 
piešķīrusi citai juridiskai personai, 
neietilpst šīs direktīvas darbības jomā, ja ir 
izpildīti šādi kumulatīvie nosacījumi: 

1. Līgums, ko līgumslēdzēja iestāde 
piešķīrusi citai juridiskai personai, 
neietilpst šīs direktīvas darbības jomā, ja ir 
izpildīti šādi kumulatīvie nosacījumi: 

(a) līgumslēdzēja iestāde attiecībā uz 
juridisko personu īsteno līdzīgu kontroli, 
kādu tā īsteno attiecībā uz savām 
struktūrvienībām;

(a) līgumslēdzēja iestāde attiecībā uz 
juridisko personu īsteno līdzīgu kontroli, 
kādu tā īsteno attiecībā uz savām 
struktūrvienībām;

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

(b) vismaz 80 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošās līgumslēdzējas 
iestādes labā vai citu juridisko personu 
labā, kuras kontrolē minētā līgumslēdzēja 
iestāde;

(c) kontrolētajā juridiskajā personā nav 
privātas līdzdalības.

(c) kontrolētajā juridiskajā personā nav 
privātas līdzdalības, izņemot tiesību aktos 
noteiktus privātās līdzdalības veidus.

Uzskata, ka pirmās daļas a) punkta nozīmē 
līgumslēdzēja iestāde attiecībā uz juridisko 
personu īsteno līdzīgu kontroli, kādu tā 
īsteno attiecībā uz savām struktūrvienībām, 
ja tai ir izšķiroša ietekme gan attiecībā uz 
kontrolētās juridiskās personas 
stratēģiskajiem mērķiem, gan svarīgiem 
lēmumiem.

Uzskata, ka pirmās daļas a) punkta nozīmē 
līgumslēdzēja iestāde attiecībā uz juridisko 
personu īsteno līdzīgu kontroli, kādu tā 
īsteno attiecībā uz savām struktūrvienībām, 
ja tai ir izšķiroša ietekme gan attiecībā uz 
kontrolētās juridiskās personas 
stratēģiskajiem mērķiem, gan svarīgiem 
lēmumiem.

2. Šā panta 1. punktu piemēro arī 
gadījumā, ja kontrolētā struktūra, kas ir 
līgumslēdzēja iestāde, piešķir līgumu savai 
kontrolējošajai struktūrai vai citai 
juridiskai personai, kuru kontrolē tā pati 

2. Šā panta 1. punktu piemēro arī 
gadījumā, ja kontrolētā struktūra, kas ir 
līgumslēdzēja iestāde, piešķir līgumu savai 
kontrolējošajai struktūrai vai struktūrām
vai citai juridiskai personai, kuru kontrolē 



PE485.939v03-00 22/44 AD\913040LV.doc

LV

līgumslēdzēja iestāde, ar nosacījumu, ka 
juridiskajā personā, kurai piešķir publisku 
līgumu, nav privātas līdzdalības.

tā pati līgumslēdzēja iestāde, ar 
nosacījumu, ka juridiskajā personā, kurai 
piešķir publisku līgumu, nav privātas 
līdzdalības, izņemot tiesību aktos noteiktus 
privātās līdzdalības veidus.

3. Līgumslēdzēja iestāde, kas attiecībā uz 
juridisko personu neīsteno kontroli 
1. punkta nozīmē, tomēr var piešķirt 
tiesības slēgt publisku līgumu,
nepiemērojot šo direktīvu juridiskai 
personai, ko tā kontrolē kopīgi ar citām 
līgumslēdzējām iestādēm, ja ir izpildīti šādi 
nosacījumi:

3. Līgumslēdzēja iestāde, kas attiecībā uz 
juridisko personu neīsteno kontroli 
1. punkta nozīmē, tomēr var nepiemērot šo 
direktīvu un piešķirt tiesības slēgt publisku 
līgumu juridiskai personai, ko tā kontrolē 
kopīgi ar citām līgumslēdzējām iestādēm, 
un juridiskā persona, kuru līgumslēdzēja 
iestāde vai iestādes kontrolē, var 
iegādāties preces un pakalpojumus no to 
publiskajiem īpašniekiem, nepiemērojot 
šo direktīvu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

(a) attiecībā uz juridisko personu 
līgumslēdzējas iestādes kopīgi īsteno 
līdzīgu kontroli, kādu tās īsteno attiecībā uz 
savām struktūrvienībām;

(a) attiecībā uz juridisko personu 
līgumslēdzējas iestādes kopīgi īsteno 
līdzīgu kontroli, kādu tās īsteno attiecībā uz 
savām struktūrvienībām;

(b) vismaz 90 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošo līgumslēdzēju 
iestāžu labā vai citu juridisko personu labā, 
kuras kontrolē tās pašas līgumslēdzējas 
iestādes;

(b) vismaz 80 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošās līgumslēdzējas 
iestādes labā vai citu juridisko personu 
labā, kuras kontrolē minētā līgumslēdzēja 
iestāde;

(c) kontrolētajā juridiskajā personā nav 
privātas līdzdalības.

(c) kontrolētajā juridiskajā personā nav 
privātas līdzdalības, izņemot tiesību aktos 
noteiktus privātās līdzdalības veidus.

Šā punkta a) apakšpunkta vajadzībām 
uzskata, ka līgumslēdzējas iestādes 
attiecībā uz juridisku personu kopīgi īsteno 
kontroli, ja ir izpildīti šādi kumulatīvie 
nosacījumi:

Šā punkta a) apakšpunkta vajadzībām 
uzskata, ka līgumslēdzējas iestādes
attiecībā uz juridisku personu kopīgi īsteno 
kontroli, ja ir izpildīti šādi kumulatīvie 
nosacījumi:

(a) kontrolētās juridiskās personas 
lēmējstruktūru sastāvā ir visu iesaistīto 
līgumslēdzēju iestāžu pārstāvji;

(a) kontrolētās juridiskās personas 
lēmējstruktūru sastāvā ir visu iesaistīto 
līgumslēdzēju iestāžu pārstāvji, lai gan 
viens pārstāvis var pārstāvēt vienu vai 
vairākas iesaistītās līgumslēdzējas 
iestādes;

(b) minētās līgumslēdzējas iestādes spēj 
kopīgi īstenot izšķirošu ietekmi attiecībā uz 
kontrolētās juridiskās personas 
stratēģiskajiem mērķiem un svarīgiem 
lēmumiem;

(b) minētās līgumslēdzējas iestādes spēj 
kopīgi īstenot izšķirošu ietekmi attiecībā uz 
kontrolētās juridiskās personas 
stratēģiskajiem mērķiem un svarīgiem 
lēmumiem;
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(c) kontrolētās juridiskās personas 
intereses neatšķiras no tai piesaistīto 
publiskā sektora iestāžu interesēm;

(d) kontrolētā juridiskā persona no 
publiskajiem līgumiem ar līgumslēdzējām 
iestādēm negūst nekādus ieguvumus, 
izņemot faktisko izmaksu atlīdzinājumu.

(d) kontrolētā juridiskā persona no 
publiskajiem līgumiem ar līgumslēdzējām 
iestādēm negūst nekādus ieguvumus, 
izņemot faktisko izmaksu atlīdzinājumu.

