
AM\908710LV.doc PE492.857v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

2011/0438(COD)

12.7.2012

GROZĪJUMI Nr.
167 - 468

Ziņojuma projekts
Marc Tarabella
(PE483.468v01-00)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par publisko 
iepirkumu

Direktīvas priekšlikums
(COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD))



PE492.857v01-00 2/214 AM\908710LV.doc

LV

AM_Com_LegReport



AM\908710LV.doc 3/214 PE492.857v01-00

LV

Grozījums Nr. 167
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 53. panta 1. punktu, 
62. pantu un 114. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 14. pantu, 53. panta 
1. punktu, 62. pantu un 114. pantu, kā arī 
26. protokolu,

Or. en

Grozījums Nr. 168
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 53. panta 1. punktu, 
62. pantu un 114. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 14. pantu, 45. panta 
2. punktu, 53. panta 1. punktu, 62. pantu 
un 114. pantu, kā arī 26. protokolu,

Or. en

Pamatojums

Direktīvai ir vajadzīga skaidra sociālā dimensija un tādēļ arī plašāks juridiskais pamats.

Grozījums Nr. 169
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(1) Publisko līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanai, ko īsteno dalībvalstu iestādes 
vai ko īsteno to vārdā, ir jāatbilst līgumu 
principiem un jo īpaši preču brīvas aprites 
principam, tiesībām veikt uzņēmējdarbību 
un tiesībām sniegt pakalpojumus, kā arī no 
tiem izrietošajiem principiem, proti, 
vienlīdzīgai attieksmei, nediskriminācijai, 
savstarpējai atzīšanai, proporcionalitātei un 
pārredzamībai, kā arī kompetences 
sadalījumam, kā noteikts Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 14. pantā un 
26. protokolā. Eiropas publiskā iepirkuma 
regulējumā ir jāņem vērā publiskā sektora 
iestāžu plašā rīcības brīvība saistībā ar to 
sabiedrisko pakalpojumu uzdevumu 
īstenošanu. Tomēr attiecībā uz publiskiem 
līgumiem, kas pārsniedz konkrētu vērtību, 
būtu jāizstrādā noteikumi, kas koordinē 
valstu iepirkuma procedūras, lai 
nodrošinātu, ka šie principi tiek īstenoti 
praksē un ka publiskais iepirkums ir atvērts 
konkurencei.

Or. en

Pamatojums

Pielāgojums saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, ko paredz Lisabonas līgums.

Grozījums Nr. 170
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Publisko līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanai, ko īsteno dalībvalstu iestādes 
vai ko īsteno to vārdā, ir jāatbilst Līguma 
par Eiropas Savienības darbību principiem 
un jo īpaši preču brīvas aprites principam, 

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

tiesībām veikt uzņēmējdarbību un tiesībām 
sniegt pakalpojumus, kā arī no tiem 
izrietošajiem principiem, proti, vienlīdzīgai 
attieksmei, nediskriminācijai, savstarpējai 
atzīšanai, izsludināšanai, 
proporcionalitātei, pārredzamībai un valsts 
resursu efektīvai pārvaldībai. Tomēr 
attiecībā uz publiskiem līgumiem, kas 
pārsniedz konkrētu vērtību, būtu jāizstrādā 
noteikumi, kas koordinē valstu iepirkuma 
procedūras, lai nodrošinātu, ka šie principi 
tiek īstenoti praksē un ka publiskais 
iepirkums ir atvērts konkurencei.

Or. es

Grozījums Nr. 171
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Līgumslēdzējām iestādēm būtu 
vienmēr rūpīgi jāapsver konkrētas 
prasības saimnieciskā ietekme uz 
ekonomikas operatoriem, pirms tās 
paziņojumā par līgumu izvēlas izmantot 
šādu prasību. Pārmērīgi augstas prasības 
paaugstinās darījuma izmaksas un var arī 
kavēt it sevišķi mazo un vidējo uzņēmumu 
dalību publiskajā iepirkumā.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Ramon Tremosa i Balcells

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

(1a) Visi šā tiesību akta noteikumi būtu 
jāpiemēro, ņemot vērā kompetences 
iekšējo sadalījumu dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Stratēģijā „Eiropa 2020”12 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 nozarēs13, 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 
procedūru14, 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 

(2) Stratēģijā „Eiropa 2020”12 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 nozarēs13, 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 
procedūru14, ir jāpārskata un jāmodernizē, 
lai iepirkumu rīkotājam ļautu labāk 
izmantot publisko iepirkumu, atbalstot 
ilgtspējīgu attīstību un citus kopējos 
sabiedriskos mērķus, kā arī tādējādi 
palielinot publiskā sektora izdevumu 
efektivitāti, nodrošinot vislabāko rezultātu 
par samaksāto cenu un atvieglojot jo īpaši 
mazo un vidējo uzņēmumu piedalīšanos 
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tiesisko noteiktību un ietvertu dažus 
saistītās vispāratzītas Eiropas Savienības 
Tiesas judikatūras aspektus.

publiskajos iepirkumos, un lai dotu iespēju 
iepirkumu rīkotājiem labāk izmantot 
publisko iepirkumu kopējo sabiedrisko 
mērķu atbalstam. Turklāt ir nepieciešams 
vienkāršot direktīvas un precizēt galvenos 
jēdzienus, lai nodrošinātu lielāku tiesisko 
noteiktību un ietvertu dažus saistītās 
vispāratzītas Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūras aspektus. Šī direktīva paredz 
iegādes noteikumus. Lai sasniegtu 
kopējos mērķus, līgumslēdzējas iestādes 
var paredzēt prasības, kas ir stingrākas 
vai plašākas nekā pašreizējie Savienības 
tiesību akti.

Or. en

Pamatojums

Šī direktīva paredz iegādes noteikumus. Lai sasniegtu kopējos mērķus, līgumslēdzējas 
iestādes var paredzēt prasības, kas ir stingrākas vai plašākas nekā pašreizējie ES tiesību akti.

Grozījums Nr. 174
Anna Maria Corazza Bildt

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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 un nodrošinātu vislabāko 
rezultātu par samaksāto cenu, atvieglojot 
jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu un 
amatnieku vienlīdzīgu piekļuvi un 
taisnīgu piedalīšanos publiskajos 
iepirkumos gan vietējā, gan ES līmenī, un 
lai dotu iespēju iepirkumu rīkotājiem labāk 
izmantot publisko iepirkumu ilgtspējīgas 
ražošanas un patēriņa atbalstam. Turklāt 
ir nepieciešams precizēt galvenos 
jēdzienus, lai nodrošinātu lielāku tiesisko 
noteiktību un ietvertu dažus saistītās 
vispāratzītas Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūras aspektus.

Or. en

Grozījums Nr. 175
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Stratēģijā „Eiropa 2020”12 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 nozarēs13, un Eiropas 

(2) Stratēģijā „Eiropa 2020”12 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 nozarēs13, un Eiropas 
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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 
procedūru14, 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.

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 
procedūru14, 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, 
piemēram, uzlabojumu dzīvnieku 
labturības jomā, atbalstam. Turklāt ir 
nepieciešams precizēt galvenos jēdzienus, 
lai nodrošinātu lielāku tiesisko noteiktību 
un ietvertu dažus saistītās vispāratzītas 
Eiropas Savienības Tiesas judikatūras 
aspektus.

Or. en

Grozījums Nr. 176
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Stratēģijā „Eiropa 2020”12 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 nozarēs13, un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 

(2) Stratēģijā „Eiropa 2020” publiskajam 
iepirkumam ir svarīga nozīme, jo tas ir 
viens no tirgus instrumentiem, kas 
izmantojams, lai panāktu gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi, vienlaikus 
nodrošinot visefektīvāko publiskā sektora 
līdzekļu izmantošanu. Šim nolūkam pašlaik 
spēkā esošie publiskā iepirkuma noteikumi, 
kas pieņemti saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvu 2004/17/EK, ar ko 
koordinē iepirkuma procedūras, kuras 
piemēro subjekti, kas darbojas 
ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un 
pasta pakalpojumu nozarēs13, un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
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31. marta Direktīvu 2004/18/EK par to, kā 
koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes 
valsts līgumu un pakalpojumu valsts 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūru14, 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.

31. marta Direktīvu 2004/18/EK par to, kā 
koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes 
valsts līgumu un pakalpojumu valsts 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūru14, ir jāpārskata un jāmodernizē, 
lai iepirkumu rīkotājiem ļautu labāk 
izmantot publisko iepirkumu, atbalstot 
ilgtspējīgas attīstības atbilstību sociālajām 
un darba tiesībām, kā arī citiem kopējiem 
sabiedriskajiem mērķiem, kā arī tādējādi 
palielinot publiskā sektora izdevumu 
efektivitāti, nodrošinot vislabāko rezultātu 
saistībā ar rentabilitāti un 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 vienkāršot Savienības 
publiskā iepirkuma noteikumus, it sevišķi 
attiecībā uz metodi, ko izmanto, lai 
sasniegtu ilgtspējīgus mērķus, un kam 
vajadzētu būt publiskā iepirkuma politikas 
neatņemamai daļai, un precizēt galvenos 
jēdzienus, lai nodrošinātu lielāku tiesisko 
noteiktību un ietvertu dažus saistītās 
vispāratzītas Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūras aspektus.

Or. en

Grozījums Nr. 177
Heide Rühle

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 

(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 
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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.

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, 
kā arī sadarbībai, lai kopīgi pildītu 
iesaistīto līgumslēdzēju iestāžu 
sabiedrisko pakalpojumu uzdevumus, 
nepiemēro publiskā iepirkuma 
noteikumus, ja ir atbilstība šajā direktīvā 
paredzētajiem nosacījumiem.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams paskaidrojums saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas spriedumu, lai 
nodrošinātu lielāku tiesisko noteiktību.

Grozījums Nr. 178
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

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 

(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 
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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.

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. Struktūru, kas 
darbojas normālos tirgus apstākļos, 
cenšas gūt peļņu un uzņemas 
zaudējumus, kurus izraisījusi struktūras 
darbību īstenošana, šajā direktīvā 
neuzskata par publisko tiesību subjektu.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas darbības jomas precizējums. Skatiet attiecīgo grozījumu definīcijai 2. pantā.

Grozījums Nr. 179
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Tāpat ir jāpaskaidro, kas ir vienots 
iepirkums, kura gadījumā saistībā ar šajā 
direktīvā noteiktajām robežvērtībām ir 
jāņem vērā šajā iepirkumā slēgto līgumu 
kopējā vērtība un tas ir jāizsludina kā viens 
iepirkums, kas, iespējams, sadalīts daļās. 
Vienota iepirkuma jēdziens ietver visas
piegādes, būvdarbus un pakalpojumus, kas 
vajadzīgi, lai īstenotu konkrētu projektu, 
piemēram, būvdarbu projektu vai 
būvdarbu, piegāžu un/vai pakalpojumu 
kopumu. Uz to, ka konkrēts projekts ir 
vienots projekts, var norādīt 
līgumslēdzējas iestādes vispārējā
iepriekšējā plānošana un koncepcijas 
izstrāde, tas, ka dažādie iegādātie elementi 
īsteno vienotu saimniecisku un tehnisku 
funkciju vai ka tie ir citādi loģiski 

(4) Tāpat ir jāpaskaidro, kas ir vienots 
iepirkums, kura gadījumā saistībā ar šajā 
direktīvā noteiktajām robežvērtībām ir 
jāņem vērā šajā iepirkumā slēgto līgumu 
kopējā vērtība un tas ir jāizsludina kā viens 
iepirkums, kas, iespējams, sadalīts daļās. 
Vienota iepirkuma jēdziens ietver visas 
piegādes, būvdarbus un pakalpojumus, kas 
vajadzīgi, lai īstenotu konkrētu projektu, 
piemēram, būvdarbu projektu vai 
būvdarbu, piegāžu un/vai pakalpojumu 
kopumu.
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savstarpēji saistīti, kā arī tiek veikti 
ierobežotā laikposmā.

Or. en

Pamatojums

Šis jēdziens ir pārāk nekonkrēts un nenodrošina tiesisko noteiktību, kā arī ir pretrunā mērķim 
saistībā ar līgumu sadalīšanu daļās.

Grozījums Nr. 180
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Tāpat ir jāpaskaidro, kas ir vienots 
iepirkums, kura gadījumā saistībā ar šajā 
direktīvā noteiktajām robežvērtībām ir 
jāņem vērā šajā iepirkumā slēgto līgumu 
kopējā vērtība un tas ir jāizsludina kā viens 
iepirkums, kas, iespējams, sadalīts daļās.
Vienota iepirkuma jēdziens ietver visas 
piegādes, būvdarbus un pakalpojumus, 
kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētu 
projektu, piemēram, būvdarbu projektu 
vai būvdarbu, piegāžu un/vai 
pakalpojumu kopumu. Uz to, ka konkrēts 
projekts ir vienots projekts, var norādīt 
līgumslēdzējas iestādes vispārējā 
iepriekšējā plānošana un koncepcijas 
izstrāde, tas, ka dažādie iegādātie elementi 
īsteno vienotu saimniecisku un tehnisku 
funkciju vai ka tie ir citādi loģiski 
savstarpēji saistīti, kā arī tiek veikti 
ierobežotā laikposmā.

(4) Vienota iepirkuma jēdziens ietver visas 
piegādes, būvdarbus un pakalpojumus, 
kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētu 
projektu, piemēram, būvdarbu projektu 
vai būvdarbu, piegāžu un/vai 
pakalpojumu kopumu. Saistībā ar šajā 
direktīvā noteiktajām robežvērtībām ir 
jāņem vērā šajā iepirkumā slēgto līgumu 
kopējā vērtība un tas ir jāizsludina kā viens 
iepirkums, kas, iespējams, sadalīts daļās.

Or. en

Pamatojums

Komisijas tekstu var vienkāršot.
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Grozījums Nr. 181
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 9. pantu Savienībai, 
nosakot un īstenojot savu politiku un 
darbības, ir jāņem vērā prasības, kas 
saistītas ar augsta nodarbinātības līmeņa 
veicināšanu, atbilstīgas sociālās 
aizsardzības nodrošināšanu, cīņu pret 
sociālo atstumtību un augstu izglītības, 
apmācības un sabiedrības veselības 
aizsardzības līmeni. Šī direktīva sekmē šo 
mērķu sasniegšanu, stimulējot sociāli 
ilgtspējīgu publisko iepirkumu, 
nodrošinot, ka visos publiskā iepirkuma 
procedūras posmos tiek izmantoti sociālie 
kritēriji, un nostiprinot visas esošās 
saistības Savienības, valsts un 
starptautiskā līmenī attiecībā uz darba 
apstākļiem, sociālo aizsardzību un 
sabiedrības veselību.

Or. en

Grozījums Nr. 182
Heide Rühle

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 

(5) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 9., 10 un 11. pantu, 
nosakot un īstenojot Savienības politiku un 
darbības, tajās jāparedz vides aizsardzības 
prasības un sociālie apsvērumi, lai 
veicinātu ilgtspējīgu attīstību. Tādēļ šajā 
direktīvā precizē to, kādā veidā 
līgumslēdzējas iestādes var dot 
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ilgtspējīgas attīstības veicināšanā, 
vienlaikus nodrošinot iespēju ar līgumiem 
iegūt labāko cenas un vērtības attiecību.

ieguldījumu vides aizsardzībā un 
ilgtspējīgas attīstības veicināšanā un kā tās 
var izmantot savu rīcības brīvību, lai 
izvēlētos tehniskās specifikācijas un 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijus nolūkā sasniegt ilgtspējīgu 
publisko iepirkumu, vienlaikus nodrošinot 
saikni ar līguma priekšmetu un iegūstot 
labāko cenas un vērtības attiecību.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā sociālie apsvērumi nav pietiekami integrēti.

Grozījums Nr. 183
Sirpa Pietikäinen

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 labāko cenas un vērtības attiecību.

(5) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 11. pantu, nosakot un 
īstenojot Savienības politiku un darbības, 
tajās jāparedz vides aizsardzības prasības
un svarīgākie sociālie principi, lai 
veicinātu ilgtspējīgu attīstību. Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 9. pants 
garantē sociālo aizsardzību un cīņu pret 
sociālo atstumtību. Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 13. pantā dzīvnieki ir 
atzīti par jutīgām būtnēm un ir noteikts, 
ka konkrētu Savienības politikas virzienu 
izstrādē un piemērošanā ir pilnībā jāņem 
vērā dzīvnieku labturības prasības. 
Minētā līguma 14. pantā ir uzsvērts 
vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumu uzdevums un to nozīme 
cilvēku labklājībā. Tādēļ šajā direktīvā 
precizē to, kādā veidā līgumslēdzējas 
iestādes dod ieguldījumu šo principu un 
līguma pantu īstenošanā, vides 
aizsardzībā un ilgtspējīgas attīstības 
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veicināšanā, vienlaikus nodrošinot iespēju 
ar līgumiem iegūt labāko cenas un vērtības 
attiecību.

Or. en

Grozījums Nr. 184
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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 labāko cenas un vērtības attiecību.

(5) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 9. pantu Savienībai, 
nosakot un īstenojot savu politiku un 
darbības, ir jāņem vērā prasības, kas 
saistītas ar augsta nodarbinātības līmeņa 
veicināšanu, atbilstīgas sociālās 
aizsardzības nodrošināšanu, cīņu pret 
sociālo atstumtību un augstu izglītības, 
apmācības un sabiedrības veselības 
aizsardzības līmeni. 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 līgumslēdzējām 
iestādēm jāiegulda vides aizsardzībā, 
sociālajā aizsardzībā un sabiedrības 
veselībā un drošībā un kādā veidā tās var 
izmantot savu rīcības brīvību, lai noteiktu 
tehniskās specifikācijas un līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijus, 
kas veicina sociāli un ekoloģiski 
ilgtspējīgu publisko līgumu noslēgšanu,
vienlaikus garantējot saikni ar līguma 
priekšmetu un nodrošinot iespēju ar 
līgumiem iegūt labāko cenas un vērtības 
attiecību. Šajā direktīvā it sevišķi ir atzītas 
jebkuras dalībvalsts tiesības ratificēt un 
ievērot Starptautiskās Darba 
organizācijas (ILO) 94. konvenciju.
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Or. en

Grozījums Nr. 185
Barbara Weiler

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 labāko cenas un vērtības attiecību.

(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 svarīgākie sociālie principi. 
Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 3. panta 3. punktu 
Savienība ir arī apņēmusies veicināt 
ilgtspējīgu attīstību. Tādēļ šādus principus 
ir svarīgi ņemt vērā, pieņemot iepirkuma 
lēmumus, kā arī saistībā ar visiem 
piegādes ķēdes posmiem. Tādēļ šajā 
direktīvā precizē līgumslēdzēju iestāžu 
plašo rīcības brīvību izmantot tehniskās 
specifikācijas, līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijus un līguma izpildes 
klauzulas, lai dotu ieguldījumu vides 
aizsardzībā un ilgtspējīgas attīstības 
veicināšanā, vienlaikus garantējot saikni 
ar līguma priekšmetu un nodrošinot 
iespēju ar līgumiem iegūt labāko cenas un 
vērtības attiecību.

Or. en

Grozījums Nr. 186
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Saskaņā ar Līguma par Eiropas (5) Tādēļ šajā direktīvā precizē to, kādā 
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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 labāko cenas un vērtības attiecību.

veidā līgumslēdzējas iestādes var dot 
ieguldījumu vides aizsardzībā un 
ilgtspējīgas attīstības veicināšanā, 
vienlaikus nodrošinot iespēju ar līgumiem 
iegūt labāko cenas un vērtības attiecību.

Or. en

Pamatojums

Komisijas tekstu var vienkāršot.

Grozījums Nr. 187
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Tehniskajām specifikācijām, līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem 
un līguma izpildes nosacījumiem publiskā 
iepirkuma procesā ir atsevišķi un atšķirīgi 
uzdevumi, un šīs kategorijas neierobežo 
specifikāciju un kritēriju būtību. Ar 
tehniskajām specifikācijām līgumslēdzēja 
iestāde nosaka iepirkuma absolūtās 
prasības. Spēja izpildīt tehniskās 
specifikācijas ir priekšnoteikums, lai 
piedāvājums tiktu izskatīts, tādēļ ir jāņem 
vērā tikai tādi būvdarbi, piegādes vai 
pakalpojumi, kas atbilst specifikācijām. 
Savukārt līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritēriji ļauj līgumslēdzējai 
iestādei salīdzināt dažādu kritēriju 
kombināciju priekšrocības. Katrs 
piedāvājums ir jānovērtē attiecībā pret 
katru no kritērijiem, bet spēja izpildīt 
visus kritērijus ne vienmēr ir līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas 
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priekšnoteikums. Visbeidzot, līguma 
izpildes nosacījumi ir līgumā jāietver, lai 
būtu skaidrs, kā līgums ir jāpilda.

Or. en

Grozījums Nr. 188
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Šī direktīva garantē 
Direktīvas 2001/23/EK par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 
darbinieku tiesību aizsardzību 
uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai 
uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu 
īpašnieka maiņas gadījumā piemērošanu, 
lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti 
vienlīdzīgas konkurences un darba 
ņēmēju aizsardzības noteikumi 
uzņēmuma īpašnieka maiņas gadījumā. It 
sevišķi tas attiecas uz tiesībām pieprasīt, 
lai juridiskās personas, kas kļūst par 
jauno īpašnieku, pārņem esošos darba 
ņēmējus.

Or. en

Grozījums Nr. 189
Ádám Kósa

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Eiropas Savienība un lielākā daļa 
dalībvalstu ir parakstījušas Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Konvenciju par 
personu ar invaliditāti tiesībām, savukārt 
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pārējās dalībvalstīs pašlaik norit šīs 
konvencijas ratifikācijas process. 
Īstenojot šīs direktīvas attiecīgos 
noteikumus, ir svarīgi, lai tiktu ņemtas 
vērā un piemērotas no šīs konvencijas 
izrietošās saistības un definīcijas, cita 
starpā attiecībā uz pieejamību.

Or. en

Grozījums Nr. 190
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Iepirkuma procedūras dalībnieku 
nelikumīga rīcība, piemēram, mēģinājumi 
neatbilstīgi ietekmēt lēmumu pieņemšanas 
procesu vai vienoties ar citiem 
kandidātiem, lai ietekmētu procedūras 
rezultātu, var izraisīt Savienības tiesību 
aktu principu pārkāpumus un nopietnus 
konkurences izkropļojumus. Tāpēc 
jāpieprasa ekonomikas dalībniekiem 
iesniegt apliecinājumu, ka viņi nav 
iesaistīti šādās nelikumīgās darbībās, un 
viņi ir jāizslēdz, ja šāds apliecinājums 
izrādās nepatiess.

(7) Iepirkuma procedūras dalībnieku 
nelikumīga rīcība, piemēram, mēģinājumi 
neatbilstīgi ietekmēt lēmumu pieņemšanas 
procesu vai vienoties ar citiem 
kandidātiem, lai ietekmētu procedūras 
rezultātu, kā arī jebkurš darba, vides, 
sociālo (jo īpaši personu ar invaliditāti 
integrēšanas jomā) un sabiedrības 
veselības noteikumu pārkāpums var 
izraisīt Savienības tiesību aktu principu 
pārkāpumus un nopietnus konkurences 
izkropļojumus. Tāpēc jāpieprasa 
ekonomikas dalībniekiem iesniegt 
apliecinājumu, ka viņi nav iesaistīti šādās 
nelikumīgās darbībās, un viņi ir jāizslēdz, 
ja šāds apliecinājums izrādās nepatiess.

Or. es

Grozījums Nr. 191
Marc Tarabella

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

(8a) Lai sasniegtu mērķus uzlabot 
Savienības ekonomikas dalībnieku 
piekļuvi noteiktu trešo valstu publiskā 
iepirkuma tirgiem, ko aizsargā 
ierobežojoši pasākumi, un nodrošināt 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES 
vienotajā tirgū, visā Eiropas Savienības 
teritorijā ir jāsaskaņo procedūra attiecībā 
uz trešo valstu sniegtajiem būvdarbiem, 
piegādēm un pakalpojumiem, ko neaptver 
ES starptautiskās saistības. 

Or. fr

Grozījums Nr. 192
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) Līgumslēdzējas iestādes no līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūrām izslēdz visus būvdarbus, 
piegādes un pakalpojumus, ko neaptver 
Savienības starptautiskās saistības. 
Pārredzamības labad līgumslēdzējām 
iestādēm, kas saskaņā ar šo direktīvu 
vēlas izmantot pilnvaras izslēgt no līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras 
piedāvājumus, kas ietver preces, 
būvdarbus, piegādes vai pakalpojumus, 
kuru izcelsme ir ārpus Eiropas Savienības 
un kuru vērtības daļa, ko neaptver 
minētās saistības, pārsniedz 50 % no šo 
preču, būvdarbu, piegāžu un 
pakalpojumu kopējās vērtības, par savu 
nolūku būtu jāinformē ekonomikas 
dalībnieki.

