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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
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 9. pantu Savienībai, 
nosakot un īstenojot savu politiku un 
pasākumus, ir jāņem vērā prasības, kas 
saistītas ar augsta nodarbinātības līmeņa 
veicināšanu, atbilstīga sociālās 
aizsardzības līmeņa nodrošināšanu, 
sociālās atstumtības apkarošanu, kā arī ar 
izglītības, mācību un cilvēku veselības 
aizsardzības līmeņa paaugstināšanu. Šī 
direktīva veicina minēto mērķu 
sasniegšanu, sekmējot ilgtspējīgu publisko 
iepirkumu, sociālo kritēriju integrēšanu 
visos iepirkuma procedūras posmos un 
tādu pienākumu ievērošanu, kas saistīti ar 
sociālajiem un nodarbinātības 
nosacījumiem, veselības aizsardzību un 
drošību darbā, sociālo nodrošinājumu un 
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darba apstākļiem, kā noteikts ES un 
valstu normatīvajos vai administratīvajos 
aktos, šķīrējtiesas nolēmumos, 
koplīgumos un līgumos, kā arī XI 
pielikumā minētajos starptautisko darba 
tiesību noteikumos, ko piemēro attiecīgo 
būvdarbu, pakalpojumu vai piegāžu 
veikšanas vietā; minētie pienākumi 
attiecas arī uz pārrobežu gadījumiem, kad 
vienas dalībvalsts darba ņēmēji sniedz 
pakalpojumus citā dalībvalstī.

Or. en

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. 2

Direktīvas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

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. 3

Direktīvas priekšlikums
5.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5c) Ar šo direktīvu nodrošina, ka tiek 
piemērota Direktīva 2001/23/EK par 
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzību 
uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai 
uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu 
īpašnieka maiņas gadījumā, lai 
nodrošinātu godīgas konkurences 
noteikumu ievērošanu un darba ņēmēju 
aizsardzību saistībā ar uzņēmuma 
īpašnieka maiņu. 

Or. en

Pamatojums
Ja valsts iestāde ar līgumu nodod privātā sektora pārstāvjiem funkcijas, ko iepriekš veikusi 
pati, var notikt pāreja Direktīvas par uzņēmumu īpašnieku maiņu nozīmē. Šādos gadījumos 
piemēro Direktīvu par uzņēmumu īpašnieku maiņu un ar to nodrošina būtisku informāciju un 
apspriežu procedūras un aizliedz veikt jebkādas izmaiņas attiecībā uz spēkā esošajiem darba 
nosacījumiem, tostarp darba ņēmēju atlaišanu.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
5.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5d) Līgumslēdzējām iestādēm ir plaša 
rīcības brīvība izmantot gan tehniskās 
specifikācijas, gan līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritērijus, lai 
sasniegtu savus mērķus, tostarp ar 
ilgtspējību saistītos mērķus. Šīs direktīvas 
mērķis nav papildus ierobežot tādu 
apsvērumu veidus, ko līgumslēdzēja 
iestāde var ņemt vērā ar tehniskajām 
specifikācijām vai piešķiršanas 
kritērijiem, ja tiek ievērots noteikums par 
saikni ar līguma priekšmetu.
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Or. en

Pamatojums
Ar publiskā iepirkuma noteikumiem ir jācenšas nodrošināt lielāku ilgtspējību. Tādēļ valsts 
iestādēm vajadzētu būt plašai rīcības brīvībai integrēt tehniskajās specifikācijās un 
piešķiršanas kritērijos ilgtspējības kritērijus, ja tie ir saistīti ar līguma priekšmetu (atbilstoši 
Eiropas judikatūrai publiskā iepirkuma jomā).

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
5.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5e) Tehniskās specifikācijas, līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijus 
un līguma izpildes nosacījumus diferencē 
pēc to nozīmes publiskā iepirkuma 
procesā, nevis pēc to satura. Ar 
tehniskajām specifikācijām līgumslēdzēja 
iestāde nosaka absolūtās prasības. 
Savukārt līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritēriji ļauj līgumslēdzējai 
iestādei salīdzināt attiecīgās priekšrocības, 
ko sniedz dažādas kritēriju kombinācijas. 
Visbeidzot, līguma izpildes klauzulas 
norāda, kādā veidā līgums ir jāizpilda.

Or. en

Pamatojums
The role of technical specifications, award criteria and contract performance clauses needs 
specification. The revision of the Directive provides the opportunity to clarify that they should 
be distinguished by their form and not by their content. This will open up the possibility of 
including sustainability objectives already in the technical specifications. Additionally, a 
distinction of technical specifications, award criteria and contract performance clauses by 
their content does not take into due consideration the "link to the subject matter" rule that 
applies for all three and it doesn't fully respect the contracting authorities' discretion to 
define and decide what they want to procure.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums
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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 
slēgšanu, piemēram, finansējot šādus 
pakalpojumus vai piešķirot licences vai 
atļaujas visiem ekonomikas dalībniekiem, 
kas atbilst nosacījumiem, kurus iepriekš 

(11) Citām pakalpojumu kategorijām pēc 
to būtības joprojām 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 valsts 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 nodrošinātu 
labāku šo pakalpojumu kvalitātes 
aizsardzību publiskajos līgumos, 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, būtu jānodrošina plaša rīcības 
brīvība dalībvalstīm organizēt pakalpojumu 
sniedzēju izvēli tā, kā tās uzskata par 
atbilstīgu. Valsts, reģionālo un vietējo 
iestāžu būtiskā nozīme un plašā rīcības 
brīvība vispārējas nozīmes pakalpojumu 
sniegšanā, pasūtīšanā un rīkošanā atbilst 
arī 26. protokolam par vispārējas nozīmes 
pakalpojumiem, Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 14. pantam un 
Pamattiesību hartas 36. pantam. Šīs 
direktīvas noteikumos ir ņemts vērā 
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noteikusi līgumslēdzēja iestāde, nenosakot 
nekādus ierobežojumus vai kvotas, ar 
nosacījumu, ka šāda sistēma nodrošina 
pietiekamu izsludināšanu un atbilst 
pārredzamības un nediskriminācijas 
principiem.

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, nodrošinot 
augstu kvalitātes līmeni, drošību un cenu 
pieejamību, vienlīdzīgu attieksmi un 
vispārējas pieejas un lietotāju tiesību 
veicināšanu. Minētais nozīmē, ka īpaši 
svarīgi ir tādi principi kā pakalpojumu 
kvalitāte, nodrošināšanas nepārtrauktība, 
pieejamība, esamība un vispusība, kā arī 
demokrātiskā kontrole un atbildība.
Dalībvalstīm un/vai līgumslēdzējām 
iestādēm arī turpmāk ir rīcības brīvība 
sniegt šos pakalpojumus pašām, tostarp 
vertikāli — sniedzot pakalpojumus 
„iekšēji”, 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 
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.

Or. en
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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. 7

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 
zemāko izmaksu gadījumā tie var brīvi 
noteikt atbilstīgus kvalitātes standartus, 
izmantojot tehniskās specifikācijas vai 
līguma izpildes nosacījumus.