4. Starp divām vai vairākām 
līgumslēdzējām iestādēm noslēgtu 
vienošanos neuzskata par publisku līgumu 
šīs direktīvas 2. panta 6. punkta nozīmē, ja 
ir ievēroti šādi kumulatīvie nosacījumi:

4. Starp divām vai vairākām 
līgumslēdzējām iestādēm noslēgtu 
vienošanos neuzskata par publisku līgumu 
šīs direktīvas 2. panta 6. punkta nozīmē, un 
tādējādi tas neietilpst šīs direktīvas 
piemērošanas jomā, ja ir ievēroti šādi 
kumulatīvie nosacījumi:

(a) ar līgumu izveido faktisku sadarbību 
starp iesaistītajām līgumslēdzējām 
iestādēm, lai kopīgi īstenotu savus 
sabiedrisko pakalpojumu uzdevumus, un 
šis līgums ir saistīts ar pušu savstarpējām 
tiesībām un pienākumiem;

(a) partnerības mērķis ir tāda sabiedriska 
pakalpojuma sniegšana, kurš uzticēts 
visām iesaistītajām publiskā sektora 
iestādēm;

(b) līgumu reglamentē tikai ar sabiedrības 
interesēm saistīti apsvērumi;

(b) līgumu reglamentē tikai ar sabiedrības 
interesēm saistīti apsvērumi;

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

(c) atvērtajā tirgū iesaistīto līgumslēdzēju 
iestāžu darbības nenodrošina apgrozījumu, 
kas pārsniedz 20 % no visu ar līgumu 
saistīto darbību apgrozījuma;

(d) līgums nav saistīts ar finanšu 
pārskaitījumiem starp iesaistītajām 
līgumslēdzējām iestādēm, izņemot 
pārskaitījumus, kas atbilst faktisko izmaksu 
atlīdzinājumam par būvdarbiem, 
pakalpojumiem vai piegādēm;

(d) līgums nav saistīts ar finanšu 
pārskaitījumiem starp iesaistītajām 
līgumslēdzējām iestādēm, izņemot 
pārskaitījumus, kas atbilst faktisko izmaksu 
atlīdzinājumam par būvdarbiem, 
pakalpojumiem vai piegādēm;

(e) nevienā no iesaistītajām 
līgumslēdzējām iestādēm nav privātas 
līdzdalības.

(e) uzdevumu veic tikai attiecīgās publiskā 
sektora iestādes, nevienā no iesaistītajām 
līgumslēdzējām iestādēm nav privātas 
līdzdalības, izņemot tiesību aktos noteiktus 
privātās līdzdalības veidus.

5. Šā panta 1.–4. punktā minētās privātās 
līdzdalības neesību pārbauda līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas vai līguma 
slēgšanas laikā.

5. Šā panta 1.–4. punktā minētās aktīvās
privātās līdzdalības neesību pārbauda 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas vai 
līguma slēgšanas laikā.

Šā panta 1.–4. punktā paredzētos 
izņēmumus nepiemēro, tiklīdz ir sākusies 

Šā panta 1.–4. punktā paredzētos 
izņēmumus nepiemēro, tiklīdz ir sākusies 
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privāta līdzdalība, un tādā gadījumā uz 
spēkā esošajiem līgumiem ir attiecināma 
konkurence, piemērojot parastas iepirkuma 
procedūras.

privāta līdzdalība, izņemot tiesību aktos 
noteiktus privātās līdzdalības veidus, un 
tādā gadījumā uz spēkā esošajiem 
līgumiem ir attiecināma konkurence, 
piemērojot parastas iepirkuma procedūras.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iepirkuma principi Iepirkuma mērķis un principi

-1. Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt 
valsts līdzekļu izmantošanas efektivitāti, 
veicināt kvalitatīvu iepirkumu, stiprināt 
konkurenci un publiskā iepirkuma tirgu 
darbību, kā arī nodrošināt vienlīdzīgas 
iespējas uzņēmumiem un citiem 
dalībniekiem, kas piedāvā piegāžu, 
pakalpojumu un publiskus būvdarbu 
līgumus saskaņā ar konkursa procedūru 
publiskā iepirkuma ietvaros. Publisko 
iepirkumu izmanto, lai sasniegtu viedu, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, lai 
atbalstītu kopējos sabiedriskos mērķus un 
lai nodrošinātu augstas kvalitātes preces 
un pakalpojumus. Publiskā sektora 
iestādēm ir tiesības izlemt, kā tās vēlas 
veikt pasūtījumus un organizēt savus 
pakalpojumus.

1. Līgumslēdzējas iestādes nodrošina 
vienlīdzīgu un nediskriminējošu attieksmi 
pret visiem ekonomikas dalībniekiem un 
rīkojas pārredzami un samērīgi. Iepirkumu 
neizstrādā ar mērķi to izslēgt no šīs 
direktīvas darbības jomas vai mākslīgi 
sašaurināt konkurenci.

1. Līgumslēdzējas iestādes nodrošina 
vienlīdzīgu un nediskriminējošu attieksmi 
pret visiem ekonomikas dalībniekiem un 
rīkojas pārredzami un samērīgi. 
Informāciju par publiskajiem līgumiem 
publisko. Iepirkumu neizstrādā ar mērķi to 
izslēgt no šīs direktīvas darbības jomas vai 
mākslīgi sašaurināt konkurenci.

1.a Ekonomikas dalībniek pilda saistības, 
ko Savienības un/vai valstu tiesību akti 
un/vai koplīgumi uzliek saistībā ar 
nodarbinātības un sociālās aizsardzības 
noteikumiem un darba apstākļiem vai 
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vides noteikumiem vai XI pielikumā 
minētajiem starptautiskajiem darba un 
vides tiesību noteikumiem, kuri ir spēkā
dalībvalstī, reģionā vai apvidū, kur darbi 
jāveic vai pakalpojumi jānodrošina. Šī 
direktīva neliedz dalībvalstīm ievērot 
Starptautiskās Darba organizācijas 
Konvenciju Nr. 94 par darba tiesību 
klauzulām publiskā iepirkuma līgumos. 
Līgumslēdzējām iestādēm nodrošina, ka 
līgumslēdzējiem ir laba reputācija un ka 
tie nav nopietni pārkāpuši valsts vai 
starptautiskās tiesības vides, sociālajā, 
darba vai citās saistītajās jomās.
1.b Līgumslēdzējas iestādes iepirkumu 
politikā sasniedz vislabāko rezultātu. To 
panāk, piešķirot publiskā līguma 
slēgšanas tiesības ekonomiski 
visizdevīgākajam un visilgtspējīgākajam 
piedāvājumam.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var rezervēt tiesības 
piedalīties publiskā iepirkuma procedūrās 
aizsargātām darbnīcām un ekonomikas 
dalībniekiem, kuru galvenais mērķis ir 
personu ar invaliditāti un mazaizsargātu 
personu sociālā un profesionālā integrācija, 
vai paredzēt šādu līgumu izpildi aizsargātu 
nodarbinātības programmu ietvaros, ar 
nosacījumu, ka vairāk nekā 30 % šo 
darbnīcu, ekonomikas dalībnieku vai 
programmu darbinieku ir personas ar 
invaliditāti vai mazaizsargātas personas.

1. Dalībvalstis var rezervēt tiesības 
piedalīties publiskā iepirkuma procedūrās 
aizsargātām darbnīcām un ekonomikas 
dalībniekiem, kuru galvenais mērķis ir 
personu ar invaliditāti un mazaizsargātu 
personu sociālā un profesionālā integrācija, 
vai paredzēt šādu līgumu izpildi aizsargātu 
nodarbinātības programmu ietvaros, ar 
nosacījumu, ka vairāk nekā 30 % šo 
darbnīcu, ekonomikas dalībnieku vai 
programmu darbinieku ir personas ar 
invaliditāti un/vai mazaizsargātas 
personas. Mazaizsargātas personas cita 
starpā ir bezdarbnieki, cilvēki, kam ir 
īpaši grūti integrēties, cilvēki, kurus 
apdraud atstumtība, neaizsargātu grupu 
locekļi un mazaizsargātu minoritāšu 
pārstāvji. Iepirkuma izsludināšanas 
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paziņojumā var ietvert atsauci uz šo 
noteikumu.

