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ĪSS PAMATOJUMS

Publiskais iepirkums ir svarīgs faktors mūsu kopīgajā sabiedrībā gan ekonomiskā un sociālā 
ziņā, gan raugoties no vides aizsardzības perspektīvas. Publiskā sektora iestādes Eiropā iztērē 
aptuveni 18 % no IKP, publiskā iepirkumā iegādājoties preces un pakalpojumus. Publiskais 
iepirkums var tikt izmantots kā instruments Eiropas Savienības mērķu īstenošanai, un tas būtu 
šādi jāizmanto.

Publiskais iepirkums ir svarīgs instruments, kas palīdz līgumslēdzējām iestādēm labāk izlietot 
nodokļu maksātāju naudu. Turklāt publisko iepirkumu var izmantot, lai radītu ilgtspējīgu 
attīstību, tostarp radot pozitīvu attīstību, piemēram, vides, klimata, diskriminācijas 
apkarošanas, dzīvnieku labklājības un jauniešu nodarbinātības jomās. Tā kā ilgtspējīga 
attīstība ir Lisabonas līgumā noteikts mērķis, ir svarīgi radīt visām publiskajām iestādēm 
iespēju un mudināt tās izmantot publisko iepirkumu kā instrumentu šā mērķa sasniegšanai.

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja nodod šo atzinumu Iekšējā 
tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai. Galvenā uzmanība atzinumā tiks pievērsta 
ilgtspējīgam publiskajam iepirkumam vides, ekonomikas un sociālo lietu jomā.  

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu jaunai direktīvai par publisko 
iepirkumu. Priekšlikums ir vērsts uz publisko izdevumu efektivitāti, ar to tiek paredzēta 
pašreiz spēkā esošo noteikumu vienkāršošana un elastīguma nodrošināšana un uzsvērts vides 
aizsardzības jautājumu svarīgums. Turklāt, tiek izteikti ierosinājumi attiecībā uz to, kā 
publisko iepirkumu padarīt lietderīgāku kopēju mērķu sasniegšanai.

Atzinuma sagatavotāja vēlas pievērst papildu uzmanību šādiem svarīgiem jautājumiem:

− ir jānovērš jebkādas neskaidrības attiecībā uz to, ka līgumslēdzējas iestādes drīkst noteikt 
prasības, kas ir stingrākas vai detalizētākas, nekā paredzēts pašreiz spēkā esošajos ES 
tiesību aktos konkrētās jomās;  

− publiskajā iepirkumā būtu jāveicina inovatīvu risinājumu izmantošana. Publiskā iepirkuma 
veicēji būtu jāmudina iegādāties inovatīvus produktus un pakalpojumus, lai sasniegtu 
mērķus ilgtspējīgas attīstības jomā. Vides aizsardzības jomā ir nepieciešami jauni inovatīvi 
risinājumi un idejas, un publiskais iepirkums būtu jāizmanto šo vajadzību piepildīšanai;

− būtu jāuzlabo kritēriji saistībā ar apsvērumiem par aprites ciklu. Jāņem vērā visa ražošanas 
procesa ietekme uz sociālo jomu un vidi. Tādēļ vajadzētu radīt līgumslēdzējām iestādēm 
iespēju noteikt prasības attiecībā uz ražošanas procesu, ne tikai uz konkrētu produktu. Šādi 
iepirkuma procesā tiks nodrošināta lielāka ilgtspējība;

− pamatojoties uz sabiedrības veselības apsvērumiem, nodarbinātības jomā pieņemto 
koplīgumu un starptautisko konvenciju piemērošana nebūtu jāatstāj līgumslēdzēju izvēles 
ziņā, bet gan jānosaka kā prasība. Lai aizsargātu darba ņēmēju veselību un viņu darba 
apstākļus, ir jābūt iespējai neslēgt līgumus ar konkursu pretendentiem, kuri neievēro 
sociālās un darba tiesības, un noteikt viņiem sankcijas. Valstis, kuras ir ratificējušas SDO 
Konvenciju Nr. 94, nebūtu jākavē šo konvenciju piemērot;
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− priekšroka būtu jādod standartu, nevis marķējuma izmantošanai. Standarti ir noderīgi, jo 
konkursu pretendenti attiecīgajā jomā tos labi saprot, un tādējādi līgumslēdzējas iestādes 
var izvairīties no nepieciešamības izgudrot velosipēdu no jauna. Uzsverot direktīvā 
standartu izmantošanu, tiek veicinātas līgumslēdzēju iestāžu iespējas noteikt prasības vides 
un sociālajā jomā;

− pieņemot direktīvu, nedrīkst samazināt pašvaldību iestāžu iespēju sadarboties, lai sniegtu 
vispārējas nozīmes pakalpojumus, piemēram, atkritumu apsaimniekošanas un ūdens 
attīrīšanas jomā;

− pieņemot direktīvu, būtu jāpalielina iespējamība noteikt prasības visai līgumslēdzēju ķēdei, 
t. i. arī apakšuzņēmējiem. Līgumslēdzējas iestādes paredzētie noteikumi un nosacījumi 
jāievēro ne tikai galvenajam līgumslēdzējam / konkursa pretendentam, bet arī 
apakšuzņēmējiem. Ir vajadzīga kontroles sistēma, kas attiecas uz visiem līgumslēdzēju 
ķēdes posmiem.

Atzinuma sagatavotāja ir apņēmusies aizstāvēt pilsētu un reģionu pašvaldību un citu vietējo 
līgumslēdzēju iestāžu pašnoteikšanos un autonomiju. Regulējumam ir jābūt skaidram, lai 
izvairītos no domstarpībām saistībā ar tā interpretāciju. Direktīvas vienkāršošana arī mudinās 
iestādes un radīs tām iespēju iekļaut savās publiskā iepirkuma politikas nostādnēs skaidrus 
mērķus attiecībā uz ilgtspējību.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Stratēģijā „Eiropa 2020” publiskajam 
iepirkumam ir svarīga nozīme, jo tas ir 
viens no tirgus instrumentiem, kas 
izmantojams, lai panāktu gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi, vienlaikus 
nodrošinot visefektīvāko publiskā sektora 
līdzekļu izmantošanu. Šim nolūkam pašlaik 
spēkā esošie publiskā iepirkuma noteikumi, 
kas pieņemti saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvu 2004/17/EK, ar ko 
koordinē iepirkuma procedūras, kuras 
piemēro subjekti, kas darbojas 

(2) Publiskajam iepirkumam ir svarīga 
nozīme stratēģijā „Eiropa 2020” un 
Lisabonas līgumā noteiktā ilgtspējīgas 
attīstības mērķa sasniegšanā, 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 
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ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un 
pasta pakalpojumu nozarēs, un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvu 2004/18/EK par to, kā 
koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes 
valsts līgumu un pakalpojumu valsts 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūru, ir jāpārskata un jāmodernizē, lai 
palielinātu publiskā sektora izdevumu 
efektivitāti, atvieglojot jo īpaši mazo un 
vidējo uzņēmumu piedalīšanos publiskajos 
iepirkumos, un lai dotu iespēju iepirkumu 
rīkotājiem labāk izmantot publisko 
iepirkumu kopējo sabiedrisko mērķu 
atbalstam. Turklāt ir nepieciešams precizēt 
galvenos jēdzienus, lai nodrošinātu lielāku 
tiesisko noteiktību un ietvertu dažus 
saistītās vispāratzītas Eiropas Savienības 
Tiesas judikatūras aspektus.

koordinē iepirkuma procedūras, kuras 
piemēro subjekti, kas darbojas 
ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un 
pasta pakalpojumu nozarēs, un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvu 2004/18/EK par to, kā 
koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes 
valsts līgumu un pakalpojumu valsts 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūru, ir jāpārskata un jāmodernizē, lai 
palielinātu publiskā sektora izdevumu 
efektivitāti, atvieglojot jo īpaši mazo un 
vidējo uzņēmumu piedalīšanos publiskajos 
iepirkumos, un lai dotu iespēju iepirkumu 
rīkotājiem labāk izmantot publisko 
iepirkumu kopējo sabiedrisko mērķu 
atbalstam. Turklāt ir nepieciešams precizēt 
galvenos jēdzienus, lai nodrošinātu lielāku 
tiesisko noteiktību un ietvertu dažus 
saistītās vispāratzītas Eiropas Savienības 
Tiesas judikatūras aspektus.