(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 un 
citiem aprites cikla raksturlielumiem.
Tādēļ līgumslēdzējām iestādēm būtu 
jāpieņem līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritēriji, lai izvērtētu 
līgumslēdzējas iestādes ilgtspējības 
apsvērumus. Līgumslēdzējas iestādes var 
arī brīvi noteikt atbilstīgus ilgtspējības un 
kvalitātes standartus, izmantojot tehniskās 
specifikācijas vai līguma izpildes 
nosacījumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 8

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) Līgumslēdzējām iestādēm ir jānosaka 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritēriji, uz kuru pamata tās novērtēs 
piedāvājumus ar mērķi noteikt, kurš 
piedāvājums piedāvā vislabāko rezultātu 
par maksājamo cenu, ņemot vērā 
ilgtspējības apsvērumus. Šo kritēriju 
noteikšana ir atkarīga no līguma 
priekšmeta, jo ar šiem kritērijiem ir 
jānodrošina iespēja 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.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Šie nozaru pasākumi jāpapildina, 
veicot publiskā iepirkuma direktīvu 
pielāgojumus, kas līgumslēdzējām 
iestādēm to iepirkuma stratēģijā dotu 
iespēju virzīties uz stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķu sasniegšanu. Tāpēc 
šajā saistībā ir skaidri jānorāda, ka 
līgumslēdzējas iestādes var noteikt 

(40) Šie nozaru pasākumi jāpapildina, 
veicot publiskā iepirkuma direktīvu 
pielāgojumus, kas līgumslēdzējām 
iestādēm to iepirkuma stratēģijā dotu 
iespēju virzīties uz stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķu sasniegšanu. Tāpēc 
šajā saistībā būtu skaidri jānorāda, ka 
līgumslēdzējām iestādēm būtu jānosaka
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saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu 
un zemākās izmaksas, izmantojot aprites 
cikla izmaksu pieeju, ar noteikumu, ka 
izmantojamā metodika ir noteikta objektīvā 
un nediskriminējošā veidā un ir pieejama 
visām ieinteresētajām personām. Aprites 
cikla izmaksu jēdziens ietver visas 
izmaksas būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu aprites cikla laikā, proti, gan 
to iekšējas izmaksas (piemēram, izstrāde, 
ražošana, izmantošana, apkope un 
likvidēšanas izmaksas aprites cikla beigās), 
gan to ārējās izmaksas, ar nosacījumu, ka 
tās var izteikt naudas izteiksmē un 
uzraudzīt. Savienības līmenī jāizstrādā 
kopējas metodikas aprites cikla izmaksu 
aprēķināšanai attiecībā uz piegāžu vai 
pakalpojumu konkrētām kategorijām; ja 
šāda metodika ir izstrādāta, tās 
izmantošana būtu jāpadara obligāta.

saimnieciski visizdevīgākais un 
ilgtspējīgākais piedāvājums, izmantojot 
aprites cikla izmaksu pieeju, ar noteikumu, 
ka izmantojamā metodika ir noteikta 
objektīvā un nediskriminējošā veidā un ir 
pieejama visām ieinteresētajām personām. 
Aprites cikla izmaksu jēdziens ietver visas 
izmaksas būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu aprites cikla laikā, proti, gan 
to iekšējas izmaksas (piemēram, izstrāde, 
ražošana, izmantošana, apkope un 
likvidēšanas izmaksas aprites cikla beigās), 
gan to ārējās izmaksas, ar nosacījumu, ka 
tās var izteikt naudas izteiksmē un 
uzraudzīt. Savienības līmenī jāizstrādā 
kopējas metodikas aprites cikla izmaksu 
aprēķināšanai attiecībā uz piegāžu vai 
pakalpojumu konkrētām kategorijām; ja 
šāda metodika ir izstrādāta, tās 
izmantošana būtu jāpadara obligāta.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

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 

Turklāt tehniskajās specifikācijās un 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijos līgumslēdzējām iestādēm būtu 
jābūt iespējai atsaukties uz tādiem aprites 
cikla raksturlielumiem kā konkrēts
ražošanas process, tostarp, piemēram, 
sociālie un vides aspekti, konkrēts
pakalpojumu sniegšanas veids, 
funkcionālās vai rezultātu prasības, kuru 
mērķis ir maksimāli samazināt vai 
palielināt ietekmi uz vidi vai sociālo 
ietekmi, vai konkrēts process jebkurā citā 
preces vai pakalpojuma aprites cikla 
posmā, ar nosacījumu, ka tie ir saistīti ar 
līguma priekšmetu. Noteikums par saikni 
ar līguma priekšmetu būtu jāinterpretē 
plaši. Tādēļ, lai publiskajā iepirkumā labāk 
integrētu sociālos apsvērumus, iepirkumu 
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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 
organizāciju, kvalifikāciju un pieredzi, kas 
norīkots attiecīgā līguma izpildei, jo tas var 
ietekmēt līguma izpildes kvalitāti un 
rezultātā arī piedāvājuma saimniecisko 
vērtību.

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, piemēram, attiekties uz ražošanas 
procesā iesaistīto darbinieku veselības 
aizsardzību, dzimumu līdzsvaru (piem., 
vienādu atalgojumu un darba un privātās 
dzīves līdzsvaru), pieeju arodmācībām uz 
vietas, lietotāju iesaistīšanu un 
apspriedēm ar tiem, cenu pieejamību, 
cilvēktiesībām, ētisku tirdzniecību, vai var 
būt paredzēti tam, lai veicinātu nelabvēlīgā 
stāvoklī nonākušu un mazaizsargātām 
sabiedrības grupām piederīgu personu 
(piemēram, personu, kurām ilgstoši nav 
darba, romu, migrantu vai gados jaunu 
un vecu darba ņēmēju), 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 
būvdarbu projektēšanu, līgumslēdzējām 
iestādēm būtu jābūt arī iespējai kā 
tehniskās specifikācijas 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 
ilgtspējīgumu, un rezultātā arī piedāvājuma 
saimniecisko vērtību. Līgumslēdzējas 
iestādes tehniskajās specifikācijās vai 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijos var ietvert arī sociālos 
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apsvērumus, kas attiecas uz ārējām 
sociālajām izmaksām, kuras ir tieši 
saistītas ar aprites ciklu, piemēram, 
ražošanas ietekmi uz apkārtējo vidi un 
tuvējām kopienām. Līgumslēdzējām 
iestādēm tehniskajās specifikācijās būtu 
jānosaka pienākumi, kas saistīti ar 
sociālajiem un nodarbinātības 
nosacījumiem, veselības aizsardzību un 
drošību darbā, sociālo nodrošināšanu un 
darba apstākļiem, kā noteikts ES un valsts 
normatīvajos un administratīvajos aktos, 
šķīrējtiesas nolēmumos, koplīgumos un 
līgumos, kā arī XI pielikumā minētajos 
starptautisko darba tiesību noteikumos, 
kurus piemēro attiecīgo būvdarbu, 
pakalpojumu vai piegāžu veikšanas vietā; 
minētie pienākumi attiecas arī uz 
pārrobežu gadījumiem, kad kādas 
dalībvalsts darba ņēmēji sniedz 
pakalpojumus citā dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums
Ja valsts iestāde ar līgumu nodod privātā sektora pārstāvjiem funkcijas, ko iepriekš veikusi 
pati, var notikt pāreja Direktīvas par uzņēmumu īpašnieku maiņu nozīmē. Šādos gadījumos 
piemēro Direktīvu par uzņēmumu īpašnieku maiņu un ar to nodrošina būtisku informāciju un 
apspriežu procedūras un aizliedz veikt jebkādas izmaiņas attiecībā uz spēkā esošajiem darba 
nosacījumiem, tostarp darba ņēmēju atlaišanu.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu 
piedāvājumi, kas šķiet nepamatoti lēti, 
iespējams, balstās uz tehniski, ekonomiski 
vai juridiski kļūdainiem pieņēmumiem vai 
praksi. Lai novērstu iespējamos trūkumus 
līguma izpildes laikā, būtu jānosaka 
pienākums līgumslēdzējām iestādēm 
pieprasīt norādītās cenas paskaidrojumu, ja 
piedāvājuma cenas ir būtiski zemākas par 

(42) Būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu 
piedāvājumi, kas šķiet nepamatoti lēti, 
iespējams, balstās uz tehniski, ekonomiski 
vai juridiski kļūdainiem pieņēmumiem vai 
praksi. Lai novērstu iespējamos trūkumus 
līguma izpildes laikā, būtu jānosaka 
pienākums līgumslēdzējām iestādēm 
pieprasīt norādītās cenas paskaidrojumu, ja 
piedāvājuma cenas ir būtiski zemākas par 