Pamatojums
Jāprecizē termins mazaizsargātas personas, jo tas ir daudz plašāks nekā pašreizējās 
direktīvās norādītās personas ar invaliditāti. Šī definīcija rada lielāku juridisko skaidrību.

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tikai tie ekonomikas dalībnieki, kurus 
līgumslēdzēja iestāde ir uzaicinājusi pēc 
pieprasītās informācijas novērtēšanas, var 
iesniegt pētniecības un izstrādes projektus 
līgumslēdzējas iestādes norādīto vajadzību 
apmierināšanai, ko nevar izdarīt ar jau 
pieejamiem risinājumiem. Līguma 
slēgšanas tiesības piešķir, pamatojoties 
tikai uz līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritēriju „saimnieciski 
visizdevīgākais piedāvājums” saskaņā ar 
66. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Tikai tie ekonomikas dalībnieki, kurus 
līgumslēdzēja iestāde ir uzaicinājusi pēc 
pieprasītās informācijas novērtēšanas, var 
iesniegt pētniecības un izstrādes projektus 
līgumslēdzējas iestādes norādīto vajadzību 
apmierināšanai, ko nevar izdarīt ar jau 
pieejamiem risinājumiem. Līguma 
slēgšanas tiesības piešķir, pamatojoties 
tikai uz līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritēriju „saimnieciski 
visizdevīgākais piedāvājums” saskaņā ar 
66. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 
66. panta 2. punktu.

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Prasības attiecas tikai uz līguma 
priekšmetu un līgumslēdzējai iestādei ir 
jāspēj sekot un kontrolēt, ka tās tiek 
izpildītas;

Grozījums Nr. 28
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Direktīvas priekšlikums
40. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot obligātos valsts tehniskos 
noteikumus, ciktāl tie ir saderīgi ar 
Savienības tiesību aktiem, tehniskās 
specifikācijas izsaka kādā no
turpmākajiem veidiem:

Neskarot obligātos valsts tehniskos 
noteikumus, ciktāl tie ir saderīgi ar 
Savienības tiesību aktiem, tehniskās 
specifikācijas izsaka šādā prioritārā 
secībā:

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 3. punkts – -1.daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) ar atsauci uz tehniskajām 
specifikācijām un — prioritātes secībā —
uz valsts standartiem, kuros transponēti 
Eiropas standarti, Eiropas tehniskajiem 
apstiprinājumiem, kopējām tehniskajām 
specifikācijām, starptautiskiem 
standartiem, Eiropas standartizācijas 
struktūru noteiktām citām tehnisko 
atsauču sistēmām vai, ja tādu nav, uz 
valsts standartiem, valsts tehniskajiem 
apstiprinājumiem vai valsts tehniskajām 
specifikācijām attiecībā uz darbu 
plānošanu, tāmēšanu un izpildi un 
piegāžu izmantošanu; katru atsauci 
papildina ar frāzi „vai līdzvērtīgs”;

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ar atsauci uz tehniskajām 
specifikācijām un — hierarhiskā 
secībā — uz valsts standartiem, kuros 
pārņemti Eiropas standarti, Eiropas 

svītrots
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tehniskiem apstiprinājumiem, kopējām 
tehniskajām specifikācijām, 
starptautiskiem standartiem, Eiropas 
standartizācijas institūciju noteiktām 
citām tehnisko atsauču sistēmām vai, ja 
tādu nav, uz valsts standartiem, valsts 
tehniskajiem apstiprinājumiem vai valsts 
tehniskajām specifikācijām attiecībā uz 
būvdarbu projektēšanu, tāmēšanu un 
izpildi un piegāžu izmantošanu; katru 
atsauci papildina ar frāzi „vai 
līdzvērtīgs”;

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ar darbības rezultātiem vai 
funkcionālām prasībām, kā minēts 
a) apakšpunktā, pievienojot tādu atsauci uz 
b) apakšpunktā minētajām tehniskajām 
specifikācijām, ko uzskata par atbilstošu 
šādiem darbības rezultātiem vai 
funkcionālajām prasībām;

(c) ar darbības rezultātiem vai 
funkcionālām prasībām, kā minēts a) 
apakšpunktā, pievienojot tādu atsauci uz
-1. apakšpunktā minētajām tehniskajām 
specifikācijām, ko uzskata par atbilstošu 
šādiem darbības rezultātiem vai 
funkcionālajām prasībām;

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ar atsauci uz a) apakšpunktā minētajām 
specifikācijām attiecībā uz dažiem 
raksturlielumiem un ar atsauci uz b) 
apakšpunktā minētajiem darbības 
rezultātiem vai funkcionālajām prasībām 
attiecībā uz citiem raksturlielumiem.

(d) ar atsauci uz a) apakšpunktā minētajām 
specifikācijām attiecībā uz dažiem 
raksturlielumiem un ar atsauci uz 
-1 apakšpunktā minētajiem darbības 
rezultātiem vai funkcionālajām prasībām 
attiecībā uz citiem raksturlielumiem.

Grozījums Nr. 33
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Direktīvas priekšlikums
41. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja līgumslēdzējas iestādes nosaka 
būvdarbu, pakalpojumu vai piegāžu vides, 
sociālos vai citus raksturlielumus, ko 
izsaka kā darbības rezultātus vai 
funkcionālās prasības, kā minēts 40. panta 
3. punkta a) apakšpunktā, tās var pieprasīt, 
lai šiem būvdarbiem, pakalpojumiem vai 
piegādēm tiktu izmantoti konkrēti
marķējumi, ja izpildīti visi šie nosacījumi:

Ja līgumslēdzējas iestādes nosaka 
būvdarbu, pakalpojumu vai piegāžu vides, 
sociālos vai citus raksturlielumus, ko 
izsaka kā darbības rezultātus vai 
funkcionālās prasības, kā minēts 40. panta 
3. punkta a) apakšpunktā, tās var pieprasīt, 
lai šiem būvdarbiem, pakalpojumiem vai 
piegādēm tiktu izmantoti marķējumi, ja 
izpildīti visi šie nosacījumi:

(a) marķējuma prasības attiecas tikai uz 
raksturlielumiem, kas ir saistīti ar līguma 
priekšmetu, un ir atbilstīgas, lai noteiktu to 
būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu 
raksturlielumus, kuri ir līguma priekšmets;

(a) marķējuma prasības attiecas tikai uz 
raksturlielumiem, kas ir saistīti ar līguma 
priekšmetu vai līguma priekšmeta 
izgatavošanu, un ir atbilstīgas, lai noteiktu 
to būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu 
raksturlielumus, kuri ir līguma priekšmets;

(b) marķējuma prasības ir sagatavotas, 
pamatojoties uz zinātnisku informāciju vai 
citiem objektīvi pārbaudāmiem un 
nediskriminējošiem kritērijiem;

(b) marķējuma prasības ir sagatavotas, 
pamatojoties uz zinātnisku informāciju vai 
citiem objektīvi pārbaudāmiem un 
nediskriminējošiem kritērijiem;

(c) marķējumi ir noteikti atklātā un 
pārredzamā procedūrā, kurā var piedalīties 
visas ieinteresētās personas, tostarp 
valdības struktūras, patērētāji, ražotāji, 
izplatītāji un vides organizācijas,

(c) marķējumi ir noteikti atklātā un 
pārredzamā procedūrā, kurā var piedalīties 
visas ieinteresētās personas, tostarp 
valdības struktūras, patērētāji, ražotāji, 
izplatītāji, sociālie partneri un vides un 
sociālās organizācijas;

(d) marķējumi ir pieejami visām 
ieinteresētajām personām;

(d) marķējumi ir pieejami visām 
ieinteresētajām personām;

(e) marķējuma kritērijus nosaka trešā 
persona, kas ir neatkarīga no ekonomikas 
dalībnieka, kurš piesakās marķējuma 
saņemšanai.

