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ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikumam direktīvai par publisko iepirkumu ir būtiska nozīme stratēģijas 
„Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei (COM(2010) 2020) īstenošanā. 
Publiskais iepirkums ir viens no tirgus instrumentiem, kas izmantojams stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķu sasniegšanai, uzlabojot nosacījumus, kas ļautu uzņēmumiem attīstīt 
inovācijas, kā arī mudinot plašāk izmantot videi nekaitīgu publisko iepirkumu, lai atbalstītu 
pāreju uz ekonomiku, kurā taupīgi izmanto resursus un rada zemu oglekļa dioksīda emisiju 
līmeni. Stratēģijā „Eiropa 2020” arī vienlaikus uzsvērts, ka publiskā iepirkuma politikai ir 
jānodrošina maksimāli efektīva publiskā sektora līdzekļu izmantošana un ka iepirkuma 
tirgiem jābūt pieejamiem Savienības mērogā (jo īpaši finanšu krīzes apstākļos).

Publiskais iepirkums ir sabiedrības vajadzībām pielāgots galvenais tirgus instruments, kas 
līdztekus citu mērķu sasniegšanai var veicināt ilgtspējīgu nodarbinātību, uzlabot darba 
apstākļus, veicināt uzņēmumu, pirmkārt, MVU, inovācijas spēju, veicināt sociālo iekļaušanu 
un risināt mazaizsargātu un atstumtu sociālo grupu nodarbinātības problēmas un kas var 
būtiski veicināt stratēģijas „Eiropa2020” mērķu sasniegšanu. Publiskajam iepirkumam var būt 
arī liela nozīme Eiropas sociālā modeļa īstenošanā, kura pamatā ir kvalitatīvas darba vietas, 
vienlīdzīgas iespējas, diskriminācijas novēršana un sociālā integrācija.

To direktīvu atjaunināšanā, kas attiecas uz publisko iepirkumu, būtu jāatrod līdzsvars starp 
noteikumu vienkāršošanu un atbilstīgām un efektīvām procedūrām, kuru pamatā ir ar 
inovācijām un ilgtspējību saistīti piešķiršanas kritēriji, vienlaikus nodrošinot arī lielāku MVU 
līdzdalības līmeni un atvieglojot e-iepirkuma izmantošanu.

Lai veicinātu ilgtspējīgu izaugsmi, augstu nodarbinātības līmeni un sociālo iekļaušanu, ir 
jāmeklē veidi, kā pilnībā izmantot publiskā iepirkuma potenciālu vienotajā tirgū. Publiskā 
iepirkuma noteikumu veiksmīga pārskatīšana un īstenošana ievērojami veicinātu ieguldījumus 
reālajā ekonomikā, kā arī palīdzētu pārvarēt Eiropas ekonomikas krīzi.

Atzinuma sagatavotāja atbalsta Komisijas priekšlikumu, kurā ir ierosinātas jaunas idejas un 
jauni interesanti principi. Šim tiesību akta priekšlikumam būtu jānodrošina publiskā 
iepirkuma rīkotājiem vienkāršākas un elastīgākas procedūras, bet uzņēmumiem, īpaši 
MVU, — vieglāka piekļuve.

Tā kā iepirkumos tiek izmantoti publisko finanšu līdzekļi, šos līdzekļus nevajadzētu iztērēt 
īstermiņa mērķiem, bet nodrošināt ilgtermiņa ieguldījumu sabiedrības interesēs. Lai šo mērķi 
sasniegtu, vajadzīga vispusīga pieeja.

Publiskais iepirkums, ja to izmanto efektīvi, varētu būt patiess virzītājspēks, kas veicinātu 
kvalitatīvu darba vietu radīšanu, līdztiesību, prasmju pilnveidošanu, apmācību, vides politikas 
veicināšanu un stimulu sniegšanu pētniecībai un inovācijām. Tādēļ, lai uzlabotu uzņēmumu 
konkurētspēju un veicinātu nodarbinātību, ir jāmazina uzņēmumu izmaksas, kas rodas, 
piedaloties publiskā iepirkuma līgumu konkursos. 

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

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) 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, jo īpaši, atvieglojot mazo un 
vidējo uzņēmumu piedalīšanos publiskajos 
iepirkumos, un lai dotu iespēju iepirkumu 
rīkotājiem labāk izmantot publisko 
iepirkumu kopējo sabiedrības mērķu 
atbalstam. Turklāt ir nepieciešams precizēt 
galvenos jēdzienus, lai nodrošinātu lielāku 
tiesisko noteiktību un ietvertu dažus 
saistītās vispāratzītās Eiropas Savienības 
Tiesas judikatūras aspektus.