Pamatojums

Tekstā ir nepieciešama atsauce uz Lisabonas līgumu, lai uzsvērtu ilgtspējīgas attīstības 
svarīgumu.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Stratēģijā „Eiropa 2020” publiskajam 
iepirkumam ir svarīga nozīme, jo tas ir 
viens no tirgus instrumentiem, kas 
izmantojams, lai panāktu gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi, vienlaikus 
nodrošinot visefektīvāko publiskā sektora 
līdzekļu izmantošanu. Šim nolūkam pašlaik 
spēkā esošie publiskā iepirkuma noteikumi, 
kas pieņemti saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvu 2004/17/EK, ar ko 
koordinē iepirkuma procedūras, kuras 
piemēro subjekti, kas darbojas 

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

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 
iepirkumu rīkotāji varētu labāk izmantot 
publisko iepirkumu ilgtspējīgas attīstības 
atbalstam un citiem kopējiem 
sabiedriskajiem mērķiem, tādā veidā 
palielinot publiskā sektora izdevumu 
efektivitāti, nodrošinot vislabāko rezultātu 
par maksājamo cenu, atvieglojot jo īpaši 
mazo un vidējo uzņēmumu piedalīšanos 
publiskajos iepirkumos un veicinot vietējo 
iepirkumu, kā arī dodot iespēju iepirkumu 
rīkotājiem labāk izmantot publisko 
iepirkumu kopējo sabiedrisko mērķu 
atbalstam. Lai sasniegtu šos kopīgos 
mērķus, līgumslēdzējas iestādes tiek 
mudinātas noteikt stingrākas vai 
detalizētākas prasības nekā tās, kas ir 
paredzētas attiecīgajās jomās pašlaik 
spēkā esošajos ES tiesību aktos. Turklāt ir 
nepieciešams vienkāršot direktīvas un
precizēt galvenos jēdzienus un koncepcijas, 
lai nodrošinātu lielāku tiesisko noteiktību 
un ietvertu dažus saistītās vispāratzītas 
Eiropas Savienības Tiesas judikatūras 
aspektus. Direktīva nodrošina likumīgu 
pamatu tam, kā pirkt, bet tas, ko pirkt, ir 
līgumslēdzēju iestāžu ziņā. Lai sasniegtu 
kopīgos mērķus, līgumslēdzējas iestādes 
tiek mudinātas noteikt stingrākas vai 
detalizētākās prasības nekā tās, kas ir 
paredzētas attiecīgajās jomās pašlaik 
spēkā esošajos ES tiesību aktos.

Pamatojums

Ir jānovērš jebkādas neskaidrības attiecībā uz to, ka līgumslēdzējas iestādes drīkst noteikt 
prasības, kas ir stingrākas vai detalizētākas, nekā paredzēts pašreiz spēkā esošajos ES tiesību 
aktos konkrētās jomās. Apsvērumos minētais norādījums par direktīvas nozīmi kohēzijas 
nodrošināšanā klimata, vides un sociālajā jomā ir saistīts ar turpmāk tekstā iekļautajiem 
pantiem, kuros tiks risināti šie jautājumi.
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Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Arvien pieaugošās atšķirības valstu 
rīcības veidos nosaka nepieciešamību
skaidrāk definēt iepirkuma jēdzienu.
Savienības publiskā iepirkuma noteikumu 
mērķis nav ietvert visus valsts līdzekļu 
izdevumu veidus, bet gan tikai tos, kuri 
vērsti uz tiesībām nodrošināt attiecīgos 
būvdarbus, piegādes vai pakalpojumus.
Iegādes jēdziens būtu jāinterpretē plaši, 
attiecinot to uz labuma gūšanu no 
attiecīgajiem būvdarbiem, piegādēm vai 
pakalpojumiem, kam nav vienmēr 
vajadzīga īpašumtiesību nodošana 
līgumslēdzējām iestādēm. Turklāt darbības 
finansēšana, kas nereti ir saistīta ar 
pienākumu atlīdzināt saņemtās summas, ja 
tās nav izmantotas paredzētajiem mērķiem, 
parasti neietilpst publiskā iepirkuma 
noteikumu darbības jomā.

(3) Arvien pieaugošās atšķirības valstu 
rīcības veidos nosaka nepieciešamību 
skaidrāk definēt iepirkuma jēdzienu.
Savienības publiskā iepirkuma noteikumu 
mērķis nav ietvert visus valsts līdzekļu 
izdevumu veidus, bet gan tikai tos, kuri 
vērsti uz tiesībām nodrošināt attiecīgos 
būvdarbus, piegādes vai pakalpojumus.
Iegādes jēdziens būtu jāinterpretē plaši, 
attiecinot to uz labuma gūšanu no 
attiecīgajiem būvdarbiem, piegādēm vai 
pakalpojumiem, kam nav vienmēr 
vajadzīga īpašumtiesību nodošana 
līgumslēdzējām iestādēm. Turklāt darbības 
finansēšana, kas nereti ir saistīta ar 
pienākumu atlīdzināt saņemtās summas, ja 
tās nav izmantotas paredzētajiem mērķiem, 
neietilpst publiskā iepirkuma noteikumu 
darbības jomā. Līgumiem, kuru slēgšanas 
tiesības piešķir kontrolētām struktūrām, 
vai līgumslēdzēju iestāžu sadarbībai, lai 
kopīgi īstenotu sabiedrisko pakalpojumu 
uzdevumus, nav jāpiemēro publiskā 
iepirkuma noteikumi, ja ir izpildīti šajā 
direktīvā izklāstītie nosacījumi.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 9. pantu Savienībai, 
izstrādājot un īstenojot savu politiku un 
darbības, ir jāņem vērā prasības, kas 
saistītas ar nodarbinātības līmeņa 
paaugstināšanu, atbilstīga sociālās 
aizsardzības līmeņa nodrošināšanu, 
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sociālās atstumtības apkarošanu, kā arī 
izglītības, mācību un cilvēku veselības 
aizsardzības līmeņa paaugstināšanu.
Direktīva sekmē šo mērķu sasniegšanu, 
atbalstot sociāli atbildīgu publisko 
iepirkumu, nodrošinot, ka sociālos 
kritērijus ievēro visos iepirkuma 
procedūras posmos, un stiprinot visus 
pašreizējos pienākumus Savienības, valstu 
un starptautiskā līmenī attiecībā uz darba 
apstākļiem, sociālo aizsardzību un 
sabiedrības veselību.

Pamatojums

Direktīvas 5. apsvērumā jau ir iekļauta atsauce uz LESD 11. pantu, ar ko nodrošina vides 
aizsardzības prasību integrēšanu visās Savienības politikas jomās. Ar šo jauno apsvērumu 
tiecas panākt to pašu attiecībā uz LESD 9. pantu, ar ko nodrošina sociālo un veselības 
aizsardzības mērķu ievērošanu visās Savienības politikas jomās.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Viens no veselības aizsardzības 
stratēģijas 2008.–2013. gadam 
pamatprincipiem ir „veselības aizsardzība 
visās politikas jomās” jeb veselības 
aizsardzības apsvērumu integrēšana visās 
politikas jomās Savienības, valstu un 
reģionālā līmenī; šādu pieeju dalībvalstis 
atbalstīja 2007. gada deklarācijā 
„Veselības aizsardzības jautājumi visās 
politikas jomās”. Ar šo direktīvu tiek 
sekmēta pieeja „veselības aizsardzības 
jautājumi visās politikas jomās”, 
nodrošinot, ka iepirkuma noteikumi var 
palīdzēt līgumslēdzējām iestādēm sasniegt 
mērķus sabiedrības veselības jomā un ka 
kritērijus, kas ir saistīti ar sabiedrības 
veselību un darba drošību un veselības 
aizsardzību, var izmantot visos iepirkuma 
procedūras posmos.
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Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(5) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 9., 10. un 11. pantu, 
nosakot un īstenojot Savienības politiku un 
darbības, tajās jāparedz vides aizsardzības 
prasības un sociāli apsvērumi, lai 
veicinātu ilgtspējīgu attīstību. Tādēļ šajā 
direktīvā precizē to, kādā veidā 
līgumslēdzējas iestādes var dot 
ieguldījumu vides aizsardzībā un 
ilgtspējīgas attīstības veicināšanā un kādā 
veidā tās var izmantot savu rīcības 
brīvību, nosakot tehnisko specifikāciju un 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijus ar mērķi panākt ilgtspējīgu 
publisko iepirkumu, vienlaikus nodrošinot
saikni ar līguma priekšmetu un gūstot ar
līgumiem vislabāko rezultātu par 
samaksāto cenu.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Publiskais iepirkums veido aptuveni 
19 % no kopējā IKP jeb gandrīz 40 reizes 
pārsniedz summu, ko ES dalībvalstis 
sniedz kā oficiālo attīstības palīdzību 
(OAP). Tādēļ tam piemīt liels potenciāls 
kā instrumentam, ar ko sasniegt ES 
saistības attiecībā uz attīstības politikas 
saskaņotību, kā tas noteikts LESD 
208. pantā, un ar ko īstenot ilgtspējīgas 
pārvaldības politiku gan Savienībā, gan 
jaunattīstības valstīs.