(e) marķējuma piešķiršanu un pārbaudi
veic trešā persona, kas ir neatkarīga no 
ekonomikas dalībnieka, kurš piesakās 
marķējuma saņemšanai.

Līgumslēdzējas iestādes, kas pieprasa 
īpašu marķējumu, pieņem visus 
līdzvērtīgos marķējumus, kas atbilst 
līgumslēdzēju iestāžu norādīto marķējumu 
prasībām. Attiecībā uz precēm, kam nav 
marķējuma, līgumslēdzējas iestādes 
pieņem arī ražotāja tehnisko 
dokumentāciju vai citus atbilstīgus 
pierādījumus.

Līgumslēdzējas iestādes, kas pieprasa 
marķējumu, pieņem visus līdzvērtīgos 
marķējumus, kas atbilst līgumslēdzēju 
iestāžu norādīto marķējumu prasībām. 
Attiecībā uz precēm, kam nav marķējuma, 
līgumslēdzējas iestādes var pieņemt arī 
ražotāja tehnisko dokumentāciju vai citus 
atbilstīgus līdzvērtības pierādījumus.
Pienākums nodrošināt līdzvērtības 
pierādījumus ar īpašu marķējumu būtu 
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jāuzņemas pretendentam, kurš izteicis 
apgalvojumu par līdzvērtību.

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzējas iestādes var izlemt
nepiešķirt tiesības slēgt līgumu 
pretendentam, kas iesniedzis vislabāko 
piedāvājumu, ja tās ir konstatējušas, ka 
piedāvājums vismaz līdzvērtīgā veidā 
neatbilst Savienības tiesību aktos 
noteiktajām saistībām sociālo un darba 
tiesību jomā vai vides jomā, vai
XI pielikumā uzskaitīto starptautisko 
sociālo un vides tiesību noteikumiem.

2. Līgumslēdzējas iestādes nolemj
nepiešķirt tiesības slēgt līgumu 
pretendentam, kas iesniedzis vislabāko 
piedāvājumu, ja tās ir konstatējušas, ka 
piedāvājums vismaz līdzvērtīgā veidā 
neatbilst Savienības vai valstu tiesību aktos 
vai koplīgumos noteiktajām saistībām 
sociālo un darba aizsardzības noteikumu 
un darba apstākļu jomā vai vides jomā,
vai XI pielikumā uzskaitīto starptautisko 
sociālo un vides tiesību noteikumiem, ko 
piemēro vietā, kurā veic darbus, 
pakalpojumus vai piegādi, un ja tie ir 
saistīti ar līguma priekšmetu.

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) cilvēku tirdzniecība, bērnu darba 
izmantošana vai citi noziegumi pret 
cilvēktiesībām.

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
55. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ekonomikas dalībnieku izslēdz no 
dalības līgumā, ja līgumslēdzēja iestāde ir 

2. Ekonomikas dalībnieku izslēdz no 
dalības līgumā, ja līgumslēdzēja iestāde ir 



AD\913040LV.doc 31/44 PE485.939v03-00

LV

saņēmusi informāciju par lēmumu, kas ir 
spēkā res judicata un kas nosaka, ka 
attiecīgais ekonomikas dalībnieks nav 
izpildījis saistības, kuras attiecas uz 
nodokļu maksājumiem vai sociālā 
nodrošinājuma iemaksām saskaņā ar tās 
valsts tiesību aktu noteikumiem, kurā šis 
dalībnieks ir reģistrēts, vai saskaņā ar 
līgumslēdzējas iestādes valsts tiesību aktu 
noteikumiem.

saņēmusi informāciju par lēmumu, kas ir 
spēkā res judicata un kas nosaka, ka 
attiecīgais ekonomikas dalībnieks nav 
izpildījis saistības, kuras attiecas uz 
nodokļu maksājumiem, atalgojumu,
sociālā nodrošinājuma iemaksām vai citām 
pamatsaistībām attiecībā uz sociālo un 
nodarbinātības aizsardzību un darba 
apstākļiem saskaņā ar tās valsts tiesību 
aktu noteikumiem, kurā šis dalībnieks ir 
reģistrēts, vai saskaņā ar līgumslēdzējas 
iestādes valsts tiesību aktu noteikumiem.

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
55. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ja tā ir informēta par jebkādiem
Savienības tiesību aktos noteikto saistību 
pārkāpumiem sociālo un darba tiesību vai 
vides tiesību jomā, vai XI pielikumā 
uzskaitīto starptautisko sociālo un vides 
tiesību noteikumu pārkāpumiem; atbilstība 
Savienības tiesību aktiem vai starptautisko 
tiesību noteikumiem ietver arī līdzvērtīgu 
atbilstību;

(a) ja tā ir informēta par jebkādiem citiem 
Savienības tiesību aktos noteikto saistību 
pārkāpumiem sociālo un darba tiesību vai 
vides tiesību jomā, vai XI pielikumā 
uzskaitīto starptautisko sociālo un vides 
tiesību noteikumu pārkāpumiem; atbilstība 
Savienības tiesību aktiem vai starptautisko 
tiesību noteikumiem ietver arī līdzvērtīgu 
atbilstību;

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
55. pants – 3. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ja līgumslēdzēja iestāde ar jebkādiem 
līdzekļiem var pamatot, ka ekonomikas 
dalībnieks ir vainīgs ar profesionālo 
darbību saistītā smagā pārkāpumā;

(c) ja līgumslēdzēja iestāde ar jebkādiem 
līdzekļiem var pamatot, ka ekonomikas 
dalībnieks ir vainīgs ar profesionālo 
darbību saistītā smagā pārkāpumā, nopietni 
pārkāpjot savas mītnes valsts vai 
līgumslēdzējas iestādes valsts tiesības 
sociālajā, vides vai darba jomā vai
izturoties ļoti nevērīgi pret darba ņēmēju 
veselību un drošību;
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Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
55. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visi kandidāti vai pretendenti, kas
nonākuši kādā no 1., 2. un 3. punktā 
minētajām situācijām, var līgumslēdzējai 
iestādei nodrošināt liecības, kas pierāda
viņu uzticamību, neraugoties uz to, ka 
pastāv attiecīgais izslēgšanas iemesls.

Ja kandidāts vai pretendents, kas nonācis
kādā no 1., 2. un 3. punktā minētajām 
situācijām, sniedz līgumslēdzējai iestādei 
liecības, kas pierāda tā uzticamību vai 
attiecīgā gadījumā tā apakšuzņēmēja 
uzticamību, neraugoties uz to, ka pastāv 
attiecīgais izslēgšanas iemesls, 
līgumslēdzēja iestāde var atkārtoti izvērtēt 
piedāvājuma izslēgšanu.

Pamatojums

Ir svarīgi paredzēt iespēju arī atcelt šā panta piemērošanu. Pretendentam nebūtu 
jānodarbojas ar savas reputācijas apliecināšanu, bet līgumslēdzējai iestādei būtu jāpieņem 
lēmums pret izslēgšanu, ja sniegti attiecīgie pierādījumi.

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
60. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pierādījumi, ka pretendenti vai 
kandidāti, sagatavojot savu piedāvājumu, 
ir ņēmuši vērā saistības attiecībā uz 
nodokļiem, vides aizsardzību, sociālo un 
darba aizsardzības noteikumu ievērošanu 
un darba apstākļiem, kuri ir spēkā 
dalībvalstī, reģionā vai apvidū, kur darbi 
jāveic vai pakalpojumi jānodrošina.

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
66. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot valsts normatīvos vai 
administratīvos aktus attiecībā uz atlīdzību 
par konkrētu pakalpojumu sniegšanu, 
līgumslēdzējas iestādes piešķir publiskus 
līgumus saskaņā ar šādiem kritērijiem:

Neskarot valsts normatīvos vai 
administratīvos aktus attiecībā uz atlīdzību 
par konkrētu pakalpojumu sniegšanu, 
līgumslēdzējas iestādes piešķir publiskus 
līgumus saimnieciski visizdevīgākajam un 
ilgtspējīgākajam piedāvājumam.