(4) 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, jo īpaši, atvieglojot mazo un 
vidējo uzņēmumu piedalīšanos publiskajos 
iepirkumos, un lai dotu iespēju iepirkumu 
rīkotājiem labāk izmantot publisko 
iepirkumu kopējo sabiedrības mērķu 
atbalstam, un tā radītu jaunas, ilgtspējīgas 
darba vietas. Turklāt ir nepieciešams 
precizēt galvenos jēdzienus, lai nodrošinātu 
lielāku tiesisko noteiktību un ietvertu dažus 
saistītās vispāratzītās Eiropas Savienības 
Tiesas judikatūras aspektus.

Or. en
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Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) 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. Minētos pakalpojumus sniedz 
konkrētā kontekstā, kas būtiski atšķiras 
dažādās dalībvalstīs atšķirīgu kultūras 
tradīciju dēļ. Tāpēc būtu jānosaka īpašs 
režīms minēto pakalpojumu līgumiem ar 
augstāku robežvērtību EUR 1 000 000 
apmērā. Saistībā ar minēto nozaru 
iepirkuma specifiku tādi 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 minēto 
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 līgumslēdzēji var
piemērot īpašus kvalitātes kritērijus, 
piemēram, kritērijus, kas noteikti Eiropas 
Savienības Sociālās aizsardzības komitejas 
brīvprātīgajā Eiropas kvalitātes sistēmā 
sociālo pakalpojumu jomā. Dalībvalstīm 
un/vai līgumslēdzējiem ir rīcības brīvība 
sniegt minētos pakalpojumus pašiem vai 
organizēt sociālos pakalpojumus tā, ka to 

(17) 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. Minētos pakalpojumus sniedz 
konkrētā kontekstā, kas būtiski atšķiras 
dažādās dalībvalstīs atšķirīgu kultūras 
tradīciju dēļ. Lai līgumos nodrošinātu šo 
pakalpojumu labāku kvalitāti, būtu 
jānosaka īpašs režīms ar augstāku 
robežvērtību EUR 1 000 000 apmērā. 
Saistībā ar minēto nozaru iepirkuma 
specifiku tādi 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 minēto 
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 minētais obligātais nosacījums, 
par pienākumu uzliekot tikai 
pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes 
pamatprincipu ievērošanu un nodrošinot, 
ka pakalpojumu sniedzēju izvēlei 
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sniegšana nav saistīta ar publisku līgumu 
slēgšanu, piemēram, finansējot šādus 
pakalpojumus vai piešķirot licences vai 
atļaujas visiem ekonomikas dalībniekiem, 
kas atbilst nosacījumiem, kurus iepriekš 
noteicis līgumslēdzējs, nenosakot nekādus 
ierobežojumus vai kvotas, ar nosacījumu, 
ka šāda sistēma nodrošina pietiekamu 
izsludināšanu un atbilst pārredzamības un 
nediskriminācijas principiem.

līgumslēdzēji piemēro īpašus kvalitātes 
kritērijus, piemēram, kritērijus, kas noteikti 
Eiropas Savienības Sociālās aizsardzības 
komitejas brīvprātīgajā Eiropas kvalitātes 
sistēmā sociālo pakalpojumu jomā. 
Dalībvalstīm un/vai līgumslēdzējiem ir 
rīcības brīvība sniegt minētos 
pakalpojumus pašiem 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 noteicis 
līgumslēdzējs, nenosakot nekādus 
ierobežojumus vai kvotas, ar nosacījumu, 
ka šāda sistēma nodrošina pietiekamu 
izsludināšanu un atbilst pārredzamības un 
nediskriminācijas principiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) 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 

(27) Elektroniskie informācijas un saziņas 
līdzekļi var būtiski atvieglot līgumu 
izsludināšanu un palielināt iepirkuma 
procesu efektivitāti un pārredzamību. Ir 
svarīgi, lai iepirkuma procedūrās tie kļūtu
par saziņas un informācijas apmaiņas 
standartlīdzekļiem. 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 
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iestādēm novērst, konstatēt un labot kļūdas, 
kas rodas iepirkuma procedūru gaitā. 

līgumslēdzējām iestādēm novērst, konstatēt 
un labot kļūdas, kas rodas iepirkuma 
procedūru gaitā. 