PA\901907LV.doc 15/48 PE485.939v02-00

LV

citu pretendentu pieprasītajām cenām. Ja 
pretendents nevar sniegt pietiekošu 
paskaidrojumu, līgumslēdzējai iestādei 
būtu jābūt tiesībām noraidīt piedāvājumu. 
Noraidījumam būtu jābūt obligātam 
gadījumos, kad līgumslēdzēja iestāde ir 
konstatējusi, ka nepamatoti zemā pieprasītā 
cena izriet no neatbilstības Savienības 
sociālo, darba vai vides tiesību aktu, vai 
starptautisko darba tiesību noteikumu 
jomā.

citu pretendentu pieprasītajām cenām. Ja 
pretendents nevar sniegt pietiekošu 
paskaidrojumu, līgumslēdzējai iestādei 
piedāvājums būtu jānoraida. 
Noraidījumam būtu jābūt obligātam 
gadījumos, kad līgumslēdzēja iestāde ir 
konstatējusi, ka nepamatoti zemā pieprasītā 
cena izriet no neatbilstības Savienības 
tiesību aktiem vides tiesību jomā vai 
pienākumiem, kas saistīti ar sociālajiem 
un nodarbinātības nosacījumiem, 
veselības aizsardzību un drošību darbā, 
sociālo nodrošināšanu un darba 
apstākļiem, kā noteikts ES un valsts 
normatīvajos un administratīvajos aktos, 
šķīrējtiesas nolēmumos, koplīgumos un 
līgumos, kā arī XI pielikumā minētajos 
starptautisko darba tiesību noteikumos, 
kurus piemēro attiecīgo būvdarbu, 
pakalpojumu vai piegāžu veikšanas vietā;
minētie pienākumi attiecas arī uz 
pārrobežu gadījumiem, kad kādas 
dalībvalsts darba ņēmēji sniedz 
pakalpojumus citā dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 12

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 —

(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 —
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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.

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. Attiecībā uz 
pienākumiem, kas saistīti ar sociālajiem 
un nodarbinātības nosacījumiem, 
veselības aizsardzību un drošību darbā, 
sociālo nodrošināšanu un darba 
apstākļiem, kā noteikts ES un valstu 
normatīvajos un administratīvajos aktos, 
šķīrējtiesas nolēmumā, koplīgumā vai 
līgumos, kā arī XI pielikumā minētajos 
starptautisko darba tiesību noteikumos, 
kurus piemēro attiecīgo būvdarbu, 
pakalpojumu vai piegāžu veikšanas vietā, 
līgumslēdzējām iestādēm būtu jāparedz 
noteikumi, lai noteiktu konkrētu 
aizsardzības līmeni līguma izpildes 
klauzulās.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Publiskā līguma izpildes laikā ir
piemērojami spēkā esošie Savienības un 
valsts tiesību akti, noteikumi un koplīgumi 
par nodarbinātības nosacījumiem un darba 
drošību ar nosacījumu, ka šie noteikumi 
un to piemērošana atbilst Savienības 
tiesību aktiem. Pārrobežu situācijās, kad 
vienas dalībvalsts darba ņēmēji sniedz 
pakalpojumus citā dalībvalstī, lai izpildītu 
publisku līgumu, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1996. gada 16. decembra 
Direktīvā 96/71/EK par darba ņēmēju 
norīkošanu darbā pakalpojumu 
sniegšanas jomā ir paredzēti obligātie 

(44) Publiskā līguma izpildes laikā, cita 
starpā arī pārrobežu gadījumos, kad 
kādas dalībvalsts darba ņēmēji sniedz 
pakalpojumus citā dalībvalstī, būtu 
jāpiemēro attiecīgo būvdarbu, 
pakalpojumu vai piegāžu veikšanas vietā
spēkā esošie Savienības un valsts tiesību 
akti, noteikumi un koplīgumi par 
nodarbinātības nosacījumiem un darba 
drošību. Ja valsts tiesību aktos ir paredzēti 
attiecīgi noteikumi, tad minēto pienākumu 
nepildīšanu var uzskatīt par smagu 
pārkāpumu no ekonomikas dalībnieka 
puses, kas var novest pie ekonomikas 
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nosacījumi, kas uzņēmējvalstī ir jāievēro 
attiecībās ar norīkoto darba ņēmēju. Ja 
valsts tiesību aktos ir paredzēti attiecīgi 
noteikumi, tad minēto pienākumu 
nepildīšanu var uzskatīt par smagu 
pārkāpumu no ekonomikas dalībnieka 
puses, kas var novest pie ekonomikas 
dalībnieka izslēgšanas no dalības publiska 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūrā.

dalībnieka izslēgšanas no dalības publiska 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūrā.

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina visu ar darba aizsardzību un darba apstākļiem saistīto noteikumu, tostarp visu 
koplīgumu, piemērojamība, tostarp darba ņēmēju norīkošanas gadījumā. Tiesas spriedums 
lietā C-346/06 (Rüffert) ar Direktīvu 96/71/EK noteiktos pamatstandartus interpretē kā 
maksimālos standartus, kurus piemēro tikai vispārēji saistošiem koplīgumiem un minimālajai 
algai; tomēr ir jānodrošina vienlīdzīga attieksme pret visiem darba ņēmējiem.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 22.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.a „aprites cikla raksturlielumi” ir 
elementi, kas saistīti ar jebkuru preces 
lietošanas vai būvdarbu veikšanas, vai 
pakalpojuma sniegšanas gaitu, kā noteikts 
šā panta 22. punktā. Aprites cikla 
raksturlielumi var būt neredzami 
raksturlielumi, kas piemīt precei sakarā 
ar iespējām, kuras izvēlētas ražošanas 
laikā vai citā ar lietošanu nesaistītā 
aprites cikla posmā.

Or. en

Pamatojums

Aprites cikla raksturlielumi ir būtiski valsts iestādēm ilgtspējības apsvērumu iekļaušanai. Tie 
būtu jādefinē, lai paskaidrotu, kā tos var iekļaut tehniskajās specifikācijās un līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijos.
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Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka līgumslēdzējām 
iestādēm ir jāpiemēro konkursa 
procedūra ar sarunām vai konkursa 
dialogs, ja publisks līgums var būt saistīts 
ar uzņēmuma īpašnieka maiņu.

Or. en

Pamatojums

Ja valsts iestāde ar līgumu nodod privātā sektora pārstāvjiem funkcijas, ko iepriekš veikusi 
pati, var notikt pāreja Direktīvas par uzņēmumu īpašnieku maiņu nozīmē. Šādos gadījumos 
piemēro Direktīvu par uzņēmumu īpašnieku maiņu un ar to nodrošina būtisku informāciju un 
apspriežu procedūras un aizliedz veikt jebkādas izmaiņas attiecībā uz spēkā esošajiem darba 
nosacījumiem, tostarp darba ņēmēju atlaišanu.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – 4. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) sakarā ar prasībām par apspriešanos 
ar darba ņēmēju pārstāvjiem attiecībā uz 
darbiem vai pakalpojumiem, kas ietekmē 
personālu.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tehniskās specifikācijas, kā noteikts 
VIII pielikuma 1. punktā, izklāsta 
iepirkuma procedūras dokumentos. 
Tehniskajās specifikācijās nosaka 

Tehniskās specifikācijas, kā noteikts 
VIII pielikuma 1. punktā, izklāsta 
iepirkuma procedūras dokumentos. 
Tehniskajās specifikācijās nosaka 
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būvdarbu, pakalpojuma vai piegādes 
raksturlielumus.

būvdarbu, pakalpojuma vai piegādes 
raksturlielumus, lai sasniegtu 
līgumslēdzējas iestādes mērķus, tostarp
ilgtspējības mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šie raksturlielumi var arī attiekties uz 
pieprasīto būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu īpašu ražošanas vai 
sniegšanas procesu vai jebkuru citu to
aprites cikla posmu, kā minēts 2. panta 
22. punktā.