(a) saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums;
(b) viszemākās izmaksas.
Izmaksas pēc līgumslēdzējas iestādes 
izvēles var novērtēt, pamatojoties tikai uz 
cenu vai izmantojot rentabilitātes pieeju, 
piemēram, aprites cikla izmaksu pieeju, 
saskaņā ar 67. pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem.

Izmaksas novērtē, izmantojot rentabilitātes 
pieeju, piemēram, aprites cikla izmaksu 
pieeju, saskaņā ar 67. pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem.

2. Saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums, kā minēts 1. punkta 
a) apakšpunktā, no līgumslēdzējas 
iestādes perspektīvas tiek noteikts, 
pamatojoties uz kritērijiem, kas 
saistīti ar attiecīgā publiskā līguma 
priekšmetu. Minētie kritēriji 
papildus cenai vai izmaksām, kā 
minēts 1. punkta b) apakšpunktā, 
ietver citus kritērijus, kas saistīti ar 
attiecīgā publiskā līguma 
priekšmetu, kā:

2. Saimnieciski visizdevīgākais un 
ilgtspējīgākais piedāvājums tiek noteikts, 
pamatojoties uz kritērijiem, kas saistīti ar 
attiecīgā publiskā līguma priekšmetu.
Minētie kritēriji papildus cenai vai 
izmaksām (tostarp aprites cikla izmaksām, 
kā minēts 67. pantā) ietver citus kritērijus, 
kas saistīti ar attiecīgā publiskā līguma 
priekšmetu, piemēram:

(a) kvalitāte, ietverot tehniskās 
priekšrocības, estētiskās un funkcionālās 
īpašības, pieejamība, projektēšana visu 
lietotāju ērtībām, vides raksturlielumi un 
inovatīvais raksturs;

(a) kvalitāte, tostarp tehniskās 
priekšrocības, estētiskās un funkcionālās 
īpašības, pieejamība, projektēšana visu 
lietotāju ērtībām, vides un sociālie
raksturlielumi, kā arī inovatīvais raksturs;

(b) pakalpojumu līgumiem un līgumiem, 
kas saistīti ar būvdarbu projektēšanu, var 
ņemt vērā tā personāla organizāciju, 
kvalifikāciju un pieredzi, kurš norīkots 
attiecīgā līguma izpildei, paredzot, ka pēc 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas šādu 
personālu drīkst aizstāt tikai ar 
līgumslēdzējas iestādes piekrišanu, kam 
jāpārliecinās, ka aizstājēji nodrošina 
līdzvērtīgu organizāciju un kvalitāti;

(b) pakalpojumu līgumiem un līgumiem, 
kas saistīti ar būvdarbu projektēšanu, var 
ņemt vērā tā personāla organizāciju, 
kvalifikāciju un pieredzi, kurš norīkots 
attiecīgā līguma izpildei, kā arī ikviena 
apakšuzņēmēja kvalifikāciju un 
profesionālo darbību, paredzot, ka pēc 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas šādu 
personālu drīkst aizstāt tikai ar 
līgumslēdzējas iestādes piekrišanu, kam 
jāpārliecinās, ka aizstājēji nodrošina 
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līdzvērtīgu organizāciju, kvalifikāciju un 
pieredzi;

(c) pēcpārdošanas pakalpojumi un tehniskā 
palīdzība, piegādes datums un piegādes 
laikposms vai pabeigšanas laikposms;

(c) pēcpārdošanas pakalpojumi un tehniskā 
palīdzība, piegādes datums un piegādes 
laikposms vai pabeigšanas laikposms;

(d) pieprasīto būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu konkrētais ražošanas vai 
sniegšanas process vai citi aprites cikla 
posmi, kā minēts 2. panta 22. punktā, ciktāl 
minētie kritēriji ir norādīti saskaņā ar 
4. punktu un attiecas uz faktoriem, kas ir 
tieši iesaistīti šajos procesos un kas 
raksturo pieprasīto būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu konkrēto ražošanas vai 
sniegšanas procesu.

(d) pieprasīto būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu konkrētais ražošanas vai 
sniegšanas process vai citi aprites cikla 
posmi, kā minēts 2. panta 22. punktā, ciktāl 
minētie kritēriji ir norādīti saskaņā ar 
4. punktu un attiecas uz faktoriem, kas ir 
tieši iesaistīti šajos procesos un kas 
raksturo pieprasīto būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu konkrēto ražošanas vai 
sniegšanas procesu.

3. Dalībvalstis var noteikt, ka konkrēta 
veida līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanas pamatā ir saimnieciski 
visizdevīgākais piedāvājums, kā minēts 
1. punkta a) apakšpunktā un 2. punktā.
4. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritēriji nenodrošina līgumslēdzējai 
iestādei neierobežotu izvēles brīvību. Šie
kritēriji nodrošina efektīvas konkurences 
iespēju, un tos papildina ar prasībām, kas 
ļauj efektīvi pārbaudīt pretendentu sniegto 
informāciju. Līgumslēdzējas iestādes, 
pamatojoties uz pretendentu sniegto 
informāciju un pierādījumiem, efektīvi 
pārbauda, vai piedāvājumi atbilst līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem.

4. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritēriji ir saistīti ar līguma priekšmetu, tie 
nodrošina efektīvas un godīgas
konkurences iespēju, un tos papildina ar 
prasībām, kas ļauj efektīvi pārbaudīt 
pretendentu sniegto informāciju. 
Līgumslēdzējas iestādes, pamatojoties uz 
pretendentu sniegto informāciju un 
pierādījumiem, efektīvi pārbauda, vai 
piedāvājumi atbilst līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritērijiem.

5. Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minētajā gadījumā līgumslēdzēja iestāde 
paziņojumā par līgumu, uzaicinājumā 
apstiprināt ieinteresētību, iepirkuma 
procedūras dokumentos vai — konkursa 
dialoga gadījumā — aprakstošajā 
dokumentā norāda kritēriju relatīvo 
svērumu, ko tā izmantos, lai noteiktu 
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

5. Līgumslēdzēja iestāde paziņojumā par 
līgumu, uzaicinājumā apstiprināt 
ieinteresētību, iepirkuma procedūras 
dokumentos vai — konkursa dialoga 
gadījumā — aprakstošajā dokumentā 
norāda kritēriju relatīvo svērumu, ko tā 
izmantos, lai noteiktu saimnieciski 
visizdevīgāko un ilgtspējīgāko
piedāvājumu.

Kritērijiem piešķirto svērumu var izteikt, 
nosakot diapazonu ar attiecīgu maksimālo 
starpību.

Kritērijiem piešķirto svērumu var izteikt, 
nosakot diapazonu ar attiecīgu maksimālo 
starpību.
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Ja svērumu noteikšana nav iespējama 
objektīvu iemeslu dēļ, līgumslēdzēja 
iestāde norāda kritērijus, sakārtojot tos 
secībā pēc nozīmības.

Ja svērumu noteikšana nav iespējama 
objektīvu iemeslu dēļ, līgumslēdzēja 
iestāde norāda kritērijus, sakārtojot tos 
secībā pēc nozīmības.