Or. fr
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Grozījums Nr. 193
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Lai uzlabotu Savienības ekonomikas 
dalībnieku piekļuvi publiskā iepirkuma 
tirgiem konkrētās trešās valstīs, ko 
aizsargā ierobežojoši iepirkuma 
pasākumi, un lai saglabātu vienlīdzīgus 
konkurences nosacījumus Savienības 
vienotajā tirgū, Savienībai ir jāsaskaņo 
režīms, kuru piemēro trešo valstu precēm 
un pakalpojumiem, uz ko neattiecas 
Savienības starptautiskās saistības. 
Komisijai ir jānovērtē, vai saistībā ar 
līgumiem, kuru aprēķinātā vērtība ir 
EUR 5 000 000 vai vairāk, var apstiprināt 
līgumslēdzēju iestāžu lēmumu izslēgt no 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūrām piegāžu un pakalpojumu 
līgumus, uz ko neattiecas Savienības 
starptautiskās saistības.

Or. en

Grozījums Nr. 194
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Lai nodrošinātu pārredzamību, 
līgumslēdzējām iestādēm, kuras plāno 
izmantot savas pilnvaras un izslēgt no 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūrām piedāvājumus, kas ietver 
piegādes un/vai pakalpojumus, kuru 
izcelsmes vieta ir ārpus Eiropas 



AM\908710LV.doc 23/214 PE492.857v01-00

LV

Savienības, un kam neietverto piegāžu vai 
pakalpojumu vērtība pārsniedz 50 % no 
šo piegāžu vai pakalpojumu kopējās 
vērtības, ir attiecīgie jāinformē 
ekonomikas dalībnieki paziņojumā par 
līgumu, kuru publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī. Komisijai ir 
jāapstiprina plānotā izslēgšana, ja 
starptautiskais nolīgums par tirgus 
piekļuvi publiskā iepirkuma jomā, kas 
noslēgts starp Savienību un valsti, kura ir 
piegāžu un/vai pakalpojumu izcelsmes 
vieta, ietver skaidras Savienības atrunas 
attiecībā uz piegādēm un/vai 
pakalpojumiem, kam ir ierosināta 
izslēgšana. Ja šāda nolīguma nav, 
Komisijai ir jāapstiprina plānotā 
izslēgšana, ja trešā valsts piemēro 
ierobežojošus iepirkuma pasākumus, kuru 
dēļ trūkst reālas savstarpības tirgus 
atvērtībā starp Savienību un attiecīgo 
trešo valsti attiecībā uz precēm, 
pakalpojumiem un ekonomikas 
dalībniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 195
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) No direktīvas piemērošanas jomas 
būtu jāizslēdz darbība, ko veic valsts 
amatpersonas, kurām saskaņā ar tiesību 
aktiem jābūt neatkarīgām un objektīvām. 
Šo darbību atlase būtu jāveic tādā veidā, 
kam nepiemēro tiesību aktus iepirkuma 
jomā.

Or. de
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Grozījums Nr. 196
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Tomēr no direktīvas piemērošanas 
jomas būtu jāizslēdz pakalpojumu līgumi, 
kas saistīti ar civilo aizsardzību, 
reaģēšanu ārkārtas situācijās un ikdienas 
drošības pasākumiem. Jo īpaši tas attiecas 
uz glābšanas dienestu pakalpojumiem, 
kas ir ikdienas drošības pasākumu daļa 
un kas jānošķir no neatliekamās 
medicīniskās palīdzības transporta 
pakalpojumiem. Lai, veicot ikdienas 
drošības pasākumus, iedzīvotājiem 
nodrošinātu efektīvu civilo aizsardzību un 
reaģētu ārkārtas situācijās, būtu 
pietiekami piemērot primāro tiesību aktu 
principus.

Or. de

Grozījums Nr. 197
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Rezultāti, kas gūti Novērtējumā par 
ES publiskā iepirkuma tiesību aktu 
ietekmi un efektivitāti16, parādīja, ka būtu 
jāpārskata konkrētu pakalpojumu 
izslēgšana no direktīvas pilnīgas 
piemērošanas. Tāpēc šīs direktīvas pilnīga 
piemērošana ir paplašināta, ietverot 
vairākus pakalpojumus (piemēram, 
viesnīcu un juridiskos pakalpojumus, 
kuru jomā konstatēja īpaši augstu 
pārrobežu tirdzniecības īpatsvaru).

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Šis paziņojums ir pārāk vienpusējs. Tajā pat nav ņemts vērā Parlamenta paziņojums par zaļo 
grāmatu.

Grozījums Nr. 198
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Rezultāti, kas gūti Novērtējumā par 
ES publiskā iepirkuma tiesību aktu 
ietekmi un efektivitāti, parādīja, ka būtu 
jāpārskata konkrētu pakalpojumu 
izslēgšana no direktīvas pilnīgas 
piemērošanas. Tāpēc šīs direktīvas pilnīga 
piemērošana ir paplašināta, ietverot 
vairākus pakalpojumus (piemēram, 
viesnīcu un juridiskos pakalpojumus, 
kuru jomā konstatēja īpaši augstu 
pārrobežu tirdzniecības īpatsvaru).

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 199
Frank Engel, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Rezultāti, kas gūti Novērtējumā par 
ES publiskā iepirkuma tiesību aktu 
ietekmi un efektivitāti16, parādīja, ka būtu 
jāpārskata konkrētu pakalpojumu 
izslēgšana no direktīvas pilnīgas 
piemērošanas. Tāpēc šīs direktīvas pilnīga 
piemērošana ir paplašināta, ietverot 
vairākus pakalpojumus (piemēram, 

svītrots
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viesnīcu un juridiskos pakalpojumus, 
kuru jomā konstatēja īpaši augstu 
pārrobežu tirdzniecības īpatsvaru).

Or. en

Grozījums Nr. 200
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Rezultāti, kas gūti Novērtējumā par 
ES publiskā iepirkuma tiesību aktu 
ietekmi un efektivitāti16, parādīja, ka būtu 
jāpārskata konkrētu pakalpojumu 
izslēgšana no direktīvas pilnīgas 
piemērošanas. Tāpēc šīs direktīvas pilnīga 
piemērošana ir paplašināta, ietverot 
vairākus pakalpojumus (piemēram, 
viesnīcu un juridiskos pakalpojumus, 
kuru jomā konstatēja īpaši augstu 
pārrobežu tirdzniecības īpatsvaru).

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 201
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Rezultāti, kas gūti Novērtējumā par 
ES publiskā iepirkuma tiesību aktu ietekmi 
un efektivitāti16, parādīja, ka būtu 
jāpārskata konkrētu pakalpojumu 
izslēgšana no direktīvas pilnīgas 
piemērošanas. Tāpēc šīs direktīvas pilnīga 
piemērošana ir paplašināta, ietverot 
vairākus pakalpojumus (piemēram, 

(10) Rezultāti, kas gūti Novērtējumā par 
ES publiskā iepirkuma tiesību aktu ietekmi 
un efektivitāti16, parādīja, ka būtu 
jāpārskata konkrētu pakalpojumu 
izslēgšana no direktīvas pilnīgas 
piemērošanas. Tāpēc šīs direktīvas pilnīga 
piemērošana ir paplašināta, ietverot 
vairākus pakalpojumus.
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viesnīcu un juridiskos pakalpojumus, 
kuru jomā konstatēja īpaši augstu 
pārrobežu tirdzniecības īpatsvaru).

Or. en

Grozījums Nr. 202
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Rezultāti, kas gūti Novērtējumā par 
ES publiskā iepirkuma tiesību aktu ietekmi 
un efektivitāti, parādīja, ka būtu jāpārskata 
konkrētu pakalpojumu izslēgšana no 
direktīvas pilnīgas piemērošanas. Tāpēc šīs 
direktīvas pilnīga piemērošana ir 
paplašināta, ietverot vairākus 
pakalpojumus (piemēram, viesnīcu un 
juridiskos pakalpojumus, kuru jomā 
konstatēja īpaši augstu pārrobežu 
tirdzniecības īpatsvaru).

(10) Rezultāti, kas gūti Novērtējumā par 
ES publiskā iepirkuma tiesību aktu ietekmi 
un efektivitāti, parādīja, ka būtu jāpārskata 
konkrētu pakalpojumu izslēgšana no 
direktīvas pilnīgas piemērošanas. Tāpēc šīs 
direktīvas pilnīga piemērošana ir 
paplašināta, ietverot vairākus 
pakalpojumus, izņemot juridiskos 
pakalpojumus un obligātās sociālās 
aizsardzības pakalpojumus. Tomēr šajā 
direktīvā netiek skartas līgumslēdzēju 
iestāžu tiesības pārvaldīt sociālos 
pakalpojumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 203
Frank Engel, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Citām pakalpojumu kategorijām pēc 
to būtības ir ļoti ierobežota pārrobežu 
dimensija, proti, tie ir zināmi kā cilvēkam 
paredzēti pakalpojumi, piemēram, 
konkrēti sociālie, veselības aprūpes un 

svītrots
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izglītības pakalpojumi. Šos pakalpojumus 
sniedz konkrētā kontekstā, kas būtiski 
atšķiras dažādās dalībvalstīs atšķirīgu 
kultūras tradīciju dēļ. Tāpēc būtu 
jānosaka īpašs režīms šo pakalpojumu 
publiskiem līgumiem ar augstāku 
robežvērtību EUR 500 000 apmērā. 
Pakalpojumi cilvēkam, kuru vērtība ir 
mazāka par minēto robežvērtību, parasti 
neinteresē citu dalībvalstu pakalpojumu 
sniedzējus, ja vien nav konkrētu norāžu, 
kas liecina par pretējo, piemēram, 
Savienības finansējums pārrobežu 
projektiem. Tādiem pakalpojumiem 
cilvēkam, kuru vērtība pārsniedz minēto 
robežvērtību, jāpiemēro Savienības 
mēroga pārredzamība. Ņemot vērā 
kultūras konteksta nozīmi un šo 
pakalpojumu jutīgumu, būtu jānodrošina 
plaša rīcības brīvība dalībvalstīm 
organizēt pakalpojumu sniedzēju izvēli tā, 
kā tās uzskata par atbilstīgu. Šīs direktīvas 
noteikumos ir ņemts vērā minētais 
obligātais nosacījums, par pienākumu 
uzliekot tikai pārredzamības un 
vienlīdzīgas attieksmes pamatprincipu 
ievērošanu un nodrošinot, ka 
pakalpojumu sniedzēju izvēlei 
līgumslēdzējas iestādes var piemērot 
īpašus kvalitātes kritērijus, piemēram, 
kritērijus, kas noteikti Eiropas Savienības 
Sociālās aizsardzības komitejas 
brīvprātīgajā Eiropas kvalitātes sistēmā 
sociālo pakalpojumu jomā17. Dalībvalstīm 
un/vai līgumslēdzējām iestādēm ir rīcības 
brīvība sniegt šos pakalpojumus pašām 
vai organizēt sociālos pakalpojumus tā, ka 
to sniegšana nav saistīta ar publisku 
līgumu slēgšanu, piemēram, finansējot 
šādus pakalpojumus vai piešķirot licences 
vai atļaujas visiem ekonomikas 
dalībniekiem, kas atbilst nosacījumiem, 
kurus iepriekš noteikusi līgumslēdzēja 
iestāde, nenosakot nekādus 
ierobežojumus vai kvotas, ar nosacījumu, 
ka šāda sistēma nodrošina pietiekamu 
izsludināšanu un atbilst pārredzamības 
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un nediskriminācijas principiem.

Or. en

Grozījums Nr. 204
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) Dažām pakalpojumu kategorijām pēc 
to būtības ir ļoti ierobežota pārrobežu 
dimensija, proti, tie ir zināmi kā cilvēkam 
paredzēti pakalpojumi, piemēram, konkrēti 
sociālie, veselības aprūpes un izglītības 
pakalpojumi. Šos pakalpojumus sniedz 
konkrētā kontekstā, kas būtiski atšķiras 
dažādās dalībvalstīs atšķirīgu kultūras 
tradīciju dēļ. Tāpēc būtu jānosaka īpašs 
režīms šo pakalpojumu publiskiem 
līgumiem ar augstāku robežvērtību 
EUR 500 000 apmērā. Pakalpojumi 
cilvēkam, kuru vērtība ir mazāka par 
minēto robežvērtību, parasti neinteresē citu 
dalībvalstu pakalpojumu sniedzējus, ja vien 
nav konkrētu norāžu, kas liecina par 
pretējo, piemēram, Savienības finansējums 
pārrobežu projektiem. Tādiem 
pakalpojumiem cilvēkam, kuru vērtība 
pārsniedz minēto robežvērtību, jāpiemēro 
Savienības mēroga pārredzamība. Ņemot 
vērā kultūras konteksta nozīmi un šo 
pakalpojumu jutīgumu, būtu jānodrošina 
plaša rīcības brīvība dalībvalstīm organizēt 
pakalpojumu sniedzēju izvēli tā, kā tās 
uzskata par atbilstīgu. Šīs direktīvas 
noteikumos ir ņemts vērā minētais 
obligātais nosacījums, par pienākumu 
uzliekot tikai pārredzamības un 
vienlīdzīgas attieksmes pamatprincipu 
ievērošanu un nodrošinot, ka pakalpojumu 
sniedzēju izvēlei līgumslēdzējas iestādes 
var piemērot īpašus kvalitātes kritērijus, 
piemēram, kritērijus, kas noteikti Eiropas 
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Savienības Sociālās aizsardzības komitejas 
brīvprātīgajā Eiropas kvalitātes sistēmā 
sociālo pakalpojumu jomā17. Dalībvalstīm 
un/vai līgumslēdzējām iestādēm ir rīcības 
brīvība sniegt šos pakalpojumus pašām vai 
organizēt sociālos pakalpojumus tā, ka to 
sniegšana nav saistīta ar publisku līgumu 
slēgšanu, piemēram, finansējot šādus 
pakalpojumus vai piešķirot licences vai 
atļaujas visiem ekonomikas dalībniekiem, 
kas atbilst nosacījumiem, kurus iepriekš 
noteikusi līgumslēdzēja iestāde, nenosakot 
nekādus ierobežojumus vai kvotas, ar 
nosacījumu, ka šāda sistēma nodrošina 
pietiekamu izsludināšanu un atbilst 
pārredzamības un nediskriminācijas 
principiem.

Savienības Sociālās aizsardzības komitejas 
brīvprātīgajā Eiropas kvalitātes sistēmā 
sociālo pakalpojumu jomā17. Dalībvalstīm 
un/vai līgumslēdzējām iestādēm ir rīcības 
brīvība sniegt šos pakalpojumus pašām vai 
organizēt sociālos pakalpojumus tā, ka to 
sniegšana nav saistīta ar publisku līgumu 
slēgšanu, piemēram, finansējot šādus 
pakalpojumus vai piešķirot licences vai 
atļaujas visiem ekonomikas dalībniekiem, 
kas atbilst nosacījumiem, kurus iepriekš 
noteikusi līgumslēdzēja iestāde, nenosakot 
nekādus ierobežojumus vai kvotas, ar 
nosacījumu, ka šāda sistēma nodrošina 
pietiekamu izsludināšanu un atbilst 
pārredzamības un nediskriminācijas 
principiem. Šo direktīvu nepiemēro 
izmēģinātām un sevi apliecinājušām 
dalībvalstu procedūrām, kuru pamatā ir 
lietotāja brīva izvēle attiecībā uz 
vispārējas nozīmes pakalpojumu sniedzēju 
(t. i., kuponu sistēma, brīvas izvēles 
modelis, trīspusējas attiecības), ar 
nosacījumu, ka tiek ņemti vērā līguma 
vispārīgie principi attiecībā uz vienlīdzīgu 
attieksmi, pārredzamību un 
nediskrimināciju.

Or. en

Pamatojums

Paskaidrojums par dažiem dalībvalstīs izmantotajiem modeļiem, lai sniegtu sociālos 
vispārējas nozīmes pakalpojumus.

Grozījums Nr. 205
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Citām pakalpojumu kategorijām pēc 
to būtības ir ļoti ierobežota pārrobežu 
dimensija, proti, tie ir zināmi kā cilvēkam 

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

paredzēti pakalpojumi, piemēram, konkrēti 
sociālie, veselības aprūpes un izglītības 
pakalpojumi. Šos pakalpojumus sniedz 
konkrētā kontekstā, kas būtiski atšķiras 
dažādās dalībvalstīs atšķirīgu kultūras 
tradīciju dēļ. Tāpēc būtu jānosaka īpašs 
režīms šo pakalpojumu publiskiem 
līgumiem ar augstāku robežvērtību 
EUR 1 000 000 apmērā. Pakalpojumi 
cilvēkam, kuru vērtība ir mazāka par 
minēto robežvērtību, parasti neinteresē citu 
dalībvalstu pakalpojumu sniedzējus, ja vien 
nav konkrētu norāžu, kas liecina par 
pretējo, piemēram, Savienības finansējums 
pārrobežu projektiem. Tādiem 
pakalpojumiem cilvēkam, kuru vērtība 
pārsniedz minēto robežvērtību, jāpiemēro 
Savienības mēroga pārredzamība. Ņemot 
vērā kultūras konteksta nozīmi un šo 
pakalpojumu jutīgumu, būtu jānodrošina 
plaša rīcības brīvība dalībvalstīm organizēt 
pakalpojumu sniedzēju izvēli tā, kā tās 
uzskata par atbilstīgu. Šādas procedūras 
kā publiskā iepirkuma tiesību aktiem 
alternatīvus risinājumus, kas atbilst 
primāro tiesību aktu noteikumiem, īpaši 
būtu jāatzīst tādos gadījumos, kad šo 
procedūru pamatā ir princips, ka visiem 
pakalpojumu sniedzējiem, kuri izpilda 
tiesību aktos jau paredzētos nosacījumus, 
neatkarīgi no to juridiskās formas būtu 
jāļauj sniegt pakalpojumus, ar 
nosacījumu, ka tiek ievēroti vienlīdzīgas 
attieksmes, pārredzamības un 
diskriminācijas aizlieguma vispārējie 
principi. Šīs direktīvas noteikumos ir 
ņemts vērā minētais obligātais nosacījums, 
par pienākumu uzliekot tikai 
pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes 
pamatprincipu ievērošanu un nodrošinot, 
ka pakalpojumu sniedzēju izvēlei 
līgumslēdzējas iestādes var piemērot īpašus 
kvalitātes kritērijus, piemēram, kritērijus, 
kas noteikti Eiropas Savienības Sociālās 
aizsardzības komitejas brīvprātīgajā 
Eiropas kvalitātes sistēmā sociālo 
pakalpojumu jomā. Dalībvalstīm un/vai 
līgumslēdzējām iestādēm ir rīcības brīvība 
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principiem. sniegt šos pakalpojumus pašām vai 
organizēt sociālos pakalpojumus tā, ka to 
sniegšana nav saistīta ar publisku līgumu 
slēgšanu, piemēram, finansējot šādus 
pakalpojumus vai piešķirot licences vai 
atļaujas visiem ekonomikas dalībniekiem, 
kas atbilst nosacījumiem, kurus iepriekš 
noteikusi līgumslēdzēja iestāde, nenosakot 
nekādus ierobežojumus vai kvotas, ar 
nosacījumu, ka šāda sistēma nodrošina 
pietiekamu izsludināšanu un atbilst 
pārredzamības un nediskriminācijas 
principiem.

Or. de

Pamatojums

Precizējums attiecībā uz to, ka dalībvalstīm arī turpmāk būtu jāļauj sociālus pakalpojumus 
sniegt tādā veidā, kas nav saistīts ar publisko līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūru.

Grozījums Nr. 206
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Citām pakalpojumu kategorijām pēc 
to būtības ir ļoti ierobežota pārrobežu 
dimensija, proti, tie ir zināmi kā cilvēkam 
paredzēti pakalpojumi, piemēram, konkrēti 
sociālie, veselības aprūpes un izglītības 
pakalpojumi. Šos pakalpojumus sniedz 
konkrētā kontekstā, kas būtiski atšķiras 
dažādās dalībvalstīs atšķirīgu kultūras 
tradīciju dēļ. Tāpēc būtu jānosaka īpašs 
režīms šo pakalpojumu publiskiem 
līgumiem ar augstāku robežvērtību 
EUR 500 000 apmērā. Pakalpojumi 
cilvēkam, kuru vērtība ir mazāka par 
minēto robežvērtību, parasti neinteresē citu 
dalībvalstu pakalpojumu sniedzējus, ja vien 
nav konkrētu norāžu, kas liecina par 

(11) Citām pakalpojumu kategorijām pēc 
to būtības ir ļoti ierobežota pārrobežu 
dimensija, proti, tie ir zināmi kā cilvēkam 
paredzēti pakalpojumi, piemēram, konkrēti 
sociālie, veselības aprūpes un izglītības 
pakalpojumi. Šos pakalpojumus sniedz 
konkrētā kontekstā, kas būtiski atšķiras 
dažādās dalībvalstīs atšķirīgu kultūras 
tradīciju dēļ. Tāpēc būtu jānosaka īpašs 
režīms šo pakalpojumu publiskiem 
līgumiem ar augstāku robežvērtību 
EUR 1 000 000 apmērā. Pakalpojumi 
cilvēkam, kuru vērtība ir mazāka par 
minēto robežvērtību, parasti neinteresē citu 
dalībvalstu pakalpojumu sniedzējus, ja vien 
nav konkrētu norāžu, kas liecina par 
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pretējo, piemēram, Savienības finansējums 
pārrobežu projektiem. Tādiem 
pakalpojumiem cilvēkam, kuru vērtība 
pārsniedz minēto robežvērtību, jāpiemēro 
Savienības mēroga pārredzamība. Ņemot 
vērā kultūras konteksta nozīmi un šo 
pakalpojumu jutīgumu, būtu jānodrošina 
plaša rīcības brīvība dalībvalstīm organizēt 
pakalpojumu sniedzēju izvēli tā, kā tās 
uzskata par atbilstīgu. Šīs direktīvas 
noteikumos ir ņemts vērā minētais 
obligātais nosacījums, par pienākumu 
uzliekot tikai pārredzamības un 
vienlīdzīgas attieksmes pamatprincipu 
ievērošanu un nodrošinot, ka pakalpojumu 
sniedzēju izvēlei līgumslēdzējas iestādes 
var piemērot īpašus kvalitātes kritērijus, 
piemēram, kritērijus, kas noteikti Eiropas 
Savienības Sociālās aizsardzības komitejas 
brīvprātīgajā Eiropas kvalitātes sistēmā 
sociālo pakalpojumu jomā17. Dalībvalstīm 
un/vai līgumslēdzējām iestādēm ir rīcības 
brīvība sniegt šos pakalpojumus pašām vai 
organizēt sociālos pakalpojumus tā, ka to 
sniegšana nav saistīta ar publisku līgumu 
slēgšanu, piemēram, finansējot šādus 
pakalpojumus vai piešķirot licences vai 
atļaujas visiem ekonomikas dalībniekiem, 
kas atbilst nosacījumiem, kurus iepriekš 
noteikusi līgumslēdzēja iestāde, nenosakot 
nekādus ierobežojumus vai kvotas, ar 
nosacījumu, ka šāda sistēma nodrošina 
pietiekamu izsludināšanu un atbilst 
pārredzamības un nediskriminācijas 
principiem.

pretējo, piemēram, Savienības finansējums 
pārrobežu projektiem. Tādiem 
pakalpojumiem cilvēkam, kuru vērtība 
pārsniedz minēto robežvērtību, jāpiemēro 
Savienības mēroga pārredzamība. Ņemot 
vērā kultūras konteksta nozīmi un šo 
pakalpojumu jutīgumu, būtu jānodrošina 
plaša rīcības brīvība dalībvalstīm organizēt 
pakalpojumu sniedzēju izvēli tā, kā tās 
uzskata par atbilstīgu. Šīs direktīvas 
noteikumos ir ņemts vērā minētais 
obligātais nosacījums, par pienākumu 
uzliekot tikai pārredzamības un 
vienlīdzīgas attieksmes pamatprincipu 
ievērošanu un nodrošinot, ka pakalpojumu 
sniedzēju izvēlei līgumslēdzējas iestādes 
var piemērot īpašus kvalitātes kritērijus, 
piemēram, kritērijus, kas noteikti Eiropas 
Savienības Sociālās aizsardzības komitejas 
brīvprātīgajā Eiropas kvalitātes sistēmā 
sociālo pakalpojumu jomā17. Dalībvalstīm 
un/vai līgumslēdzējām iestādēm ir rīcības 
brīvība sniegt šos pakalpojumus pašām vai 
organizēt sociālos pakalpojumus tā, ka to 
sniegšana nav saistīta ar publisku līgumu 
slēgšanu, piemēram, finansējot šādus 
pakalpojumus vai piešķirot licences vai 
atļaujas visiem ekonomikas dalībniekiem, 
kas atbilst nosacījumiem, kurus iepriekš 
noteikusi līgumslēdzēja iestāde, nenosakot 
nekādus ierobežojumus vai kvotas, ar 
nosacījumu, ka šāda sistēma nodrošina 
pietiekamu izsludināšanu un atbilst 
pārredzamības un nediskriminācijas 
principiem.