Šie raksturlielumi var arī attiekties uz 
pieprasīto būvdarbu, piegāžu vai
pakalpojumu īpašu ražošanas vai 
sniegšanas procesu vai visiem citiem 
aprites cikla raksturlielumiem, kā minēts 
2. panta 22.a punktā (jauns). 

Minētais var ietvert:

Or. en

Pamatojums
Sociālie kritēriji ir jāiekļauj visos publiskā iepirkuma procesa posmos. Valsts iestādēm 
vajadzētu būt iespējai jau tehniskajās specifikācijās pieprasīt konkrētu sociālo kritēriju 
ievērošanu. Tā kā personāla organizācija, kvalifikācija un pieredze ievērojami ietekmē 
būvdarbu vai pakalpojumu kvalitāti un ilgtspējību, vajadzētu būt iespējai pieprasīt konkrētu 
elementu iekļaušanu jau tehniskajās specifikācijās.

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) sociālos kritērijus, piemēram, 
pienācīgu darba apstākļu nodrošināšanu, 
veselības aizsardzības un drošības 
noteikumus, sarunas par darba 
koplīguma slēgšanu, dzimumu līdzsvaru 
(piem., vienādu atalgojumu un darba un 
privātās dzīves līdzsvaru), sociālo 
integrāciju, tostarp darba iespēju 
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nodrošināšanu darba ņēmējiem ar 
invaliditāti, nelabvēlīgā stāvoklī 
nonākušiem vai mazaizsargātiem darba 
ņēmējiem, vai pieeju arodmācībām uz 
vietas, lietotāju iesaistīšanu un apspriedes 
ar tiem, cenu pieejamību, cilvēktiesības 
un ētisku tirdzniecību;

Or.en

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) sociālos apsvērumus attiecībā uz 
ārējām sociālajām izmaksām, kas ir tieši 
saistītas ar aprites ciklu, kā minēts 
2. panta 22. punktā, piemēram, ražošanas 
ietekmi uz apkārtējo vidi un tuvējām 
kopienām;

Or. en

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 1. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) attiecībā uz pakalpojumu līgumiem un 
līgumiem, kas saistīti ar būvdarbu 
projektēšanu — līguma izpildei norīkotā 
personāla organizāciju, kvalifikāciju un 
pieredzi.

Or. en

Grozījums Nr. 22
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Direktīvas priekšlikums
40. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes tehniskajās 
specifikācijās kā daļu no absolūtajām 
prasībām dalībai konkursā par līgumu 
skaidri nosaka pienākumus, kas saistīti ar 
tādiem sociālajiem un nodarbinātības 
nosacījumiem kā veselības aizsardzība un 
drošība darbā, sociālā nodrošināšana un 
darba apstākļi, kā noteikts ES un valstu 
normatīvajos un administratīvajos aktos, 
šķīrējtiesas nolēmumos, koplīgumos un 
līgumos, kā arī XI pielikumā minētajos 
starptautisko darba tiesību noteikumos, 
kurus piemēro attiecīgo būvdarbu, 
pakalpojumu vai piegāžu izpildes vietā.

Or. en

Pamatojums
Pienākumi, kas saistīti ar aizsardzību sociālajā un nodarbinātības jomā un darba apstākļiem, 
būtu jānosaka tehniskajās specifikācijās kā obligātās prasības, kuras ir jāievēro, lai personu 
uzskatītu par kandidātu.

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ar darbības rezultātiem vai 
funkcionālām prasībām, ietverot vides 
raksturlielumus, ar nosacījumu, ka šie 
raksturlielumi ir pietiekami precīzi, lai 
pretendenti varētu noteikt līguma 
priekšmetu un lai līgumslēdzējas iestādes 
varētu piešķirt līguma slēgšanas tiesības;

(a) ar darbības rezultātiem vai 
funkcionālām prasībām, ietverot vides un 
sociālos raksturlielumus, ar nosacījumu, ka 
šie raksturlielumi ir pietiekami precīzi, lai 
pretendenti varētu noteikt līguma 
priekšmetu un lai līgumslēdzējas iestādes 
varētu piešķirt līguma slēgšanas tiesības, 
tostarp — atbilstīgi 1. punktam — ar 
prasībām, kas saistītas ar attiecīgo 
būvdarbu, piegāžu un pakalpojumu 
aprites cikla raksturlielumiem, kā minēts 
2. panta 22.a punktā (jauns);
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Or. en

Grozījums Nr. 24

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 tiesību aktos 
noteiktajām saistībām vides jomā vai 
saistībām, kas attiecas uz sociālajiem un 
nodarbinātības nosacījumiem, piemēram, 
veselības aizsardzību un drošību darbā, 
sociālo nodrošināšanu un darba 
apstākļiem, kā noteikts ES un valstu 
normatīvajos un administratīvajos aktos, 
šķīrējtiesas nolēmumos, koplīgumos un 
līgumos, kā arī XI pielikumā minētajos 
starptautisko darba tiesību noteikumos, 
kurus piemēro attiecīgo būvdarbu, 
pakalpojumu vai piegāžu veikšanas vietā, 
tostarp apakšuzņēmēju ķēdē.

Or. en

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
55. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ekonomikas dalībnieku izslēdz no 
dalības līgumā, ja līgumslēdzēja iestāde ir 
saņēmusi informāciju par lēmumu, kas ir 
spēkā res judicata un kas nosaka, ka 
attiecīgais ekonomikas dalībnieks nav 
izpildījis saistības, kuras attiecas uz 
nodokļu maksājumiem, sociālā 
nodrošinājuma iemaksām vai jebkuras 
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valsts tiesību aktu noteikumiem, kurā šis 
dalībnieks ir reģistrēts, vai saskaņā ar 
līgumslēdzējas iestādes valsts tiesību aktu 
noteikumiem.

citas saistības attiecībā uz sociālajiem un 
nodarbinātības nosacījumiem, piemēram, 
veselības aizsardzību un drošību darbā, 
sociālo nodrošināšanu un darba 
apstākļiem, kā noteikts ES un valsts 
normatīvajos un administratīvajos aktos, 
šķīrējtiesas nolēmumos, koplīgumos un 
līgumos, kā arī XI pielikumā minētajos 
starptautisko darba tiesību noteikumos, 
kurus piemēro attiecīgo būvdarbu, 
pakalpojumu vai piegāžu veikšanas vietā; 
minētās saistības attiecas arī uz pārrobežu 
gadījumiem, kad kādas dalībvalsts darba 
ņēmēji sniedz pakalpojumus citā 
dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums
Sociālo un darba aizsardzības noteikumu neievērošanai ir jābūt obligātam izslēgšanas 
iemeslam. Šajā noteikumā būtu jāiekļauj arī valstu tiesību akti, šķīrējtiesas nolēmumi un 
kopīgumi, ko piemēro attiecīgo būvdarbu, pakalpojumu vai piegāžu veikšanas vietā.

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ekonomikas dalībniekus (tostarp 
apakšuzņēmējus), kas iekļauti oficiālā 
pienākumu neizpildes sarakstā, kas 
noteikts 83.a pantā (jauns), izslēdz no 
dalības publiskajos līgumos.

Or. en

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ja tā ir informēta par jebkādiem svītrots
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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;

Or. en

Pamatojums
Šis izslēgšanas pamats būtu jāpārceļ uz obligāto izslēgšanas pamatu grupu un jāpapildina.

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Līgumslēdzēja iestāde izslēdz no 
dalības publiskā līgumā jebkuru 
ekonomikas dalībnieku, ja uz 
apakšuzņēmēju, kuru saskaņā ar 
71. pantu ir piedāvājis ekonomikas 
dalībnieks, attiecas kāds no 1., 2., 2.a 
(jauns) un 3. punkta c) vai d) 
apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

Or. en

Pamatojums
Sociālās un darba aizsardzības noteikumu neievērošanai ir jābūt obligātam izslēgšanas 
iemeslam. Šajā noteikumā būtu jāiekļauj arī valstu tiesību akti, šķīrējtiesas nolēmumi un 
kopīgumi, ko piemēro attiecīgo būvdarbu, pakalpojumu vai piegāžu veikšanas vietā.