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
67. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aprites cikla izmaksas aptver, ciktāl 
attiecināms, šādas preces, pakalpojuma vai 
būvdarbu aprites cikla izmaksas, kā 
definēts 2. panta 22. punktā:

1. Aprites cikla izmaksas aptver, ciktāl 
attiecināms, šādas preces, pakalpojuma vai 
būvdarbu aprites cikla izmaksas, kā 
definēts 2. panta 22. punktā:

(a) iekšējās izmaksas, tostarp izmaksas, kas 
saistītas ar iegādi, piemēram, ražošanas 
izmaksas, izmantošanu, piemēram, 
elektroenerģijas patēriņš un apkopes 
izmaksas, un aprites cikla beigām, 
piemēram, savākšanas un otrreizējas 
pārstrādes izmaksas, un

(a) iekšējās izmaksas, tostarp izmaksas, kas 
saistītas ar iegādi, piemēram, ražošanas 
izmaksas, izmantošanu, piemēram, 
elektroenerģijas patēriņš un apkopes 
izmaksas, un aprites cikla beigām, 
piemēram, savākšanas un otrreizējas 
pārstrādes izmaksas, un

(b) ārējās vides izmaksas, kas tieši saistītas 
ar aprites ciklu — ar nosacījumu, ka tās var
aprēķināt naudas izteiksmē un pārbaudīt,
— un kas var ietvert siltumnīcefekta gāzu 
un citu piesārņotāju emisijas izmaksas un 
citas klimata pārmaiņu mazināšanas 
izmaksas.

(b) ārējās izmaksas, tostarp sociālās un/vai
vides izmaksas, kas tieši saistītas ar aprites 
ciklu — ar nosacījumu, ka tās var izteikt
naudas izteiksmē un pārbaudīt — un kas 
var ietvert ražošanas ietekmi uz vidi un 
apkārtējām kopienām vai siltumnīcefekta 
gāzu emisijas un citu piesārņotāju emisijas 
izmaksas un citas klimata pārmaiņu 
mazināšanas izmaksas.

2. Ja līgumslēdzējas iestādes novērtē 
izmaksas, izmantojot aprites cikla izmaksu 
pieeju, tās iepirkuma procedūras 
dokumentos norāda metodiku, kas 
izmantota aprites cikla izmaksu 
aprēķināšanai. Izmantotajai metodikai
jāatbilst visiem šādiem nosacījumiem:

2. Ja līgumslēdzējas iestādes novērtē 
izmaksas, izmantojot aprites cikla izmaksu 
pieeju, tās iepirkuma procedūras 
dokumentos norāda metodiku, kas 
izmantota aprites cikla izmaksu 
aprēķināšanai, un ikvienam pretendentam 
sniedz aprites cikla izmaksu aprēķina 
metodi. Izmantotā metodika jāvienkāršo, 
lai to padarītu pieejamu MVU, un tai
jāatbilst visiem šādiem nosacījumiem:

(a) tā ir izstrādāta, pamatojoties uz 
zinātnisku informāciju, vai balstās uz 
citiem objektīvi pārbaudāmiem un 
nediskriminējošiem kritērijiem;

(a) tā ir izstrādāta, pamatojoties uz 
zinātnisku informāciju, vai balstās uz 
citiem objektīvi pārbaudāmiem un 
nediskriminējošiem kritērijiem;

(b) tā ir noteikta atkārtotai vai pastāvīgai 
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izmantošanai;
(c) tā ir pieejama visām ieinteresētajām 
personām.

(c) tā ir pieejama visām ieinteresētajām 
personām.

Līgumslēdzējas iestādes atļauj ekonomikas 
dalībniekiem, tostarp ekonomikas 
dalībniekiem no trešām valstīm, izmantot 
atšķirīgu metodiku piedāvājumu aprites 
cikla izmaksu noteikšanai ar nosacījumu, 
ka ekonomikas dalībnieki pierāda, ka šī 
metodika atbilst a), b) un c) apakšpunktā 
noteiktajām prasībām un ir līdzvērtīga 
līgumslēdzējas iestādes norādītajai 
metodikai.

Līgumslēdzējas iestādes atļauj ekonomikas 
dalībniekiem, tostarp ekonomikas 
dalībniekiem no trešām valstīm, izmantot 
atšķirīgu metodiku piedāvājumu aprites 
cikla izmaksu noteikšanai ar nosacījumu, 
ka ekonomikas dalībnieki pierāda, ka šī 
metodika atbilst a), b) un c) apakšpunktā 
noteiktajām prasībām un ir līdzvērtīga 
līgumslēdzējas iestādes norādītajai 
metodikai. Līgumslēdzējas iestādes var 
prasīt iesniegt trešo personu apstiprinātu 
dokumentu, lai apliecinātu līdzvērtību.

3. Ja kopēja metodika aprites cikla 
izmaksu aprēķināšanai ir pieņemta kā 
Savienības tiesību akta daļa, arī ar nozaru
regulējumā pieņemtajiem deleģētajiem
aktiem, to piemēro gadījumos, kad aprites 
cikla izmaksas ir ietvertas 66. panta 
1. punktā minētajos līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritērijos.

3. Jebkuru kopēju metodiku aprites cikla 
izmaksu aprēķināšanai, kas pieņemta kā 
Savienības tiesību akta daļa saskaņā ar 
nozaru tiesību aktiem vai kā Eiropas 
tehniskās specifikācijas daļa, uzskata par 
atbilstošu 2. punktā noteiktajiem 
kritērijiem, un to var ietvert 66. panta 
1. punktā minētajos līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritērijos.

Šādu tiesību aktu un deleģēto aktu saraksts 
ir ietverts XV pielikumā. Saskaņā ar 
89. pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus attiecībā uz šā saraksta 
atjaunināšanu, ja minētie grozījumi ir 
vajadzīgi saistībā ar jauna tiesību akta 
pieņemšanu vai šādu tiesību aktu atcelšanu 
vai grozīšanu.

Šādu tiesību aktu un deleģēto aktu saraksts 
ir ietverts XV pielikumā. Saskaņā ar 
89. pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus attiecībā uz šā saraksta 
atjaunināšanu, ja minētie grozījumi ir 
vajadzīgi saistībā ar jauna tiesību akta 
pieņemšanu vai šādu tiesību aktu atcelšanu 
vai grozīšanu.

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 3,. 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. un 2. punktā minētie 
paskaidrojumi var it sevišķi attiekties uz:

3. Šā panta 1. un 2. punktā minētie 
paskaidrojumi it sevišķi attiecas uz:

(d) vismaz līdzvērtīgu atbilstību Savienības 
tiesību aktos noteiktajām saistībām sociālo 
un darba tiesību jomā vai vides tiesību aktu 
jomā, vai starptautisko sociālo un vides 

(d) atbilstību Savienības vai valstu tiesību 
aktos un/vai koplīgumos noteiktajām 
saistībām sociālo un darba aizsardzības 
tiesību un darba apstākļu jomā vai vides 
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tiesību noteikumu jomā, kā uzskaitīts 
XI pielikumā, vai, ja tādi netiek piemēroti, 
citiem noteikumiem, kas nodrošina 
līdzvērtīgu aizsardzību;

tiesību aktu jomā, vai starptautisko sociālo 
un vides tiesību noteikumu jomā, kā 
uzskaitīts XI pielikumā, vai, ja tādi netiek 
piemēroti, citiem noteikumiem, kas 
nodrošina līdzvērtīgu aizsardzību;

(e) pretendenta iespējām saņemt valsts 
atbalstu.

(e) pretendenta iespējām saņemt valsts 
atbalstu.

4. Līgumslēdzēja iestāde pārbauda sniegto 
informāciju, apspriežoties ar pretendentu. 
Tā var noraidīt piedāvājumu tikai tad, ja 
liecības nepamato zemo cenas vai izmaksu 
līmeni, ņemot vērā 3. punktā minētos 
elementus.

4. Līgumslēdzēja iestāde pārbauda sniegto 
informāciju, apspriežoties ar pretendentu.
Tā noraida piedāvājumu tikai tad, ja 
liecības nepamato zemo cenas vai izmaksu 
līmeni, ņemot vērā 3. punktā minētos 
elementus, vai ja iesniegtais pamatojums 
nav pietiekams.