Or. en

Grozījums Nr. 207
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Citām pakalpojumu kategorijām pēc 
to būtības ir ļoti ierobežota pārrobežu 
dimensija, proti, tie ir zināmi kā cilvēkam 
paredzēti pakalpojumi, piemēram, konkrēti 
sociālie, veselības aprūpes un izglītības 
pakalpojumi. Šos pakalpojumus sniedz 
konkrētā kontekstā, kas būtiski atšķiras 
dažādās dalībvalstīs atšķirīgu kultūras 
tradīciju dēļ. Tāpēc būtu jānosaka īpašs 
režīms šo pakalpojumu publiskiem 
līgumiem ar augstāku robežvērtību 
EUR 500 000 apmērā. Pakalpojumi 
cilvēkam, kuru vērtība ir mazāka par 
minēto robežvērtību, parasti neinteresē citu 
dalībvalstu pakalpojumu sniedzējus, ja vien 
nav konkrētu norāžu, kas liecina par 
pretējo, piemēram, Savienības finansējums 
pārrobežu projektiem. Tādiem 
pakalpojumiem cilvēkam, kuru vērtība 
pārsniedz minēto robežvērtību, jāpiemēro 
Savienības mēroga pārredzamība. Ņemot 
vērā kultūras konteksta nozīmi un šo 
pakalpojumu jutīgumu, būtu jānodrošina 
plaša rīcības brīvība dalībvalstīm organizēt 
pakalpojumu sniedzēju izvēli tā, kā tās 
uzskata par atbilstīgu. Šīs direktīvas 
noteikumos ir ņemts vērā minētais 
obligātais nosacījums, par pienākumu 
uzliekot tikai pārredzamības un 
vienlīdzīgas attieksmes pamatprincipu 
ievērošanu un nodrošinot, ka pakalpojumu 
sniedzēju izvēlei līgumslēdzējas iestādes 
var piemērot īpašus kvalitātes kritērijus, 
piemēram, kritērijus, kas noteikti Eiropas 
Savienības Sociālās aizsardzības komitejas 
brīvprātīgajā Eiropas kvalitātes sistēmā 
sociālo pakalpojumu jomā17. Dalībvalstīm 
un/vai līgumslēdzējām iestādēm ir rīcības 
brīvība sniegt šos pakalpojumus pašām vai 
organizēt sociālos pakalpojumus tā, ka to 
sniegšana nav saistīta ar publisku līgumu 
slēgšanu, piemēram, finansējot šādus 
pakalpojumus vai piešķirot licences vai 
atļaujas visiem ekonomikas dalībniekiem, 
kas atbilst nosacījumiem, kurus iepriekš 

(11) Rezultāti, kas gūti Novērtējumā par 
ES publiskā iepirkuma tiesību aktu 
ietekmi un efektivitāti16, parādīja, ka būtu 
jāpārskata konkrētu pakalpojumu 
izslēgšana no direktīvas pilnīgas 
piemērošanas. Dažām pakalpojumu 
kategorijām pēc to būtības ir ļoti ierobežota 
pārrobežu dimensija, proti, tie ir cilvēkam 
labi zināmi pakalpojumi, piemēram, 
konkrēti sociālie, veselības aprūpes un 
izglītības pakalpojumi. Šos pakalpojumus 
sniedz konkrētā kontekstā, kas būtiski 
atšķiras dažādās dalībvalstīs atšķirīgu 
kultūras tradīciju dēļ. Tāpēc būtu jānosaka 
īpašs režīms šo pakalpojumu publiskiem 
līgumiem ar augstāku robežvērtību 
EUR 1 000 000 apmērā. Pakalpojumi 
cilvēkam, kuru vērtība ir mazāka par 
minēto robežvērtību, parasti neinteresē citu 
dalībvalstu pakalpojumu sniedzējus, ja vien 
nav konkrētu norāžu, kas liecina par 
pretējo, piemēram, Savienības finansējums 
pārrobežu projektiem. Tādiem 
pakalpojumiem cilvēkam, kuru vērtība 
pārsniedz minēto robežvērtību, jāpiemēro 
Savienības mēroga pārredzamība. Ņemot 
vērā kultūras konteksta nozīmi un šo 
pakalpojumu jutīgumu, būtu jānodrošina 
plaša rīcības brīvība dalībvalstīm organizēt 
pakalpojumu sniedzēju izvēli tā, kā tās 
uzskata par atbilstīgu. Šīs direktīvas 
noteikumos ir ņemts vērā minētais 
obligātais nosacījums, par pienākumu 
uzliekot tikai pārredzamības un 
vienlīdzīgas attieksmes pamatprincipu 
ievērošanu un nodrošinot, ka pakalpojumu 
sniedzēju izvēlei līgumslēdzējas iestādes 
var piemērot īpašus kvalitātes kritērijus, 
piemēram, kritērijus, kas noteikti Eiropas 
Savienības Sociālās aizsardzības komitejas 
brīvprātīgajā Eiropas kvalitātes sistēmā 
sociālo pakalpojumu jomā17. Dalībvalstīm 
un/vai līgumslēdzējām iestādēm ir rīcības 
brīvība sniegt šos pakalpojumus pašām vai 
organizēt sociālos pakalpojumus tā, ka to 
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noteikusi līgumslēdzēja iestāde, nenosakot 
nekādus ierobežojumus vai kvotas, ar 
nosacījumu, ka šāda sistēma nodrošina 
pietiekamu izsludināšanu un atbilst 
pārredzamības un nediskriminācijas 
principiem.

sniegšana nav saistīta ar publisku līgumu 
slēgšanu, piemēram, finansējot šādus 
pakalpojumus vai piešķirot licences vai 
atļaujas visiem ekonomikas dalībniekiem, 
kas atbilst nosacījumiem, kurus iepriekš 
noteikusi līgumslēdzēja iestāde, nenosakot 
nekādus ierobežojumus vai kvotas, ar 
nosacījumu, ka šāda sistēma nodrošina 
pietiekamu izsludināšanu un atbilst 
pārredzamības un nediskriminācijas 
principiem.
__________________
16 SEC(2011) 853 galīgā redakcija, 
27.6.2011.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar vispārējiem centieniem vienkāršot direktīvas šobrīd nebūtu atbilstīgi direktīvas 
darbības jomu pilnībā attiecināt uz citām pakalpojumu kategorijām. Tomēr šiem 
pakalpojumiem būtu jāpiemēro īpašs režīms, kas attiecas uz sociālajiem un citiem konkrētiem 
pakalpojumiem, un šā režīma piemērošana būtu (Komisijai) jāpārskata trīs gadu laikā pēc šīs 
direktīvas īstenošanas dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 208
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Šī direktīva ir paredzēta dalībvalstīm 
un neattiecas uz iepirkumiem, ko īsteno 
starptautiskas organizācijas savā vārdā un 
par saviem līdzekļiem. Tomēr ir 
jāpaskaidro, kādā mērā šī direktīva būtu 
jāpiemēro iepirkumam, ko reglamentē 
konkrēti starptautiskie noteikumi.

(13) Šī direktīva ir paredzēta dalībvalstīm 
un neattiecas uz iepirkumiem, ko īsteno 
starptautiskas organizācijas savā vārdā un 
par saviem līdzekļiem. Tomēr ir 
jāpaskaidro, kādā mērā šī direktīva būtu 
jāpiemēro iepirkumam, ko reglamentē 
konkrēti starptautiskie noteikumi.
Savienības iestādēm it sevišķi ir jāņem 
vērā šīs direktīvas izraisītās izmaiņas un 
jāpielāgo savas iepirkuma procedūras, lai 
atspoguļotu šīs izmaiņas.
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Or. en

Pamatojums

Daudzi ES uzņēmumi, it sevišķi MVU, savu uzņēmējdarbību balsta uz ES iestāžu iepirkumiem. 
Finanšu regulā būtu jāievieš izmaiņas, ko izraisījuši šie modernizācijas centieni, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus.

Grozījums Nr. 209
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Pastāv būtiska tiesiskā nenoteiktība 
attiecībā uz to, cik lielā mērā publiskā 
iepirkuma noteikumiem būtu jāattiecas uz 
sadarbību starp publiskā sektora 
iestādēm. Dalībvalstis un pat 
līgumslēdzējas iestādes atšķirīgi interpretē 
attiecīgo Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūru. Tāpēc jāprecizē, kuros 
gadījumos starp līgumslēdzējām iestādēm 
noslēgtajiem līgumiem nepiemēro 
publiskā iepirkuma noteikumus. Šāda 
precizējuma pamatā jābūt principiem, kas 
noteikti attiecīgajā Tiesas judikatūrā. Tas, 
ka abas vienošanās puses pašas ir 
līgumslēdzējas iestādes, pats par sevi 
neizslēdz iepirkuma noteikumu 
piemērošanu. Tomēr publiskā iepirkuma 
noteikumu piemērošana nedrīkstētu kavēt 
publiskā sektora iestāžu rīcības brīvību 
izlemt, kā organizēt savu sabiedrisko 
pakalpojumu uzdevumu īstenošanu. 
Tāpēc līgumi, kuru slēgšanas tiesības 
piešķir kontrolētām struktūrām, vai 
sadarbība līgumslēdzēju iestāžu 
sabiedrisko pakalpojumu uzdevumu 
kopīgai īstenošanai, būtu jāatbrīvo no 
noteikumu piemērošanas, ja ir izpildīti 
šajā direktīvā izklāstītie nosacījumi. Šai 
direktīvai būtu jātiecas nodrošināt, ka 
neviena atbrīvota publiskā sektora iestāžu 

svītrots
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savstarpējā sadarbība nerada 
konkurences izkropļojumus attiecībā pret 
privātiem ekonomikas dalībniekiem. 
Tāpat līgumslēdzējas iestādes piedalīšanās 
procedūrā par publiska līguma slēgšanas 
tiesību iegūšanu pretendenta statusā 
nedrīkstētu radīt nekādus konkurences 
izkropļojumus.

Or. en

Pamatojums

Publiskā sektora iestāžu savstarpējā sadarbība konkrētos gadījumos neietilpst iepirkuma 
režīma darbības jomā, kā vairakkārt ir skaidri norādījusi Eiropas Savienības Tiesa.

Grozījums Nr. 210
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Pastāv būtiska tiesiskā nenoteiktība 
attiecībā uz to, cik lielā mērā publiskā 
iepirkuma noteikumiem būtu jāattiecas uz 
sadarbību starp publiskā sektora iestādēm. 
Dalībvalstis un pat līgumslēdzējas iestādes 
atšķirīgi interpretē attiecīgo Eiropas 
Savienības Tiesas judikatūru. Tāpēc 
jāprecizē, kuros gadījumos starp 
līgumslēdzējām iestādēm noslēgtajiem 
līgumiem nepiemēro publiskā iepirkuma 
noteikumus. Šāda precizējuma pamatā 
jābūt principiem, kas noteikti attiecīgajā 
Tiesas judikatūrā. Tas, ka abas vienošanās 
puses pašas ir līgumslēdzējas iestādes, 
pats par sevi neizslēdz iepirkuma 
noteikumu piemērošanu. Tomēr publiskā 
iepirkuma noteikumu piemērošana 
nedrīkstētu kavēt publiskā sektora iestāžu 
rīcības brīvību izlemt, kā organizēt savu 
sabiedrisko pakalpojumu uzdevumu 
īstenošanu. Tāpēc līgumi, kuru slēgšanas 
tiesības piešķir kontrolētām struktūrām, vai 

(14) Pastāv būtiska tiesiskā nenoteiktība 
attiecībā uz to, cik lielā mērā publiskā 
iepirkuma noteikumiem būtu jāattiecas uz 
sadarbību starp publiskā sektora iestādēm. 
Dalībvalstis un pat līgumslēdzējas iestādes 
atšķirīgi interpretē attiecīgo Eiropas 
Savienības Tiesas judikatūru. Tāpēc 
jāprecizē, kuros gadījumos starp 
līgumslēdzējām iestādēm noslēgtajiem 
līgumiem nepiemēro publiskā iepirkuma 
noteikumus. Šāda precizējuma pamatā 
jābūt principiem, kas noteikti attiecīgajā 
Tiesas judikatūrā. Tomēr publiskā 
iepirkuma noteikumu piemērošana 
nedrīkstētu kavēt publiskā sektora iestāžu 
rīcības brīvību izlemt, kā organizēt savu 
sabiedrisko pakalpojumu uzdevumu 
īstenošanu. It sevišķi šī direktīva neskar 
visu līmeņu publiskā sektora iestāžu 
tiesības izlemt, vai, kā un kādā mērā tās 
pašas vēlas īstenot savas publiskās 
funkcijas. Tāpēc līgumi, kuru slēgšanas 
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sadarbība līgumslēdzēju iestāžu 
sabiedrisko pakalpojumu uzdevumu 
kopīgai īstenošanai, būtu jāatbrīvo no 
noteikumu piemērošanas, ja ir izpildīti šajā 
direktīvā izklāstītie nosacījumi. Šai 
direktīvai būtu jātiecas nodrošināt, ka 
neviena atbrīvota publiskā sektora iestāžu 
savstarpējā sadarbība nerada 
konkurences izkropļojumus attiecībā pret 
privātiem ekonomikas dalībniekiem. 
Tāpat līgumslēdzējas iestādes piedalīšanās 
procedūrā par publiska līguma slēgšanas 
tiesību iegūšanu pretendenta statusā 
nedrīkstētu radīt nekādus konkurences 
izkropļojumus.

tiesības piešķir kontrolētām struktūrām vai 
sociālajiem uzņēmumiem, kā noteikts 
Komisijas 2011. gada 25. oktobra 
paziņojumā „Sociālās uzņēmējdarbības 
iniciatīva”, vai sadarbība līgumslēdzēju 
iestāžu sabiedrisko pakalpojumu uzdevumu 
kopīgai īstenošanai, būtu jāatbrīvo no 
noteikumu piemērošanas, ja ir izpildīti šajā 
direktīvā izklāstītie nosacījumi.

Or. en

Grozījums Nr. 211
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Pastāv būtiska tiesiskā nenoteiktība 
attiecībā uz to, cik lielā mērā publiskā 
iepirkuma noteikumiem būtu jāattiecas uz 
sadarbību starp publiskā sektora iestādēm. 
Dalībvalstis un pat līgumslēdzējas iestādes 
atšķirīgi interpretē attiecīgo Eiropas 
Savienības Tiesas judikatūru. Tāpēc 
jāprecizē, kuros gadījumos starp 
līgumslēdzējām iestādēm noslēgtajiem 
līgumiem nepiemēro publiskā iepirkuma 
noteikumus. Šāda precizējuma pamatā būtu 
jābūt principiem, kas noteikti attiecīgajā 
Tiesas judikatūrā. Tas, ka abas vienošanās 
puses pašas ir līgumslēdzējas iestādes, pats 
par sevi neizslēdz iepirkuma noteikumu 
piemērošanu. Tomēr publiskā iepirkuma 
noteikumu piemērošana nedrīkstētu kavēt 
publiskā sektora iestāžu rīcības brīvību
izlemt, kā organizēt savu sabiedrisko 
pakalpojumu uzdevumu īstenošanu. Tāpēc 

(14) Pastāv būtiska tiesiskā nenoteiktība 
attiecībā uz to, cik lielā mērā publiskā 
iepirkuma noteikumiem būtu jāattiecas uz 
sadarbību starp publiskā sektora iestādēm. 
Dalībvalstis un pat līgumslēdzējas iestādes 
atšķirīgi interpretē attiecīgo Eiropas 
Savienības Tiesas judikatūru. Tāpēc 
jāprecizē, kuros gadījumos starp 
līgumslēdzējām iestādēm noslēgtajiem 
līgumiem nepiemēro publiskā iepirkuma 
noteikumus. Šāda precizējuma pamatā būtu 
jābūt principiem, kas noteikti attiecīgajā 
Tiesas judikatūrā. Tas, ka abas vienošanās 
puses pašas ir līgumslēdzējas iestādes, pats 
par sevi neizslēdz iepirkuma noteikumu 
piemērošanu. Publiskā iepirkuma 
noteikumu piemērošana nedrīkst kavēt 
publiskā sektora iestāžu tiesības brīvi
izlemt, kā organizēt savu sabiedrisko 
pakalpojumu uzdevumu īstenošanu. Tāpēc 
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līgumi, kuru slēgšanas tiesības piešķir 
kontrolētām struktūrām, vai sadarbība 
līgumslēdzēju iestāžu sabiedrisko 
pakalpojumu uzdevumu kopīgai 
īstenošanai, būtu jāatbrīvo no noteikumu 
piemērošanas, ja ir izpildīti šajā direktīvā 
izklāstītie nosacījumi. Šai direktīvai būtu 
jātiecas nodrošināt, ka neviena atbrīvota 
publiskā sektora iestāžu savstarpējā 
sadarbība nerada konkurences 
izkropļojumus attiecībā pret privātiem 
ekonomikas dalībniekiem. Tāpat 
līgumslēdzējas iestādes piedalīšanās 
procedūrā par publiska līguma slēgšanas 
tiesību iegūšanu pretendenta statusā 
nedrīkstētu radīt nekādus konkurences 
izkropļojumus.

līgumi, kuru slēgšanas tiesības piešķir 
kontrolētām struktūrām, būtu jāatbrīvo no 
noteikumu piemērošanas, ja ir izpildīti šajā 
direktīvā izklāstītie nosacījumi. Šai 
direktīvai būtu jātiecas nodrošināt, ka 
neviena atbrīvota publiskā sektora iestāžu 
savstarpējā sadarbība nerada konkurences 
izkropļojumus attiecībā pret privātiem 
ekonomikas dalībniekiem. Tāpat 
līgumslēdzējas iestādes piedalīšanās 
procedūrā par publiska līguma slēgšanas 
tiesību iegūšanu pretendenta statusā 
nedrīkstētu radīt nekādus konkurences 
izkropļojumus.

Or. fr

Pamatojums

Apsvēruma pastiprināšana. Uz publiskā sektora iestāžu sadarbību nolūkā kopīgi īstenot 
sabiedrisko pakalpojumu uzdevumu attiecas jauns atsevišķs apsvērums.

Grozījums Nr. 212
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Pastāv būtiska tiesiskā nenoteiktība 
attiecībā uz to, cik lielā mērā publiskā 
iepirkuma noteikumiem būtu jāattiecas uz 
sadarbību starp publiskā sektora iestādēm. 
Dalībvalstis un pat līgumslēdzējas iestādes 
atšķirīgi interpretē attiecīgo Eiropas 
Savienības Tiesas judikatūru. Tāpēc 
jāprecizē, kuros gadījumos starp 
līgumslēdzējām iestādēm noslēgtajiem 
līgumiem nepiemēro publiskā iepirkuma 
noteikumus. Šāda precizējuma pamatā 
jābūt principiem, kas noteikti attiecīgajā 
Tiesas judikatūrā. Tas, ka abas vienošanās 

(14) Pastāv būtiska tiesiskā nenoteiktība 
attiecībā uz to, cik lielā mērā publiskā 
iepirkuma noteikumiem būtu jāattiecas uz 
sadarbību starp publiskā sektora iestādēm. 
Dalībvalstis un pat līgumslēdzējas iestādes 
atšķirīgi interpretē attiecīgo Eiropas 
Savienības Tiesas judikatūru. Tāpēc 
jāprecizē, kuros gadījumos starp 
līgumslēdzējām iestādēm noslēgtajiem 
līgumiem nepiemēro publiskā iepirkuma 
noteikumus. Šāda precizējuma pamatā 
jābūt principiem, kas noteikti attiecīgajā 
Tiesas judikatūrā. Tas, ka abas vienošanās 
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puses pašas ir līgumslēdzējas iestādes, pats 
par sevi neizslēdz iepirkuma noteikumu 
piemērošanu. Tomēr publiskā iepirkuma 
noteikumu piemērošana nedrīkstētu kavēt 
publiskā sektora iestāžu rīcības brīvību 
izlemt, kā organizēt savu sabiedrisko 
pakalpojumu uzdevumu īstenošanu. Tāpēc 
līgumi, kuru slēgšanas tiesības piešķir 
kontrolētām struktūrām, vai sadarbība 
līgumslēdzēju iestāžu sabiedrisko 
pakalpojumu uzdevumu kopīgai 
īstenošanai, būtu jāatbrīvo no noteikumu 
piemērošanas, ja ir izpildīti šajā direktīvā 
izklāstītie nosacījumi. Šai direktīvai būtu 
jātiecas nodrošināt, ka neviena atbrīvota 
publiskā sektora iestāžu savstarpējā 
sadarbība nerada konkurences 
izkropļojumus attiecībā pret privātiem 
ekonomikas dalībniekiem. Tāpat 
līgumslēdzējas iestādes piedalīšanās 
procedūrā par publiska līguma slēgšanas 
tiesību iegūšanu pretendenta statusā 
nedrīkstētu radīt nekādus konkurences 
izkropļojumus.

puses pašas ir līgumslēdzējas iestādes, pats 
par sevi neizslēdz iepirkuma noteikumu 
piemērošanu. Tomēr publiskā iepirkuma 
noteikumu piemērošana nedrīkstētu kavēt 
publiskā sektora iestāžu rīcības brīvību 
izlemt, kā organizēt savu sabiedrisko 
pakalpojumu uzdevumu īstenošanu. Tāpēc 
līgumi, kuru slēgšanas tiesības piešķir 
kontrolētām struktūrām, vai sadarbība 
līgumslēdzēju iestāžu sabiedrisko 
pakalpojumu uzdevumu kopīgai 
īstenošanai būtu jāatbrīvo no noteikumu 
piemērošanas, ja ir izpildīti šajā direktīvā 
izklāstītie nosacījumi. Šai direktīvai būtu 
jātiecas nodrošināt, ka neviena atbrīvota 
publiskā sektora iestāžu savstarpējā 
sadarbība nerada konkurences 
izkropļojumus attiecībā pret privātiem 
ekonomikas dalībniekiem. Tāpat 
līgumslēdzējas iestādes piedalīšanās 
procedūrā par publiska līguma slēgšanas 
tiesību iegūšanu pretendenta statusā 
nedrīkstētu radīt nekādus konkurences 
izkropļojumus. Lai to panāktu, ir 
jāizstrādā šauri nosacījumi, ko piemēro, 
lai no šīs direktīvas darbības jomas 
izslēgtu līgumus. Ja no iepirkuma 
noteikumu piemērošanas izslēgta līguma 
vai sadarbības laikā vairs netiek 
nodrošināta atbilstība kumulatīvajiem 
nosacījumiem par izslēgšanu no darbības 
jomas, šis spēkā esošais līgums vai 
notiekošā sadarbība ir jāietver konkursa 
procedūrā saskaņā ar parastām 
iepirkuma procedūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 213
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Pastāv būtiska tiesiskā nenoteiktība 
attiecībā uz to, cik lielā mērā publiskā 
iepirkuma noteikumiem būtu jāattiecas uz 
sadarbību starp publiskā sektora iestādēm. 
Dalībvalstis un pat līgumslēdzējas iestādes 
atšķirīgi interpretē attiecīgo Eiropas 
Savienības Tiesas judikatūru. Tāpēc 
jāprecizē, kuros gadījumos starp 
līgumslēdzējām iestādēm noslēgtajiem 
līgumiem nepiemēro publiskā iepirkuma 
noteikumus. Šāda precizējuma pamatā būtu 
jābūt principiem, kas noteikti attiecīgajā 
Tiesas judikatūrā. Tas, ka abas vienošanās 
puses pašas ir līgumslēdzējas iestādes, pats 
par sevi neizslēdz iepirkuma noteikumu 
piemērošanu. Tomēr publiskā iepirkuma 
noteikumu piemērošana nedrīkstētu kavēt 
publiskā sektora iestāžu rīcības brīvību 
izlemt, kā organizēt savu sabiedrisko 
pakalpojumu uzdevumu īstenošanu. Tāpēc 
līgumi, kuru slēgšanas tiesības piešķir 
kontrolētām struktūrām, vai sadarbība 
līgumslēdzēju iestāžu sabiedrisko 
pakalpojumu uzdevumu kopīgai 
īstenošanai, būtu jāatbrīvo no noteikumu 
piemērošanas, ja ir izpildīti šajā direktīvā 
izklāstītie nosacījumi. Šai direktīvai būtu 
jātiecas nodrošināt, ka neviena atbrīvota 
publiskā sektora iestāžu savstarpējā 
sadarbība nerada konkurences 
izkropļojumus attiecībā pret privātiem 
ekonomikas dalībniekiem. Tāpat 
līgumslēdzējas iestādes piedalīšanās 
procedūrā par publiska līguma slēgšanas 
tiesību iegūšanu pretendenta statusā 
nedrīkstētu radīt nekādus konkurences 
izkropļojumus.