Grozījums Nr. 29

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 

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

līgumslēdzējai iestādei nodrošināt liecības, 
kas pierāda viņu uzticamību, neraugoties 
uz to, ka pastāv attiecīgais izslēgšanas 
iemesls.

Or. en

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
55. pants – 4. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā nolūkā kandidāts vai pretendents 
pierāda, ka viņš ir kompensējis 
zaudējumus, ko radījis noziedzīgs 
nodarījums vai pārkāpums, ir vispusīgi 
paskaidrojis faktus un apstākļus, aktīvi 
sadarbojoties ar izmeklēšanas iestādēm, un 
ir piemērojis konkrētus tehniskus, 
organizatoriskus un personiskus 
pasākumus, kas ir atbilstīgi, lai novērstu 
turpmākus noziedzīgus nodarījumus vai 
pārkāpumus. Līgumslēdzējas iestādes 
novērtē kandidātu un pretendentu veiktos 
pasākumus, ņemot vērā noziedzīgā 
nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un 
konkrētos apstākļus. Ja līgumslēdzēja 
iestāde uzskata, ka pasākumi ir 
nepietiekami, tā savu lēmumu pamato.

Šajā nolūkā kandidāts, pretendents vai 
apakšuzņēmējs pierāda, ka viņš ir 
kompensējis zaudējumus, ko radījis 
noziedzīgs nodarījums vai pārkāpums, ir 
vispusīgi paskaidrojis faktus un apstākļus, 
aktīvi sadarbojoties ar izmeklēšanas 
iestādēm, un ir piemērojis konkrētus 
tehniskus, organizatoriskus un personiskus 
pasākumus, kas ir atbilstīgi, lai novērstu 
turpmākus noziedzīgus nodarījumus vai 
pārkāpumus. Līgumslēdzējas iestādes 
novērtē kandidātu, pretendentu vai 
apakšuzņēmēju veiktos pasākumus, ņemot 
vērā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma 
smagumu un konkrētos apstākļus. Ja 
līgumslēdzēja iestāde uzskata, ka pasākumi
ir nepietiekami, tā savu lēmumu pamato.

Or. en

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) pieredzi saistībā ar ilgtspējības un 
sociālajiem rādītājiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
56. pants – 1. punkts – 3. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēju iestāžu izvirzītie dalības 
nosacījumi ir tikai tādi, kuri ir atbilstīgi, lai 
nodrošinātu, ka kandidātam vai 
pretendentam ir juridiskās un finansiālās 
iespējas un saimnieciskās un tehniskās 
spējas izpildīt piešķiramo līgumu. Visas 
prasības ir saistītas un stingri samērīgas ar 
līguma priekšmetu, ņemot vērā vajadzību 
nodrošināt īstu konkurenci.

Līgumslēdzēju iestāžu izvirzītie dalības 
nosacījumi ir tikai tādi, kuri ir atbilstīgi, lai
nodrošinātu, ka kandidātam vai 
pretendentam ir juridiskās un finansiālās 
iespējas un saimnieciskās un tehniskās 
spējas, kā arī iespējas un zināšanas 
sociāla un ilgtspējīga iepirkuma ziņā, lai 
izpildītu piešķiramo līgumu. Visas prasības 
ir saistītas ar līguma priekšmetu, ņemot 
vērā vajadzību nodrošināt godīgu
konkurenci.

Or. en

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz tehniskajām un 
profesionālajām spējām līgumslēdzējas 
iestādes var pieprasīt, lai ekonomikas 
dalībnieku rīcībā būtu vajadzīgie 
cilvēkresursi un tehniskie resursi, un 
pieredze, lai pildītu līgumu saskaņā ar 
atbilstīgu kvalitātes standartu. 
Līgumslēdzējas iestādes var secināt, ka 
ekonomikas dalībnieki nepildīs līgumu 
saskaņā ar atbilstīgu kvalitātes standartu, ja 
līgumslēdzēja iestāde ir konstatējusi, ka 
tiem ir konfliktējošas intereses, kas var 
negatīvi ietekmēt līguma izpildi.

Attiecībā uz tehniskajām un 
profesionālajām spējām līgumslēdzējas 
iestādes var pieprasīt, lai ekonomikas 
dalībnieku rīcībā būtu vajadzīgie 
cilvēkresursi un tehniskie resursi, un 
pieredze, lai nodrošinātu līguma izpildi
saskaņā ar atbilstīgu kvalitātes standartu un 
— pēc līgumslēdzējas iestādes 
pieprasījuma — saskaņā ar ikvienu 
līguma izpildes klauzulu, kas noteikta 
atbilstīgi 70.  un 71. pantam. 
Līgumslēdzējas iestādes var secināt, ka 
ekonomikas dalībnieki nenodrošinās 
līguma izpildi saskaņā ar atbilstīgu 
kvalitātes standartu, ja līgumslēdzēja 
iestāde ir konstatējusi, ka tiem ir 
konfliktējošas intereses, kas var negatīvi 
ietekmēt līguma izpildi.

Or. en
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Pamatojums
Formulējums ir jāpaplašina, lai ņemtu vērā apakšuzņēmēju pārraudzības iespēju. Pantā būtu 
arī jāprecizē, ka līgumslēdzējas iestādes var izmantot atlases posmu, lai novērtētu 
līgumslēdzēja iespēju nodrošināt līguma izpildes prasību ievērošanu.

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
56. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Attiecībā uz pieredzi saistībā ar 
ilgtspējības un sociālajiem kritērijiem var 
ņemt vērā ieguldījumu prasmēs un 
mācībās, kā arī pieredzi piegādes ķēdes 
pārvaldības jomā. 

Or. en

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
60. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ekonomikas dalībnieku tehniskās spējas 
var apliecināt ar vienu vai vairākiem 
XIV pielikuma 2. daļā minētajiem 
dokumentiem, ņemot vērā būvdarbu, 
piegāžu vai pakalpojuma raksturu, apmēru 
vai svarīgumu.

3. Ekonomikas dalībnieku tehniskās spējas 
var apliecināt ar vienu vai vairākiem 
XIV pielikuma 2. daļā minētajiem 
dokumentiem, ņemot vērā būvdarbu, 
piegāžu vai pakalpojumu veidu, apmēru, 
kvalitāti, ilgtspējību vai svarīgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – 1. daļa 

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 publiskus līgumus
piešķir saimnieciski visizdevīgākajam un 



PE485.939v02-00 28/48 PA\901907LV.doc

LV

ilgtspējīgākajam piedāvājumam.

(a) saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums;
(b) viszemākās izmaksas.

Or. en

Pamatojums
Lai sasniegtu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus un kopējus sabiedriskas nozīmes mērķus, kas 
minēti Komisijas paskaidrojuma rakstā, ir vajadzīgas ilgtspējīgākas publiskā iepirkuma 
procedūras. Tādēļ ir jāsvītro kritērijs par viszemākajām izmaksām (atbilstīgi pašreizējai 
praksei dažās dalībvalstīs, piem., Vācijā). Precizējot šā termina nozīmi, saimnieciski 
visizdevīgākajam piedāvājumam ir jākļūst par saimnieciski visizdevīgāko un ilgtspējīgāko 
piedāvājumu.

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 

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, 
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b) apakšpunktā, ietver citus kritērijus, kas 
saistīti ar attiecīgā publiskā līguma
priekšmetu, kā:

kas saistīti ar attiecīgā publiskā līguma 
priekšmetu, piemēram:

Or. en

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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, citi aprites cikla posmi 
vai aprites cikla raksturlielumi, kā minēts 
2. panta 22.  punktā un 22.a punktā 
(jauns), 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.

Or. en

Pamatojums
Būtu skaidri jānorāda sociālo kritēriju iekļaušanas iespēja.