PE487.738v02-00 10/44 AD\910630LV.doc

LV

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) Līgumslēdzējām iestādēm ir plaša 
rīcības brīvība izvēlēties tehnisko 
specifikāciju, ar kuru nosaka iepērkamās 
piegādes, pakalpojumus vai būvdarbus.
Turklāt tās bauda plašu rīcības brīvību 
izmantot gan tehnisko specifikāciju, gan 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijus, lai sasniegtu līgumslēdzējas 
iestādes mērķus, tostarp specifikāciju un 
kritērijus, kas izstrādāti nolūkā panākt 
ilgtspējīgāku publisko iepirkumu.
Tehniskajai specifikācijai un līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem, 
tostarp saistībā ar ilgtspējas mērķiem, ir 
jābūt saistītiem ar iepirkuma līguma 
priekšmetu. Ja noteikums par saikni ar 
līguma priekšmetu ir izpildīts, direktīvā 
nav paredzēti papildu ierobežojumi 
līgumslēdzējas iestādes apsvērumiem 
saistībā ar tehnisko specifikāciju vai 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijiem.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
5.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5c) Tehnisko specifikāciju, līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijus 
un līguma izpildes nosacījumus nošķir 
pēc to nozīmes iepirkuma procesā, nevis 
šīs specifikācijas vai kritēriju satura. Ar 
tehnisko specifikāciju līgumslēdzēja 
iestāde nosaka iepirkuma absolūtās 
prasības; spēja atbilst tehniskajai 
specifikācijai ir priekšnoteikums, lai 
pretendentu uzskatītu par kandidātu uz 
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līgumu, un ņemt vērā var tikai tās preces 
vai pakalpojumus, kas atbilst 
specifikācijai. Savukārt līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritēriji ļauj 
līgumslēdzējai iestādei salīdzināt dažādu 
kritēriju kombināciju nosacītās 
priekšrocības. Līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijiem ir svērtā vērtība, 
un katrs piedāvājums saņem punktus par 
apjomu, kādā tas atbilst katram 
kritērijam, taču spēja izpildīt visus līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijus 
nav obligāta. Visbeidzot, līgumā var 
iekļaut līguma izpildes klauzulas, lai 
norādītu, kā līgums ir jāizpilda.
Līgumslēdzējai iestādei ir plaša rīcības 
brīvība visos iepirkuma posmos iekļaut 
ilgtspējas mērķus, izmantojot tehnisko 
specifikāciju, līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijus un līguma izpildes 
nosacījumus.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Pētniecība un inovācija, tostarp 
ekoinovācija un sociālā inovācija, ir daži 
no svarīgākajiem turpmākas izaugsmes 
dzinuļiem un ir gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģijas 
„Eiropa 2020” centrālie elementi. Publiskā 
sektora iestādēm būtu maksimāli 
stratēģiski jāizmanto publiskais iepirkums, 
lai veicinātu inovāciju. Inovatīvu preču un 
pakalpojumu iegādei ir svarīga nozīme, lai 
uzlabotu sabiedrisko pakalpojumu 
efektivitāti un kvalitāti, vienlaikus risinot 
lielas sociālās problēmas. Šāda iegāde ļauj 
panākt maksimāli lietderīgu publiskā 
sektora līdzekļu izmantošanu, kā arī 
nodrošina plašākus saimnieciskus, vides un 
sabiedriski nozīmīgus labumus, jo tiek 
radītas jaunas idejas, kas īstenojas 

(17) Pētniecība un inovācija, tostarp 
ekoinovācija un sociālā inovācija, ir daži 
no svarīgākajiem turpmākas izaugsmes 
dzinuļiem un ir gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģijas 
„Eiropa 2020” centrālie elementi. Publiskā 
sektora iestādēm būtu maksimāli 
stratēģiski jāizmanto publiskais iepirkums, 
lai veicinātu inovāciju. Inovatīvu preču un 
pakalpojumu iegādei ir svarīga nozīme, lai 
uzlabotu sabiedrisko pakalpojumu 
efektivitāti un kvalitāti, vienlaikus risinot 
lielas sociālās problēmas. Šāda iegāde ļauj 
panākt maksimāli lietderīgu publiskā 
sektora līdzekļu izmantošanu, kā arī 
nodrošina plašākus saimnieciskus, vides un 
sabiedriski nozīmīgus labumus, jo tiek 
radītas jaunas idejas, kas īstenojas 
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inovatīvos produktos un pakalpojumos, 
tādējādi veicinot ilgtspējīgu ekonomikas 
izaugsmi. Šai direktīvai būtu jāveicina 
inovācijas publiskais iepirkums un jāpalīdz 
dalībvalstīm sasniegt pamatiniciatīvas 
„Inovācijas savienība” mērķus. Tāpēc būtu 
jāparedz īpaša iepirkuma procedūra, kas 
ļauj līgumslēdzējām iestādēm izveidot 
ilgtermiņa inovācijas partnerību jaunu, 
inovatīvu produktu, pakalpojumu vai 
būvdarbu izstrādei un turpmākai iegādei ar 
nosacījumu, ka tos var piegādāt atbilstoši 
noteiktajiem rezultātu līmeņiem un par 
noteiktajām izmaksām. Partnerība būtu 
jāveido tā, lai tā varētu nodrošināt 
nepieciešamo „tirgus pieprasījumu”, kas 
veicina inovatīva risinājuma izstrādi, bet 
neizraisa tirgus noslēgšanu.

inovatīvos produktos un pakalpojumos, 
tādējādi veicinot ilgtspējīgu ekonomikas 
izaugsmi. Šai direktīvai būtu jāveicina 
inovācijas publiskais iepirkums un jāpalīdz 
dalībvalstīm sasniegt pamatiniciatīvas 
„Inovācijas savienība” mērķus. Tāpēc būtu 
jāparedz īpaša iepirkuma procedūra, kas 
ļauj līgumslēdzējām iestādēm izveidot 
ilgtermiņa inovācijas partnerību jaunu, 
inovatīvu produktu, pakalpojumu vai 
būvdarbu izstrādei un turpmākai iegādei ar 
nosacījumu, ka tos var piegādāt atbilstoši 
noteiktajiem rezultātu līmeņiem un par 
noteiktajām izmaksām. Partnerība būtu 
jāveido tā, lai tā varētu nodrošināt 
nepieciešamo „tirgus pieprasījumu”, kas 
veicina inovatīva risinājuma izstrādi, bet 
neizraisa tirgus noslēgšanu. Turklāt 
līgumslēdzējām iestādēm, paredzot līguma 
piešķiršanas nosacījumus, vajadzētu būt 
iespējai izšķirt starp ekonomiski 
visizdevīgāko piedāvājumu un 
inovatīvāko, ilgtspējīgāko (un atbilstošos 
gadījumos tehnoloģiski progresīvāko) 
piedāvājumu, un tām būtu jāpaziņo par šo 
izvēli, publicējot iepirkuma nosacījumus.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Līgumslēdzējām iestādēm, 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, arī 
iepakojuma prasības. Turklāt ir svarīgi, lai 

(28) Līgumslēdzējām iestādēm, kas vēlas 
iegādāties būvdarbus, piegādes vai 
pakalpojumus ar īpašiem vides, 
energoefektivitātes, sociālajiem, dzīvnieku 
labturības 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 
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šīs prasības tiktu izstrādātas un pieņemtas 
uz objektīvi pārbaudāmu kritēriju pamata, 
izmantojot procedūru, kurā var piedalīties 
tādas ieinteresētās personas kā valsts 
struktūras, patērētāji, ražotāji, izplatītāji un 
vides organizācijas, un lai marķējums būtu 
pieejams un iespējams visām 
ieinteresētajām personām.

noformējums, arī iepakojuma prasības. 
Turklāt ir svarīgi, lai šīs prasības tiktu 
izstrādātas un pieņemtas uz objektīvi 
pārbaudāmu kritēriju pamata, izmantojot 
procedūru, kurā var piedalīties tādas 
ieinteresētās personas kā valsts struktūras, 
patērētāji, ražotāji, izplatītāji un vides 
organizācijas, un lai marķējums būtu 
pieejams un iespējams visām 
ieinteresētajām personām.

Pamatojums

Ņemot vērā Ekodizaina direktīvu un tās noteikumus par produktiem, ir būtiski iekļaut atsauci 
uz energoefektivitāti un energotaupību.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) 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. Turklāt jānodrošina 
iespēja līgumslēdzējām iestādēm izslēgt 
kandidātus vai pretendentus, kas pārkāpuši 
vides vai sociālās saistības, tostarp 
noteikumus par piekļuvi personām ar 
invaliditāti, vai izdarījuši citu smagu 
pārkāpumu saistībā ar profesionālo 
darbību, piemēram, konkurences 
noteikumu vai intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumu.