Or. en

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Tehniskajām specifikācijām, kuras 
izstrādā iepirkumu rīkotāji, jānodrošina 
publiskā iepirkuma atvērtība konkurencei. 
Šajā nolūkā būtu 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, līgumslēdzējiem ir jāapsver 
piedāvājumi, kuru pamatā ir citi līdzvērtīgi 
pasākumi, kas atbilst līgumslēdzēju 
prasībām un ir vienlīdzīgi drošības ziņā. 
Lai apliecinātu līdzvērtību, pretendentiem 
var prasīt nodrošināt trešo personu 
apstiprinātas liecības, tomēr būtu jāpieļauj 
arī citi atbilstīgi apliecinājumi, 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 

(35) Tehniskajām specifikācijām, kuras 
izstrādā iepirkumu rīkotāji, jānodrošina 
publiskā iepirkuma atvērtība konkurencei. 
Šajā nolūkā būtu jābūt iespējai iesniegt 
piedāvājumus, kas atspoguļo tehnisko 
risinājumu daudzveidību, lai iegūtu 
pietiekamu konkurences līmeni. Tādēļ 
tehniskās specifikācijas būtu jāizstrādā un 
jāpiemēro, ievērojot pārredzamības, 
diskriminācijas aizlieguma un iespēju 
vienlīdzības 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, līgumslēdzējiem 
ir jāapsver piedāvājumi, kuru pamatā ir citi 
līdzvērtīgi pasākumi, kas atbilst 
līgumslēdzēju prasībām un ir vienlīdzīgi 
drošības ziņā. Lai apliecinātu līdzvērtību, 
pretendentiem var prasīt nodrošināt trešo 
personu apstiprinātas liecības, tomēr būtu 
jāpieļauj arī citi atbilstīgi apliecinājumi, 
piemēram, būtu jāatļauj arī ražotāja 
tehniskā dokumentācija, ja attiecīgais 
ekonomikas dalībnieks nevar piekļūt 



PE491.136v02-00 8/22 PA\905015LV.doc

LV

termiņos. šādiem sertifikātiem vai testu ziņojumiem 
vai ja viņam nav iespējas tos saņemt 
attiecīgajos termiņos.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Līgumslēdzējiem, kas vēlas 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, tostarp iepakojuma prasības. 
Turklāt ir svarīgi, lai šādas 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. 

(36) Līgumslēdzējiem, kas vēlas 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, tostarp iepakojuma prasības. 
Turklāt ir svarīgi, lai šādas 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.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Publiski līgumi nebūtu jāpiešķir 
ekonomikas dalībniekiem, kas ir 
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. Ņemot vērā, ka 
līgumslēdzējiem, kas nav līgumslēdzējas 
iestādes, var nebūt pieejami neapstrīdami 
pierādījumi konkrētā lietā, izvēli attiecībā 
uz Direktīvā [2004/18/EK] uzskaitīto 
izslēgšanas kritēriju piemērošanu vai 
nepiemērošanu ir atbilstīgi atstāt minēto 
līgumslēdzēju ziņā. Pienākums piemērot 
Direktīvas [2004/18] 55. panta 1. un 
2. punktu tādēļ attiecināms tikai uz tiem 
līgumslēdzējiem, kas ir līgumslēdzējas 
iestādes. Turklāt jānodrošina iespēja 
līgumslēdzējiem 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.

(40) Publiski līgumi nebūtu jāpiešķir 
ekonomikas dalībniekiem, kas ir 
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. Ņemot vērā, ka 
līgumslēdzējiem, kas nav līgumslēdzējas 
iestādes, var nebūt pieejami neapstrīdami 
pierādījumi konkrētā lietā, izvēli attiecībā 
uz Direktīvā [2004/18/EK] uzskaitīto 
izslēgšanas kritēriju piemērošanu vai 
nepiemērošanu ir atbilstīgi atstāt minēto 
līgumslēdzēju ziņā. Pienākums piemērot 
Direktīvas [2004/18] 55. panta 1. un 
2. punktu tādēļ attiecināms tikai uz tiem 
līgumslēdzējiem, kas ir līgumslēdzējas 
iestādes. Turklāt jānodrošina iespēja 
līgumslēdzējiem izslēgt kandidātus vai 
pretendentus, kas pārkāpuši vides vai 
sociālās saistības, tostarp noteikumus par 
piekļuvi personām ar invaliditāti, veselības 
aizsardzības un darba drošības 
noteikumus vai izdarījuši citu smagu 
pārkāpumu saistībā ar profesionālo 
darbību, piemēram, konkurences 
noteikumu vai intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumu.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Ja līgumslēdzēji izvēlas piešķirt 
līgumu saimnieciski visizdevīgākajam 