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) tādi sociālie kritēriji kā pienācīgu 
darba apstākļu nodrošināšana, veselības 
aizsardzības un drošības noteikumi, 
sarunas par darba koplīguma slēgšanu, 
dzimumu līdzsvars (piem., vienāds 
atalgojums un darba un privātās dzīves 
līdzsvars), sociālā integrācija, tostarp 
nodarbinātības iespējas darba ņēmējiem 
ar invaliditāti, nelabvēlīgā stāvoklī 
nonākušiem vai mazaizsargātiem darba 
ņēmējiem (piemēram, personām, kurām 
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ilgstoši nav darba, romiem, migrantiem 
vai gados jauniem un veciem darba 
ņēmējiem), pieeja arodmācībām uz vietas, 
lietotāju iesaistīšana un apspriedes ar 
tiem, pieejamība izmaksu ziņā, 
cilvēktiesības un ētiska tirdzniecība;

Or. en

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 
(tas neizslēdz tādus neredzamus produktu 
vai pakalpojumu raksturlielumus kā 
aprites cikla raksturlielumi, kas minēti 
22.a punktā (jauns)), 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.

Or. en
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Pamatojums
Lai varētu skaidri formulēt nosacījumus tādu ilgtspējības kritēriju iekļaušanai līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijos kā sociālie aspekti, šeit būtu jāpievieno atsauce uz 
līguma priekšmeta kritēriju. Minētais neizslēdz tā dēvētos neredzamos raksturlielumus.

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
67. pants – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) ar aprites ciklu tieši saistītas ārējās 
sociālās izmaksas, kuras var ietvert 
ražošanas ietekmi uz apkārtējo vidi un 
tuvējām kopienām, ja šo izmaksu vērtība 
naudas izteiksmē ir nosakāma un 
pārbaudāma.

Or. en

Pamatojums

Nav iemesla, kāpēc ārējās vides izmaksas būtu jānorāda saistībā ar aprites cikla izmaksām, 
bet ne ar ārējām sociālajām izmaksām. Ārējās sociālās izmaksas var, piemēram, ietvert 
ražošanas ietekmi uz apkārtējo vidi un tuvējām kopienām.
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Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
67. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) tā ir noteikta atkārtotai vai pastāvīgai 
izmantošanai;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis kritērijs ir pārāk ierobežojošs. Būtu pietiekami, ja aprites cikla izmaksu aprēķina 
metodika tiktu balstīta uz zinātniskiem un citiem objektīviem un nediskriminējošiem 
kritērijiem un būtu pieejama visām ieinteresētajām personām.

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes pieprasa 
ekonomikas dalībniekiem paskaidrot 
piemēroto cenu vai izmaksas, ja ir izpildīti
visi turpmāk minētie nosacījumi:

Līgumslēdzējas iestādes pieprasa 
ekonomikas dalībniekiem paskaidrot 
piemēroto cenu vai izmaksas, ja ir izpildīts
viens no turpmāk minētajiem 
nosacījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pieprasītā cena vai izmaksas ir par 
vairāk nekā 50 % zemākas nekā pārējo 
piedāvājumu vidējā cena vai izmaksas;

(a) pieprasītā cena vai izmaksas ir par 
vairāk nekā 25 % zemākas nekā pārējo 
piedāvājumu vidējā cena vai izmaksas vai;

Or. en

Pamatojums
Nosacījumiem, kuriem ir jābūt izpildītiem, lai piedāvājuma cenu uzskatītu par nesamērīgi 
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zemu, nevajadzētu būt kumulatīviem. Cenas vai izmaksu atšķirība par 25 %, salīdzinot ar 
vidējo rādītāju, jau ir ļoti liela.

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pieprasītā cena vai izmaksas ir par 
vairāk nekā 20 % zemākas nekā otrā lētākā 
piedāvājuma cena vai izmaksas;

(b) pieprasītā cena vai izmaksas ir par 
vairāk nekā 10 % zemākas nekā otrā lētākā 
piedāvājuma cena vai izmaksas;

Or. en

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ir iesniegti vismaz pieci piedāvājumi. svītrots

Or. en

Pamatojums
Šis nosacījums ir pārāk ierobežojošs. Piedāvājuma cena var būt nesamērīgi zema, arī 
neizpildot šo nosacījumu.

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzējas iestādes var šādus 
paskaidrojumus pieprasīt arī, ja 
piedāvājumi šķiet nepamatoti lēti citu 
iemeslu dēļ.

2. Līgumslēdzējas iestādes var šādus 
paskaidrojumus pieprasīt arī, ja 
piedāvājumi šķiet nepamatoti lēti citu 
iemeslu dēļ, jo īpaši, ja norādītā cena vai 
izmaksas ir zemākas nekā pašreizējam 
ekonomikas dalībniekam maksātā cena 
vai atlīdzinātās izmaksas vai ja norādītā 
cena vai izmaksas ir zemākas nekā cenas, 
kas izriet no citām notiekošām un 
salīdzināmām iepirkuma procedūrām.
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Or. en

Grozījums Nr. 51

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(d) atbilstību Savienības tiesību aktos 
noteiktajām saistībām vides tiesību jomā 
vai saistībām, kas attiecas uz sociālajiem 
un nodarbinātības nosacījumiem, 
piemēram, veselības aizsardzību un 
drošību darbā, sociālo nodrošināšanu un 
darba apstākļiem, kā noteikts ES un 
valstu normatīvajos un administratīvajos 
aktos, šķīrējtiesas nolēmumos, 
koplīgumos un līgumos, kā arī 
XI pielikumā minētajos starptautisko 
darba tiesību noteikumos, kurus piemēro 
attiecīgo būvdarbu, pakalpojumu vai 
piegāžu veikšanas vietā; šīs saistības 
attiecas arī uz pārrobežu gadījumiem, kad 
vienas dalībvalsts darba ņēmēji sniedz 
pakalpojumus citā dalībvalstī, vai, ja šādi 
tiesību akti netiek piemēroti, citiem 
noteikumiem, kas nodrošina līdzvērtīgu 
aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) atbilstību prasībām, kas saistītas ar 
71. pantu.

Or. en
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Pamatojums
Paskaidrojumos, kas jāsniedz attiecībā uz nesamērīgi lētiem piedāvājumiem, ir lietderīgi 
iekļaut atsauci uz 71. pantu par apakšlīgumu slēgšanu.

Grozījums Nr. 53

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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, ja liecības 
nepamato zemo cenas vai izmaksu līmeni, 
ņemot vērā 3. punktā minētos elementus.

Or. en

Grozījums Nr. 54

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.d punktā izklāstītajiem noteikumiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums
70. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumu izpildes nosacījumi Līgumu izpildes nosacījumi
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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 ietver 
pienākumus, kas saistīti ar sociālajiem un 
nodarbinātības nosacījumiem, piemēram, 
veselības aizsardzību un drošību darbā, 
sociālo nodrošināšanu un darba 
apstākļiem, kā noteikts ES un valstu 
normatīvajos un administratīvajos aktos, 
šķīrējtiesas nolēmumos, koplīgumos un 
līgumos, kā arī XI pielikumā minētajos 
starptautisko darba tiesību noteikumos, 
kurus piemēro attiecīgo būvdarbu, 
pakalpojumu vai piegāžu veikšanas vietā;
minētie pienākumi attiecas arī uz 
pārrobežu gadījumiem, kad vienas 
dalībvalsts darba ņēmēji sniedz 
pakalpojumus citā dalībvalstī. 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.

Or. en

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. 56

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 

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 un sniedz informāciju 
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apakšuzņēmējus. par to apakšuzņēmējiem, tostarp norādot 
to vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, 
kontaktinformāciju un likumīgos 
pārstāvjus. Līgumslēdzēju iestādi 
nekavējoties informē par visām izmaiņām 
apakšuzņēmēju ķēdē un visiem jaunajiem 
apakšuzņēmējiem, tostarp norādot to 
vārdus, uzvārdus vai nosaukumus, 
kontaktinformāciju un likumīgos 
pārstāvjus.