(34) 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. Turklāt jānodrošina 
iespēja līgumslēdzējām iestādēm izslēgt 
kandidātus vai pretendentus, kas pārkāpuši 
vides, sociālās vai dzīvnieku labturības
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.
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Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Ja līgumslēdzējas iestādes izvēlas 
piešķirt līgumu saimnieciski 
visizdevīgākajam piedāvājumam, tām
jānosaka līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritēriji, uz kuru pamata tās 
novērtēs piedāvājumus ar mērķi noteikt, 
kurš piedāvājums piedāvā vislabāko 
rezultātu par maksājamo cenu. Šo kritēriju 

(38) Līgumslēdzējām iestādēm jānosaka 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritēriji, uz kuru pamata tās novērtēs 
piedāvājumus ar mērķi noteikt, kurš 
piedāvājums piedāvā vislabāko rezultātu 
par maksājamo cenu. Lai noteiktu 
piedāvājumu, kurš sniegtu vislabāko 
rezultātu, līgumslēdzējām iestādēm būtu 
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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.

jāizmanto objektīvi un ar līguma 
priekšmetu saistīti kritēriji. Tomēr līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem 
nevajadzētu nodrošināt līgumslēdzējai 
iestādei neierobežotu izvēles brīvību.
Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūrai drīzāk vajadzētu nodrošināt
efektīvu konkurenci, panākot stingru 
atbilstību pārredzamības, 
nediskriminācijas un vienlīdzīgas 
attieksmes kritērijiem. Cita starpā šie 
principi prasa, lai pretendentu sniegtā 
informācija tiktu efektīvi un pārredzami 
pārbaudīta.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Ārkārtīgi svarīgi ir pilnībā izmantot 
publiskā iepirkuma potenciālu, lai 
sasniegtu ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķus. Ņemot vērā 
nozīmīgās atšķirības starp atsevišķām 
nozarēm un tirgiem, tomēr nebūtu pareizi 
noteikt vispārējas obligātas prasības 
attiecībā uz iepirkumu vides, sociālajā un 
inovācijas jomā. Savienības likumdevēji 
jau ir noteikuši obligātas iepirkuma 
prasības, lai sasniegtu konkrētus mērķus 
autotransporta līdzekļu jomā (Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
23. aprīļa Direktīva 2009/33/EK par „tīro” 
un energoefektīvo autotransporta līdzekļu 
izmantošanas veicināšanu) un biroja 
iekārtu jomā (Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 15. janvāra Regula 
(EK) Nr. 106/2008 par biroja iekārtu 
energoefektivitātes marķēšanas 
programmu). Turklāt ir panākta būtiska 
virzība aprites cikla izmaksu noteikšanas 
kopīgās metodikas izstrādē. Tāpēc šķiet 

(39) Ārkārtīgi svarīgi ir pilnībā izmantot 
publiskā iepirkuma potenciālu, lai 
sasniegtu ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķus. Ņemot vērā 
nozīmīgās atšķirības starp atsevišķām 
nozarēm un tirgiem, tomēr nebūtu pareizi 
noteikt vispārējas obligātas prasības 
attiecībā uz iepirkumu vides, sociālajā un
inovācijas jomā. Savienības likumdevēji 
jau ir noteikuši obligātas iepirkuma 
prasības, lai sasniegtu konkrētus mērķus 
autotransporta līdzekļu jomā (Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
23. aprīļa Direktīva 2009/33/EK par „tīro” 
un energoefektīvo autotransporta līdzekļu 
izmantošanas veicināšanu) un biroja 
iekārtu jomā (Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 15. janvāra Regula 
(EK) Nr. 106/2008 par biroja iekārtu 
energoefektivitātes marķēšanas 
programmu). Turklāt aprites cikla izmaksu 
noteikšanas kopīgās metodikas izstrādē 
turpinās būtiska virzība un tiek turpināta 
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pareizi turpināt šādā virzienā, obligātu 
mērķu un rezultātu noteikšanu atkarībā no 
konkrētā politikas virziena un apstākļiem 
attiecīgajā nozarē paredzot nozaru tiesību 
aktos un aprites cikla izmaksu noteikšanā 
veicinot Eiropas pieeju pilnveidošanu un 
piemērošanu, lai vēl vairāk stiprinātu 
publisko iepirkumu izmantošanu 
ilgtspējīgas izaugsmes atbalstam.

aprites cikla izmaksu noteikšanas nozaru 
lietojumu izstrāde, pārbaude un 
pilnveidošana. Tāpēc šķiet pareizi turpināt 
obligātu mērķu un rezultātu noteikšanā
atkarībā no konkrētā politikas virziena un 
apstākļiem attiecīgajā nozarē izmantot 
nozaru tiesību aktus, lai sekmētu publisko 
iepirkumu izmantošanu ilgtspējīgas 
izaugsmes atbalstam. Šajos centienos būtu 
jāietver nozarēm atbilstīgi lietojumi 
aprites cikla izmaksu noteikšanai.
Saskaņā ar citiem šīs direktīvas 
noteikumiem obligātajos iepirkuma 
kritērijos, ko pieņem ar nozaru tiesību 
aktiem, var iekļaut arī tehnisko 
specifikāciju un līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijus, kuros ir ietverti 
ilgtspējas apsvērumi saistībā ar 
vispārējiem labumiem vai kaitējumiem 
sociālā un vides ziņā pat tad, ja tie nav 
izteikti vai tos nevar izteikt naudas 
līdzekļu izteiksmē, ar nosacījumu, ka šie 
kritēriji ir saistīti ar līguma priekšmetu un 
tajos stingri ievēro pārredzamības, 
nediskriminācijas un vienlīdzīgas 
aizsardzības principu.

Grozījums Nr. 16

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 
publiskā līguma priekšmetu. Lai publiskajā 
iepirkumā labāk integrētu sociālos 
apsvērumus, iepirkumu rīkotājiem var 
atļaut saimnieciski visizdevīgākā 
piedāvājuma kritērijā iekļaut 

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

raksturlielumus, kas saistīti ar to personu 
darba apstākļiem, kas tieši piedalās 
attiecīgajā ražošanas vai pakalpojuma 
sniegšanas procesā. Minētie raksturlielumi 
var attiekties uz ražošanas procesā 
iesaistīto darbinieku darba apstākļiem 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 darbinieku darba apstākļiem.
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.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Līguma izpildes nosacījumi atbilst šai 
direktīvai, ja tie nav tieši vai netieši 

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

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

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, sabiedrības veselības 
aizsardzība vai dzīvnieku labturība. Cita 
starpā var minēt, piemēram, līguma 
izpildes laikā piemērojamās prasības —
pieņemt darbā ilgstošus bezdarbniekus vai 

īstenot bezdarbnieku vai jauniešu 
apmācības pasākumus, panākt atbilstību 
Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) 
galvenajām konvencijām, jo īpaši 
SDO Konvencijai Nr. 94, pat ja šīs 
konvencijas nav pārņemtas valsts tiesību 
aktos, un pieņemt darbā lielāku skaitu 
mazaizsargātu personu, nekā tas prasīts 
valsts tiesību aktos.

Pamatojums

Šajā grozījumā ir uzsvērts tas, cik svarīga ir SDO Konvencija Nr. 94 par darbaspēka 
klauzulām valsts līgumos, kurā ir īpaši reglamentēts publiskais iepirkums.  Eiropas 
Savienībai ir jāapņemas ievērot SDO standartus.

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar šo direktīvu iepirkums ir 
viena vai vairāku līgumslēdzēju iestāžu 
īstenota būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu iegāde vai cita veida 
iegūšana no šo līgumslēdzēju iestāžu 
izvēlētiem ekonomikas dalībniekiem —
neatkarīgi no tā, vai būvdarbi, piegādes 

vai pakalpojumi ir paredzēti sabiedriskam 
mērķim vai ne.

2. Saskaņā ar šo direktīvu iepirkums ir 
viena vai vairāku līgumslēdzēju iestāžu 
īstenota būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu iegāde no šo līgumslēdzēju 
iestāžu izvēlētiem ekonomikas 
dalībniekiem, slēdzot publiskus līgumus.
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Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai ļautu pašvaldību iestādēm efektīvi sadarboties, sniedzot 
atsevišķus vispārējas nozīmes pakalpojumus, piemēram, atkritumu apsaimniekošanas un 
ūdens attīrīšanas jomā.

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Būvdarbu, piegāžu un/vai pakalpojumu 
kopums, pat ja tas ir iegādāts saskaņā ar 
dažādiem līgumiem, ir viens iepirkums šīs 
direktīvas nozīmē, ja līgumi ir daļa no 
viena vienota projekta.

svītrots

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai ļautu pašvaldību iestādēm efektīvi sadarboties, sniedzot 
atsevišķus vispārējas nozīmes pakalpojumus, piemēram, atkritumu apsaimniekošanas un 
ūdens attīrīšanas jomā.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Līgums, ko līgumslēdzēja iestāde 
piešķīrusi citai juridiskai personai, 
neietilpst šīs direktīvas darbības jomā, ja 
ir izpildīti šādi kumulatīvie nosacījumi:
a) līgumslēdzēja iestāde attiecībā uz 
juridisko personu īsteno līdzīgu kontroli, 
kādu tā īsteno attiecībā uz savām 
struktūrvienībām;
b) šīs juridiskās personas būtisku darbības 
daļu īsteno kontrolējošās līgumslēdzējas 
iestādes labā vai citu tādu juridisko 
personu labā, kuras kontrolē minētā 
līgumslēdzēja iestāde;
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c) kontrolētajā juridiskajā personā nav 
aktīvas privātas līdzdalības.