(14) Pastāv būtiska tiesiskā nenoteiktība 
attiecībā uz to, cik lielā mērā publiskā 
iepirkuma noteikumiem būtu jāattiecas uz 
sadarbību starp publiskā sektora iestādēm. 
Dalībvalstis un pat līgumslēdzējas iestādes 
atšķirīgi interpretē attiecīgo Eiropas 
Savienības Tiesas judikatūru. Tāpēc 
jāprecizē, kuros gadījumos starp 
līgumslēdzējām iestādēm noslēgtajiem 
līgumiem nepiemēro publiskā iepirkuma 
noteikumus. Šāda precizējuma pamatā būtu 
jābūt principiem, kas noteikti attiecīgajā 
Tiesas judikatūrā. Tas, ka abas vienošanās 
puses pašas ir līgumslēdzējas iestādes, pats 
par sevi neizslēdz iepirkuma noteikumu 
piemērošanu. Tomēr publiskā iepirkuma 
noteikumu piemērošana nedrīkstētu kavēt 
publiskā sektora iestāžu rīcības brīvību 
izlemt, kā organizēt savu sabiedrisko 
pakalpojumu uzdevumu īstenošanu. Tāpēc 
līgumi, kuru slēgšanas tiesības piešķir 
kontrolētām struktūrām, vai sadarbība 
līgumslēdzēju iestāžu sabiedrisko 
pakalpojumu uzdevumu kopīgai 
īstenošanai, būtu jāatbrīvo no noteikumu 
piemērošanas, ja ir izpildīti šajā direktīvā 
izklāstītie nosacījumi. No šo kritēriju 
piemērošanas jomas būtu jāizslēdz 
sabiedriskās radioapraides organizāciju 
sadarbība, kā arī sabiedriskās 
radioapraides organizāciju un to filiāļu 
sadarbība, jo, lai novērstu konkurences 
kropļojumus šīm organizācijām piemēro 
īpašus Eiropas konkurences noteikumus.
Šai direktīvai būtu jātiecas nodrošināt, ka 
neviena atbrīvota publiskā sektora iestāžu 
savstarpējā sadarbība nerada konkurences 
izkropļojumus attiecībā pret privātiem 
ekonomikas dalībniekiem. Tāpat 
līgumslēdzējas iestādes piedalīšanās 
procedūrā par publiska līguma slēgšanas 
tiesību iegūšanu pretendenta statusā 
nedrīkstētu radīt nekādus konkurences 
izkropļojumus.
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Or. de

Grozījums Nr. 214
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Pastāv būtiska tiesiskā nenoteiktība 
attiecībā uz to, cik lielā mērā publiskā 
iepirkuma noteikumiem būtu jāattiecas uz 
sadarbību starp publiskā sektora iestādēm. 
Dalībvalstis un pat līgumslēdzējas iestādes 
atšķirīgi interpretē attiecīgo Eiropas 
Savienības Tiesas judikatūru. Tāpēc 
jāprecizē, kuros gadījumos starp 
līgumslēdzējām iestādēm noslēgtajiem 
līgumiem nepiemēro publiskā iepirkuma 
noteikumus. Šāda precizējuma pamatā būtu 
jābūt principiem, kas noteikti attiecīgajā 
Tiesas judikatūrā. Tas, ka abas vienošanās 
puses pašas ir līgumslēdzējas iestādes, pats 
par sevi neizslēdz iepirkuma noteikumu 
piemērošanu. Tomēr publiskā iepirkuma 
noteikumu piemērošana nedrīkstētu kavēt 
publiskā sektora iestāžu rīcības brīvību 
izlemt, kā organizēt savu sabiedrisko 
pakalpojumu uzdevumu īstenošanu. Tāpēc 
līgumi, kuru slēgšanas tiesības piešķir 
kontrolētām struktūrām, vai sadarbība 
līgumslēdzēju iestāžu sabiedrisko 
pakalpojumu uzdevumu kopīgai 
īstenošanai, būtu jāatbrīvo no noteikumu 
piemērošanas, ja ir izpildīti šajā direktīvā
izklāstītie nosacījumi. Šai direktīvai būtu 
jātiecas nodrošināt, ka neviena atbrīvota 
publiskā sektora iestāžu savstarpējā 
sadarbība nerada konkurences 
izkropļojumus attiecībā pret privātiem 
ekonomikas dalībniekiem. Tāpat 
līgumslēdzējas iestādes piedalīšanās 
procedūrā par publiska līguma slēgšanas 
tiesību iegūšanu pretendenta statusā 
nedrīkstētu radīt nekādus konkurences 

(14) Pastāv būtiska tiesiskā nenoteiktība 
attiecībā uz to, cik lielā mērā publiskā 
iepirkuma noteikumiem būtu jāattiecas uz 
sadarbību starp publiskā sektora iestādēm. 
Dalībvalstis un pat līgumslēdzējas iestādes 
atšķirīgi interpretē attiecīgo Eiropas 
Savienības Tiesas judikatūru. Tāpēc 
jāprecizē, kuros gadījumos starp 
līgumslēdzējām iestādēm noslēgtajiem 
līgumiem nepiemēro publiskā iepirkuma 
noteikumus. Šāda precizējuma pamatā būtu 
jābūt principiem, kas noteikti attiecīgajā 
Tiesas judikatūrā. Tas, ka abas vienošanās 
puses pašas ir līgumslēdzējas iestādes, pats 
par sevi neizslēdz iepirkuma noteikumu 
piemērošanu. Tomēr publiskā iepirkuma 
noteikumu piemērošana nedrīkstētu kavēt 
publiskā sektora iestāžu rīcības brīvību 
izlemt, kā organizēt savu sabiedrisko 
pakalpojumu uzdevumu īstenošanu. Šai 
direktīvai būtu jātiecas nodrošināt, ka 
neviena atbrīvota publiskā sektora iestāžu 
savstarpējā sadarbība nerada konkurences 
izkropļojumus attiecībā pret privātiem 
ekonomikas dalībniekiem. Tāpat 
līgumslēdzējas iestādes piedalīšanās 
procedūrā par publiska līguma slēgšanas 
tiesību iegūšanu pretendenta statusā 
nedrīkstētu radīt nekādus konkurences 
izkropļojumus.
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izkropļojumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 215
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Lai procedūras saīsinātu un 
padarītu tās efektīvākas, dalības termiņi 
iepirkuma procedūrās ir jāsaglabā pēc 
iespējas īsāki, neradot neatbilstīgus 
ierobežojumus nevienam iekšējā tirgus 
ekonomikas dalībniekam, it sevišķi MVU. 
Nosakot piedāvājumu un dalības 
pieteikumu saņemšanas termiņus, 
līgumslēdzējām iestādēm ir attiecīgi 
jāņem vērā līguma sarežģītība un laiks, 
kas vajadzīgs, lai sagatavotu 
piedāvājumus, pat ja tas nozīmē, ka ir 
jānosaka garāki termiņi nekā šajā 
direktīvā paredzētais minimālais termiņš. 
Savukārt elektronisko informācijas un 
saziņas līdzekļu izmantošana, it sevišķi 
iepirkuma procedūras dokumentu pilnīga 
elektroniskā pieejamība un paziņojumu 
pārsūtīšana elektroniski, palielina 
pārredzamību un ietaupa laiku. Tādēļ ir 
jāparedz minimālo periodu samazināšana 
saskaņā ar PTO Nolīguma par valsts 
iepirkumu noteikumiem un ar 
nosacījumu, ka šie periodi atbilst 
konkrētajam nosūtīšanas veidam, kāds 
noteikts Savienības līmenī. Turklāt 
līgumslēdzējām iestādēm jādod iespēja 
papildus saīsināt dalības pieteikumu un 
piedāvājumu saņemšanas termiņus 
gadījumos, kad steidzamības dēļ parastie 
termiņi nav piemēroti, lai gan joprojām ir 
iespējams organizēt procedūru ar 
paziņojuma publicēšanu. Par izņēmuma 
gadījumiem jāuzskata tikai tādas 
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situācijas, kad neparedzami notikumi ir 
izraisījuši ārkārtēju steidzamību un kas 
nav attiecināmas uz līgumslēdzēju iestādi, 
turklāt tikai šajās situācijās būtu atļauts 
īstenot parasto procedūru vēl īsākos 
termiņos. Šādos gadījumos, ja iespējams, 
līgumslēdzējām iestādēm līgumu 
slēgšanas tiesības jāpiešķir, piemērojot 
sarunu procedūru bez iepriekšējas 
paziņojuma publicēšanas. Tā tas varētu 
būt gadījumā, kad dabas vai cilvēku 
izraisītas katastrofas dēļ ir vajadzīga 
tūlītēja rīcība.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešamie paskaidrojumi par izņēmumiem attiecībā uz parastajiem konkursa termiņiem, 
lai nodrošinātu iepirkuma procedūras norises ātrumu un efektivitāti.

Grozījums Nr. 216
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Vietējo publiskā sektora iestāžu 
sadarbība vai vietējo publiskā sektora 
iestāžu un tādu grupu sadarbība, ko veido 
tikai vietējās publiskā sektora iestādes, 
nolūkā kopīgi īstenot sabiedrisko 
pakalpojumu uzdevumus kā daļa no 
dalībvalstu iekšējās organizācijas būtu 
jāatbrīvo no šīs direktīvas noteikumu 
piemērošanas. Tāpat no šīs direktīvas 
noteikumu piemērošanas būtu jāatbrīvo 
ar sabiedrisko pakalpojumu uzdevumiem 
saistīto pilnvaru nodošana kā daļa no 
dalībvalstu iekšējās organizācijas, kas 
ietver vispārēju atbildības nodošanu 
vietējo publiskā sektora iestāžu starpā vai 
vietējā publiskā sektora iestāžu un tādu 
grupu starpā, ko veido tikai vietējās 
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publiskā sektora iestādes.

Or. fr

Pamatojums

Tiek skaidri izslēgta pilnvaru nodošana publiskā sektora iestāžu starpā nolūkā īstenot 
sabiedrisko pakalpojumu uzdevumu.

Grozījums Nr. 217
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Daudzos gadījumos ir vajadzīga
papildu elastība un it sevišķi plašāka 
piekļuve iepirkuma procedūrām, kurās 
iekļautas sarunas, kā ir skaidri paredzēts 
nolīgumā, kurā sarunas atļautas visās 
procedūrās. Līgumslēdzējām iestādēm, ja 
vien attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos 
nav noteikts citādi, būtu jābūt iespējai 
brīvi izmantot konkursa procedūru ar 
sarunām, kā paredzēts šajā direktīvā, 
dažādās situācijās, kad sagaidāms, ka 
atklātas vai slēgtas procedūras nedos 
apmierinošu iepirkuma iznākumu. Šī 
procedūra ir jāpapildina ar pienācīgiem 
aizsardzības pasākumiem, kas nodrošina 
vienlīdzīgas attieksmes un pārredzamības 
principu ievērošanu. Tas nodrošinās 
līgumslēdzējām iestādēm lielāku iespēju 
iegādāties būvdarbus, piegādes un 
pakalpojumus, kas ir ļoti labi pielāgoti to 
konkrētajām vajadzībām. Tajā pašā laikā 
tam būtu jāpalielina pārrobežu 
tirdzniecība, jo novērtējumā ir atklājies, ka 
līgumiem, kuru slēgšanas tiesības 
piešķirtas sarunu procedūrā ar iepriekšēju 
publicēšanu, ir īpaši augsta pārrobežu 
piedāvājumu iesniegšanas pakāpe.

(15) Līgumslēdzējām iestādēm 
nepieciešama papildu elastība, lai izvēlētos 
iepirkuma procedūras, kurās iekļautas 
sarunas. Savienības publiskā iepirkuma 
noteikumiem jābūt saskaņotiem ar 
Nolīgumu par valsts iepirkumu, kurā 
sarunas atļautas visās procedūrās. Šo 
procedūru plašāka izmantošana arī, 
visticamāk, palielinās pārrobežu 
tirdzniecību, jo novērtējumā ir atklājies, ka 
līgumiem, kuru slēgšanas tiesības 
piešķirtas sarunu procedūrā ar iepriekšēju 
publicēšanu, ir īpaši augsta pārrobežu 
piedāvājumu iesniegšanas pakāpe.
Dalībvalstīm ir jābūt iespējai paredzēt 
konkursa procedūras ar sarunām vai 
konkursa dialoga izmantošanu dažādās 
situācijās, kad klasiskās atklātās vai 
slēgtās procedūras ar sarunām, 
visticamāk, nenodrošinātu apmierinošus 
rezultātus.

Or. en
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Pamatojums

Šīs izmaiņas ievieš noteikumu elastību, nodrošinot, ka sarunas ir atļautas visās procedūrās.

Grozījums Nr. 218
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Daudzos gadījumos ir vajadzīga 
papildu elastība un it sevišķi plašāka 
piekļuve iepirkuma procedūrām, kurās 
iekļautas sarunas, kā ir skaidri paredzēts 
nolīgumā, kurā sarunas atļautas visās 
procedūrās. Līgumslēdzējām iestādēm, ja 
vien attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos 
nav noteikts citādi, būtu jābūt iespējai brīvi 
izmantot konkursa procedūru ar sarunām, 
kā paredzēts šajā direktīvā, dažādās 
situācijās, kad sagaidāms, ka atklātas vai 
slēgtas procedūras nedos apmierinošu 
iepirkuma iznākumu. Šī procedūra ir 
jāpapildina ar pienācīgiem aizsardzības 
pasākumiem, kas nodrošina vienlīdzīgas 
attieksmes un pārredzamības principu 
ievērošanu. Tas nodrošinās līgumslēdzējām 
iestādēm lielāku iespēju iegādāties 
būvdarbus, piegādes un pakalpojumus, kas
ir ļoti labi pielāgoti to konkrētajām 
vajadzībām. Tajā pašā laikā tam būtu 
jāpalielina pārrobežu tirdzniecība, jo 
novērtējumā ir atklājies, ka līgumiem, kuru 
slēgšanas tiesības piešķirtas sarunu 
procedūrā ar iepriekšēju publicēšanu, ir 
īpaši augsta pārrobežu piedāvājumu 
iesniegšanas pakāpe.

(15) Daudzos gadījumos ir vajadzīga 
papildu elastība un it sevišķi plašāka 
piekļuve iepirkuma procedūrām, kurās 
iekļautas sarunas, kā ir skaidri paredzēts 
nolīgumā, kurā sarunas atļautas visās 
procedūrās. Līgumslēdzējām iestādēm būtu 
jābūt iespējai brīvi izmantot konkursa 
procedūru ar sarunām, kā paredzēts šajā 
direktīvā, dažādās situācijās, kad 
sagaidāms, ka atklātas vai slēgtas 
procedūras nedos apmierinošu iepirkuma 
iznākumu. Šī procedūra ir jāpapildina ar 
pienācīgiem aizsardzības pasākumiem, kas 
nodrošina vienlīdzīgas attieksmes un 
pārredzamības principu ievērošanu. Tas 
nodrošinās līgumslēdzējām iestādēm 
lielāku iespēju iegādāties būvdarbus, 
piegādes un pakalpojumus, kas ir ļoti labi 
pielāgoti to konkrētajām vajadzībām. Tajā 
pašā laikā tam būtu jāpalielina pārrobežu 
tirdzniecība, jo novērtējumā ir atklājies, ka 
līgumiem, kuru slēgšanas tiesības 
piešķirtas sarunu procedūrā ar iepriekšēju 
publicēšanu, ir īpaši augsta pārrobežu 
piedāvājumu iesniegšanas pakāpe.

Or. de

Pamatojums

Konkrētos gadījumos konkursa procedūra ar sarunām ir vienīgā iespējamā procedūra, lai 
varētu piešķirt sarežģītu līgumu slēgšanas tiesības. Tādēļ jānodrošina, lai šādos gadījumos 
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līgumslēdzējas iestādes varētu izmantot minēto procedūru. Lai veicinātu iekšējā tirgus 
saskaņošanu un pārrobežu tirdzniecību, konkursa procedūra ar sarunām būtu jāievieš visās 
dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 219
Frank Engel, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Konstantinos 
Poupakis, Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Daudzos gadījumos ir vajadzīga 
papildu elastība un it sevišķi plašāka 
piekļuve iepirkuma procedūrām, kurās 
iekļautas sarunas, kā ir skaidri paredzēts 
nolīgumā, kurā sarunas atļautas visās 
procedūrās. Līgumslēdzējām iestādēm, ja 
vien attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos
nav noteikts citādi, būtu jābūt iespējai brīvi 
izmantot konkursa procedūru ar sarunām, 
kā paredzēts šajā direktīvā, dažādās 
situācijās, kad sagaidāms, ka atklātas vai 
slēgtas procedūras nedos apmierinošu 
iepirkuma iznākumu. Šī procedūra ir 
jāpapildina ar pienācīgiem aizsardzības 
pasākumiem, kas nodrošina vienlīdzīgas 
attieksmes un pārredzamības principu 
ievērošanu. Tas nodrošinās līgumslēdzējām 
iestādēm lielāku iespēju iegādāties 
būvdarbus, piegādes un pakalpojumus, kas 
ir ļoti labi pielāgoti to konkrētajām 
vajadzībām. Tajā pašā laikā tam būtu 
jāpalielina pārrobežu tirdzniecība, jo 
novērtējumā ir atklājies, ka līgumiem, kuru 
slēgšanas tiesības piešķirtas sarunu 
procedūrā ar iepriekšēju publicēšanu, ir 
īpaši augsta pārrobežu piedāvājumu 
iesniegšanas pakāpe.

(15) Daudzos gadījumos ir vajadzīga 
papildu elastība un it sevišķi plašāka 
piekļuve iepirkuma procedūrām, kurās 
iekļautas sarunas, kā ir skaidri paredzēts 
nolīgumā, kurā sarunas atļautas visās 
procedūrās. Līgumslēdzējām iestādēm būtu 
jābūt iespējai brīvi izmantot konkursa 
procedūru ar sarunām, kā paredzēts šajā 
direktīvā, dažādās situācijās, kad 
sagaidāms, ka atklātas vai slēgtas 
procedūras nedos apmierinošu iepirkuma 
iznākumu. Šī procedūra ir jāpapildina ar 
pienācīgiem aizsardzības pasākumiem, kas 
nodrošina vienlīdzīgas attieksmes un 
pārredzamības principu ievērošanu. Tas 
nodrošinās līgumslēdzējām iestādēm 
lielāku iespēju iegādāties būvdarbus, 
piegādes un pakalpojumus, kas ir ļoti labi 
pielāgoti to konkrētajām vajadzībām. Tajā 
pašā laikā tam būtu jāpalielina pārrobežu 
tirdzniecība, jo novērtējumā ir atklājies, ka 
līgumiem, kuru slēgšanas tiesības 
piešķirtas sarunu procedūrā ar iepriekšēju 
publicēšanu, ir īpaši augsts veiksmīgu
pārrobežu piedāvājumu īpatsvars.

Or. fr
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Grozījums Nr. 220
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Daudzos gadījumos ir vajadzīga 
papildu elastība un it sevišķi plašāka 
piekļuve iepirkuma procedūrām, kurās 
iekļautas sarunas, kā ir skaidri paredzēts 
nolīgumā, kurā sarunas atļautas visās 
procedūrās. Līgumslēdzējām iestādēm, ja 
vien attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos nav 
noteikts citādi, būtu jābūt iespējai brīvi 
izmantot konkursa procedūru ar sarunām, 
kā paredzēts šajā direktīvā, dažādās 
situācijās, kad sagaidāms, ka atklātas vai 
slēgtas procedūras nedos apmierinošu 
iepirkuma iznākumu. Šī procedūra ir 
jāpapildina ar pienācīgiem aizsardzības 
pasākumiem, kas nodrošina vienlīdzīgas 
attieksmes un pārredzamības principu 
ievērošanu. Tas nodrošinās līgumslēdzējām 
iestādēm lielāku iespēju iegādāties 
būvdarbus, piegādes un pakalpojumus, kas 
ir ļoti labi pielāgoti to konkrētajām 
vajadzībām. Tajā pašā laikā tam jāpalielina 
pārrobežu tirdzniecība, jo novērtējumā ir 
atklājies, ka līgumiem, kas piešķirti sarunu 
procedūras rezultātā ar iepriekšēju 
publicēšanu, ir īpaši augsta rezultativitātes 
pakāpe saistībā ar pārrobežu konkursiem.

(15) Daudzos gadījumos ir vajadzīga 
papildu elastība un it sevišķi plašāka 
piekļuve iepirkuma procedūrām, kurās 
iekļautas sarunas, kā ir skaidri paredzēts 
nolīgumā, kurā sarunas atļautas visās 
procedūrās. Līgumslēdzējām iestādēm, ja 
vien attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos nav 
noteikts citādi, būtu jābūt iespējai brīvi 
izmantot konkursa procedūru ar sarunām, 
kā paredzēts šajā direktīvā, dažādās 
situācijās, kad sagaidāms, ka atklātas vai 
slēgtas procedūras nedos apmierinošu 
iepirkuma iznākumu. It sevišķi 
līgumslēdzējām iestādēm jābūt iespējai 
izmantot konkursa procedūru ar 
sarunām, ja sarunas ir vajadzīgas, 
piemēram, līguma juridiskās vai 
finansiālās struktūras dēļ (sarežģīti 
infrastruktūras projekti) vai projekta 
sarežģītības dēļ (sarežģītu IKT projektu 
īstenošana organizācijās). Konkursa
procedūra ar sarunām ir jāpapildina ar 
pienācīgiem aizsardzības pasākumiem, kas 
nodrošina vienlīdzīgas attieksmes un 
pārredzamības principu ievērošanu. Tas 
nodrošinās līgumslēdzējām iestādēm 
lielāku iespēju iegādāties būvdarbus, 
piegādes un pakalpojumus, kas ir ļoti labi 
pielāgoti to konkrētajām vajadzībām. Tajā 
pašā laikā tam jāpalielina pārrobežu 
tirdzniecība, jo novērtējumā ir atklājies, ka 
līgumiem, kas piešķirti sarunu procedūras 
rezultātā ar iepriekšēju publicēšanu, ir īpaši 
augsta rezultativitātes pakāpe saistībā ar 
pārrobežu konkursiem.

Or. en
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Pamatojums

Ja sarunu procedūra tiek skaidri noteikta kā pieejama arī sarežģītiem līgumiem, ir nedaudz 
jāpaplašina Komisijas priekšlikumā ierosinātā darbības joma.

Grozījums Nr. 221
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Daudzos gadījumos ir vajadzīga 
papildu elastība un it sevišķi plašāka 
piekļuve iepirkuma procedūrām, kurās 
iekļautas sarunas, kā ir skaidri paredzēts 
nolīgumā, kurā sarunas atļautas visās 
procedūrās. Līgumslēdzējām iestādēm, ja 
vien attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos nav 
noteikts citādi, būtu jābūt iespējai brīvi 
izmantot konkursa procedūru ar sarunām, 
kā paredzēts šajā direktīvā, dažādās 
situācijās, kad sagaidāms, ka atklātas vai 
slēgtas procedūras nedos apmierinošu 
iepirkuma iznākumu. Šī procedūra ir 
jāpapildina ar pienācīgiem aizsardzības 
pasākumiem, kas nodrošina vienlīdzīgas 
attieksmes un pārredzamības principu 
ievērošanu. Tas nodrošinās līgumslēdzējām 
iestādēm lielāku iespēju iegādāties 
būvdarbus, piegādes un pakalpojumus, kas 
ir ļoti labi pielāgoti to konkrētajām 
vajadzībām. Tajā pašā laikā tam būtu 
jāpalielina pārrobežu tirdzniecība, jo 
novērtējumā ir atklājies, ka līgumiem, kuru 
slēgšanas tiesības piešķirtas sarunu 
procedūrā ar iepriekšēju publicēšanu, ir 
īpaši augsta pārrobežu piedāvājumu 
iesniegšanas pakāpe.