Or. en

Pamatojums
Lai gan Komisijas priekšlikumā ietvertais mērķis ir pareizs, tas nav pietiekams attiecībā uz 
apakšuzņēmuma līgumiem. Apakšuzņēmējiem ir jābūt nosakāmiem pēc to vārda vai 
nosaukuma, kontaktinformācijas un likumīgajiem pārstāvjiem. Līgumslēdzēja iestāde ir 
jāinformē par visām izmaiņām.

Grozījums Nr. 57

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Iemeslus apakšuzņēmēju 
izmantošanai izklāsta iepirkuma 
dokumentos, tiem vajadzētu būt saistītiem 
ar tehniskiem apsvērumiem, un to mērķis 
nedrīkstētu būt darbaspēka izmaksu 
samazināšana.

Or. en

Grozījums Nr. 58

Direktīvas priekšlikums
71. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var paredzēt, ka pēc 
apakšuzņēmēja pieprasījuma un ar 
nosacījumu, ka to atļauj līguma būtība, 
līgumslēdzēja iestāde pienākošos 
maksājumus par galvenajam 
darbuzņēmējam sniegtajiem 

2. Dalībvalstis paredz, ka pēc 
apakšuzņēmēja pieprasījuma un ar 
nosacījumu, ka to atļauj līguma būtība, 
līgumslēdzēja iestāde pienākošos 
maksājumus par galvenajam 
darbuzņēmējam sniegtajiem 
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pakalpojumiem, piegādēm vai būvdarbiem 
pārskaita tieši apakšuzņēmējam. Šādā 
gadījumā dalībvalstis ievieš atbilstīgus 
mehānismus, kas ļauj galvenajam 
darbuzņēmējam iebilst pret neatbilstīgiem 
maksājumiem. Minētās maksājumu 
metodes kārtību nosaka iepirkuma 
procedūras dokumentos.

pakalpojumiem, piegādēm vai būvdarbiem 
pārskaita tieši apakšuzņēmējam. Šādā 
gadījumā dalībvalstis ievieš atbilstīgus 
mehānismus, kas ļauj galvenajam 
darbuzņēmējam iebilst pret neatbilstīgiem 
maksājumiem. Minētās maksājumu 
metodes kārtību nosaka iepirkuma 
procedūras dokumentos.

Or. en

Grozījums Nr. 59

Direktīvas priekšlikums
71. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1.–2. punkts neskar galvenā 
ekonomikas dalībnieka atbildības jomu.

3. Darba ņēmējs un/vai kopējie fondi vai 
sociālo partneru institūcijas var kā 
nodrošinātājus tieši saukt pie atbildības 
galveno līgumslēdzēju un visus pakārtotos 
apakšuzņēmējus papildus 
apakšuzņēmējam vai viņa vietā par 
jebkurām saistībām, kas izriet no tā, ka 
apakšuzņēmējs neievēro noteikumus, kas 
saistīti ar sociālajiem un nodarbinātības 
nosacījumiem, piemēram, veselības 
aizsardzību un drošību darbā, sociālo 
nodrošināšanu un darba apstākļiem, kā 
noteikts ES un valstu normatīvajos un 
administratīvajos aktos, šķīrējtiesas 
nolēmumos, koplīgumos un līgumos, kā 
arī XI pielikumā minētajos starptautisko 
darba tiesību noteikumos, kurus piemēro 
attiecīgo būvdarbu, pakalpojumu vai 
piegāžu veikšanas vietā; minētās saistības 
attiecas arī uz pārrobežu gadījumiem, kad 
vienas dalībvalsts darba ņēmēji sniedz 
pakalpojumus citā dalībvalstī. Minēto 
piemēro bez jebkādiem papildu 
nosacījumiem, jo īpaši gadījumos, kad 
darba devējs nav tieši vainojams.

Or. en

Pamatojums
Galvenā līgumslēdzēja un viņa apakšuzņēmēju solidārā atbildība ir vienīgais veids, kā 
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efektīvi nodrošināt darba ņēmēju tiesību aizsardzību. Kaut gan Komisija šo koncepciju pirmo 
reizi ierosināja jau direktīvā par darba ņēmēju norīkošanu, tās piemērošanu šajā sakarībā 
esam vēl vairāk paplašinājuši.

Grozījums Nr. 60

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Apakšuzņēmumu skaits, kas piedalās 
publiska līguma izpildē, nepārsniedz trīs 
tiešos apakšlīguma slēdzējus.

Or. en

Pamatojums

Ar šo noteikumu ierobežo turpmāku apakšuzņēmēju skaitu, vienlaicīgi nodrošinot iespēju 
veikt horizontālu apakšlīgumu slēgšanu, ja tas nepieciešams, lai veiktu vērienīgus būvdarbus.

Grozījums Nr. 61

Direktīvas priekšlikums
73.a pants (jauns)

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, ja šāda sistēma nodrošina 
pārredzamības un nediskriminācijas 
pamatprincipu ievērošanu.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu plašā rīcības brīvība attiecībā uz vispārējas nozīmes pakalpojumu sniegšanas 
veidu būtu jāuzsver ne tikai apsvērumos, bet arī pantos.
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Grozījums Nr. 62

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, ka 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, esamību un 
vispusību, dažādu kategoriju lietotāju, 
tostarp nelabvēlīgā stāvoklī nonākušu un 
mazaizsargātu lietotāju, īpašās vajadzības, 
lietotāju iesaistīšanos un iespējas, kā arī 
inovācijas. Dalībvalstis nosaka, ka 
pakalpojumu sniedzēju neizvēlas, 
pamatojoties tikai uz pakalpojuma 
sniegšanas cenu, bet attiecībā uz 
sociālajiem pakalpojumiem ņem vērā 
kvalitātes un ilgtspējības kritērijus, kā 
izklāstīts iepriekš.

Or. en

Pamatojums

Kritērijiem, ar kuriem nodrošina kvalitatīvus sociālos pakalpojumus, ir jābūt saistošiem.

Grozījums Nr. 63

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis un/vai līgumslēdzējas 
iestādes nodrošina, ka ekonomikas 
dalībnieki ievēro pienākumus, kas saistīti 
ar sociālajiem un nodarbinātības 
nosacījumiem, piemēram, veselības 
aizsardzību un drošību darbā, sociālo 
nodrošināšanu un darba apstākļiem, kā 
noteikts ES un valstu normatīvajos un 
administratīvajos aktos, šķīrējtiesas 
nolēmumos, koplīgumos un līgumos, kā 
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arī XI pielikumā minētajos starptautisko 
darba tiesību noteikumos, kurus piemēro 
attiecīgo būvdarbu, pakalpojumu vai 
piegāžu veikšanas vietā; minētie 
pienākumi attiecas arī uz pārrobežu 
gadījumiem, kad vienas dalībvalsts darba 
ņēmēji sniedz pakalpojumus citā 
dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Arī sniedzot sociālos pakalpojumus, ir jāievēro noteikumi par sociālo un darba aizsardzību.

Grozījums Nr. 64

Direktīvas priekšlikums
76. pants – 2.b punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Dalībvalstis nodrošina, ka tiek ievēroti 
71. pantā paredzētie noteikumi par 
apakšuzņēmējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 65

Direktīvas priekšlikums
76. pants – 2.c punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Dalībvalstis nodrošina 55. pantā 
paredzēto izslēgšanas iemeslu 
piemērošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 66

Direktīvas priekšlikums
76. pants – 2.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.d Izvēloties pakalpojumu sniedzēju, 
dalībvalstis var apsvērt 17. pantā 
paredzēto priviliģēto tiesību līgumu 
izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 67

Direktīvas priekšlikums
76. pants – 2.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.e Līgumslēdzējas iestādes konkrētus 
līgumus var rezervēt bezpeļņas 
organizācijām, kas specializējas sociālo 
pakalpojumu sniegšanā, ja tiek ievēroti 
pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes 
pamatprincipi.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Tiesas praksi, jo īpaši spriedumu lietā C-70/95 (Sodemare), līgumslēdzējām 
iestādēm ir atļauts 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 sociālās drošības sistēmas jomā.