(44) Ja līgumslēdzēji izvēlas piešķirt 
līgumu saimnieciski visizdevīgākajam 
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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. 
Minēto 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 
līgumslēdzējam neierobežota izvēles 
brīvība, tiem būtu jānodrošina efektīvas 
konkurences iespēja un tie būtu jāpapildina 
ar prasībām, kas ļauj efektīvi pārbaudīt 
pretendentu sniegto informāciju.

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 ilgtspēju. Minēto 
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 
līgumslēdzējam 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. 8

Direktīvas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Līguma izpildes nosacījumi atbilst šai 
direktīvai, ja tie nav tieši vai netieši 
diskriminējoši, ir saistīti ar līguma 
priekšmetu un ir norādīti 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. 
Piemēram, var minēt līguma izpildes laikā 
piemērojamās prasības — pieņemt darbā 
ilgstošus bezdarbniekus vai īstenot 
bezdarbnieku vai jauniešu apmācības 

(50) Līguma izpildes nosacījumi atbilst šai 
direktīvai, ja tie nav tieši vai netieši 
diskriminējoši, ir saistīti ar līguma 
priekšmetu un ir norādīti 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. 
Piemēram, var minēt līguma izpildes laikā 
piemērojamās prasības — pieņemt darbā 
ilgstošus bezdarbniekus, jauniešus 
bezdarbniekus vai cilvēkus ar invaliditāti,
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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 to prasa valsts tiesību akti.

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 to prasa valsts 
tiesību akti.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) 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 
līgumiem, ko pilda šāds uzņēmums.

(55) 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 
līgumiem, ko pilda šāds uzņēmums.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59) Iespējams, ne visiem līgumslēdzējiem 
ir iekšējā zinātība, lai risinātu saimnieciski 

(59) Iespējams, ne visiem līgumslēdzējiem 
ir iekšējā zinātība, lai risinātu saimnieciski 
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vai tehniski sarežģītus līgumus. Šajā 
sakarībā atbilstīgs profesionālais atbalsts 
būtu iedarbīgs uzraudzības un kontroles 
darbības papildinošs elements. No vienas 
puses, šo mērķi var sasniegt ar zināšanu 
apmaiņas instrumentiem (zināšanu centri), 
kas līgumslēdzējiem nodrošina tehnisko 
palīdzību; no otras puses, uzņēmumam, jo 
īpaši MVU, būtu jāgūst labums no 
administratīvās palīdzības, it sevišķi kad 
tas piedalās pārrobežu iepirkuma 
procedūrās.

vai tehniski sarežģītus līgumus. Šajā 
sakarībā atbilstīgs profesionālais atbalsts 
būtu iedarbīgs uzraudzības un kontroles 
darbības papildinošs elements. No vienas 
puses, šo mērķi var sasniegt ar zināšanu 
apmaiņas instrumentiem (zināšanu centri), 
kas līgumslēdzējiem nodrošina tehnisko 
palīdzību; no otras puses, uzņēmumam, 
galvenokārt MVU, būtu jāgūst labums no 
administratīvās palīdzības, it sevišķi kad 
tas piedalās pārrobežu iepirkuma 
procedūrās.

Or. en

Grozījums Nr. 11

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;

Or. en

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Jānodrošina pretendentu intelektuālā 
īpašuma aizsardzība.
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Or. en

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz pakalpojumu un būvdarbu 
līgumiem, kā arī piegādes līgumiem, kas 
papildus attiecas uz pakalpojumiem vai 
izvietošanas un uzstādīšanas darbiem, 
juridiskām personām var pieprasīt norādīt 
piedāvājumā vai dalības pieteikumā par 
konkrētā līguma izpildi atbildīgo 
darbinieku vārdus un uzvārdus un 
attiecīgo profesionālo kvalifikāciju.