Līgumslēdzējas iestādes noraida 
piedāvājumu, ja tās ir konstatējušas, ka 
piedāvājums ir nepamatoti lēts, jo neatbilst 
Savienības tiesību aktos noteiktajām 
saistībām sociālo un darba tiesību jomā 
vai vides jomā, vai starptautisko sociālo 
un vides tiesību noteikumiem, kā 
uzskaitīts XI pielikumā.

Līgumslēdzējas iestādes noraida 
piedāvājumu, ja tās ir konstatējušas, ka 
piedāvājums ir nepamatoti lēts, jo neatbilst 
3. punkta d) apakšpunktā izklāstītajiem 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
70. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

70. pants 70. pants

Līgumu izpildes nosacījumi Līgumu izpildes nosacījumi
Līgumslēdzējas iestādes var paredzēt 
īpašus nosacījumus attiecībā uz līguma 
izpildi ar noteikumu, ka tie ir norādīti 
iepirkuma izsludināšanas paziņojumā vai 
specifikācijās. Minētie nosacījumi var jo 
īpaši attiekties uz sociālajiem un vides 
apsvērumiem. Tie var arī ietvert prasību, 
ka ekonomikas dalībnieki paredz 
kompensāciju par cenas svārstību izraisīto 
cenas pieauguma risku (riska 
ierobežošana), kas var ievērojami ietekmēt 
līguma izpildi.

Līgumslēdzējas iestādes var paredzēt 
īpašus nosacījumus attiecībā uz līguma 
izpildi ar noteikumu, ka tie ir norādīti 
iepirkuma izsludināšanas paziņojumā vai 
specifikācijās. Minētie nosacījumi var jo 
īpaši attiekties uz sociālajiem un vides 
apsvērumiem, un tajos iekļauj Savienības 
vai valstu tiesību aktos un/vai koplīgumos
noteiktās saistības sociālo un darba 
aizsardzības tiesību un darba apstākļu 
jomā vai vides tiesību aktu jomā, vai 
starptautisko sociālo un vides tiesību 
noteikumu jomā, kā uzskaitīts 
XI pielikumā, kuri ir spēkā dalībvalstī, 
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reģionā vai apvidū, kur darbi jāveic vai 
pakalpojumi jānodrošina.
Tie var arī ietvert prasību, ka ekonomikas 
dalībnieki paredz kompensāciju par cenas 
svārstību izraisīto cenas pieauguma risku 
(izmantojot dažādas riska ierobežošanas 
stratēģijas, tostarp cenas pielāgošanas 
formulas), kas var ievērojami ietekmēt 
līguma izpildi.

Pamatojums

Pienākumi, kas saistīti ar aizsardzību sociālajā un darba jomā un darba apstākļiem, ir skaidri 
jānosaka līguma izpildes klauzulās, lai nodrošinātu to ievērošanu.

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
71. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzējas iestādes pēc pašu 
iniciatīvas vai saskaņā ar dalībvalsts 
prasībām iepirkuma procedūras 
dokumentos var pieprasīt, lai pretendents 
savā piedāvājumā norādītu tās līguma 
daļas, kuru izpildei tas ir paredzējis slēgt 
apakšuzņēmuma līgumus ar trešām 
personām, un visus ierosinātos 
apakšuzņēmējus.

1. Līgumslēdzējas iestādes pēc pašu 
iniciatīvas vai saskaņā ar dalībvalsts 
prasībām iepirkuma procedūras 
dokumentos pieprasa, lai pretendents savā 
piedāvājumā norāda tās līguma daļas, kuru 
izpildei tas ir paredzējis slēgt 
apakšuzņēmuma līgumus ar trešām 
personām, un visus ierosinātos 
apakšuzņēmējus, sniedzot informāciju par 
apakšuzņēmēju, tostarp norādot tā vārdu, 
uzvārdu vai nosaukumu, 
kontaktinformāciju un likumīgos 
pārstāvjus.

1.a Līgumslēdzēja iestāde iepirkuma 
dokumentos norāda, ka nosacījumus un 
prasības, ko piemēro pretendentam, 
piemēro arī ikvienai trešajai pusei, kas 
pilda līguma daļu kā apakšuzņēmējs.
1.b Jebkādas pārmaiņas apakšuzņēmēju 
ķēdē ierosina ekonomikas dalībnieks un 
apstiprina līgumslēdzēja iestāde. 
Gadījumā, ja ierosinātajās pārmaiņās 
paredzēta arī jauna apakšuzņēmēja 
iesaistīšanās, galvenais darbuzņēmējs 
norāda tā vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, 
kontaktinformāciju un likumīgos 
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pārstāvjus.
1.c Ierosinātās pārmaiņas noraida, ja ar 
tām negarantē, ka tiek ievērots 1.a punkts. 
7. Līgumslēdzēja iestāde līgumā ar 
galveno darbuzņēmēju un attiecīgi 
galvenais darbuzņēmējs un visi pārējie 
pakārtotie darbuzņēmēji līgumos ar 
saviem apakšuzņēmējiem paredz, ka 
gadījumā, ja viņiem ir pamats uzskatīt, ka 
viņu tiešais apakšuzņēmējs pārkāpj 
2. apakšpunktā minētos noteikumus, 
tiešais apakšuzņēmējs nekavējoties veic 
korektīvus pasākumus un gadījumā, ja 
šādi pasākumi netiek veikti, attiecīgā 
līguma darbība tiek izbeigta.
8. Ja līguma izbeigšana un attiecīgā 
apakšuzņēmēja aizstāšana notiek 
uzņēmuma īpašnieka maiņas veidā, kā 
definēts Direktīvā 2001/23/EK, piemēro 
minētās direktīvas noteikumus.

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
72. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr pirmo daļu nepiemēro gadījumā, 
kad pēc uzņēmuma pārstrukturēšanas 
darbībām vai maksātnespējas sākotnējā 
darbuzņēmēja pienākumus kopumā vai 
daļēji pārņem cits ekonomikas dalībnieks, 
kas atbilst sākotnēji noteiktajiem 
kvalifikācijas atlases kritērijiem, ar 
nosacījumu, ka tas nerada citus būtiskus 
līguma grozījumus un nav iecerēts ar mērķi 
izvairīties no šīs direktīvas piemērošanas.

Tomēr pirmo daļu nepiemēro gadījumā, 
kad pēc uzņēmuma pārstrukturēšanas 
darbībām vai maksātnespējas sākotnējā 
darbuzņēmēja pienākumus kopumā vai 
daļēji pārņem cits ekonomikas dalībnieks, 
kas atbilst sākotnēji noteiktajiem 
kvalifikācijas atlases kritērijiem, ar 
nosacījumu, ka tas nerada citus būtiskus 
līguma grozījumus un nav iecerēts ar mērķi 
izvairīties no šīs direktīvas piemērošanas.
Pirmo daļu nepiemēro arī līgumslēdzējas 
iestādes restrukturizācijas gadījumā, jo 
līgumslēdzējai iestādei ir tiesības nodot 
līgumu trešai personai, kas atbild par 
līgumslēdzējas iestādes pienākumiem.
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Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums
73. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka līgumslēdzējām 
iestādēm saskaņā nosacījumiem valsts 
tiesību aktos, ko piemēro attiecībā uz 
līgumiem, ir iespēja izbeigt publisku 
līgumu tā darbības laikā, ja ir izpildīts kāds 
no šiem nosacījumiem:

Dalībvalstis nodrošina, ka, izbeidzot 
publiskā iepirkuma līgumu, tiek ievērotas 
valsts līgumtiesības. Sniedzot iespēju
līgumslēdzējām iestādēm saskaņā ar 
nosacījumiem valsts tiesību aktos, ko 
piemēro attiecībā uz līgumiem, izbeigt 
publisku līgumu tā darbības laikā, 
dalībvalstis var pieprasīt, lai tiktu izpildīts 
kāds no šiem nosacījumiem:

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
73.a pants (jauns) III sadaļā – 1. nodaļā

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm ir plaša rīcības brīvība 
organizēt pakalpojumu sniedzēju atlasi tā, 
kā tās uzskata par atbilstīgu, un tās var 
pašas brīvi sniegt sociālos pakalpojumus 
un citus īpašus pakalpojumus vai 
organizēt to sniegšanu jebkādā citā veidā, 
kas nav saistīts ar publisko līgumu 
slēgšanu. Šo direktīvu nepiemēro īpašām 
valstu procedūrām, proti, procedūrām, 
kas pamatojas uz lietotāja brīvību 
izvēlēties pakalpojumu sniedzējus (t. i., 
kuponu sistēma, brīvas izvēles modelis, 
trīspusējas attiecības), vai arī uz principu, 
ka visiem pakalpojumu sniedzējiem, kas 
atbilst iepriekš noteiktiem tiesību aktu 
noteikumiem, jābūt iespējai neatkarīgi no 
to juridiskās formas sniegt pakalpojumus,
ja vērā ir ņemti vispārējie principi par 
vienlīdzīgu attieksmi, pārredzamību un 
nediskrimināciju.

Grozījums Nr. 49
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Direktīvas priekšlikums
76. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis ievieš atbilstīgas procedūras 
to līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanai, uz 
kuriem attiecas šī nodaļa, nodrošinot 
pilnīgu atbilstību pārredzamības un 
vienlīdzīgas attieksmes principiem 
attiecībā pret ekonomikas dalībniekiem un 
ļaujot līgumslēdzējām iestādēm ņemt vērā 
attiecīgo pakalpojumu specifiku.

1. Dalībvalstis ievieš atbilstīgas procedūras 
to līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanai, uz 
kuriem attiecas šī nodaļa, nodrošinot 
pilnīgu atbilstību pārredzamības,
nediskriminācijas un vienlīdzīgas 
attieksmes principiem attiecībā pret 
ekonomikas dalībniekiem un ļaujot 
līgumslēdzējām iestādēm ņemt vērā 
attiecīgo pakalpojumu specifiku.

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
76. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
līgumslēdzējas iestādes var ņemt vērā 
nepieciešamību nodrošināt pakalpojumu 
kvalitāti, nepārtrauktību, pieejamību un 
vispusību, dažādu kategoriju lietotāju 
īpašās vajadzības, lietotāju iesaistīšanos un 
iespējas, kā arī inovācijas. Dalībvalstis var 
arī noteikt, ka pakalpojumu sniedzēju 
neizvēlas, pamatojoties tikai uz 
pakalpojuma sniegšanas cenu.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
līgumslēdzējas iestādes ņem vērā 
nepieciešamību nodrošināt augstu
pakalpojumu kvalitāti, nepārtrauktību, 
pieejamību, cenu pieejamību un vispusību, 
dažādu kategoriju lietotāju, tostarp 
nelabvēlīgu un neaizsargātu grupu īpašās 
vajadzības, lietotāju apmierinātību un 
sociālo integrāciju, lietotāju iesaistīšanos 
un iespējas un attiecīgā gadījumā
inovāciju. Dalībvalstis nodrošina, ka 
pakalpojumu sniedzēju neizvēlas, 
pamatojoties tikai uz pakalpojuma 
sniegšanas cenu. Sagatavojot kvalitātes 
kritērijus, līgumslēdzējas iestādes var 
atsaukties uz kritērijiem, kas norādīti 
brīvprātīgajā Eiropas kvalitātes sistēmā 
sociālo pakalpojumu jomā.
2.a Līgumslēdzējas iestādes var izvēlēties 
ierobežot dalību piedāvājumu procedūrā 
par sociālo un veselības pakalpojumu 
sniegšanu, ļaujot piedalīties tikai 
bezpeļņas organizācijām, ja valsts tiesību 
aktos, kas ir savienojami ar Eiropas 
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tiesību aktiem, ir paredzēta ierobežota 
piekļuve konkrētiem pakalpojumiem 
bezpeļņas organizāciju labā saskaņā ar 
Tiesas jurisprudenci. Iepirkuma 
izsludināšanas paziņojumā ietver atsauci 
uz šo noteikumu. Jāievēro pārredzamības 
un vienlīdzīgas attieksmes pamatprincipi.

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums
84. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Gada ziņojumā jāiekļauj arī piedāvāto 
cenu un jau īstenoto līgumu faktisko 
izmaksu ikgadējais salīdzinājums un 
potenciālā ietekme uz piegādātāju 
nodarbinātā personāla skaita izmaiņām.

Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums
85. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) izraudzītā pretendenta vārds un uzvārds 
vai nosaukums un iemesli, kuru dēļ atlasīts
viņa piedāvājums, kā arī — ja tas ir 
zināms — cik lielu līguma vai vispārīgās 
vienošanās daļu izraudzītais pretendents ar 
apakšuzņēmuma līgumu plāno nodot 
izpildei trešām personām;

(e) izraudzītā pretendenta vārds un uzvārds 
vai nosaukums un iemesli, kuru dēļ izvēlēts
viņa piedāvājums, kā arī — ja tas ir zināms 
— cik lielu līguma vai vispārīgās 
vienošanās daļu izraudzītais pretendents ar 
apakšuzņēmuma līgumu plāno nodot 
izpildei trešām personām, un informācija 
par viņu apakšuzņēmējiem, tostarp to 
vārds un uzvārds vai nosaukums, 
kontaktinformācija un likumīgie 
pārstāvji;

Grozījums Nr. 53

Direktīvas priekšlikums
87. pants – 3. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka ieinteresētajiem 
ekonomikas dalībniekiem ir ērta piekļuve 
atbilstīgai informācijai par pienākumiem 
saistībā ar nodokļiem, vides aizsardzību un 
sociālajām un darba tiesību saistībām, kas 
ir spēkā attiecīgajā dalībvalstī, reģionā vai 
teritorijā, kurā veiks būvdarbus vai sniegs 
pakalpojumus, un ko piemēros objektā 
veiktajiem būvdarbiem vai sniegtajiem 
pakalpojumiem līguma izpildes laikā.

Dalībvalstis nodrošina, ka ieinteresētajiem 
ekonomikas dalībniekiem ir ērta piekļuve 
atbilstīgai informācijai par pienākumiem 
saistībā ar nodokļiem, vides aizsardzību un 
sociālajiem un darba aizsardzības
noteikumiem un darba apstākļiem, kas ir 
spēkā attiecīgajā dalībvalstī, reģionā vai 
teritorijā, kurā veiks būvdarbus vai sniegs 
pakalpojumus, un ko piemēros objektā 
veiktajiem būvdarbiem vai sniegtajiem 
pakalpojumiem līguma izpildes laikā.
Dalībvalstis nodrošina, ka līgumslēdzējas 
iestādes norāda, kur līguma dokumentos 
var atrast informāciju.

Grozījums Nr. 54

Direktīvas priekšlikums
VIII pielikums – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„standarts” ir tehniskā specifikācija, ko 
atkārtotai vai pastāvīgai piemērošanai
apstiprinājusi atzīta standartizācijas 
institūcija un kuras ievērošana nav 
obligāta, un kura iedalās divās kategorijās:

„standarts” ir tehniska specifikācija, ko 
atkārtotai vai pastāvīgai lietošanai
vienprātīgi pieņēmusi un apstiprinājusi 
atzīta standartizācijas organizācija, kuras 
ievērošana nav obligāta, un kura ietilpst 
kādā no šādām kategorijām:

Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums
XVI pielikums – 6. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- Arodbiedrību sniegtie pakalpojumi svītrots
- Neatliekamie medicīniskie pakalpojumi
- Skolēnu un studentu transports
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