Grozījums Nr. 68

Direktīvas priekšlikums
83. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja ir konstatēts, ka ekonomikas 
dalībnieks vai līguma izpildei iecelts 
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apakšuzņēmējs ir pieļāvis būtiskus vai 
regulārus trūkumus saistībā ar kādas 
līguma pamatprasības izpildi, 
līgumslēdzēja iestāde attiecīgos faktus un 
nepieciešamo detalizēto informāciju 
paziņo 84. un 88. pantā minētajām 
uzraudzības un administratīvajām 
iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 69

Direktīvas priekšlikums
83. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz 
šā panta piemērošanu līgumslēdzējas 
iestādes var viegli iegūt informāciju un 
atbalstu ar 84. un 88. pantā minēto 
uzraudzības un administratīvo iestāžu 
palīdzību.

Or. en

Grozījums Nr. 70

Direktīvas priekšlikums
83.a pants – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pienākumu neizpildes reģistrs
Ja ekonomikas dalībnieks pārkāpj līgumā 
paredzētos nosacījumus, jo īpaši attiecībā 
uz sociālo un nodarbinātības aizsardzību, 
darba apstākļiem un apakšlīgumu 
slēgšanu, viņu iekļauj pienākumu 
neizpildes reģistrā. Atrašanās pienākumu 
neizpildes reģistrā ir viens no izslēgšanas 
iemesliem.
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Or. en

Pamatojums
Ekonomikas dalībnieki, kas pārkāpj iepirkuma līgumā paredzētos nosacījumus, būtu jāiekļauj 
reģistrā, lai līgumslēdzējas iestādes varētu izsekot pārkāpumiem.

Grozījums Nr. 71

Direktīvas priekšlikums
83.a pants – 2. daļa (jauna) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pienākumu neizpildes reģistrus 
pārvalda 84. un 88. pantā minētās 
uzraudzības un administratīvās iestādes. 
Pirms publiskā līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas līgumslēdzējas iestādes var 
iepazīties ar šiem sarakstiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 72

Direktīvas priekšlikums
84. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) publiskā iepirkuma noteikumu un 
saistītās prakses piemērošanas, ko īsteno 
līgumslēdzējas iestādes un it sevišķi 
centralizēto iepirkumu struktūras, 
uzraudzība;

(a) uzraudzība pār to, vai ekonomikas 
dalībnieks, kuram piešķirtas līguma 
slēgšanas tiesības, un viņa apakšuzņēmēji 
pareizi piemēro publiskā iepirkuma 
noteikumus un sociālās un nodarbinātības 
aizsardzības, kā arī darba apstākļu 
noteikumus, tostarp saistītās prakses 
piemērošanas, ko īsteno līgumslēdzējas 
iestādes un it sevišķi centralizēto 
iepirkumu struktūras, uzraudzība;

Or. en
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Grozījums Nr. 73

Direktīvas priekšlikums
84. pants – 3. punkts – e apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) valstu kompetento iestāžu, tostarp 
revīzijas iestāžu, uzmanības vēršana uz 
konkrētiem konstatētiem pārkāpumiem un 
sistēmiskām problēmām;

(e) valstu kompetento iestāžu, tostarp 
revīzijas iestāžu, uzmanības vēršana uz 
konkrētiem konstatētiem pārkāpumiem vai 
pārkāpumiem, kas paziņoti saskaņā ar 
83. panta 1.a punktu (jauns), un 
sistēmiskām problēmām;

Or. en

Grozījums Nr. 74

Direktīvas priekšlikums
84. pants – 3. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) 83.a pantā (jauns) paredzēto 
pienākumu neizpildes reģistru pārvaldība.

Or. en

Grozījums Nr. 75

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

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;

Or. en
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Grozījums Nr. 76

Direktīvas priekšlikums
88. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis cita citai sniedz savstarpēju 
palīdzību un ievieš pasākumus efektīvai 
savstarpējai sadarbībai ar mērķi nodrošināt 
informācijas apmaiņu par 40., 41., 42., 55., 
57., 59., 60., 61., 63. un 69. pantā 
minētajiem jautājumiem. Tās nodrošina 
konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, 
ar ko tās apmainās.

1. Dalībvalstis cita citai sniedz savstarpēju 
palīdzību un ievieš pasākumus efektīvai 
savstarpējai sadarbībai ar mērķi nodrošināt 
informācijas apmaiņu par 40., 41., 42., 55., 
57., 59., 60., 61., 63., 69.  pantā un 83.a 
pantā (jauns) minētajiem jautājumiem. Tās 
nodrošina konfidencialitāti attiecībā uz 
informāciju, ar ko tās apmainās.

Or. en

Grozījums Nr. 77

Direktīvas priekšlikums
XI pielikums – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Konvencija Nr. 94 par darba tiesību 
klauzulām publiskā iepirkuma līgumos.

Or. en

Pamatojums
SDO 94. konvencijai vajadzētu būt minētai arī starptautisko sociālo un vides konvenciju 
sarakstā. Tādējādi tiek pienācīgi ņemtas vērā dalībvalstis, kas ir ratificējušas minēto 
konvenciju.

Grozījums Nr. 78

Direktīvas priekšlikums
XIII pielikums – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) apliecinājums, ka ekonomikas dalībnieks 
nav ticis tiesāts un atzīts par vainīgu ar 
galīgu tiesas spriedumu kādā no 55. panta 
1. punktā uzskaitītājiem pārkāpumiem;

(b) apliecinājums, ka ekonomikas dalībnieks 
nav ticis tiesāts un atzīts par vainīgu ar 
galīgu tiesas spriedumu vai ar lēmumu, kas 
ir spēkā res judicata, kādā no 55. panta 
1. vai 2. punktā uzskaitītājiem 
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pārkāpumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 79

Direktīvas priekšlikums
XIII pielikums – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) apliecinājums, ka ekonomikas 
dalībnieks nav iekļauts 83.a pantā (jauns) 
paredzētajā pienākumu neizpildes 
reģistrā;

Or. en

Grozījums Nr. 80

Direktīvas priekšlikums
XIII pielikums – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) apliecinājums, ka izdevējas iestādes 
rīcībā nav informācijas par to, ka 
ekonomikas dalībnieks ir kādā no 55. 
panta 3. punkta c) vai d) apakšpunktā vai 
55. panta 3.a punktā (jauns) uzskaitītajām 
situācijām;

Or. en

Pamatojums
Pielikumā XIII iekļautais saraksts par Eiropas iepirkuma pases saturu ir jāpapildina, un tajā 
ir jāietver nodokļu nomaksas un sociālās nodrošināšanas iemaksu veikšana, sociālās un 
nodarbinātības aizsardzības, kā arī darba apstākļu noteikumu ievērošana, apliecinājums, ka 
ekonomikas dalībnieks nav oficiālā pienākumu neizpildes reģistrā, kā arī tas, ka 
apakšuzņēmējiem ir jāievēro tie paši noteikumi un ka smagi profesionālie pārkāpumi un 
ievērojama un sistemātiska neatbilstība arī ir jāņem vērā.

Grozījums Nr. 81

Direktīvas priekšlikums
XVI pielikums – 6. punkts



PE485.939v02-00 48/48 PA\901907LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Arodbiedrību sniegtie pakalpojumi svītrots

Or. en

Pamatojums

Arodbiedrības ir neatkarīgi privātie uzņēmumi, un publiskā iepirkuma noteikumi nav 
piemērojami, tādēļ to iekļaušana sociālo pakalpojumu sistēmā ir maldinoša.

Grozījums Nr. 82

Direktīvas priekšlikums
XVI pielikums – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatliekamie medicīniskie pakalpojumi

Or. en

Pamatojums
Arī neatliekamie medicīniskie pakalpojumi būtu jāuzskata par vispārējas nozīmes sociālajiem 
pakalpojumiem, uz kuriem attiecas atvieglotas prasības.