Attiecībā uz pakalpojumu un būvdarbu 
līgumiem, kā arī piegādes līgumiem, kas 
papildus attiecas uz pakalpojumiem vai 
izvietošanas un uzstādīšanas darbiem, 
juridiskām personām var pieprasīt norādīt 
piedāvājumā vai dalības pieteikumā par 
konkrētā līguma izpildi atbildīgo 
darbinieku attiecīgo profesionālo 
kvalifikāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ekonomikas dalībnieku grupas var iesniegt 
piedāvājumus vai pieteikties kā kandidāti. 
Līgumslēdzēji neparedz īpašus 
nosacījumus attiecībā uz šādu grupu dalību 
iepirkuma procedūrās, ja šādi nosacījumi 
netiek piemēroti atsevišķiem kandidātiem. 
Līgumslēdzēji nepieprasa, ka piedāvājuma 
vai dalības pieteikuma iesniegšanas nolūkā 
šādām grupām jābūt īpašai juridiskajai 
formai. 

Ekonomikas dalībnieku grupas var iesniegt 
piedāvājumus vai pieteikties kā kandidāti. 
Ekonomikas dalībnieku, jo īpaši mazo un 
vidējo uzņēmumu (MVU), grupas var 
veidot kā uzņēmumu konsorciju.
Līgumslēdzēji neparedz īpašus 
nosacījumus attiecībā uz šādu grupu dalību 
iepirkuma procedūrās, ja šādi nosacījumi 
netiek piemēroti atsevišķiem kandidātiem. 
Līgumslēdzēji nepieprasa, ka piedāvājuma 
vai dalības pieteikuma iesniegšanas nolūkā 
šādām grupām jābūt īpašai juridiskajai 
formai.

Or. en
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Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var rezervēt tiesības piedalīties 
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.

Dalībvalstis var rezervēt tiesības piedalīties 
iepirkuma procedūrās:

Or. en

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 1. daļa – a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) aizsargātām darbnīcām vai paredzēt 
šādu līgumu izpildi aizsargātās 
nodarbinātības programmās, ar 
nosacījumu, ka vairākums šo uzņēmumu 
darbinieku ir personas ar invaliditāti, 
kuras savas invaliditātes rakstura vai 
smaguma pakāpes dēļ nevar strādāt 
parastos darba apstākļos vai nevar viegli 
atrast darbu parastā tirgū;

Or. en
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Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 1. daļa – b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) sociāliem uzņēmumiem un 
programmām, kuru galvenais mērķis ir 
mazaizsargātu darba ņēmēju sociālā un 
profesionālā integrācija, ar nosacījumu, 
ka vairāk nekā 30 % šo ekonomikas 
dalībnieku vai programmu darba ņēmēju 
ir personas ar invaliditāti vai 
mazaizsargātas personas.

Or. en

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Jānodrošina pretendentu intelektuālā 
īpašuma aizsardzība.

Or. en

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Līgumslēdzējs citās konkursu 
procedūrās neizmanto informāciju, ko 
ekonomikas dalībnieki tam snieguši 
iepriekšējās konkursu procedūrās.

Or. en
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Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tikai tie ekonomikas dalībnieki, kurus 
līgumslēdzējs ir uzaicinājis pēc pieprasītās 
informācijas novērtēšanas, var iesniegt 
pētniecības un izstrādes projektus 
līgumslēdzēja norādīto vajadzību 
nodrošināšanai, ko nevar izdarīt ar 
pašreizējiem risinājumiem. Līguma 
slēgšanas tiesības piešķir, pamatojoties 
tikai uz līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritēriju „saimnieciski 
visizdevīgākais piedāvājums” saskaņā ar 
76. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Tikai tie ekonomikas dalībnieki, kurus 
līgumslēdzējs ir uzaicinājis pēc pieprasītās 
informācijas novērtēšanas, var iesniegt 
pētniecības un izstrādes projektus 
līgumslēdzēja norādīto vajadzību 
nodrošināšanai, ko nevar izdarīt ar 
pašreizējiem risinājumiem. Līguma 
slēgšanas tiesības piešķir, pamatojoties 
tikai uz līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritēriju „saimnieciski 
visizdevīgākais piedāvājums” saskaņā ar 
76. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 
76. panta 2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visiem iepirkumiem, kuru priekšmets ir 
paredzēts lietošanai personām —
neatkarīgi no tā, vai tas paredzēts plašākai 

sabiedrībai vai līgumslēdzēja 
personālam — minētās tehniskās 
specifikācijas, izņemot atbilstīgi 
pamatotus gadījumus, sagatavo tā, lai 
ņemtu vērā kritērijus par pieejamību 
cilvēkiem ar invaliditāti vai projektēšanu 
visu lietotāju ērtībām.