(15) Daudzos gadījumos ir vajadzīga 
papildu elastība un it sevišķi plašāka 
piekļuve iepirkuma procedūrām, kurās 
iekļautas sarunas, kā ir skaidri paredzēts 
nolīgumā, kurā sarunas atļautas visās 
procedūrās. Līgumslēdzējām iestādēm, ja 
vien attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos nav 
noteikts citādi, būtu jābūt iespējai brīvi 
izmantot konkursa procedūru ar sarunām, 
kā paredzēts šajā direktīvā, dažādās 
situācijās, kad sagaidāms, ka atklātas vai 
slēgtas procedūras nedos apmierinošu 
iepirkuma iznākumu. Šī procedūra ir 
jāpapildina ar pienācīgiem aizsardzības 
pasākumiem, kas nodrošina vienlīdzīgas 
attieksmes un pārredzamības, brīvas 
konkurences, izsludināšanas un valsts 
resursu efektīvas pārvaldības principu 
ievērošanu. Tas nodrošinās līgumslēdzējām 
iestādēm lielāku iespēju iegādāties 
būvdarbus, piegādes un pakalpojumus, kas 
ir ļoti labi pielāgoti to konkrētajām 
vajadzībām. Tajā pašā laikā tam būtu 
jāpalielina pārrobežu tirdzniecība, jo 
novērtējumā ir atklājies, ka līgumiem, kuru 
slēgšanas tiesības piešķirtas sarunu 
procedūrā ar iepriekšēju publicēšanu, ir 
īpaši augsta pārrobežu piedāvājumu 
iesniegšanas pakāpe.

Or. es
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Grozījums Nr. 222
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Attiecībā uz būvdarbu līgumiem 
šādas situācijas ietver būvdarbus, kas nav 
standarta ēku celtniecība, vai būvdarbus, 
kuri ietver inovatīva risinājuma izstrādi. 
Attiecībā uz pakalpojumiem vai piegādēm, 
kam vajadzīgs pielāgojums vai mets, 
konkursa procedūras ar sarunām vai 
konkursa dialoga izmantošana, 
visticamāk, nodrošinās pievienoto vērtību. 
Šādas pielāgojumu vai metu prasības it 
sevišķi nodrošina ieguvumus sarežģītu 
iegāžu gadījumā, piemēram, sarežģītu 
produktu, intelektuālo pakalpojumu vai 
lielu IKT projektu gadījumā. Šajos 
gadījumos sarunas var būt vajadzīgas, lai 
nodrošinātu, ka attiecīgā piegāde vai 
pakalpojums atbilst līgumslēdzējas 
iestādes vajadzībām. Konkursa procedūru 
ar sarunām un konkursa dialogu 
nevajadzētu izmantot saistībā ar standarta 
pakalpojumiem vai piegādēm, ko var 
piegādāt daudzi dažādi ekonomikas 
dalībnieki.

Or. en

Pamatojums

Šīs izmaiņas ievieš noteikumu elastību, nodrošinot, ka sarunas ir atļautas visās procedūrās.

Grozījums Nr. 223
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

(15a) Šī direktīva garantē 
Direktīvas 2001/23/EK par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 
darbinieku tiesību aizsardzību 
uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai 
uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu 
īpašnieka maiņas gadījumā piemērošanu, 
lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti 
vienlīdzīgas konkurences un darba 
ņēmēju aizsardzības noteikumi 
uzņēmuma īpašnieka maiņas gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 224
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
15.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15b) Konkursa procedūra ar sarunām 
jāizmanto arī gadījumos, kad atklātā vai 
slēgtā procedūrā ir iesniegti tikai nederīgi 
vai nepieņemami piedāvājumi. Par 
nederīgiem jāuzskata it sevišķi tādi 
piedāvājumi, kas neatbilst iepirkuma 
procedūras dokumentiem, kas saņemti 
novēloti, par ko ir pieejamas liecības, ka 
tie sagatavoti, izmantojot slepenu norunu 
vai korupciju, vai ko līgumslēdzēja iestāde 
atzinusi par nepamatoti lētiem. Par 
nepieņemamiem jāuzskata arī tādi 
piedāvājumi, kurus iesnieguši pretendenti, 
kam nav vajadzīgo kvalifikāciju, un kuru 
cena pārsniedz līgumslēdzējas iestādes 
budžetu, kas ir paziņots pirms iepirkuma 
procedūras sākšanas.

Or. en
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Pamatojums

Šīs izmaiņas ievieš noteikumu elastību, nodrošinot, ka sarunas ir atļautas visās procedūrās.

Grozījums Nr. 225
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
15.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15c) Konkursa procedūra ar sarunām ir 
jāpapildina ar pienācīgiem aizsardzības 
pasākumiem, kas nodrošina vienlīdzīgas 
attieksmes un pārredzamības principu 
ievērošanu. It sevišķi līgumslēdzējām 
iestādēm ir iepriekš jānorāda obligātās 
prasības, kas reglamentē iepirkuma 
specifiku un ko nedrīkst mainīt sarunu 
gaitā. Līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijiem un to svērumiem 
ir stabili jāsaglabājas visas procedūras 
laikā un tiem nedrīkst piemērot sarunas, 
lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret 
visiem ekonomikas dalībniekiem. Sarunu 
mērķim ir jābūt piedāvājumu uzlabošanai, 
lai ļautu līgumslēdzējām iestādēm 
iegādāties būvdarbus, piegādes un 
pakalpojumus, kas ir maksimāli piemēroti 
to konkrētajām vajadzībām. Sarunas var 
attiekties uz visiem iegādāto būvdarbu, 
piegāžu vai pakalpojumu aspektiem, 
piemēram, kvalitāti, daudzumu, 
komerciālajiem nosacījumiem, kā arī 
sociālajiem, vides un inovatīvajiem 
raksturlielumiem, ciktāl šādi aspekti nav 
obligātās prasības. Šeit minētās obligātās 
prasības ir nosacījumi un raksturlielumi 
(it sevišķi fiziskie, funkcionālie un 
juridiskie), kam ir jāatbilst visiem 
piedāvājumiem saskaņā ar šīs direktīvas 
54. panta 1. punkta a) apakšpunktu, lai 
līgumslēdzēja iestāde līguma slēgšanas 
tiesības varētu piešķirt saskaņā ar izvēlēto 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
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kritēriju. Lai nodrošinātu procesa 
pārredzamību, visi sarunu posmi ir 
jādokumentē saskaņā ar šīs direktīvas 
85. panta 2. punktu un 19. panta 
1. punkta a) apakšpunktu, lai 
līgumslēdzējas iestādes pēc jebkura 
kandidāta vai pretendenta pieprasījuma 
varētu sniegt rakstisku pierādījumu, ka 
tās ir nodrošinājušas vienlīdzīgu attieksmi 
pret visiem attiecīgajiem ekonomikas 
dalībniekiem. Turklāt, lai nodrošinātu 
pārredzamību, visi piedāvājumi 
procedūrās ir jāiesniedz rakstiski vai 
elektroniski.

Or. en

Pamatojums

Ir vajadzīgi konkrēti aizsardzības pasākumi, lai nodrošinātu, ka papildu elastība attiecībā uz 
procedūru izmantošanu nenoved pie ļaunprātīgas izmantošanas.

Grozījums Nr. 226
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Tādu pašu iemeslu dēļ 
līgumslēdzējām iestādēm būtu jābūt 
iespējai izmantot konkursa dialogu. 
Pēdējo gadu laikā šīs procedūras 
izmantošana ir būtiski palielinājusies 
līgumu vērtības izteiksmē. Šī procedūra ir 
bijusi lietderīga gadījumos, kad 
līgumslēdzējas iestādes nevar noteikt 
veidus, kā nodrošināt savu vajadzību 
apmierināšanu vai kā novērtēt, ko tirgus 
var piedāvāt tehnisku, finansiālu vai 
juridisku risinājumu veidā. Šāda situācija 
it sevišķi var rasties saistībā ar 
inovatīviem projektiem, lielu transporta 
infrastruktūras projektu īstenošanu, 
lieliem datortīkliem vai projektiem, kam 

svītrots
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vajadzīgs sarežģīts un strukturizēts 
finansējums.

Or. fr

Grozījums Nr. 227
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

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 
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 

(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 
inovatīvos produktos un pakalpojumos, 
veicinot ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi. 
Komisijas paziņojumā par 
pirmskomercializācijas iepirkumu1 ir sīki
izklāstīts inovatīvs iepirkuma modelis. Šis 
modelis veicina tādu pētniecības un 
izstrādes pakalpojumu ietveršanu 
iepirkumos, kuri neietilpst šīs direktīvas 
darbības jomā. Šis modelis, kas ir 
integrēts šajā direktīvā, ir atzīts un būs 
pieejams visām līgumslēdzējām iestādēm. 
Tomēr šai direktīvai būtu kopumā 
jāveicina inovācijas publiskais iepirkums 
un jāpalīdz dalībvalstīm sasniegt 
pamatiniciatīvas „Inovācijas savienība” 
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nepieciešamo „tirgus pieprasījumu”, kas 
veicina inovatīva risinājuma izstrādi, bet 
neizraisa tirgus noslēgšanu.

mērķus. Ja vajadzību saistībā ar inovatīva 
produkta, pakalpojuma vai būvdarbu 
izstrādi un izrietošo izstrādes rezultāta 
turpmāku iegādi nevar nodrošināt ar 
risinājumiem, kas tirgū jau ir pieejami, 
līgumslēdzējām iestādēm jābūt iespējai 
izmantot īpašu iepirkuma procedūru 
attiecībā uz līgumiem, kuri ietilpst šīs 
direktīvas darbības jomā. Šai jaunajai 
procedūrai jāļauj līgumslēdzējām 
iestādēm izveidot 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. Procedūras 
pamatā jābūt noteikumiem, kas attiecas 
uz konkursa procedūru ar sarunām, un 
līgumu slēgšanas tiesības jāpiešķir tikai 
saimnieciski visizdevīgākajam 
piedāvājumam, kas ir vispiemērotākais, 
salīdzinot inovatīvo risinājumu 
piedāvājumus. Neatkarīgi no tā, vai 
inovācijas partnerība attiecas uz ļoti lielu 
projektu vai uz mazāku projektu, tā būtu 
jāveido tā, lai tā varētu nodrošināt 
nepieciešamo „tirgus pieprasījumu”, kas 
veicina inovatīvu risinājumu izstrādi, bet 
neizraisa tirgus noslēgšanu. Tādēļ 
līgumslēdzējas iestādes nedrīkst 
ļaunprātīgi izmantot inovācijas 
partnerības, lai novērstu, ierobežotu vai 
izkropļotu konkurenci.
__________________
1 (COM(2007) 799 galīgā redakcija. 
Komisijas paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai „Publiskais iepirkums 
pirmskomercializācijas posmā. Inovācijas 
veicināšana ilgtspējīgu kvalitatīvu 
sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanai 
Eiropā”.

Or. en
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Pamatojums

Šajā grozījumā ir sīki izklāstīts, kā būtu jāizmanto jaunā inovācijas partnerību procedūra, 
papildinot Komisijas sākotnējo priekšlikumu, it sevišķi attiecīgos gadījumos sasaistot šo 
jauno instrumentu ar principiem, ko piemēro konkursa procedūrai. Tāpat šajā grozījumā ir 
paskaidrots pirmskomercializācijas iepirkums, kā definēts Komisijas 2007. gada paziņojumā 
un kā tiek piemērots joprojām, neatkarīgi no šīs jaunās inovācijas partnerības procedūras. 
Un tas ir atsevišķi integrēts jaunā atbrīvojumā.

Grozījums Nr. 228
Sirpa Pietikäinen

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 
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 
jāparedz īpaša iepirkuma procedūra, kas 
ļauj līgumslēdzējām iestādēm izveidot 
ilgtermiņa inovācijas partnerību jaunu, 
inovatīvu produktu, pakalpojumu vai 
būvdarbu izstrādei un turpmākai iegādei ar 

(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, 
dzīvnieku labturības un sabiedriski 
nozīmīgus labumus, jo tiek radītas jaunas 
idejas, kas īstenojas 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 
jāparedz īpaša iepirkuma procedūra, kas 
ļauj līgumslēdzējām iestādēm izveidot 
ilgtermiņa inovācijas partnerību jaunu, 
inovatīvu produktu, pakalpojumu vai 
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nosacījumu, ka tos var piegādāt ar 
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.

būvdarbu izstrādei un turpmākai iegādei ar 
nosacījumu, ka tos var piegādāt ar 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 229
Toine Manders

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 
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, 

(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 
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, 
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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.

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, jābūt iespējai 
saistībā ar līguma priekšmetu noteikt arī 
inovatīvus kritērijus, tostarp vislabākās 
pieejamās tehnoloģijas.

Or. nl

Grozījums Nr. 230
Marc Tarabella

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 
inovatīvos produktos un pakalpojumos, 
tādējādi veicinot ilgtspējīgu ekonomikas 
izaugsmi. Šai direktīvai būtu jāveicina 

(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 
inovatīvos produktos un pakalpojumos, 
tādējādi veicinot ilgtspējīgu ekonomikas 
izaugsmi. Šai direktīvai būtu jāveicina 
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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.

inovācijas publiskais iepirkums un jāpalīdz 
dalībvalstīm sasniegt pamatiniciatīvas 
„Inovācijas savienība” mērķus.

Or. fr

Grozījums Nr. 231
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Šādai procedūrai jāatbalsta jauni 
sabiedrisko pakalpojumu izstrādes veidi, 
piemēram, ja darba ņēmēju vadītām 
organizācijām, kas iepriekš darbojušās 
publiskajā sektorā, tiek uzticēta tāda 
inovatīva sabiedriskā pakalpojuma 
izstrāde, kāds Savienības tirgū nav 
pieejams.

Or. en

Pamatojums

Piemērs, kā inovācijas partnerības varētu izmantot, lai atbalstītu inovatīvu sabiedrisko 
pakalpojumu izstrādi, piemēram, savstarpējās sabiedrības, kas nereti nodrošina inovatīvas 
pieejas.
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Grozījums Nr. 232
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ņemot vērā kaitīgo ietekmi uz 
konkurenci, sarunu procedūras bez 
paziņojuma par līgumu iepriekšējas 
publicēšanas būtu jāizmanto tikai ārkārtas 
izņēmuma apstākļos. Šāds izņēmums būtu 
jāattiecina tikai uz tiem gadījumiem, kad 
publicēšana vai nu nav iespējama 
nepārvaramas varas dēļ atbilstoši Eiropas 
Savienības Tiesas pastāvošajai judikatūrai, 
vai uz gadījumiem, kad jau no paša sākuma 
ir skaidrs, ka publicēšana nenodrošinātu 
lielāku konkurenci, īpaši tāpēc, ka, 
objektīvi vērtējot, ir tikai viens ekonomikas 
dalībnieks, kas var veikt līguma izpildi. 
Tikai objektīva ekskluzivitātes situācija var 
pamatot sarunu procedūras izmantošanu 
bez publicēšanas, ja ekskluzivitātes 
situāciju nav radījusi līgumslēdzēja iestāde 
pati turpmākās iepirkuma procedūras 
nolūkos un ja nav atbilstīgu aizstājēju, kuru 
pieejamība būtu rūpīgi jāizvērtē.

(18) Ņemot vērā kaitīgo ietekmi uz 
konkurenci, sarunu procedūras bez 
paziņojuma par līgumu iepriekšējas 
publicēšanas būtu jāizmanto tikai ārkārtas 
izņēmuma apstākļos. Šāds izņēmums būtu 
jāattiecina tikai uz tiem gadījumiem, kad 
publicēšana vai nu nav iespējama 
nepārvaramas varas dēļ atbilstoši Eiropas 
Savienības Tiesas pastāvošajai judikatūrai, 
vai uz gadījumiem, kad jau no paša sākuma 
ir skaidrs, ka publicēšana nenodrošinātu 
lielāku konkurenci, īpaši tāpēc, ka, 
objektīvi vērtējot, ir tikai viens ekonomikas 
dalībnieks, kas var veikt līguma izpildi. 
Tikai objektīva ekskluzivitātes situācija var 
pamatot sarunu procedūras izmantošanu 
bez publicēšanas, ja ekskluzivitātes 
situāciju nav radījusi līgumslēdzēja iestāde 
pati turpmākās iepirkuma procedūras 
nolūkos un ja nav atbilstīgu aizstājēju, kuru 
pieejamība būtu rūpīgi jāizvērtē. 
Līgumslēdzējām iestādēm, kas šajā 
direktīvā noteiktajos gadījumos izmanto 
sarunu procedūru bez iepirkuma 
izsludināšanas, jānosūta paziņojums, 
kurā pamatota šāda izvēle, uzraudzības 
iestādei, kuras uzdevums cita starpā ir 
analizēt un novērtēt šādus paziņojumus.

Or. it

Grozījums Nr. 233
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) Elektroniskie informācijas un saziņas 
līdzekļi var būtiski atvieglot līgumu 
izsludināšanu un palielināt to iepirkuma 
procesu efektivitāti un pārredzamību, uz 
kuriem attiecas šī direktīva. Iepirkuma 
procedūrās tiem būtu jākļūst 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 līgumslēdzējām 
iestādēm novērst, konstatēt un labot kļūdas, 
kas rodas iepirkuma procedūru gaitā.

Or. fr

Pamatojums

Nosacījums par līgumu izsludināšanu, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, ir 
piemērojams tikai iepirkuma procedūrām, kas ietilpst šīs direktīvas darbības jomā, un tātad 
nav piemērojams iepirkuma procedūrām, kuru vērtība ir zemāka par direktīvā noteiktajām 
robežvērtībām un uz kurām attiecas spēkā esošie valsts tiesību akti.

Grozījums Nr. 234
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Savienības publisko iepirkumu tirgos 
vērojama spēcīga tendence, proti, publisko 
iepirkumu rīkotāji cenšas apvienot 
pieprasījumu, lai iegūtu apjomradītus 
ietaupījumus, tostarp zemākas cenas un 

(20) Savienības publisko iepirkumu tirgos 
vērojama spēcīga tendence, proti, publisko 
iepirkumu rīkotāji cenšas apvienot 
pieprasījumu, lai iegūtu apjomradītus 
ietaupījumus, tostarp zemākas cenas un 
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darījuma izmaksas, un lai uzlabotu un 
padarītu profesionālāku iepirkuma 
pārvaldību. To var panākt, koncentrējot 
iegādes vai nu pēc iesaistīto līgumslēdzēju 
iestāžu skaita vai pēc apmēra un vērtības 
laika gaitā. Tomēr iegāžu apvienošana un 
centralizēšana būtu rūpīgi jāuzrauga, lai 
izvairītos no pirktspējas pārmērīgas 
koncentrācijas un slepenām norunām un 
saglabātu pārredzamību un konkurenci, kā 
arī iespējas maziem un vidējiem 
uzņēmumiem piekļūt tirgum.

darījuma izmaksas, un lai uzlabotu un 
padarītu profesionālāku iepirkuma 
pārvaldību. To var panākt, koncentrējot 
iegādes vai nu pēc iesaistīto līgumslēdzēju 
iestāžu skaita vai pēc apmēra un vērtības 
laika gaitā. Tomēr iegāžu apvienošana un 
centralizēšana būtu rūpīgi jāuzrauga, lai 
izvairītos no pirktspējas pārmērīgas 
koncentrācijas un slepenām norunām un 
saglabātu pārredzamību un konkurenci, kā 
arī iespējas maziem un vidējiem 
uzņēmumiem piekļūt tirgum. Komisijai ir 
dalībvalstīm un līgumslēdzējām iestādēm 
jānodrošina norādes par uzraudzību, kas 
jāīsteno attiecībā uz apvienotām un 
centralizētām iegādēm, lai izvairītos no 
pirktspējas pārmērīgas koncentrācijas un 
no slepenām norunām. Šādas norādes 
jāizdod kā īstenošanas akts.

Or. en

Grozījums Nr. 235
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Vispārīgo vienošanos instruments ir 
plaši izmantots, un to Eiropā uzskata par 
efektīvu iepirkuma metodi. Tāpēc tas lielā 
mērā būtu jāatstāj nemainīts. Tomēr ir 
jāpaskaidro daži jēdzieni, it sevišķi tas, ar 
kādiem nosacījumiem vispārīgā vienošanās 
jāizmanto līgumslēdzējām iestādēm, kas 
pašas nav vispārīgās vienošanās puses.

(21) Vispārīgo vienošanos instruments ir 
plaši izmantots, un to Eiropā uzskata par 
efektīvu iepirkuma metodi. Tāpēc tas lielā 
mērā būtu jāatstāj nemainīts. Tomēr ir 
jāpaskaidro daži jēdzieni, it sevišķi tas, ar 
kādiem nosacījumiem vispārīgā vienošanās 
jāizmanto līgumslēdzējām iestādēm, kas 
pašas nav vispārīgās vienošanās puses. Lai 
noteiktu tās personas, kurām drīkst 
piemērot vispārīgo vienošanos procedūru, 
ir jāievēro 31. panta 2. punktā aprakstītie 
nosacījumi.

Or. de
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Grozījums Nr. 236
Anna Maria Corazza Bildt

Direktīvas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Objektīvajos nosacījumus, ar ko 
saskaņā nosaka, kuram ekonomikas 
dalībniekam, kas ir ietvarlīguma puse, 
būtu jāīsteno konkrētais uzdevums, 
piemēram, jānodrošina fiziskām 
personām paredzētās piegādes vai 
pakalpojumi, var ietvert attiecīgo fizisko 
personu vajadzības vai izvēli.

Or. en

Grozījums Nr. 237
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Vairumā dalībvalstu aizvien biežāk 
izmanto centralizētas iegādes metodes. 
Centralizēto iepirkumu struktūras atbild 
par iepirkuma veikšanu vai publisku 
līgumu/vispārīgo vienošanos slēgšanas 
tiesību piešķiršanu citu līgumslēdzēju 
iestāžu uzdevumā. Ņemot vērā iepirkumu 
lielos apjomus, šādas metodes palīdz 
palielināt konkurenci un padarīt publiskos 
iepirkumus profesionālākus. Tāpēc būtu 
jāparedz Savienības definīcija attiecībā uz 
centralizēto iepirkumu struktūrām, kas 
strādā līgumslēdzējām iestādēm, neliedzot 
turpināt mazāk institucionalizētus un 
sistemātiskus kopējos iepirkumus vai 
iedibināto praksi, proti, tādu pakalpojumu 
sniedzēju izmantošanu, kas sagatavo un 
pārvalda iepirkuma procedūras 
līgumslēdzējas iestādes vārdā un par tās 

(24) Vairumā dalībvalstu aizvien biežāk 
izmanto centralizētas iegādes metodes. 
Centralizēto iepirkumu struktūras atbild 
par iepirkuma veikšanu vai publisku 
līgumu/vispārīgo vienošanos slēgšanas 
tiesību piešķiršanu citu līgumslēdzēju 
iestāžu uzdevumā. Ņemot vērā iepirkumu 
lielos apjomus, šādas metodes palīdz 
palielināt konkurenci un padarīt publiskos 
iepirkumus profesionālākus, lai gan īpaša 
uzmanība jāpievērš mazo un vidējo 
uzņēmumu piekļuvei šādām procedūrām. 
Tāpēc būtu jāparedz Savienības definīcija 
attiecībā uz centralizēto iepirkumu 
struktūrām, kas strādā līgumslēdzējām 
iestādēm, neliedzot turpināt mazāk 
institucionalizētus un sistemātiskus kopējos
iepirkumus vai iedibināto praksi, proti, 
tādu pakalpojumu sniedzēju izmantošanu, 
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līdzekļiem. Būtu jāparedz arī noteikumi 
attiecībā uz atbildību par šajā direktīvā 
noteikto pienākumu ievērošanu, arī 
pārskatīšanas procedūru gadījumā, starp 
centralizēto iepirkumu struktūru un 
līgumslēdzējām iestādēm, kas veic savus 
iepirkumus no centralizēto iepirkumu 
struktūras vai ar tās starpniecību. Ja par 
iepirkuma procedūru īstenošanu atbildīga ir 
tikai centralizētā iepirkumu struktūra, tai 
jābūt arī vienīgai un tiešajai atbildīgajai par 
procedūru likumību. Ja līgumslēdzēja 
iestāde īsteno procedūras konkrētas daļas, 
piemēram, atsākot konkursu saskaņā ar 
vispārīgo vienošanos vai atsevišķu līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanu, pamatojoties 
uz dinamisko iepirkumu sistēmu, tai 
jāturpina būt atbildīgai par tās īstenotajiem 
posmiem.

kas sagatavo un pārvalda iepirkuma 
procedūras līgumslēdzējas iestādes vārdā 
un par tās līdzekļiem. Būtu jāparedz arī 
noteikumi attiecībā uz atbildību par šajā 
direktīvā noteikto pienākumu ievērošanu, 
arī pārskatīšanas procedūru gadījumā, starp 
centralizēto iepirkumu struktūru un 
līgumslēdzējām iestādēm, kas veic savus 
iepirkumus no centralizēto iepirkumu 
struktūras vai ar tās starpniecību. Ja par 
iepirkuma procedūru īstenošanu atbildīga ir 
tikai centralizētā iepirkumu struktūra, tai 
jābūt arī vienīgai un tiešajai atbildīgajai par 
procedūru likumību. Ja līgumslēdzēja 
iestāde īsteno procedūras konkrētas daļas, 
piemēram, atsākot konkursu saskaņā ar 
vispārīgo vienošanos vai atsevišķu līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanu, pamatojoties 
uz dinamisko iepirkumu sistēmu, tai 
jāturpina būt atbildīgai par tās īstenotajiem 
posmiem.