(Komisijas priekšlikuma teksta 11. panta 1. punkts ar grozījumiem)

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai ļautu pašvaldību iestādēm efektīvi sadarboties, sniedzot 
atsevišķus vispārējas nozīmes pakalpojumus, piemēram, atkritumu apsaimniekošanas un 
ūdens attīrīšanas jomā. Šis ir ar piemērošanas jomu saistīts jautājums, tādēļ Komisijas 
priekšlikuma 11. panta teksts tiek grozīts un pārvietots uz 1. pantu.

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Šā panta 2. a (jauno) punktu piemēro 
arī gadījumā, ja kontrolētā struktūra vai 
struktūras, kas ir līgumslēdzējas iestādes, 
piešķir līgumu savai kontrolējošajai 
struktūrai vai citai juridiskai personai, 
kuru kontrolē tā pati līgumslēdzēja 
iestāde, ar nosacījumu, ka juridiskajai 
personai, kurai piešķir publisku līgumu, 
nav privātas līdzdalības.

(Komisijas priekšlikuma teksta 11. panta 2. punkts ar grozījumiem)

Pamatojums

Salīdzināt ar 1. panta 2.a (jauna) punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Līgumslēdzēja iestāde, kas attiecībā uz 
juridisko personu neīsteno kontroli 
3. punkta nozīmē, tomēr var piešķirt 
tiesības slēgt publisku līgumu, uz kuru 
neattiecas direktīvas piemērošanas joma, 



AD\910630LV.doc 21/44 PE487.738v02-00

LV

juridiskai personai, ko tā kontrolē kopīgi 
ar citām līgumslēdzējām iestādēm, ja ir 
izpildīti šādi nosacījumi:
a) attiecībā uz juridisko personu 
līgumslēdzējas iestādes kopīgi īsteno 
līdzīgu kontroli, kādu tās īsteno attiecībā 
uz savām struktūrvienībām;
b) šīs juridiskās personas būtisku darbības 
daļu īsteno kontrolējošo līgumslēdzēju 
iestāžu labā vai citu tādu juridisko 
personu labā, kuras kontrolē tās pašas 
līgumslēdzējas iestādes;
c) kontrolētajā juridiskajā personā nav 
aktīvas privātas līdzdalības.

(Komisijas priekšlikuma teksta 11. panta 3. punkts ar grozījumiem)

Pamatojums

Salīdzināt ar 1. panta 2.a (jauna) punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.d Starp divām vai vairākām 
līgumslēdzējām iestādēm noslēgtu 
vienošanos neuzskata par publisku 
līgumu šīs direktīvas 2. panta 7. punkta 
nozīmē, un tādējādi tas neietilpst šīs 
direktīvas piemērošanas jomā, ja ir 
ievēroti šādi kumulatīvie nosacījumi:
a) patnerības mērķis ir tāda sabiedriska 
pakalpojuma sniegšana, kurš uzticēts 
visām partnerībā iesaistītajām 
pašvaldībām;
b) uzdevumu veic tikai attiecīgās valsts 
iestādes, t. i., bez aktīvas privātā kapitāla 
piesaistes.

(Komisijas priekšlikuma teksta 11. panta 4. punkts ar grozījumiem)
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Pamatojums

Salīdzināt ar 1. panta 2.a (jauna) punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.e Tomēr uzdevumu nodošana publiskā 
sektora organizāciju starpā attiecas uz 
dalībvalstu iekšējo administratīvo 
organizāciju, un šādai nodošanai 
nepiemēro iepirkuma noteikumus.

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.a „sociāli ilgtspējīga ražošana” ir 
ražošanas process, kurā būvdarbi, 
pakalpojumi un piegādes tiek 
nodrošinātas, ievērojot veselības 
aizsardzības un drošības prasības, 
sociālās un darba tiesības, normas un 
standartus, jo īpaši saistībā ar vienlīdzīgas 
attieksmes principu darbavietā.
Vienlīdzīgas attieksmes princips 
darbavietā ir saistīts ar piemērojamo 
nodarbināšanas nosacījumu un normu, 
tostarp veselības aizsardzības un drošības 
prasību, sociālo un darba tiesību, normu 
un standartu, ievērošanu, kas noteikti 
Savienības un dalībvalstu tiesību aktos un 
koplīgumos un attiecas uz būvdarbu 
veikšanu, pakalpojumu sniegšanu un 
piegādēm;
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Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. pants svītrots
Publiskā sektora iestāžu attiecības
1. Līgums, ko līgumslēdzēja iestāde 
piešķīrusi citai juridiskai personai, 
neietilpst šīs direktīvas darbības jomā, ja 
ir izpildīti šādi kumulatīvie nosacījumi:
(a) līgumslēdzēja iestāde attiecībā uz 
juridisko personu īsteno līdzīgu kontroli, 
kādu tā īsteno attiecībā uz savām 
struktūrvienībām;
(b) vismaz 90 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošās 
līgumslēdzējas iestādes labā vai citu 
juridisko personu labā, kuras kontrolē 
minētā līgumslēdzēja iestāde;
(c) kontrolētajā juridiskajā personā nav 
privātas līdzdalības.
Uzskata, ka pirmās daļas a) punkta 
nozīmē līgumslēdzēja iestāde attiecībā uz 
juridisko personu īsteno līdzīgu kontroli, 
kādu tā īsteno attiecībā uz savām 
struktūrvienībām, ja tai ir izšķiroša 
ietekme gan attiecībā uz kontrolētās 
juridiskās personas stratēģiskajiem 
mērķiem, gan svarīgiem lēmumiem.
2. Šā panta 1. punktu piemēro arī 
gadījumā, ja kontrolētā struktūra, kas ir 
līgumslēdzēja iestāde, piešķir līgumu 
savai kontrolējošajai struktūrai vai citai 
juridiskai personai, kuru kontrolē tā pati 
līgumslēdzēja iestāde, ar nosacījumu, ka 
juridiskajā personā, kurai piešķir 
publisku līgumu, nav privātas līdzdalības.
3. Līgumslēdzēja iestāde, kas attiecībā uz 
juridisko personu neīsteno kontroli 
1. punkta nozīmē, tomēr var piešķirt 
tiesības slēgt publisku līgumu, 
nepiemērojot šo direktīvu juridiskai 
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personai, ko tā kontrolē kopīgi ar citām 
līgumslēdzējām iestādēm, ja ir izpildīti 
šādi nosacījumi:
(a) attiecībā uz juridisko personu 
līgumslēdzējas iestādes kopīgi īsteno 
līdzīgu kontroli, kādu tās īsteno attiecībā 
uz savām struktūrvienībām;
(b) vismaz 90 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošo līgumslēdzēju 
iestāžu labā vai citu juridisko personu 
labā, kuras kontrolē tās pašas 
līgumslēdzējas iestādes;
(c) kontrolētajā juridiskajā personā nav 
privātas līdzdalības.
Šā punkta a) apakšpunkta vajadzībām 
uzskata, ka līgumslēdzējas iestādes 
attiecībā uz juridisku personu kopīgi 
īsteno kontroli, ja ir izpildīti šādi 
kumulatīvie nosacījumi:
(a) kontrolētās juridiskās personas 
lēmējstruktūru sastāvā ir visu iesaistīto 
līgumslēdzēju iestāžu pārstāvji;
(b) minētās līgumslēdzējas iestādes spēj 
kopīgi īstenot izšķirošu ietekmi attiecībā 
uz kontrolētās juridiskās personas 
stratēģiskajiem mērķiem un svarīgiem 
lēmumiem;
(c) kontrolētās juridiskās personas 
intereses neatšķiras no tai piesaistīto 
publiskā sektora iestāžu interesēm;
(d) kontrolētā juridiskā persona no 
publiskajiem līgumiem ar līgumslēdzējām 
iestādēm negūst nekādus ieguvumus, 
izņemot faktisko izmaksu atlīdzinājumu.
4. Starp divām vai vairākām 
līgumslēdzējām iestādēm noslēgtu 
vienošanos neuzskata par publisku 
līgumu šīs direktīvas 2. panta 6. punkta 
nozīmē, ja ir ievēroti šādi kumulatīvie 
nosacījumi:
(a) ar līgumu izveido faktisku sadarbību 
starp iesaistītajām līgumslēdzējām 
iestādēm, lai kopīgi īstenotu savus 
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sabiedrisko pakalpojumu uzdevumus, un 
šis līgums ir saistīts ar pušu savstarpējām 
tiesībām un pienākumiem;

(11. panta teksts daļēji pārvietots uz 1. pantu — sk. 1. panta 2.a−2.d (jaunu) punktu 
grozījumus)

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā iekļautā 11. panta saturs ir svarīgs direktīvas piemērošanas jomai, un 
tādēļ tas grozītā variantā ir pārcelts uz 1. pantu. Komisijas priekšlikumā tiek attiecīgi svītrots 
11. pants.