Visiem iepirkumiem, kuru priekšmets ir 
paredzēts lietošanai personām —
neatkarīgi no tā, vai tas paredzēts plašākai 
sabiedrībai vai līgumslēdzēja 
personālam — minētās tehniskās 
specifikācijas, sagatavo tā, lai ņemtu vērā 
kritērijus par pieejamību cilvēkiem ar 
invaliditāti vai projektēšanu visu lietotāju 
ērtībām, izņemot pienācīgi pamatotus 
gadījumus, ko norāda iepirkuma 
izsludināšanas un piedāvājuma 
dokumentos.

Or. en
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Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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, sociālās organizācijas un vides 
organizācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēji var ņemt vērā pretendenta 
iesniegtos piedāvājumu variantus, kas 
atbilst līgumslēdzēju noteiktajām 
obligātajām prasībām.

Līgumslēdzēji ņem vērā pretendenta 
iesniegtos piedāvājumu variantus, kas 
atbilst līgumslēdzēju noteiktajām 
obligātajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēji specifikācijās norāda, vai 
viņi atļauj vai neatļauj variantus, un, ja 
tos atļauj, norāda obligātās prasības, kas 
jāievēro attiecībā uz šādiem variantiem, un 
visas īpašās variantu iesniegšanas prasības.
Ja piedāvājumu varianti ir atļauti, tie arī 

Līgumslēdzēji specifikācijās norāda
obligātās prasības, kas jāievēro attiecībā uz 
šādiem variantiem, un visas īpašās variantu 
iesniegšanas prasības, un tie arī nodrošina, 
ka izvēlētos līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijus var lietderīgi 
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nodrošina, ka izvēlētos līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritērijus var lietderīgi 
piemērot piedāvājumu variantiem, kas 
atbilst minētajām obligātajām prasībām, kā 
arī atbilstīgiem piedāvājumiem, kuri nav 
varianti.

piemērot piedāvājumu variantiem, kas 
atbilst minētajām obligātajām prasībām, kā 
arī atbilstīgiem piedāvājumiem, kuri nav 
varianti.

Or. en

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
58. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēji specifikācijās var norādīt, 
ka varianti nav atļauti, norādot konkrētus 
šāda aizlieguma iemeslus. 

Or. en

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
58. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piegādes vai pakalpojumu līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās 
līgumslēdzēji, kas atļāvuši iesniegt 
variantus, nenoraida kādu variantu, 
pamatojoties vienīgi uz to, ka gadījumā, ja 
tiktu izraudzīts attiecīgais variants, tiktu 
noslēgts nevis piegādes līgums, bet 
pakalpojumu līgums, vai tiktu noslēgts 
nevis pakalpojumu līgums, bet gan 
piegādes līgums.

2. Piegādes vai pakalpojumu līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās 
līgumslēdzēji nenoraida kādu variantu, 
pamatojoties vienīgi uz to, ka gadījumā, ja 
tiktu izraudzīts attiecīgais variants, tiktu 
noslēgts nevis piegādes līgums, bet 
pakalpojumu līgums, vai tiktu noslēgts 
nevis pakalpojumu līgums, bet gan 
piegādes līgums.

Or. en
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Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
70. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Līgumslēdzēji var izlemt nepiešķirt
tiesības slēgt līgumu pretendentam, kas 
iesniedzis vislabāko piedāvājumu, ja tie ir 
konstatējuši, ka piedāvājums vismaz 
līdzvērtīgā veidā neatbilst Savienības 
tiesību aktos noteiktajām saistībām sociālo 
un darba tiesību jomā vai vides jomā, vai 
XIV pielikumā uzskaitīto starptautisko 
sociālo un vides tiesību noteikumiem.

5. Līgumslēdzēji nepiešķir tiesības slēgt 
līgumu pretendentam, kas iesniedzis 
vislabāko piedāvājumu, ja tie ir 
konstatējuši, ka piedāvājums neatbilst 
saistībām, kas sociālo un darba tiesību 
jomā vai vides jomā noteiktas Savienības 
vai valsts tiesību aktos, vai XIV pielikumā 
uzskaitīto starptautisko sociālo un vides 
tiesību noteikumiem, vai intelektuālā 
īpašuma tiesību jomā noteiktajām 
saistībām.