Or. en

Grozījums Nr. 238
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Elektroniskie saziņas līdzekļi ir īpaši 
labi piemēroti, lai atbalstītu centralizētās 
iegādes prakses un instrumentus, jo 
piedāvā iespēju atkārtoti izmantot un 
automātiski apstrādāt datus un pēc iespējas 
samazināt informācijas un darījuma 
izmaksas. Tāpēc pirmām kārtām būtu 
jānosaka, ka centralizēto iepirkumu 
struktūrām ir obligāti jāizmanto šādi 
elektroniskie saziņas līdzekļi, vienlaikus 
veicinot prakšu konverģenci Savienībā. 
Papildus tam būtu jāparedz vispārējs 
pienākums izmantot elektroniskos saziņas 
līdzekļus visās iepirkuma procedūrās pēc 

(25) Elektroniskie saziņas līdzekļi ir īpaši 
labi piemēroti, lai atbalstītu centralizētās 
iegādes prakses un instrumentus, jo 
piedāvā iespēju atkārtoti izmantot un 
automātiski apstrādāt datus un pēc iespējas 
samazināt informācijas un darījuma 
izmaksas. Tāpēc pirmām kārtām būtu 
jānosaka, ka centralizēto iepirkumu 
struktūrām ir obligāti jāizmanto šādi 
elektroniskie saziņas līdzekļi, vienlaikus 
veicinot prakšu konverģenci Savienībā. 
Papildus tam būtu jāparedz vispārējs 
pienākums izmantot elektroniskos saziņas 
līdzekļus visās iepirkuma procedūrās pēc 
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divu gadu pārejas perioda. pārejas perioda.

Or. en

Pamatojums

Šis termiņš ir pārāk īss.

Grozījums Nr. 239
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Elektroniskie saziņas līdzekļi ir īpaši 
labi piemēroti, lai atbalstītu centralizētās 
iegādes prakses un instrumentus, jo 
piedāvā iespēju atkārtoti izmantot un 
automātiski apstrādāt datus un pēc iespējas 
samazināt informācijas un darījuma 
izmaksas. Tāpēc pirmām kārtām būtu 
jānosaka, ka centralizēto iepirkumu 
struktūrām ir obligāti jāizmanto šādi 
elektroniskie saziņas līdzekļi, vienlaikus 
veicinot prakšu konverģenci Savienībā. 
Papildus tam būtu jāparedz vispārējs 
pienākums izmantot elektroniskos saziņas 
līdzekļus visās iepirkuma procedūrās pēc 
divu gadu pārejas perioda.

(25) Elektroniskie saziņas līdzekļi ir īpaši 
labi piemēroti, lai atbalstītu centralizētās 
iegādes prakses un instrumentus, jo 
piedāvā iespēju atkārtoti izmantot un 
automātiski apstrādāt datus un pēc iespējas 
samazināt informācijas un darījuma 
izmaksas. Tāpēc pirmām kārtām būtu 
jānosaka, ka centralizēto iepirkumu 
struktūrām ir obligāti jāizmanto šādi 
elektroniskie saziņas līdzekļi, vienlaikus 
veicinot prakšu konverģenci Savienībā. 
Papildus tam būtu jāparedz vispārējs 
pienākums izmantot elektroniskos saziņas 
līdzekļus visās iepirkuma procedūrās pēc 
četru gadu pārejas perioda.

Or. de

Grozījums Nr. 240
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Elektroniskie saziņas līdzekļi ir īpaši 
labi piemēroti, lai atbalstītu centralizētās 

(25) Elektroniskie saziņas līdzekļi ir īpaši 
labi piemēroti, lai atbalstītu centralizētās 
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iegādes prakses un instrumentus, jo 
piedāvā iespēju atkārtoti izmantot un 
automātiski apstrādāt datus un pēc iespējas 
samazināt informācijas un darījuma 
izmaksas. Tāpēc pirmām kārtām būtu 
jānosaka, ka centralizēto iepirkumu 
struktūrām ir obligāti jāizmanto šādi 
elektroniskie saziņas līdzekļi, vienlaikus 
veicinot prakšu konverģenci Savienībā.
Papildus tam būtu jāparedz vispārējs 
pienākums izmantot elektroniskos saziņas 
līdzekļus visās iepirkuma procedūrās pēc 
divu gadu pārejas perioda.

iegādes prakses un instrumentus, jo 
piedāvā iespēju atkārtoti izmantot un 
automātiski apstrādāt datus un pēc iespējas 
samazināt informācijas un darījuma 
izmaksas. Tāpēc ir jāveicina šādu
elektronisko saziņas līdzekļu izmantošana.

Or. en

Grozījums Nr. 241
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Elektroniskie saziņas līdzekļi ir īpaši 
labi piemēroti, lai atbalstītu centralizētās 
iegādes prakses un instrumentus, jo 
piedāvā iespēju atkārtoti izmantot un 
automātiski apstrādāt datus un pēc iespējas 
samazināt informācijas un darījuma 
izmaksas. Tāpēc pirmām kārtām būtu 
jānosaka, ka centralizēto iepirkumu 
struktūrām ir obligāti jāizmanto šādi 
elektroniskie saziņas līdzekļi, vienlaikus 
veicinot prakšu konverģenci Savienībā. 
Papildus tam būtu jāparedz vispārējs 
pienākums izmantot elektroniskos saziņas 
līdzekļus visās iepirkuma procedūrās pēc 
divu gadu pārejas perioda.

(25) Elektroniskie saziņas līdzekļi ir īpaši 
labi piemēroti, lai atbalstītu centralizētās 
iegādes prakses un instrumentus, jo 
piedāvā iespēju atkārtoti izmantot un 
automātiski apstrādāt datus un pēc iespējas 
samazināt informācijas un darījuma 
izmaksas. Tāpēc pirmām kārtām būtu 
jānosaka, ka centralizēto iepirkumu 
struktūrām ir obligāti jāizmanto šādi 
elektroniskie saziņas līdzekļi, vienlaikus 
veicinot prakšu konverģenci Savienībā. 
Papildus tam būtu jāparedz vispārējs 
pienākums izmantot elektroniskos saziņas 
līdzekļus visās iepirkuma procedūrās pēc 
divu gadu pārejas perioda. Lai nodrošinātu 
pastāvīgu tiesisko noteiktību, šo 
noteikumu īstenošana neskar valsts 
līmenī noteiktos līdzekļus tādu publiskā 
iepirkuma līgumu izsludināšanai, kuru 
vērtība ir zemāka par šajā direktīvā 
noteiktajām robežvērtībām.
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Or. fr

Pamatojums

Vispārējais pienākums izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus visās publiskā iepirkuma 
procedūrās neskar spēkā esošos valsts noteikumus par tādu publiskā iepirkuma līgumu 
izsludināšanu, kuru vērtība ir zemāka par šajā direktīvā noteiktajām robežvērtībām.

Grozījums Nr. 242
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Elektroniskie saziņas līdzekļi ir īpaši 
labi piemēroti, lai atbalstītu centralizētās 
iegādes prakses un instrumentus, jo 
piedāvā iespēju atkārtoti izmantot un 
automātiski apstrādāt datus un pēc iespējas 
samazināt informācijas un darījuma 
izmaksas. Tāpēc pirmām kārtām būtu 
jānosaka, ka centralizēto iepirkumu 
struktūrām ir obligāti jāizmanto šādi 
elektroniskie saziņas līdzekļi, vienlaikus 
veicinot prakšu konverģenci Savienībā. 
Papildus tam būtu jāparedz vispārējs 
pienākums izmantot elektroniskos saziņas 
līdzekļus visās iepirkuma procedūrās pēc 
divu gadu pārejas perioda.

(25) Elektroniskie saziņas līdzekļi ir īpaši 
labi piemēroti, lai atbalstītu centralizētās 
iegādes prakses un instrumentus, jo 
piedāvā iespēju atkārtoti izmantot un 
automātiski apstrādāt datus un pēc iespējas 
samazināt informācijas un darījuma 
izmaksas. Tāpēc pirmām kārtām būtu 
jānosaka, ka centralizēto iepirkumu 
struktūrām ir obligāti jāizmanto šādi 
elektroniskie saziņas līdzekļi, vienlaikus 
veicinot prakšu konverģenci Savienībā. 
Papildus tam būtu jāparedz vispārējs 
pienākums izmantot elektroniskos saziņas 
līdzekļus visās iepirkuma procedūrās pēc 
divu gadu pārejas perioda. Lai nodrošinātu 
pastāvīgu tiesisko noteiktību, šā 
pienākuma īstenošana neskar valsts 
līmenī noteiktos līdzekļus tādu publiskā 
iepirkuma līgumu izsludināšanai, kuru 
vērtība ir zemāka par šajā direktīvā 
noteiktajām robežvērtībām.

Or. fr

Grozījums Nr. 243
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen
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Direktīvas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Dalībvalstis ir jāmudina izmantot 
pakalpojumu kuponu sistēmu, kas ir 
jauns un efektīvs instruments, ar kura 
starpniecību organizēt sabiedriskos 
pakalpojumus. Tas nodrošina ieguvumus 
MVU, jo pakalpojumu kuponu sistēmā ir 
ļoti viegli iekļūt. Pakalpojumu kuponu 
sistēma nodrošina izvēles brīvību 
pilsonim, kas vēlas pakalpojumu 
sniedzēju izvēlēties no vairākām 
alternatīvām iespējām. Arī iestādei 
pakalpojumu kuponu sistēma nodrošina 
ieguvumus, jo ir daudz vieglāk izveidot 
pakalpojumu kuponu sistēmu nekā 
organizēt klasisko publisko iepirkumu.

Or. en

Grozījums Nr. 244
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Pašlaik gadījumos, kad publisku 
līgumu slēgšanas tiesības kopīgi piešķir 
līgumslēdzējas iestādes no dažādām 
dalībvalstīm, pastāv konkrēti juridiska 
rakstura sarežģījumi, it īpaši saistībā ar 
pretrunām starp valstu tiesību aktiem. Lai 
gan Direktīva 2004/18/EK netieši pieļāva 
pārrobežu kopējo publisko iepirkumu, 
praksē vairākas valstu tiesību sistēmas ir 
tieši vai netieši padarījušas pārrobežu 
kopējo iepirkumu par tiesiski nenoteiktu 
vai neiespējamu. Līgumslēdzējas iestādes 
no dažādām dalībvalstīm var būt 
ieinteresētas sadarbībā un publisku 
līgumu slēgšanas tiesību kopīgā 

svītrots
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piešķiršanā, lai gūtu maksimālu labumu 
no iekšējā tirgus potenciāla, kas 
nodrošina apjomradītus ietaupījumus un 
riska un ieguvumu dalīšanu, īpaši tāpēc, 
ka inovatīvi projekti ir saistīti ar lielāku 
risku nekā to saprātīgi var uzņemties 
viena līgumslēdzēja iestāde. Tāpēc, lai 
sekmētu sadarbību starp līgumslēdzējām 
iestādēm vienotajā tirgū, būtu jāparedz 
jauni noteikumi par pārrobežu kopējo 
iepirkumu, kuri nosaka piemērojamos 
tiesību aktus. Turklāt līgumslēdzējas 
iestādes no dažādām valstīm var dibināt 
kopējus tiesību subjektus saskaņā ar 
kādas valsts vai Savienības tiesību aktiem 
Šādai kopējā iepirkuma formai būtu 
jāparedz īpaši noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 245
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Tehniskajām specifikācijām, kuras 
izstrādā publisko iepirkumu rīkotāji, 
jānodrošina publiskā iepirkuma atvērtība 
konkurencei. Šajā nolūkā jābūt iespējai 
iesniegt piedāvājumus, kas atspoguļo 
tehnisko risinājumu daudzveidību, lai 
iegūtu pietiekamu konkurences līmeni. 
Tādēļ tehniskās specifikācijas būtu 
jāizstrādā tā, lai izvairītos no konkurences 
mākslīgas sašaurināšanas, ko izraisa 
prasības, kas dod priekšroku konkrētam 
ekonomikas dalībniekam, atspoguļojot to 
piegāžu, pakalpojumu vai būvdarbu 
svarīgākos raksturlielumus, kurus parasti 
piedāvā minētais ekonomikas dalībnieks. 
Tehniskās specifikācijas, kurās nosaka 
funkcionālās un darbības prasības, parasti 
ļauj sasniegt minēto mērķi labākā 

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

iespējamā veidā un sekmē inovāciju. Ja 
atsaucas uz Eiropas standartu vai — ja tāda 
nav — uz valsts standartu, līgumslēdzējām 
iestādēm ir jāapsver piedāvājumi, kuru 
pamatā ir līdzvērtīgi pasākumi. Lai 
apliecinātu līdzvērtību, pretendentiem var 
prasīt nodrošināt trešo personu 
apstiprinātas liecības, tomēr būtu jāpieļauj 
arī citi atbilstīgi pierādījumi, piemēram, 
būtu jāatļauj arī ražotāja tehniskā 
dokumentācija, ja attiecīgais ekonomikas 
dalībnieks nevar piekļūt šādiem 
sertifikātiem vai testu ziņojumiem vai ja 
viņam nav iespējas tos saņemt attiecīgajos 
termiņos. Lai nediskriminētu 
pretendentus, kas iegulda laiku un 
līdzekļus apliecību iegūšanā vai 
pārbaudes ziņojumu sagatavošanā, 
līdzvērtības apliecinājumi jāprasa tikai no 
tā pretendenta, kurš apgalvo, ka ir 
līdzvērtīgs.

Or. en

Grozījums Nr. 246
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Tehniskajām specifikācijām, kuras 
izstrādā publisko iepirkumu rīkotāji, 
jānodrošina publiskā iepirkuma atvērtība 
konkurencei. Šajā nolūkā jābūt iespējai 
iesniegt piedāvājumus, kas atspoguļo 
tehnisko risinājumu daudzveidību, lai 
iegūtu pietiekamu konkurences līmeni. 
Tādēļ tehniskās specifikācijas būtu 
jāizstrādā tā, lai izvairītos no konkurences 
mākslīgas sašaurināšanas, ko izraisa 
prasības, kas dod priekšroku konkrētam 
ekonomikas dalībniekam, atspoguļojot to 
piegāžu, pakalpojumu vai būvdarbu 
svarīgākos raksturlielumus, kurus parasti 

(27) Tehniskajām specifikācijām, kuras 
izstrādā publisko iepirkumu rīkotāji, 
jānodrošina publiskā iepirkuma atvērtība 
konkurencei. Šajā nolūkā jābūt iespējai 
iesniegt piedāvājumus, kas atspoguļo 
tehnisko risinājumu, standartu un 
specifikāciju daudzveidību tirgū, 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 
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piedāvā minētais ekonomikas dalībnieks. 
Tehniskās specifikācijas, kurās nosaka 
funkcionālās un darbības prasības, parasti 
ļauj sasniegt minēto mērķi labākā 
iespējamā veidā un sekmē inovāciju. Ja 
atsaucas uz Eiropas standartu vai — ja tāda 
nav — uz valsts standartu, līgumslēdzējām 
iestādēm ir jāapsver piedāvājumi, kuru 
pamatā ir līdzvērtīgi pasākumi. Lai 
apliecinātu līdzvērtību, pretendentiem var 
prasīt nodrošināt trešo personu 
apstiprinātas liecības, tomēr būtu jāpieļauj 
arī citi atbilstīgi pierādījumi, piemēram, 
būtu jāatļauj arī ražotāja tehniskā 
dokumentācija, ja attiecīgais ekonomikas 
dalībnieks nevar piekļūt šādiem 
sertifikātiem vai testu ziņojumiem vai ja 
viņam nav iespējas tos saņemt attiecīgajos 
termiņos.

raksturlielumus, kurus parasti piedāvā 
minētais ekonomikas dalībnieks, vai kas 
uzņēmējdarbības vai attīstības modeļa dēļ 
ekonomikas dalībniekus nostāda 
nelabvēlīgākā situācijā, tostarp saistībā ar 
standartiem vai specifikācijām, kuras 
īstenotas konkrētajā risinājumā vai 
pakalpojumā. Tehniskās specifikācijas, 
kurās nosaka funkcionālās un darbības 
prasības, parasti ļauj sasniegt minēto mērķi 
labākā iespējamā veidā un sekmē 
inovāciju. Ja atsaucas uz Eiropas standartu
vai — ja tāda nav — uz valsts standartu, 
līgumslēdzējām iestādēm ir vienlīdz 
jāapsver piedāvājumi, kuru pamatā ir 
līdzvērtīgi pasākumi. Lai apliecinātu 
līdzvērtību, pretendentiem var prasīt 
nodrošināt trešo personu apstiprinātas 
liecības, tomēr būtu jāpieļauj arī citi 
atbilstīgi pierādījumi, piemēram, būtu 
jāatļauj arī ražotāja tehniskā 
dokumentācija, ja attiecīgais ekonomikas 
dalībnieks nevar piekļūt šādiem 
sertifikātiem vai testu ziņojumiem vai ja 
viņam nav iespējas tos saņemt attiecīgajos 
termiņos. Līgumslēdzējām iestādēm jāspēj 
pamatot jebkurš lēmums, ar ko noteikts, 
ka konkrētā gadījumā nav līdzvērtības.

Or. en

Pamatojums

Tā kā valdība ir viens no lielākajiem iepircējiem visās dalībvalstīs, publiskais iepirkums 
ekonomikas dalībniekiem visā Eiropā sniedz būtiskas tirgus iespējas. Tomēr, lai pēc iespējas 
labāk veicinātu inovāciju, darbavietu radīšanu un izaugsmi, publiskais iepirkums jāīsteno bez 
diskriminācijas un saskaņā ar tehnoloģiju ziņā neitrālu pieeju.

Grozījums Nr. 247
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(27) Tehniskajām specifikācijām, kuras 
izstrādā publisko iepirkumu rīkotāji, 
jānodrošina publiskā iepirkuma atvērtība 
konkurencei. Šajā nolūkā jābūt iespējai 
iesniegt piedāvājumus, kas atspoguļo 
tehnisko risinājumu, standartu un 
specifikāciju daudzveidību tirgū, lai iegūtu 
pietiekamu konkurences līmeni. Tādēļ 
tehniskajās specifikācijās būtu jāizvairās
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, vai kas uzņēmējdarbības vai 
attīstības modeļa dēļ ekonomikas 
dalībniekus nostāda nelabvēlīgākā 
situācijā, tostarp saistībā ar standartiem 
vai specifikācijām, kuras īstenotas 
konkrētajā risinājumā vai pakalpojumā. 
Tehniskās specifikācijas, kurās nosaka 
funkcionālās un darbības prasības, parasti 
apiet šīs problēmas un sekmē inovāciju. Ja 
atsaucas uz Eiropas standartu vai — ja tāda 
nav — uz valsts standartu, līgumslēdzējām 
iestādēm ir vienlīdz jāapsver piedāvājumi, 
kuru pamatā ir līdzvērtīgi pasākumi. Lai 
apliecinātu līdzvērtību, pretendentiem var 
prasīt nodrošināt trešo personu 
apstiprinātas liecības. Tomēr būtu jāpieļauj 
arī citi atbilstīgi pierādījumi, piemēram, 
būtu jāatļauj arī ražotāju tehniskā 
dokumentācija, ja attiecīgais ekonomikas 
dalībnieks nevar piekļūt attiecīgajiem
sertifikātiem vai testu ziņojumiem vai ja 
viņam nav iespējas tos saņemt 
piemērojamos termiņos. Līgumslēdzējām 
iestādēm visos gadījumos jāspēj pamatot 
lēmums neatzīt līdzvērtību.

Or. en
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Pamatojums

Publiskais iepirkums ekonomikas dalībniekiem visā Eiropā sniedz būtiskas tirgus iespējas. 
Lai pēc iespējas labāk veicinātu inovāciju, darbavietu radīšanu un izaugsmi, publiskais 
iepirkums jāīsteno bez diskriminācijas un saskaņā ar tehnoloģiju ziņā neitrālu pieeju. 
Vienlīdzīgi konkurences apstākļi, kas ekonomikas dalībniekiem ļauj līdzvērtīgi konkurēt 
neatkarīgi no attīstības vai uzņēmējdarbības modeļa vai standarta vai specifikācijas izvēles, 
nodrošina, ka publiskā iepirkuma konkursos var piedalīties pēc iespējas lielāks ekonomikas 
dalībnieku skaits.

Grozījums Nr. 248
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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 
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.

(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 un ražošanas process. 
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, 
arodbiedrības un vides organizācijas, un 
lai marķējums būtu pieejams un iespējams 
visām ieinteresētajām personām.

Or. en
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Grozījums Nr. 249
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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 
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.

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

Or. en

Grozījums Nr. 250
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Attiecībā uz visiem iepirkumiem 
līgumslēdzējām iestādēm ir jānodrošina, 
ka līgumā ietvertie produkti, pakalpojumi 
un būvdarbi atbilst datu aizsardzības 
tiesību aktu prasībām. Lai nodrošinātu un 
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parādītu datu subjektu tiesību un brīvību 
aizsardzību saistībā ar personas datu 
apstrādi, pretendentiem būtu jāpieņem 
iekšējā politika un jāīsteno atbilstīgi 
tehniskie un organizatoriskiem pasākumi 
brīdī, kad tiek integrēta personas datu 
apstrāde (integrētā datu aizsardzība).

Or. en

Grozījums Nr. 251
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Lai mudinātu mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) iesaistīšanos iepirkumu 
tirgū, līgumslēdzējas iestādes būtu jāaicina 
sadalīt līgumus daļās un būtu jānosaka 
tām pienākums sniegt pamatojumu, ja tās 
to nedara. Ja līgumi ir sadalīti daļās, 
līgumslēdzējas iestādes, piemēram, lai 
saglabātu konkurenci vai lai nodrošinātu 
piegādes drošību, var ierobežot to daļu 
skaitu, uz kurām ekonomikas dalībnieks 
var pretendēt; tās var arī ierobežot to daļu 
skaitu, ko var piešķirt vienam 
pretendentam.

(30) Lai mudinātu mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) iesaistīšanos iepirkumu 
tirgū, līgumslēdzējas iestādes būtu jāaicina 
sadalīt līgumus daļās. Ja līgumi ir sadalīti 
daļās, līgumslēdzējas iestādes, piemēram, 
lai saglabātu konkurenci vai lai nodrošinātu 
piegādes drošību, var ierobežot to daļu 
skaitu, uz kurām ekonomikas dalībnieks 
var pretendēt; tās var arī ierobežot to daļu 
skaitu, ko var piešķirt vienam 
pretendentam.

Or. en

Pamatojums

Piemērošanas vai paskaidrošanas princips rada lielāku juridisko nenoteiktību.

Grozījums Nr. 252
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Lai mudinātu mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) iesaistīšanos iepirkumu 
tirgū, līgumslēdzējas iestādes būtu 
jāaicina sadalīt līgumus daļās un būtu 
jānosaka tām pienākums sniegt 
pamatojumu, ja tās to nedara. Ja līgumi ir 
sadalīti daļās, līgumslēdzējas iestādes, 
piemēram, lai saglabātu konkurenci vai 
lai nodrošinātu piegādes drošību, var 
ierobežot to daļu skaitu, uz kurām 
ekonomikas dalībnieks var pretendēt; tās 
var arī ierobežot to daļu skaitu, ko var 
piešķirt vienam pretendentam.

(30) Publiskais iepirkums ir jāpielāgo 
MVU vajadzībām. Līgumslēdzējām 
iestādēm būtu jāizmanto Paraugprakses 
kodekss, kas ietver norādes par to, kā tām 
var piemērot publiskā iepirkuma 
regulējumu tā, lai veicinātu MVU dalību.
Lai mudinātu mazo un vidējo uzņēmumu 
(MVU) iesaistīšanos iepirkumu tirgū, 
līgumslēdzējām iestādēm it sevišķi ir 
jāapsver līgumu sadalīšana daļās un 
jānodrošina pārredzamība attiecībā uz 
piekļuvi informācijai par iemesliem, kādēļ 
tās tā ir vai nav rīkojušās. Dalībvalstīm ir 
jāievieš pasākumi, lai veicinātu MVU 
piekļuvi publiskajam iepirkumam, it 
sevišķi uzlabojot tādas informācijas un 
tādu norāžu pieejamību, kas attiecas uz 
konkursiem un jaunām iespējām, kuras 
piedāvā modernizētais ES tiesiskais 
regulējums, un lai sekmētu paraugprakses 
apmaiņu un apmācības un pasākumu 
organizēšanu ar publisko iepirkumu 
rīkotāju un MVU piedalīšanos.