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesības, 

kas piešķirtas, pamatojoties uz 
ekskluzīvām tiesībām

Šī direktīva neattiecas uz publiskajiem 
pakalpojumu līgumiem, kuru slēgšanas 
tiesības līgumslēdzēja iestāde piešķir citai 
līgumslēdzējai iestādei vai līgumslēdzēju 
iestāžu apvienībai, pamatojoties uz 
ekskluzīvām tiesībām, kas pēdējām ir 
saskaņā ar publicētiem normatīvajiem un 
administratīvajiem aktiem, kuri ir saderīgi 
ar Līgumu.

Pamatojums

Direktīvas tekstā tiek atkārtoti ievietots pašreiz spēkā esošās Direktīvas 2004/18/EK 
18. pants. Šis pants ir svarīgs vispārējas nozīmes darbību veikšanai, piemēram, totalizatoru 
(valsts loteriju) organizēšanai un atkritumu apglabāšanai. Ar šo pantu iestādēm tiek radīta 
iespēja rezervēt dažu darbību veikšanu konkrētiem vietējiem uzņēmumiem. Eiropas Tiesa ir 
piemērojusi šo noteikumu lietā C−360/96.
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Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – 4. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt arī, ka 
līgumslēdzējas iestādes var piemērot 
konkursa procedūras ar sarunām vai 
konkursa dialogu jebkurā no šādiem 
gadījumiem:

Dalībvalstis nosaka, ka līgumslēdzējas 
iestādes var piemērot konkursa procedūras 
ar sarunām vai konkursa dialogu šīs 
direktīvas izpratnē jebkurā no šādiem 
gadījumiem:

Pamatojums

Konkrētos gadījumos konkursa procedūra ir vienīgā iespējamā procedūra, lai varētu piešķirt 
sarežģītu līgumu slēgšanas tiesības. Tāpēc līgumslēdzējām iestādēm jābūt iespējai šādā 
gadījumā izvēlēties šo procedūras veidu.

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var izlemt netransponēt savos 
tiesību aktos konkursa procedūru ar 
sarunām, konkursa dialoga procedūru un 
inovācijas partnerības procedūru.

svītrots

Pamatojums

Konkrētos gadījumos konkursa procedūra ir vienīgā iespējamā procedūra, lai varētu piešķirt 
sarežģītu līgumu slēgšanas tiesības. Tāpēc līgumslēdzējām iestādēm jābūt iespējai šādā 
gadījumā izvēlēties šo procedūras veidu.

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
34.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

34.a pants
Centrāla tīmekļa vietne e-iepirkumiem
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Pārredzamības nodrošināšanas ietvaros 
līgumslēdzējas iestādes var publicēt 
izpildītos pasūtījumus un tml. Šim 
nolūkam izveidotā Eiropas centrālā 
tīmekļa vietnē, nosakot summas, apjomu 
un līdzīgu informāciju, lai citas 
līgumslēdzējas iestādes varētu salīdzināt, 
kāda summa ir samaksāta par līdzīgiem 
darbiem, un veidot savus iepirkumus, 
balstoties uz šo informāciju, tādējādi ir 
iespējams ietaupīt izmaksas un konstatēt 
ievērojamas atšķirības starp pasūtījumu 
cenām.

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Tehnisko specifikāciju, kā noteikts 
VIII pielikuma 1. punktā, izklāsta 
iepirkuma procedūras dokumentos.
Tehniskajā specifikācijā nosaka būvdarbu, 
pakalpojuma vai piegādes raksturlielumus, 
lai panāktu līgumslēdzējas iestādes 
mērķus saistībā ar izmantošanu, ilgtspēju 
un dzīvnieku labturību.

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
41. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Marķējumi Trešās personas pārbaudīta standarta 
marķējumi un sertifikāti

Pamatojums

Priekšroka būtu jādod standartu, nevis marķējuma izmantošanai. Standarti ir noderīgi, jo 
konkursu pretendenti attiecīgajā jomā tos labi saprot, un tādējādi līgumslēdzējas iestādes var 
izvairīties no nepieciešamības izgudrot velosipēdu no jauna. Uzsverot direktīvā standartu 
izmantošanu, tiek veicinātas līgumslēdzēju iestāžu iespējas noteikt prasības vides un sociālajā 
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jomā.

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) marķējuma un/vai trešās personas 
apstiprināta standarta sertifikāta prasības 
attiecas uz raksturlielumiem, kas ir saistīti 
ar līguma priekšmetu, un ir atbilstīgas, lai 
noteiktu to būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu raksturlielumus, kuri ir 
līguma priekšmets;

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) marķējuma prasības ir sagatavotas, 
pamatojoties uz zinātnisku informāciju vai 

b) marķējuma un/vai trešās personas 
apstiprināta standarta sertifikāta prasības 
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citiem objektīvi pārbaudāmiem un 
nediskriminējošiem kritērijiem;

ir sagatavotas, pamatojoties uz zinātnisku 
informāciju vai citiem objektīvi 
pārbaudāmiem un nediskriminējošiem 
kritērijiem un datiem;

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) marķējuma prasības ir samērīgas ar 
pasūtījuma veidu;

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. punkts – 1. daļa – 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 un/vai trešās personas 
apstiprināta standarta sertifikāti ir noteikti 
atklātā un pārredzamā procedūrā, kurā var 
piedalīties visas ieinteresētās personas, 
tostarp valdības struktūras, patērētāji, 
ražotāji, izplatītāji un vides organizācijas;

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) marķējumi ir pieejami visām 
ieinteresētajām personām;

d) marķējumi un/vai trešās personas 
apstiprināta standarta sertifikāti ir 
pieejami visām ieinteresētajām personām;



PE487.738v02-00 30/44 AD\910630LV.doc

LV

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

e) marķējuma un/vai trešās personas 
apstiprināta standarta sertifikāta kritērijus 
nosaka trešā persona, kas ir neatkarīga no 
ekonomikas dalībnieka, kurš piesakās 
marķējuma saņemšanai. Trešā persona var 
būt īpaša valsts vai pārvaldes iestāde vai 
organizācija.

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja marķējums atbilst 1. punkta b), c), d) 
un e) apakšpunktā paredzētajiem 
nosacījumiem, bet nosaka arī prasības, kas 
nav saistītas ar līguma priekšmetu, 
līgumslēdzējas iestādes var noteikt 
tehnisko specifikāciju, atsaucoties uz šā 
marķējuma detalizēto specifikāciju vai —
ja vajadzīgs — tās daļām, kuras ir saistītas 

ar līguma priekšmetu un ir atbilstīgas, lai 
noteiktu šā priekšmeta raksturlielumus.

2. Ja trešās puses pārbaudīts standarts 
neatbilst VIII pielikuma 6. punktā 
minētajai definīcijai, jo attiecīgā standarta 
kritēriji nosaka prasības, kas nav saistītas 
ar līguma priekšmetu, līgumslēdzējas 
iestādes var noteikt tehnisko specifikāciju, 
atsaucoties uz šā standarta detalizēto 
specifikāciju vai — ja vajadzīgs — tās 
daļām, kuras ir saistītas ar līguma 
priekšmetu un ir atbilstīgas, lai noteiktu šā 
priekšmeta raksturlielumus.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir uzsvērt trešās puses standartu izmantošanu publiskajā iepirkumā.
Izmantojot trešās puses pārbaudītus standartus, līgumslēdzējas iestādes un konkursu 
pretendenti iegūst skaidru, tiesīgu un lietderīgu instrumentu. Tas, ka produkts vai 
pakalpojums atbilst trešās puses pārbaudītam standartam, kalpo kā apliecinājums tam, ka ir 
ievēroti līgumslēdzējas iestādes kritēriji.
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Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēja iestāde tehniskajā 
specifikācijā var noteikt, ka šādam 
standartam atbilstīgie būvdarbi, piegādes 
vai pakalpojumi ir saskaņā ar tehnisko 
specifikāciju. Līgumslēdzējas iestādes 
pieņem arī visus līdzvērtīgos standartus, 
kuri atbilst līgumslēdzēju iestāžu 
noteiktajai specifikācijai. Attiecībā uz 
būvdarbiem, piegādēm vai 
pakalpojumiem, kurus trešā persona nav 
pārbaudījusi, vai tie atbilst šādam 
standartam, līgumslēdzējas iestādes 
pieņem arī ražotāja tehnisko 
dokumentāciju vai kādus citus atbilstīgus 
pierādījumus, piemēram, sertifikātus un 
deklarācijas.