Or. en

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
77. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja līgumslēdzēji novērtē izmaksas, 
izmantojot aprites cikla izmaksu pieeju, tie 
iepirkuma procedūras dokumentos norāda 
metodiku, kas izmantota aprites cikla 
izmaksu aprēķināšanai. Izmantotā 
metodika jāvienkāršo, lai to padarītu 
pieejamu MVU, un tai jāatbilst visiem 
šiem nosacījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
79. pants – 3. punkts – d apakšpunkts
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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 
XIV pielikumā, vai, ja tādi netiek 
piemēroti, citiem noteikumiem, kas 
nodrošina līdzvērtīgu aizsardzību;

d) vismaz līdzvērtīgu atbilstību Savienības 
un valsts tiesību aktos noteiktajām 
saistībām sociālo un darba tiesību jomā vai 
vides tiesību aktu jomā, vai starptautisko 
sociālo un vides tiesību noteikumu jomā,
kā uzskaitīts XIV pielikumā, vai, ja tādi 
netiek piemēroti, citiem noteikumiem, kas 
nodrošina līdzvērtīgu aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tas var noraidīt piedāvājumu tikai tad, ja 
liecības nepamato zemo cenas vai izmaksu 
līmeni, ņemot vērā 3. punktā minētos 
elementus.

Tas var noraidīt piedāvājumu tikai tad, ja 
liecības nepamato zemo cenas vai izmaksu 
līmeni, ņemot vērā 3. punktā minētos 
elementus, vai ja iesniegtais pamatojums 
nav pietiekams.

Or. en

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
79. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēji noraida piedāvājumu, ja ir 
konstatējuši, 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 XIV pielikumā.

Līgumslēdzēji noraida piedāvājumu, ja ir 
konstatējuši, ka piedāvājums ir nepamatoti 
lēts, jo neatbilst Savienības un valsts
tiesību aktos noteiktajām saistībām sociālo 
un darba tiesību jomā vai vides jomā, vai 
starptautisko sociālo un vides tiesību 
noteikumiem, kā uzskaitīts XIV pielikumā.
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Or. en

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
86. 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 līgumslēdzējiem ņemt vērā attiecīgo 
pakalpojumu specifiku. 

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

Or. en

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
86. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis nodrošina, ka līgumslēdzēji 
var ņemt vērā nepieciešamību nodrošināt 
pakalpojumu kvalitāti augstā līmenī, 
drošību, nepārtrauktību, pieejamību, 
pieejamas cenas un vispusību, dažādu 
kategoriju lietotāju, tostarp mazaizsargātu
un atstumtu iedzīvotāju grupu īpašās 
vajadzības, vajadzību veicināt MVU 
piedalīšanos, lietotāju iesaistīšanos un 
iespējas un inovācijas. Dalībvalstis var arī 
noteikt, ka pakalpojumu sniedzēju 
neizvēlas, pamatojoties tikai uz 
pakalpojuma sniegšanas cenu.

Or. en



PE491.136v02-00 22/22 PA\905015LV.doc

LV

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
93. pants – 3. punkts – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) pilsoņu un uzņēmumu sūdzību 
izskatīšana saistībā ar publiskā iepirkuma 
noteikumu piemērošanu konkrētos 
gadījumos un analīzes nosūtīšana 
kompetentajiem līgumslēdzējiem, kuru 
pienākums ir ņemt to vērā savos lēmumos 
vai — ja analīze netiek ievērota —
paskaidrot šādas neievērošanas iemeslus;

f) pilsoņu un uzņēmumu, kā arī 
profesionālo apvienību vai tamlīdzīgu 
organizāciju sūdzību izskatīšana saistībā ar 
publiskā iepirkuma noteikumu 
piemērošanu konkrētos gadījumos un 
analīzes nosūtīšana kompetentajiem 
līgumslēdzējiem, kuru pienākums ir ņemt 
to vērā savos lēmumos vai — ja analīze 
netiek ievērota — paskaidrot šādas 
neievērošanas iemeslus;

Or. en

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Gada ziņojumā iekļauj arī piedāvāto 
cenu un jau īstenoto līgumu faktisko 
izmaksu ikgadējo salīdzinājumu un 
potenciālo ietekmi uz piegādātāju 
nodarbināto darba ņēmēju skaita 
izmaiņām.

Or. en