Or. en

Pamatojums

Lai gan noteikti ir jāveicina MVU piekļuve publiskajam iepirkumam, gandrīz obligāta prasība 
līgumslēdzējām iestādēm sadalīt līgumus daļās ir nepareiza pieeja. Turklāt rīcības brīvības 
piešķiršana līguslēdzējām iestādēm ierobežot daļu skaitu, ko var iegūt atsevišķi piegādātāji, 
visticamāk, neveicinās to, ka tiktu novērtēti inovatīvi vai citādi konkurētspējīgu MVU, tādēļ 
pastāv nopietns risks, ka to izmantos ļaunprātīgi, lai diskriminētu „nepiederošās personas”. 
Vēlamāki ir ieteikuma pasākumi.

Grozījums Nr. 253
Anna Maria Corazza Bildt

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Lai mudinātu mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) iesaistīšanos iepirkumu 
tirgū, līgumslēdzējas iestādes būtu jāaicina 
sadalīt līgumus daļās un būtu jānosaka tām 
pienākums sniegt pamatojumu, ja tās to 
nedara. Ja līgumi ir sadalīti daļās, 
līgumslēdzējas iestādes, piemēram, lai 
saglabātu konkurenci vai lai nodrošinātu 
piegādes drošību, var ierobežot to daļu 
skaitu, uz kurām ekonomikas dalībnieks 
var pretendēt; tās var arī ierobežot to daļu 
skaitu, ko var piešķirt vienam 
pretendentam.

(30) Lai mudinātu mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) iesaistīšanos iepirkumu 
tirgū, it sevišķi saistībā ar produktiem, 
kuru kvalitāte ir svarīga labklājībai, 
piemēram, pārtikas produktiem 
pasīvajiem patērētājiem slimnīcās, skolās, 
bērnu un vecāka gadu gājuma cilvēku 
aprūpes centros, līgumslēdzējas iestādes 
būtu jāaicina sadalīt līgumus daļās un būtu 
jānosaka tām pienākums sniegt 
pamatojumu, ja tās to nedara. Ja līgumi ir 
sadalīti daļās, līgumslēdzējas iestādes, 
piemēram, lai saglabātu konkurenci vai lai 
nodrošinātu piegādes drošību, var ierobežot 
to daļu skaitu, uz kurām ekonomikas 
dalībnieks var pretendēt; tās var arī 
ierobežot to daļu skaitu, ko var piešķirt 
vienam pretendentam.

Or. en

Grozījums Nr. 254
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Daudzi ekonomikas dalībnieki un jo 
īpaši MVU uzskata, ka to dalību publiskajā 
iepirkumā būtiski ierobežo administratīvie 
slogi, ko rada nepieciešamība nodrošināt 
ievērojamu skaitu sertifikātu vai citu 
dokumentu, kuri saistīti ar izslēgšanas un 
atlases kritērijiem. Šādu prasību 
ierobežošana, piemēram, izmantojot 
pašdeklarācijas, var nodrošināt būtisku 
vienkāršošanu gan līgumslēdzēju iestāžu, 
gan ekonomikas dalībnieku labā. Tomēr 
būtu jāpieprasa nodrošināt attiecīgās 
liecības tam pretendentam, kuram ir 
nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības, 

(32) Daudzi ekonomikas dalībnieki un jo 
īpaši MVU uzskata, ka to dalību publiskajā 
iepirkumā būtiski ierobežo administratīvie 
slogi, ko rada nepieciešamība nodrošināt 
ievērojamu skaitu sertifikātu vai citu 
dokumentu, kuri saistīti ar izslēgšanas un 
atlases kritērijiem. Šādu prasību 
ierobežošana, piemēram, izmantojot 
pašdeklarācijas, tostarp deklarācijas, kas 
apliecina dzīvnieku labturības, 
sabiedrības veselības un drošības, kā arī 
sociālās aizsardzības un darba tiesību 
normu un standartu ievērošanu, var 
nodrošināt būtisku vienkāršošanu gan 
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un līgumslēdzējām iestādēm nebūtu jāslēdz 
līgumi ar pretendentiem, kas to nespēj. 
Papildu vienkāršojumu var panākt ar 
tādiem standartizētiem dokumentiem kā 
Eiropas iepirkuma pase, kura būtu jāatzīst 
visām līgumslēdzējām iestādēm un kuras 
izmantošana būtu jāveicina ekonomikas 
dalībnieku vidū, it sevišķi MVU, kam šādi 
dokumenti var būtiski samazināt 
administratīvo slogu.

līgumslēdzēju iestāžu, gan ekonomikas 
dalībnieku labā. Tomēr būtu jāpieprasa 
nodrošināt attiecīgās liecības tam 
pretendentam, kuram ir nolemts piešķirt 
līguma slēgšanas tiesības, un 
līgumslēdzējām iestādēm nebūtu jāslēdz 
līgumi ar pretendentiem, kas to nespēj. 
Papildu vienkāršojumu var panākt ar 
tādiem standartizētiem dokumentiem kā 
Eiropas iepirkuma pase, kura būtu jāatzīst 
visām līgumslēdzējām iestādēm un kuras 
izmantošana būtu jāveicina ekonomikas 
dalībnieku vidū, it sevišķi MVU, kam šādi 
dokumenti var būtiski samazināt 
administratīvo slogu.

Or. en

Grozījums Nr. 255
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32a) Darbavietu radīšana lielā mēra ir 
atkarīga no maziem un vidējiem 
uzņēmumiem. MVU ir spējuši piedāvāt 
jaunas, ilgtspējīgas darbavietas pat 
ekonomikas krīzes laikā. Tā kā publiskā 
sektora iestādes aptuveni 18 % no IKP 
izmanto publiskajiem iepirkumiem, šim 
tiesiskajam režīmam ir būtiska ietekme uz 
MVU spēju turpināt radīt jaunas 
darbavietas. Tādējādi būtu jānodrošina 
pēc iespējas plašāka publisko līgumu 
pieejamība MVU gan virs, gan zem šajā 
direktīvā noteiktajām robežvērtībām. 
Papildus konkrētajiem instrumentiem, kas 
ir pielāgoti, lai uzlabotu MVU 
iesaistīšanos publisko iepirkumu tirgū, 
dalībvalstis un līgumslēdzējas iestādes ir 
noteikti jāmudina izstrādāt MVU 
labvēlīgas publiskā iepirkuma stratēģijas. 
Komisija ir publicējusi Komisijas dienestu 
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darba dokumentu „Eiropas 
Paraugprakses kodekss par MVU 
piekļuves vienkāršošanu publiskā 
iepirkuma līgumiem” (SEC (2008)COM 
2193), kura mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm 
izstrādāt valsts stratēģijas, programmas 
un rīcības plānus, lai uzlabotu MVU 
iesaistīšanos šajos tirgos. Efektīvai 
publiskā iepirkuma politikai ir jābūt 
saskaņotai. Valsts, reģionālajām un 
vietējām iestādēm ir stingri jāpiemēro šajā 
direktīvā paredzētie noteikumi. Ārkārtīgi 
svarīgi, it sevišķi saistībā ar darbavietu 
radīšanu, būs arī īstenot vispārīgos 
politikas virzienus, kas paredzēti, lai 
uzlabotu MVU piekļuvi publisko 
iepirkumu tirgiem.

Or. en

Grozījums Nr. 256
Heide Rühle

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 

(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, darba tiesības vai sociālās saistības, 
tostarp noteikumus par darba apstākļiem, 
koplīgumus un noteikumus par piekļuvi 
personām ar invaliditāti, vai izdarījuši citu 
smagu pārkāpumu saistībā ar profesionālo 
darbību, piemēram, konkurences 
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pārkāpumu. noteikumu vai intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumu.

Or. en

Pamatojums

The equal treatment of workers and the compliance with national laws is included  in the 
current directive - there is no reason for deletion. Recitle 34 of the current Directive 
2004/18/EC: The laws, regulations and collective agreements, at both national and 
Community level, which are in force in the areas of employment conditions and safety at work 
apply during performance of a public contract, providing that such rules, and their 
application, comply with Community law.... If national law contains provisions to this effect, 
non-compliance with those obligations may be considered to be grave misconduct or an 
offence concerning the professional conduct of the economic operator concerned, liable to 
lead to the exclusion of that economic operator from the procedure for the award of a public 
contract.

Grozījums Nr. 257
Sirpa Pietikäinen

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, dzīvnieku labturības 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.
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Or. en

Grozījums Nr. 258
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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, darba tiesības vai sociālās saistības, 
tostarp noteikumus par darba apstākļiem, 
piekļuvi personām ar invaliditāti, vai 
izdarījuši citu smagu pārkāpumu saistībā ar 
profesionālo darbību, piemēram, 
konkurences noteikumu vai intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpumu.

Or. en

Grozījums Nr. 259
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Tomēr būtu jāpieļauj iespēja 
ekonomikas dalībniekiem pieņemt 
atbilstības pasākumus, kuru mērķis ir 
izlabot kāda noziedzīga nodarījuma vai 

(35) Tomēr būtu jāpieļauj iespēja 
ekonomikas dalībniekiem pieņemt 
atbilstības pasākumus, kuru mērķis ir 
izlabot kāda noziedzīga nodarījuma vai 
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pārkāpuma sekas un efektīvi novērst 
neatbilstīgās rīcības turpmāku 
atkārtošanos. Šie pasākumi it sevišķi var 
būt ar personālu un organizāciju saistīti 
pasākumi, piemēram, visu saistību 
saraušana ar personām vai organizācijām, 
kas ir iesaistītas neatbilstīgajā rīcībā, 
atbilstīgi personāla reorganizācijas 
pasākumi, ziņojumu sniegšanas un 
kontroles sistēmu īstenošana, iekšējās 
revīzijas struktūras izveide, lai uzraudzītu 
atbilstību, un iekšējo atbildības un 
kompensācijas noteikumu pieņemšana. Ja 
šādi pasākumi nodrošina pietiekamas 
garantijas, attiecīgais ekonomikas 
dalībnieks nebūtu jāizslēdz šo iemeslu dēļ. 
Ekonomikas dalībniekiem būtu jābūt 
iespējai pieprasīt, lai līgumslēdzējas 
iestādes izskatītu atbilstības pasākumus, 
kas veikti ar mērķi potenciāli piedalīties 
iepirkuma procedūrā.

pārkāpuma sekas un efektīvi novērst 
neatbilstīgās rīcības turpmāku 
atkārtošanos. Šie pasākumi it sevišķi var 
būt ar personālu un organizāciju saistīti 
pasākumi, piemēram, visu saistību 
saraušana ar personām vai organizācijām, 
kas ir iesaistītas neatbilstīgajā rīcībā, 
atbilstīgi personāla reorganizācijas 
pasākumi, ziņojumu sniegšanas un 
kontroles sistēmu īstenošana, iekšējās 
revīzijas struktūras izveide, lai uzraudzītu 
atbilstību, un iekšējo atbildības un 
kompensācijas noteikumu pieņemšana. Ja 
šādi pasākumi nodrošina pietiekamas 
garantijas, attiecīgais ekonomikas 
dalībnieks nebūtu jāizslēdz šo iemeslu dēļ. 
Ekonomikas dalībniekiem būtu jābūt 
iespējai pieprasīt, lai līgumslēdzējas 
iestādes izskatītu atbilstības pasākumus, 
kas veikti ar mērķi potenciāli piedalīties 
iepirkuma procedūrā. Ekonomikas 
dalībnieka izslēgšanas maksimālajam 
laikposmam jābūt 10 gadiem.

Or. en

Grozījums Nr. 260
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Līgumslēdzējas iestādes var pieprasīt, 
lai publiska līguma izpildes laikā tiktu 
piemēroti vides vadības pasākumi vai 
shēmas. Vides vadības shēmas —
neatkarīgi no tā, vai tās ir reģistrētas 

saskaņā ar tādiem Savienības 
instrumentiem kā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 25. novembra Regula 
(EK) Nr. 1221/2009 par organizāciju 
brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības 
un audita sistēmā (EMAS)19, — var 
pierādīt, ka ekonomikas dalībniekam ir 

(36) Līgumslēdzējas iestādes var pieprasīt, 
lai publiska līguma izpildes laikā tiktu 
piemēroti vides vadības pasākumi vai 
shēmas. Vides vadības shēmas —
neatkarīgi no tā, vai tās ir reģistrētas 

saskaņā ar tādiem Savienības 
instrumentiem kā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 25. novembra Regula 
(EK) Nr. 1221/2009 par organizāciju 
brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības 
un audita sistēmā (EMAS)19, — var 
pierādīt, ka ekonomikas dalībniekam ir 
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tehniskā spēja izpildīt līgumu. Ekonomikas 
dalībnieka apraksts par pasākumiem, kas 
īstenoti, lai nodrošinātu tādu pašu vides 
aizsardzības līmeni, būtu jāpieņem kā vides 
vadības reģistrācijas shēmām alternatīvs 
apliecinājums, ja attiecīgajam ekonomikas 
dalībniekam nav piekļuves šādām vides 
vadības reģistrācijas shēmām vai ja viņam 
nav iespējas tās saņemt attiecīgajos 
termiņos.

tehniskā spēja izpildīt līgumu. Ekonomikas 
dalībnieka apraksts par pasākumiem, kas 
īstenoti, lai nodrošinātu tādu pašu vides un 
dzīvnieku labturības aizsardzības līmeni, 
būtu jāpieņem kā vides vadības 
reģistrācijas shēmām alternatīvs 
apliecinājums, ja attiecīgajam ekonomikas 
dalībniekam nav piekļuves šādām vides 
vadības reģistrācijas shēmām vai ja viņam 
nav iespējas tās saņemt attiecīgajos 
termiņos.

Or. en

Grozījums Nr. 261
Heide Rühle

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 

(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, vienlaikus 
nodrošinot, ka līgumslēdzējas iestādes var 
pieprasīt kvalitatīvus būvdarbus, piegādes 
un pakalpojumus, kas ir optimāli pielāgoti 
to vajadzībām, piemēram, kad izvēlētie 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritēriji ir saistīti ar ražošanas procesu.
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līguma izpildes nosacījumus.

Or. en

Pamatojums

Visplašāk būtu jāpiemēro procedūra, kas nodrošina vislabāko iegādes rezultātu par 
samaksāto cenu. Citiem vārdiem sakot, saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Nav 
nepieciešami citi kritēriji, piemēram, „zemākās izmaksas”, jo cenu kritērijs jau ir ietverts 
„saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma” kritērijā.

Grozījums Nr. 262
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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”. Pienācīgi pamatotos 
gadījumos, jo īpaši attiecībā uz maksimāli 
standartizētiem produktiem, būtu 
jānodrošina iespēja līgumslēdzējām 
iestādēm kā kritēriju piemērot 
„visizdevīgāko cenu” vai „visizdevīgākās
izmaksas”, ņemot vērā to, ka tie var brīvi 
noteikt atbilstīgus kvalitātes standartus, 
izmantojot tehniskās specifikācijas vai 
līguma izpildes nosacījumus.
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Or. de

Pamatojums

Pieredze rāda, ka kritērijs “saimnieciski izdevīgākais piedāvājums” ir kļuvis par vispārēju 
kritēriju, kas var ietvert ne vien visus kvalitatīvos, ekoloģiskos un sociālos kritērijus, bet arī 
cenu un izmaksas.

Grozījums Nr. 263
Marc Tarabella

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 būtu jānodrošina iespēja 
līgumslēdzējām iestādēm kā līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriju
pieņemt „saimnieciski visizdevīgāko 
piedāvājumu”, ņemot vērā to, ka šajā 
gadījumā tie var brīvi noteikt atbilstīgus 
kvalitātes standartus, izmantojot tehniskās 
specifikācijas vai līguma izpildes 
nosacījumus.

Or. fr
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Grozījums Nr. 264
Jürgen Creutzmann

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. Tādējādi būtu jānodrošina 
iespēja līgumslēdzējām iestādēm kā līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijus 
pieņemt vai nu „saimnieciski visizdevīgāko 
piedāvājumu”, vai „zemāko cenu” 
standartizētu preču gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 265
Frank Engel, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Ja līgumslēdzējas iestādes izvēlas 
piešķirt līgumu saimnieciski 
visizdevīgākajam piedāvājumam, tām 

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 266
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Ja līgumslēdzējas iestādes izvēlas 
piešķirt līgumu saimnieciski 
visizdevīgākajam piedāvājumam, tām
jānosaka līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritēriji, uz kuru pamata tās 
novērtēs piedāvājumus ar mērķi noteikt, 
kurš piedāvājums piedāvā vislabāko 
rezultātu par maksājamo cenu. Šo kritēriju 
noteikšana ir atkarīga no līguma 
priekšmeta, jo šiem kritērijiem jāļauj 
novērtēt katrā piedāvājumā piedāvāto 
izpildes līmeni, ņemot vērā līguma 
priekšmetu, kā noteikts tehniskajās 
specifikācijās, un novērtēt katra 
piedāvājuma piedāvātā rezultāta un 

(38) Līgumslēdzējām iestādēm ir jānosaka 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritēriji, uz kuru pamata tās novērtēs 
piedāvājumus ar mērķi noteikt, kurš 
piedāvājums piedāvā vislabāko rezultātu 
par maksājamo cenu. Šo kritēriju 
noteikšana ir atkarīga no līguma 
priekšmeta, jo šiem kritērijiem jāļauj 
novērtēt katrā piedāvājumā piedāvāto 
izpildes līmeni, ņemot vērā līguma 
priekšmetu, kā noteikts tehniskajās 
specifikācijās, un novērtēt katra 
piedāvājuma piedāvātā rezultāta un 
maksājamās cenas attiecību. Turklāt 
izvēlētajiem līguma slēgšanas tiesību 
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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.

piešķiršanas kritērijiem būtu jānodrošina 
efektīvas un godīgas konkurences iespēja 
un tie būtu jāpapildina ar prasībām, kas 
ļauj efektīvi pārbaudīt pretendentu sniegto 
informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 267
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(38) Ja līgumslēdzējas iestādes izvēlas 
piešķirt līgumu saimnieciski 
visizdevīgākajam piedāvājumam, tām 
jānosaka līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritēriji, uz kuru pamata tās 
novērtēs piedāvājumus ar mērķi noteikt, 
kurš piedāvājums piedāvā vislabāko 
rezultātu par maksājamo cenu. Šo kritēriju 
noteikšana ir atkarīga no līguma 
priekšmeta, jo šiem kritērijiem jāļauj 
novērtēt katrā piedāvājumā piedāvāto 
izpildes līmeni, ņemot vērā līguma 
priekšmetu, kā noteikts tehniskajās 
specifikācijās, un novērtēt katra 
piedāvājuma piedāvātā rezultāta un 
maksājamās cenas attiecību. Turklāt 
izvēlētajiem līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijiem nebūtu jānodrošina 
līgumslēdzējai iestādei neierobežota 
izvēles brīvība, tiem būtu jānodrošina 
efektīvas konkurences iespēja un tie būtu 
jāpapildina ar prasībām, kas ļauj efektīvi 
pārbaudīt pretendentu sniegto informāciju.
Ja tas ir pamatoti saskaņā ar sabiedrisko 
politiku, lai veicinātu ilgtspējīgu 
ekonomikas izaugsmi, līgumslēdzējas 
iestādes var ietvert kritērijus, kuri saistīti 
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ar sociālo un saimniecisko ietekmi, lai 
noteiktu, kuri piedāvājumi nodrošina 
vislabāko rezultātu par samaksāto cenu. 
Šādi gadījumi ir iespējami tad, ja ir 
nepieciešams pilnveidot un saglabāt 
prasmīgu darbaspēku un veicināt 
uzņēmuma spēju, lai nodrošinātu, ka būs 
iespējams izpildīt līgumslēdzēju iestāžu 
turpmākās prasības, vai lai izvairītos no 
kaitīgas ietekmes uz darbaspēku vai 
uzņēmuma spēju līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas lēmuma dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 268
Ian Hudghton

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(38) Ja līgumslēdzējas iestādes izvēlas 
piešķirt līgumu saimnieciski 
visizdevīgākajam piedāvājumam, tām 
jānosaka līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritēriji, uz kuru pamata tās 
novērtēs piedāvājumus ar mērķi noteikt, 
kurš piedāvājums piedāvā vislabāko 
rezultātu par maksājamo cenu. Šo kritēriju 
noteikšana ir atkarīga no līguma 
priekšmeta, jo šiem kritērijiem jāļauj 
novērtēt katrā piedāvājumā piedāvāto 
izpildes līmeni, ņemot vērā līguma 
priekšmetu, kā noteikts tehniskajās 
specifikācijās, un novērtēt katra 
piedāvājuma piedāvātā rezultāta un 
maksājamās cenas attiecību. Turklāt 
izvēlētajiem līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijiem nebūtu jānodrošina 
līgumslēdzējai iestādei neierobežota 
izvēles brīvība, tiem būtu jānodrošina 
efektīvas konkurences iespēja un tie būtu 
jāpapildina ar prasībām, kas ļauj efektīvi 
pārbaudīt pretendentu sniegto informāciju.
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pārbaudīt pretendentu sniegto informāciju. Ja tas ir pamatoti saskaņā ar sabiedrisko 
politiku, lai veicinātu ilgtspējīgu 
ekonomikas izaugsmi, līgumslēdzējas 
iestādes var ietvert kritērijus, kuri saistīti 
ar sociālo un saimniecisko ietekmi, lai 
noteiktu, kuri piedāvājumi nodrošina 
vislabāko rezultātu par samaksāto cenu. 
Šādi gadījumi ir iespējami tad, ja ir 
nepieciešams pilnveidot un saglabāt 
prasmīgu darbaspēku un veicināt 
uzņēmuma spēju, lai nodrošinātu, ka būs 
iespējams izpildīt līgumslēdzēju iestāžu 
turpmākās prasības, vai lai izvairītos no 
kaitīgas ietekmes uz darbaspēku vai 
uzņēmuma spēju līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas lēmuma dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 269
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(38) Līgumslēdzējām iestādēm ir jānosaka 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritēriji, uz kuru pamata tās novērtēs 
piedāvājumus ar mērķi noteikt, kurš 
piedāvājums piedāvā vislabāko rezultātu, 
tostarp vides un sociālo atbildību, par 
maksājamo cenu. Šo kritēriju noteikšana ir 
atkarīga no līguma priekšmeta vai 
ražošanas priekšmeta, jo šiem kritērijiem 
jāļauj novērtēt katrā piedāvājumā 
piedāvāto izpildes līmeni, ņemot vērā 
līguma un ražošanas priekšmetus, 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 
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izvēles brīvība, tiem būtu jānodrošina 
efektīvas konkurences iespēja un tie būtu 
jāpapildina ar prasībām, kas ļauj efektīvi 
pārbaudīt pretendentu sniegto informāciju.

jānodrošina efektīvas un godīgas 
konkurences iespēja un tie būtu jāpapildina 
ar prasībām, kas ļauj efektīvi pārbaudīt 
pretendentu sniegto informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 270
Anna Maria Corazza Bildt

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38a) It sevišķi attiecībā uz pārtikas 
produktu publisko iepirkumu slimnīcām, 
skolām un bērnu un vecāka gadu gājuma 
cilvēku aprūpes centriem ir jānodrošina, 
ka pasīviem patērētājiem ir neierobežota 
piekļuve kvalitatīviem un uzturvērtīgiem 
produktiem, kas nodrošina vislabāko 
rezultātu par samaksāto cenu.

Or. en

Grozījums Nr. 271
Anna Maria Corazza Bildt

Direktīvas priekšlikums
38.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38b) Šajā saistībā līgumslēdzējas iestādes 
var piemērot augstākas prasības nekā 
paredzēts ES tiesību aktos, ņemot vērā 
stingrākus vides apsvērumus un 
ražošanas metodiku, tostarp līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijus, 
pilnībā ievērojot ES tiesību aktus.

Or. en



PE492.857v01-00 92/214 AM\908710LV.doc

LV

Grozījums Nr. 272
Sirpa Pietikäinen

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 veicināšanu20) un biroja 
iekārtu jomā (Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 15. janvāra Regula 
(EK) Nr. 106/2008 par biroja iekārtu 
energoefektivitātes marķēšanas 
programmu21). Turklāt ir panākta būtiska 
virzība aprites cikla izmaksu noteikšanas 
kopīgās metodikas izstrādē. Tāpēc šķiet 
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.