Pamatojums

Priekšroka būtu jādod standartu, nevis marķējuma izmantošanai. Standarti ir noderīgi, jo 
konkursu pretendenti attiecīgajā jomā tos labi saprot, un tādējādi līgumslēdzējas iestādes var 
izvairīties no nepieciešamības izgudrot velosipēdu no jauna. Uzsverot direktīvā standartu 
izmantošanu, tiek veicinātas līgumslēdzēju iestāžu iespējas noteikt prasības vides un sociālajā 
jomā.

Grozījums Nr. 42

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja jebkurš kandidāts vai pretendents, kas 
nonācis kādā no 1., 2. un 3. punktā 
minētajām situācijām, līgumslēdzējai 
iestādei nodrošina liecības, kas pierāda tā
uzticamību, neraugoties uz to, ka pastāv 
attiecīgais izslēgšanas iemesls, 
līgumslēdzēja iestāde var no jauna 
pārskatīt izslēgšanu no piedāvājuma.
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Pamatojums

Lai skaidri un nepārprotami nodrošinātu, ka ikvienam pretendentam ir jāievēro Savienības, 
valsts un reģionālie tiesību akti, kā arī citi saistošie noteikumi un ka līgumslēdzējām iestādēm 
ir skaidri noteiktas tiesības izslēgt pretendentus, kas tos pārkāpj.

Grozījums Nr. 43

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ES un valstu tiesību aktos un 
koplīgumos noteikto standartu ievērošanu 
veselības aizsardzības un drošības, 
sociālajā, nodarbinātības un vides 
aizsardzības jomā.

Pamatojums

Priekšroka būtu jādod standartu, nevis marķējuma izmantošanai. Standarti ir noderīgi, jo 
konkursu pretendenti attiecīgajā jomā tos labi saprot, un tādējādi līgumslēdzējas iestādes var 
izvairīties no nepieciešamības izgudrot velosipēdu no jauna. Uzsverot direktīvā standartu 
izmantošanu, tiek veicinātas līgumslēdzēju iestāžu iespējas noteikt prasības vides un sociālajā 
jomā.

Grozījums Nr. 44

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 

Attiecībā uz tehniskajām un 
profesionālajām spējām līgumslēdzējas 
iestādes var pieprasīt, lai ekonomikas 
dalībnieku rīcībā būtu vajadzīgie 
cilvēkresursi un tehniskie resursi, un 
pieredze vai lai ekonomikas dalībnieki 
būtu pieņēmuši noteikumus, kas 
nodrošinātu šādu resursu un pieredzes 
pieejamību vai ieguvi, lai nodrošinātu 
līguma izpildi saskaņā ar atbilstīgu 
kvalitātes standartu un — ja līgumslēdzēja 
iestāde to prasa — saskaņā ar ikvienu 
līguma izpildes klauzulu, kas noteikta 
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negatīvi ietekmēt līguma izpildi. atbilstīgi 70. pantam. Līgumslēdzējas 
iestādes var secināt, ka ekonomikas 
dalībnieki nenodrošinās vajadzīgo 
darbības rezultātu, ja līgumslēdzēja 
iestāde ir konstatējusi, ka tiem ir 
konfliktējošas intereses, kas var negatīvi 
ietekmēt līguma izpildi.

Pamatojums

Priekšroka būtu jādod standartu, nevis marķējuma izmantošanai. Standarti ir noderīgi, jo 
konkursu pretendenti attiecīgajā jomā tos labi saprot, un tādējādi līgumslēdzējas iestādes var 
izvairīties no nepieciešamības izgudrot velosipēdu no jauna. Uzsverot direktīvā standartu 
izmantošanu, tiek veicinātas līgumslēdzēju iestāžu iespējas noteikt prasības vides un sociālajā 
jomā.

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
56. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1., 2., 3., 4. un 5. punkta 
noteikumi attiecas uz apakšuzņēmuma 
līguma slēgšanas procedūrām un 
apakšuzņēmuma līgumu slēdzējiem.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir radīt līgumslēdzējām iestādēm labākas iespējas attiecībā uz 
apakšuzņēmuma līgumu slēgšanu.

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
57. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valstu iestādes izveido drošus sertifikātu 
tiešsaistes reģistrus, kur uzņēmumi reizi 
divos gados var iesniegt visus attiecīgos 
dokumentus. Šie dokumenti ir pieejami 
visām un visu līmeņu līgumslēdzējām 
iestādēm, izmantojot personas 
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identifikācijas numuru.

Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ekonomikas dalībnieks sava saimnieciskā 
un finansiālā stāvokļa atbilstību parasti var 
apliecināt, iesniedzot vienu vai vairākas 
XIV pielikuma 1. daļā minētās izziņas.

Ekonomikas dalībnieks sava saimnieciskā 
un finansiālā stāvokļa atbilstību, kā arī 
atbilstību noteikumiem un standartiem 
veselības aizsardzības un drošības jomā, 
sociālajām un darba tiesībām, ko nosaka 
Savienības un valstu tiesību akti un darba 
koplīgumi, kas ir spēkā vietā, kur norit 
būvdarbi, sniedz pakalpojumus vai veic 
piegādi, parasti var apliecināt, iesniedzot 
vienu vai vairākas XIV pielikumā minētās 
izziņas.

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
61. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kvalitātes nodrošināšanas standarti un 
vides vadības standarti

Kvalitātes nodrošināšanas standarti un 
vides un dzīvnieku labturības vadības 
standarti

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
61. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar 88. pantu dalībvalstis citām 
dalībvalstīm pēc pieprasījuma nodrošina 
visu informāciju, kas saistīta ar 
dokumentiem, kuri iesniegti, lai pierādītu 
atbilstību šā panta 1. un 2. punktā 

3. Saskaņā ar 88. pantu dalībvalstis citām 
dalībvalstīm pēc pieprasījuma nodrošina 
visu informāciju, kas saistīta ar 
dokumentiem, kuri iesniegti, lai pierādītu 
atbilstību šā panta 1. un 2. punktā 
minētajiem kvalitātes un vides, un 
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minētajiem kvalitātes un vides standartiem. dzīvnieku labturības standartiem.

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Neskarot valsts normatīvos vai 
administratīvos aktus attiecībā uz atlīdzību 
par konkrētu pakalpojumu sniegšanu, 
līgumslēdzējas iestādes publiskā 
iepirkuma līgumus piešķir pretendentam 
ar saimnieciski visizdevīgāko 
piedāvājumu.

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

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums, kā minēts 1. punkta 
a) apakšpunktā, no līgumslēdzējas iestādes 
perspektīvas tiek noteikts, pamatojoties uz 
kritērijiem, kas saistīti ar attiecīgā publiskā 
līguma priekšmetu. Minētie kritēriji 
papildus cenai vai izmaksām, kā minēts 
1. punkta b) apakšpunktā, ietver citus 
kritērijus, kas saistīti ar attiecīgā publiskā 
līguma priekšmetu.
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priekšrocības, estētiskās un funkcionālās 
īpašības, pieejamība, projektēšana visu 
lietotāju ērtībām, vides raksturlielumi un 
inovatīvais raksturs;
b) pakalpojumu līgumiem un līgumiem, 
kas saistīti ar būvdarbu projektēšanu, var 
ņemt vērā tā personāla organizāciju, 
kvalifikāciju un pieredzi, kurš norīkots 
attiecīgā līguma izpildei, paredzot, ka pēc 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
šādu personālu drīkst aizstāt tikai ar 
līgumslēdzējas iestādes piekrišanu, kam 
jāpārliecinās, ka aizstājēji nodrošina 
līdzvērtīgu organizāciju un kvalitāti;
c) pēcpārdošanas pakalpojumi un 
tehniskā palīdzība, piegādes datums un 
piegādes laikposms vai pabeigšanas 
laikposms;
d) pieprasīto būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu konkrētais ražošanas vai 
sniegšanas process vai citi aprites cikla 
posmi, kā minēts 2. panta 22. punktā, 
ciktāl minētie kritēriji ir norādīti saskaņā 
ar 4. punktu un attiecas uz faktoriem, kas 
ir tieši iesaistīti šajos procesos un kas 
raksturo pieprasīto būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu konkrēto ražošanas vai 
sniegšanas procesu.

Grozījums Nr. 52

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a 2. punktā minētie kritēriji var ietvert:

a) kvalitāti, ietverot tehniskās 
priekšrocības, estētiskās un funkcionālās 
īpašības, pieejamību, projektēšanu visu 
lietotāju ērtībām;

b) novatoriskas iezīmes, tai skaitā labākās 
pieejamās metodes;
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c) vides un ilgtspējības kritērijus, tai 
skaitā aprites cikla izmaksas, kā noteikts 
67. pantā un videi draudzīga publiskā 
iepirkuma kritērijos;

d) sociāli ilgtspējīga ražošanas procesa 
kritērijus, kas var būt saistīti arī ar 
nelabvēlīgā stāvoklī nonākušu un 
mazaizsargātām sabiedrības grupām 
piederīgu personu nodarbināšanu;

e) attiecībā uz pakalpojumu līgumiem un 
līgumiem, kas saistīti ar būvdarbu 
projektēšanu, var ņemt vērā tā personāla 
organizāciju, kvalifikāciju un pieredzi un 
tā apakšuzņēmēja jaudu, spējas un 
profesionālo ētiku, kurš norīkots attiecīgā 
līguma izpildei, paredzot, ka pēc līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas šādu 
personālu drīkst aizstāt un turpmākus 
apakšuzņēmuma līgumus drīkst slēgt tikai 
ar līgumslēdzējas iestādes piekrišanu, 
kam jāpārliecinās, ka aizstājēji vai 
turpmāki apakšuzņēmēji nodrošina 
līdzvērtīgu organizāciju un kvalitāti;

f) pēcpārdošanas pakalpojumus un 
tehnisko palīdzību, piegādes datumu un 
piegādes laikposmu vai pabeigšanas 
laikposmu;

g) pieprasīto būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu konkrēto ražošanas vai 
sniegšanas procesu vai citus aprites cikla 
posmus, 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.
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Grozījums Nr. 53

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

Grozījums Nr. 54

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. 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, sociāli un vides ziņā 
visizdevīgāko piedāvājumu.

Grozījums Nr. 55

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) tā ir izstrādāta, konkrēti apspriežoties ar 
ieinteresētajām personām, tostarp 
rūpniecības pārstāvjiem, un balstās uz 
zinātnisku informāciju vai citiem objektīvi 
pārbaudāmiem un nediskriminējošiem 
kritērijiem;
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Grozījums Nr. 56

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tā ir noteikta atkārtotai vai pastāvīgai 
izmantošanai;

b) tā ir piegādātāju pārbaudīta un 
apstiprināta un noteikta atkārtotai vai 
pastāvīgai izmantošanai;

Grozījums Nr. 57

Direktīvas priekšlikums
67. pants – 2. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) tā ir formulēta tādā veidā, lai 
nodrošinātu, ka tirgus uzraudzības 
iestādes var apstiprināt produkta 
atbilstību pieteiktajām aprites cikla 
izmaksām;

Grozījums Nr. 58

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja kopēja metodika aprites cikla izmaksu 
aprēķināšanai ir pieņemta kā Savienības 
tiesību akta daļa, arī ar nozaru regulējumā 
pieņemtajiem deleģētajiem aktiem, tādus 
tiesību aktus pieņem, konkrēti 
apspriežoties ar ieinteresētajām 
personām, tostarp rūpniecības nozares 
pārstāvjiem. Tādas kopīgas metodikas
piemēro gadījumos, kad aprites cikla 
izmaksas ir ietvertas 66. panta 1. punktā 
minētajos līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijos.



PE487.738v02-00 40/44 AD\910630LV.doc

LV

Grozījums Nr. 59

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 
Savienības tiesību aktos vai valstu tiesību 
aktos, regulējumā vai citos saistošos 
noteikumos paredzētajām saistībām 
sociālo un darba tiesību jomā vai vides 
jomā, vai starptautisko sociālo un vides 
tiesību noteikumiem, kā uzskaitīts 
XI pielikumā.

Pamatojums

Līgumslēdzējām iestādēm jābūt tiesīgām atteikties no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, 
ja līgums neatbilst normatīvajiem aktiem. Šajā pantā minētais tiesiskais regulējums nebūtu 
jāierobežo, attiecinot to tikai uz Savienības tiesību aktiem konkrētajās regulējuma jomās.
Pants būtu jāpaplašina, iekļaujot tajā valstu tiesību aktus un darba tirgus regulējuma 
sistēmas.

Grozījums Nr. 60

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēja iestāde, pamatojoties uz 
pašas lēmumu vai dalībvalsts prasībām, 
iepirkuma tehniskajā uzdevumā var 
norādīt iestādi vai iestādes, kurā(-s) 
kandidāti vai pretendenti var saņemt 
kompetentu informāciju par nodokļiem, 
vides aizsardzības prasībām, darba 
aizsardzības un darba apstākļu 
noteikumiem, kas parasti tiek piemēroti 
vietā, kurā paredzēts sniegt 
pakalpojumus, un kas attiecas uz līguma 
izpildes laikā veicamajiem būvdarbiem vai 
pakalpojumiem.
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Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek ieviests pašreiz spēkā esošās Direktīvas 2004/18/EK 27. panta 1. punkts, 
kurā izdarītas nelielas izmaiņas. Šo pantu nevajadzētu svītrot, jo tas sniedz svarīgu atbalstu 
konkursa pretendentiem no citām valstīm, kas piedalās publiskajā iepirkumā, un sekmē 
pārrobežu tirdzniecību.

Grozījums Nr. 61

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēja iestāde, kas sniedz 
1. punktā minēto informāciju, prasa 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūrā iesaistījušos pretendentus vai 
kandidātus apliecināt to, ka piedāvājuma 
sagatavošanā viņi ir ievērojuši tās 
saistības attiecībā uz vides un darba 
aizsardzības noteikumiem un darba 
apstākļiem, kuras parasti piemēro vietā, 
kur jāveic būvdarbi vai jāsniedz 
pakalpojumi.

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek ieviests pašreiz spēkā esošās Direktīvas 2004/18/EK 27. panta 2. punkts, 
kurā izdarītas nelielas izmaiņas. Šo pantu nevajadzētu svītrot, jo tas sniedz svarīgu atbalstu 
konkursa pretendentiem no citām valstīm, kas piedalās publiskajā iepirkumā, un sekmē 
pārrobežu tirdzniecību.

Grozījums Nr. 62

Direktīvas priekšlikums
71. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Šā panta 1.–2. punkts neskar galvenā 
ekonomikas dalībnieka atbildības jomu.
Solidārās atbildības sistēma paredz, ka 
visa apakšuzņēmēju ķēde uzņemas kopīgu 
atbildību par pamattiesību, vides, 
veselības aizsardzības un drošības, sociālo 
un darba tiesību normu ievērošanu (kā 
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norādīts 2., 22.a (jaunā), 40., 54., 55. un 
56. pantā).

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir radīt līgumslēdzējām iestādēm labākas iespējas attiecībā uz 
apakšuzņēmuma līgumu slēgšanu.

Grozījums Nr. 63

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis norīko vienotu neatkarīgu 
struktūru, kas ir atbildīga par īstenošanas 
darbību pārraudzību un koordināciju 
(turpmāk — pārraudzības struktūra).
Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
norīkotajām struktūrām.

1. Dalībvalstis norīko vienotu neatkarīgu 
struktūru, kas ir atbildīga par īstenošanas 
darbību pārraudzību un koordināciju 
(turpmāk — pārraudzības struktūra), ciktāl 
šāda neatkarīga iestāde vēl nepastāv.
Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
norīkotajām struktūrām.

Grozījums Nr. 64

Direktīvas priekšlikums
VIII pielikums – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) „trešās personas pārbaudīts 
standarts” ir saistībā ar būvdarbu, 
pakalpojumu vai piegāžu vides, 
sociālajiem vai citiem raksturlielumiem 
(ietverot aprites ciklu un sociāli 
ilgtspējīgu ražošanas procesu) noteikta 
specifikācija, kura ir pieejama visām 
ieinteresētajām personām, kuras 
atbilstību ir pārbaudījusi no iepirkumiem 
neatkarīga trešā persona un kuras 
kritēriji:
i) attiecas vienīgi uz raksturlielumiem, kas 
ir saistīti ar attiecīgā līguma priekšmetu;
ii) ir izstrādāti, pamatojoties uz zinātnisku 
informāciju, vai balstās uz citiem objektīvi 
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pārbaudāmiem un nediskriminējošiem 
kritērijiem;
iii) ir noteikti atklātā un pārredzamā 
procedūrā, kurā var piedalīties visas 
ieinteresētās personas, tostarp valdības 
struktūras, arodbiedrības, patērētāji, 
ražotāji, izplatītāji un vides organizācijas;
iv) ir tādas trešās personas noteikti, kura 
ir neatkarīga no ikviena ekonomikas 
dalībnieka, kas iesniedz pieteikumu 
atbilstības pārbaudei.

Pamatojums

Grozījums ir saistīts ar grozījumiem attiecībā uz standartiem.

Grozījums Nr. 65

Direktīvas priekšlikums
XI pielikums – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Konvencija Nr. 94 par darba tiesību 
klauzulām (publiskie līgumi);

Pamatojums

Obligāto standartu nodrošināšana veselības aizsardzības, drošības un labklājības jomā 
attiecībā uz darbuzņēmēju nodarbinātajiem strādniekiem.

Grozījums Nr. 66

Direktīvas priekšlikums
XVI pielikums – 2. rinda – 2. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veselības un sociālie pakalpojumi Veselības un sociālie pakalpojumi, tostarp 
neatliekamās medicīniskās palīdzības 
pakalpojumi
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