(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 veicināšanu20) un biroja 
iekārtu jomā (Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 15. janvāra Regula 
(EK) Nr. 106/2008 par biroja iekārtu 
energoefektivitātes marķēšanas 
programmu21). Turklāt ir panākta būtiska 
virzība aprites cikla un sociāli ilgtspējīgu 
ražošanas procesu, ietverot dzīvnieku 
labturības līmeni, izmaksu noteikšanas 
kopīgās metodikas izstrādē. Tāpēc šķiet 
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.

Or. en
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Grozījums Nr. 273
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Līgumslēdzējas iestādes būtu jāmudina ņemt vērā aprites cikla izmaksas. Taču aprēķināšanas 
metodes izstrāde joprojām ir apgrūtināta. Pienākums izmantot ES metodi ir pārāk ambiciozs. 
Turklāt Eiropas tiesību aktos par publisko iepirkumu ir noteiktas obligātās prasības. 
Līgumslēdzējas iestādes var piemērot augstākas prasības, ciktāl tas ir saskaņā ar līguma 
principiem un konkrētajām prasībām attiecībā uz līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijiem.
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Grozījums Nr. 274
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 276
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Šie nozaru pasākumi jāpapildina, 
veicot publiskā iepirkuma direktīvu 

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 277
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

līgumslēdzējas iestādes var noteikt 
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, 
izmantojot aprites cikla izmaksu pieeju, ar 
noteikumu, ka izmantojamā metodika ir 
noteikta objektīvā un nediskriminējošā
veidā un ir pieejama visām ieinteresētajām 
personām. Aprites cikla izmaksu jēdziens 
ietver visas iekšējās izmaksas būvdarbu, 
piegāžu vai pakalpojumu aprites cikla laikā 
(piemēram, izmantošana, apkope un 
likvidēšanas izmaksas aprites cikla beigās).

Or. en

(Skatiet 66. panta grozījumus.)

Pamatojums

Aprites cikla izmaksām vajadzētu būt vienai no iespējām, kā noteikt saimnieciski 
visizdevīgāko piedāvājumu, nevis šādu iespēju alternatīvai. Saimnieciski visizdevīgākā 
piedāvājuma alternatīvai vajadzētu būt zemākajai cenai, bet ne tikai attiecībā uz 
standartizētiem produktiem.

Grozījums Nr. 278
Barbara Weiler

Direktīvas priekšlikums
41.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41a) Ņemot vērā Eiropas Savienības 
Tiesas nesen pieņemto judikatūru, 
līgumslēdzējas iestādes var izvēlēties 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritēriju, kas paredz, ka attiecīgajam 
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produktam jābūt iegūtam godīgas 
tirdzniecības rezultātā, tostarp prasību, ka 
ražotājiem ir samaksāta obligātā cena un 
uzcenojums.

Or. en

Grozījums Nr. 279
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
41.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41a) Ņemot vērā Eiropas Savienības 
Tiesas nesen pieņemto judikatūru, 
līgumslēdzējas iestādes var izvēlēties 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritēriju, kas paredz, ka attiecīgajam 
produktam jābūt iegūtam godīgas 
tirdzniecības rezultātā, tostarp prasību, ka 
ražotājiem ir samaksāta obligātā cena un 
uzcenojums.

Or. en

Pamatojums

Following the May 2012 CJEU decision on the case C-368/10  European Commission vs 
Kingdom of the Netherlands (the North Holland case), it is clear that even under the current 
Directive award criteria can encompass social considerations. The decision clearly says that 
"there is no requirement that an award criterion relates to an intrinsic characteristic of a 
product, that is to say something which forms part of the material substance thereof.  [...] 
There is therefore nothing, in principle, to preclude such a criterion from referring to the fact 
that the product concerned was of fair trade origin".

Grozījums Nr. 280
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Turklāt tehniskajās specifikācijās un
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijos līgumslēdzējiem būtu jābūt 
iespējai atsaukties uz konkrētu ražošanas 
procesu, pakalpojumu sniegšanas konkrētu 
veidu vai konkrētu procesu jebkurā citā 
preces vai pakalpojuma aprites cikla 
posmā, ar nosacījumu, ka tie ir saistīti ar 
līguma priekšmetu. Lai publiskajā 
iepirkumā labāk integrētu sociālos 
apsvērumus, iepirkumu rīkotājiem var
atļaut saimnieciski visizdevīgākā 
piedāvājuma kritērijā iekļaut 
raksturlielumus, kas saistīti ar to personu 
darba apstākļiem, kas tieši piedalās 
attiecīgajā ražošanas vai pakalpojuma 
sniegšanas procesā. Minētie raksturlielumi 
var attiekties tikai uz ražošanas procesā 
iesaistīto darbinieku veselības aizsardzību 
vai var būt paredzēti tam, lai veicinātu 
nelabvēlīgā stāvoklī nonākušu un 
mazaizsargātām sabiedrības grupām 
piederīgu personu, arī personu ar 
invaliditāti, sociālo integrēšanu, iesaistot 
tās līguma izpildē. Visiem līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem, 
kas ietver minētos raksturlielumus, jebkurā 
gadījumā jābūt tikai tādiem, kam ir tūlītēja 
ietekme uz darbiniekiem viņu darba vidē. 
Tie būtu jāpiemēro saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1996. gada 
16. decembra Direktīvu 96/71/EK par 
darba ņēmēju norīkošanu darbā 
pakalpojumu sniegšanas jomā22 un tādā 
veidā, kas nerada tiešu vai netiešu 
diskrimināciju pret ekonomikas 
dalībniekiem no citām dalībvalstīm vai 
trešām valstīm, kas ir nolīguma vai tādu 
brīvās tirdzniecības nolīgumu puses, kuros 
Savienība ir viena no pusēm. Attiecībā uz 
pakalpojumu līgumiem un līgumiem, kas 
saistīti ar būvdarbu projektēšanu, 
līgumslēdzējām iestādēm būtu jābūt arī 
iespējai kā līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritēriju izmantot tā personāla 

(41) Turklāt tehniskajās specifikācijās,
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijos un līguma izpildes klauzulās 
līgumslēdzējiem būtu jābūt iespējai 
atsaukties uz konkrētu ražošanas procesu, 
pakalpojumu sniegšanas konkrētu veidu 
vai konkrētu procesu jebkurā citā preces 
vai pakalpojuma aprites cikla posmā, ar 
nosacījumu, ka tie ir saistīti ar līguma 
priekšmetu. Lai publiskajā iepirkumā labāk 
integrētu sociālos apsvērumus, iepirkumu 
rīkotāji var līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijā iekļaut 
raksturlielumus, kas saistīti ar to personu 
darba apstākļiem, kas tieši piedalās 
attiecīgajā ražošanas vai pakalpojuma 
sniegšanas procesā. Minētie raksturlielumi 
var cita starpā attiekties 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 saistītiem ar līguma 
priekšmetu. Tie būtu jāpiemēro saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1996. gada 16. decembra Direktīvu 
96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu 
darbā pakalpojumu sniegšanas jomā22 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 
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organizāciju, kvalifikāciju un pieredzi, kas 
norīkots attiecīgā līguma izpildei, jo tas var 
ietekmēt līguma izpildes kvalitāti un 
rezultātā arī piedāvājuma saimniecisko 
vērtību.

norīkots attiecīgā līguma izpildei, jo tas var 
ietekmēt līguma izpildes kvalitāti un 
rezultātā arī piedāvājuma saimniecisko 
vērtību. Līgumslēdzējas iestādes 
tehniskajās specifikācijās var ietvert 
sociālos apsvērumus (t. i., ILO 
pamatkonvencijas), ja tas ir būtiski un ja 
tas ir saistīts ar līguma priekšmetu.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā sociālie apsvērumi nav pietiekami integrēti. To piemērošana būtu 
jāatļauj visos iepirkuma procesa posmos, ciktāl tie ir nepārprotami saistīti ar līguma 
priekšmetu.

Grozījums Nr. 281
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Turklāt tehniskajās specifikācijās un 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijos līgumslēdzējiem būtu jābūt 
iespējai atsaukties uz konkrētu ražošanas 
procesu, pakalpojumu sniegšanas konkrētu 
veidu vai konkrētu procesu jebkurā citā 
preces vai pakalpojuma aprites cikla 
posmā, ar nosacījumu, ka tie ir saistīti ar 
līguma priekšmetu. Lai publiskajā 
iepirkumā labāk integrētu sociālos 
apsvērumus, iepirkumu rīkotājiem var 
atļaut saimnieciski visizdevīgākā 
piedāvājuma kritērijā iekļaut 
raksturlielumus, kas saistīti ar to personu 
darba apstākļiem, kas tieši piedalās 
attiecīgajā ražošanas vai pakalpojuma 
sniegšanas procesā. Minētie raksturlielumi 
var attiekties tikai uz ražošanas procesā 
iesaistīto darbinieku veselības aizsardzību 
vai var būt paredzēti tam, lai veicinātu 
nelabvēlīgā stāvoklī nonākušu un 

(41) Turklāt tehniskajās specifikācijās un 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijos līgumslēdzējiem būtu jābūt 
iespējai atsaukties uz konkrētu ražošanas 
procesu, pakalpojumu sniegšanas konkrētu 
veidu vai konkrētu procesu jebkurā citā 
preces vai pakalpojuma aprites cikla 
posmā, ar nosacījumu, ka tie ir saistīti ar 
līguma priekšmetu. Lai publiskajā 
iepirkumā labāk integrētu sociālos 
apsvērumus, iepirkumu rīkotājiem var 
atļaut saimnieciski visizdevīgākā 
piedāvājuma kritērijā iekļaut 
raksturlielumus, kas saistīti ar to personu 
darba apstākļiem, kas tieši piedalās 
attiecīgajā ražošanas vai pakalpojuma 
sniegšanas procesā, piemēram cita starpā 
tādus raksturlielumus, kas var attiekties 
uz ražošanas procesā iesaistīto darbinieku 
veselības aizsardzību vai var būt paredzēti 
tam, lai veicinātu nelabvēlīgā stāvoklī 
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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 jomā22 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.

nonākušu un mazaizsargātām sabiedrības 
grupām piederīgu personu, arī personu ar 
invaliditāti, sociālo integrēšanu, iesaistot 
tās līguma izpildē. 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 jomā22 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.

Or. es

Grozījums Nr. 282
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Turklāt tehniskajās specifikācijās un 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijos līgumslēdzējiem būtu jābūt 
iespējai atsaukties uz konkrētu ražošanas
procesu, pakalpojumu sniegšanas 
konkrētu veidu vai konkrētu procesu 
jebkurā citā preces vai pakalpojuma 
aprites cikla posmā, ar nosacījumu, ka tie ir 
saistīti ar līguma priekšmetu. Lai 
publiskajā iepirkumā labāk integrētu 
sociālos apsvērumus, iepirkumu 
rīkotājiem var atļaut saimnieciski 
visizdevīgākā piedāvājuma kritērijā 
iekļaut raksturlielumus, kas saistīti ar to 
personu darba apstākļiem, kas tieši 
piedalās attiecīgajā ražošanas vai 
pakalpojuma sniegšanas procesā. Minētie 
raksturlielumi var attiekties tikai uz 
ražošanas procesā iesaistīto darbinieku 
veselības aizsardzību vai var būt paredzēti 
tam, lai veicinātu nelabvēlīgā stāvoklī 
nonākušu un mazaizsargātām sabiedrības 
grupām piederīgu personu, arī personu ar 
invaliditāti, sociālo integrēšanu, iesaistot 
tās līguma izpildē. Visiem līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem, 
kas ietver minētos raksturlielumus, 
jebkurā gadījumā jābūt tikai tādiem, kam 
ir tūlītēja ietekme uz darbiniekiem viņu 
darba vidē. Tie būtu jāpiemēro saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1996. gada 16. decembra Direktīvu 
96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu 
darbā pakalpojumu sniegšanas jomā22 un 
tādā veidā, kas nerada tiešu vai netiešu 
diskrimināciju pret ekonomikas 
dalībniekiem no citām dalībvalstīm vai 
trešām valstīm, kas ir nolīguma vai tādu 
brīvās tirdzniecības nolīgumu puses, kuros 
Savienība ir viena no pusēm. Attiecībā uz 
pakalpojumu līgumiem un līgumiem, kas 
saistīti ar būvdarbu projektēšanu,
līgumslēdzējām iestādēm būtu jābūt arī 
iespējai kā līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritēriju izmantot tā personāla 

(41) Turklāt tehniskajās specifikācijās un 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijos līgumslēdzējiem būtu jābūt 
iespējai atsaukties uz būvdarbu, 
pakalpojumu vai piegāžu aprites cikla
pārvēršanu naudas izteiksmē un attiecīgi 
uz sociālo un vides ilgtspēju, ar 
nosacījumu, ka šie raksturlielumi ir saistīti 
ar līguma priekšmetu. Tehniskās 
specifikācijas un līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritēriji ir jāsaprot plašākā 
nozīmē. Turklāt līgumslēdzējas iestādes 
var izmantot tehniskās specifikācijas un 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijus, lai pēc iespējas mazinātu 
nelabvēlīgas sekas sociālajā vai vides 
jomā vai lai panāktu pēc iespējas lielāku 
sociālo ietekmi un ietekmi uz vidi. Saistībā 
ar līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijiem līgumslēdzējām iestādēm 
jānodrošina iespēja ņemt vērā to, ka 
pastāv integrēta aprites cikla pieeja, kuras 
mērķis ir pēc iespējas samazināt izmaksas 
un palielināt resursu efektivitāti, kā arī 
kura būtu jāpiemēro saistībā ar būvdarbu, 
pakalpojumu vai piegāžu sniegšanu un 
tādā veidā, kas nerada tiešu vai netiešu 
diskrimināciju pret ekonomikas 
dalībniekiem no citām dalībvalstīm vai 
trešām valstīm, kas ir parakstījušas PTO 
Nolīgumu par valsts iepirkumu, vai 
ekonomikas dalībniekiem no citām trešām 
valstīm, kas ir tādu brīvās tirdzniecības 
nolīgumu puses, kuros Savienība ir viena 
no pusēm. Līgumslēdzējām iestādēm būtu 
jābūt arī iespējai kā tehniskās 
specifikācijas un līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijus izmantot tā 
personāla organizāciju, kvalifikāciju un 
pieredzi, kas norīkots attiecīgā līguma 
izpildei, jo tas var ietekmēt līguma izpildes 
kvalitāti un sociālo ilgtspēju, un rezultātā 
arī tā piedāvājuma noteikšanu, kurš 
nodrošina vislabāko rezultātu par 
samaksāto cenu. Līgumslēdzējām 
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organizāciju, kvalifikāciju un pieredzi, kas 
norīkots attiecīgā līguma izpildei, jo tas var 
ietekmēt līguma izpildes kvalitāti un 
rezultātā arī piedāvājuma saimniecisko
vērtību.

iestādēm šie apsvērumi ir jāietver 
saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijā.

Or. en

Pamatojums

Ar 2. panta 1. punkta 22. apakšpunkta grozījumu tiek ieviests termins „aprites cikls”, kas 
saistīts ar būvdarbiem, piegādēm vai pakalpojumiem izvēles dēļ, kuru izdara aprites cikla 
posmos, kas nav saistīti ar izmantošanu, ciktāl netiek zaudēta saikne ar līguma priekšmetu un 
ciktāl to piemēro no iegādes brīža. Šos apsvērumus ir paredzēts ietvert aspektos, kas veido 
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Šis grozītais apsvērums ir atsauce uz minēto 
noteikumu.

Grozījums Nr. 283
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Turklāt tehniskajās specifikācijās un 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijos līgumslēdzējiem būtu jābūt 
iespējai atsaukties uz konkrētu ražošanas 
procesu, pakalpojumu sniegšanas 
konkrētu veidu vai konkrētu procesu 
jebkurā citā preces vai pakalpojuma 
aprites cikla posmā, ar nosacījumu, ka tie 
ir saistīti ar līguma priekšmetu. Lai 
publiskajā iepirkumā labāk integrētu 
sociālos apsvērumus, iepirkumu rīkotājiem 
var atļaut saimnieciski visizdevīgākā 
piedāvājuma kritērijā iekļaut 
raksturlielumus, kas saistīti ar to personu 
darba apstākļiem, kas tieši piedalās 
attiecīgajā ražošanas vai pakalpojuma 
sniegšanas procesā. Minētie raksturlielumi 
var attiekties tikai uz ražošanas procesā 
iesaistīto darbinieku veselības aizsardzību 
vai var būt paredzēti tam, lai veicinātu 
nelabvēlīgā stāvoklī nonākušu un 

(41) Lai publiskajā iepirkumā labāk 
integrētu sociālos apsvērumus, iepirkumu 
rīkotājiem var atļaut saimnieciski 
visizdevīgākā piedāvājuma kritērijā iekļaut 
raksturlielumus, kas saistīti ar to personu 
darba apstākļiem, kas tieši piedalās 
attiecīgajā ražošanas vai pakalpojuma 
sniegšanas procesā. Minētie raksturlielumi 
var attiekties tikai uz ražošanas procesā 
iesaistīto darbinieku veselības aizsardzību 
vai var būt paredzēti tam, lai veicinātu 
nelabvēlīgā stāvoklī nonākušu un 
mazaizsargātām sabiedrības grupām 
piederīgu personu, arī personu ar 
invaliditāti, sociālo integrēšanu, iesaistot 
tās līguma izpildē. Visiem līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem, 
kas ietver minētos raksturlielumus, jebkurā 
gadījumā jābūt tikai tādiem, kam ir tūlītēja 
ietekme uz darbiniekiem viņu darba vidē. 
Tie būtu jāpiemēro saskaņā ar Eiropas 
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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 jomā22 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. 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.

Parlamenta un Padomes 1996. gada 
16. decembra Direktīvu 96/71/EK par 
darba ņēmēju norīkošanu darbā 
pakalpojumu sniegšanas jomā22 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. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 284
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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 

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

funkcionālas vai ar īstenošanu saistītas 
prasības attiecībā uz ekoloģisko vai 
sociālo seku mazināšanu, vai konkrētu 
procesu jebkurā citā preces vai 
pakalpojuma aprites cikla posmā, ar 
nosacījumu, ka tie ir saistīti ar līguma 
priekšmetu. Noteikums attiecībā uz saikni 
ar līguma priekšmetu būtu jāinterpretē 
plašā nozīmē. Tādēļ, lai publiskajā 
iepirkumā labāk integrētu sociālos 
apsvērumus, iepirkumu rīkotājiem var 
atļaut tehniskajās specifikācijās un līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijos
iekļaut raksturlielumus, kas saistīti ar to 
personu darba apstākļiem, kas tieši 
piedalās attiecīgajā ražošanas vai 
pakalpojuma sniegšanas procesā. Minētie 
raksturlielumi var attiekties, piemēram, uz 
ražošanas procesā iesaistīto darbinieku 
veselības aizsardzību, dzimumu līdztiesību
(piemēram, vienāds atalgojums, darba un 
privātās dzīves apvienošana), piekļuvi 
profesionālās apmācības pasākumiem, 
apspriešanos ar lietotājiem un to 
iesaistīšanu, cenu pieejamību, 
cilvēktiesībām, ētiski organizētu 
tirdzniecību, vai var būt paredzēti tam, lai 
veicinātu nelabvēlīgā stāvoklī nonākušu un 
mazaizsargātām sabiedrības grupām 
piederīgu personu (piemēram, ilgstoši 
bezdarbnieki, romi, migranti vai jauni un 
vecāki darba ņēmēji), 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 
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Savienība ir viena no pusēm. Attiecībā uz 
pakalpojumu līgumiem un līgumiem, kas 
saistīti ar būvdarbu projektēšanu, 
līgumslēdzējām iestādēm būtu jābūt arī 
iespējai kā tehnisko specifikāciju vai 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas
kritērijus izmantot tā personāla 
organizāciju, kvalifikāciju un pieredzi, kas 
norīkots attiecīgā līguma izpildei, jo tas var 
ietekmēt līguma izpildes kvalitāti un
ilgtspēju un rezultātā arī piedāvājuma 
saimniecisko vērtību. Līgumslēdzējas 
iestādes tehniskajās specifikācijās un 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijos drīkst iekļaut arī sociālus 
apsvērumus saistībā ar ārējiem 
sociālajiem izdevumiem, kuri ir tieši 
saistīti ar aprites ciklu un kuri ietver, 
piemēram, ražošanas ietekmi uz vidi un 
apkārtējām kopienām. Līgumslēdzējām 
iestādēm tehniskajās specifikācijās būtu 
jānosaka arī saistības attiecībā uz 
sociālajiem un nodarbinātības apstākļiem, 
veselības aizsardzību un drošību darba 
vietā, kā tās ir noteiktas ES, valsts tiesību 
aktos, normatīvajos vai administratīvajos 
noteikumos, šķīrējtiesas spriedumos, 
koplīgumos, kā arī XIV pielikumā 
minētajos starptautisko darba tiesību 
noteikumos, kurus piemēro pakalpojuma 
sniegšanas vietā; šīs saistības ir spēkā arī 
pārrobežu gadījumos, kad vienas 
dalībvalsts darba ņēmējs sniedz 
pakalpojumus citā dalībvalstī.

Or. de

Grozījums Nr. 285
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Turklāt tehniskajās specifikācijās un (41) Turklāt tehniskajās specifikācijās un 
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līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijos līgumslēdzējiem būtu jābūt 
iespējai atsaukties uz konkrētu ražošanas 
procesu, pakalpojumu sniegšanas konkrētu 
veidu vai konkrētu procesu jebkurā citā 
preces vai pakalpojuma aprites cikla 
posmā, ar nosacījumu, ka tie ir saistīti ar 
līguma priekšmetu. Lai publiskajā 
iepirkumā labāk integrētu sociālos 
apsvērumus, iepirkumu rīkotājiem var 
atļaut saimnieciski visizdevīgākā 
piedāvājuma kritērijā iekļaut 
raksturlielumus, kas saistīti ar to personu 
darba apstākļiem, kas tieši piedalās 
attiecīgajā ražošanas vai pakalpojuma 
sniegšanas procesā. Minētie raksturlielumi 
var attiekties tikai uz ražošanas procesā 
iesaistīto darbinieku veselības aizsardzību 
vai var būt paredzēti tam, lai veicinātu 
nelabvēlīgā stāvoklī nonākušu un 
mazaizsargātām sabiedrības grupām 
piederīgu personu, arī personu ar 
invaliditāti, sociālo integrēšanu, iesaistot 
tās līguma izpildē. Visiem līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem, 
kas ietver minētos raksturlielumus, jebkurā 
gadījumā jābūt tikai tādiem, kam ir tūlītēja 
ietekme uz darbiniekiem viņu darba vidē. 
Tie būtu jāpiemēro saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1996. gada 
16. decembra Direktīvu 96/71/EK par 
darba ņēmēju norīkošanu darbā 
pakalpojumu sniegšanas jomā22 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. 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.

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
un dzīvnieku labturības līmeņu 
uzlabojumu, ar nosacījumu, ka tie ir saistīti 
ar līguma priekšmetu. Lai publiskajā 
iepirkumā labāk integrētu sociālos 
apsvērumus, iepirkumu rīkotājiem var 
atļaut saimnieciski visizdevīgākā 
piedāvājuma kritērijā iekļaut 
raksturlielumus, kas saistīti ar to personu 
darba apstākļiem, kas tieši piedalās 
attiecīgajā ražošanas vai pakalpojuma 
sniegšanas procesā. Minētie raksturlielumi 
var attiekties tikai uz ražošanas procesā 
iesaistīto darbinieku veselības aizsardzību 
vai var būt paredzēti tam, lai veicinātu 
nelabvēlīgā stāvoklī nonākušu un 
mazaizsargātām sabiedrības grupām 
piederīgu personu, arī personu ar 
invaliditāti, sociālo integrēšanu, iesaistot 
tās līguma izpildē. Visiem līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem, 
kas ietver minētos raksturlielumus, jebkurā 
gadījumā jābūt tikai tādiem, kam ir tūlītēja 
ietekme uz darbiniekiem viņu darba vidē. 
Tie būtu jāpiemēro saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1996. gada 
16. decembra Direktīvu 96/71/EK par 
darba ņēmēju norīkošanu darbā 
pakalpojumu sniegšanas jomā22 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. 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 
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tās līguma izpildē.

Or. en

Grozījums Nr. 286
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Turklāt tehniskajās specifikācijās un 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijos līgumslēdzējiem būtu jābūt 
iespējai atsaukties uz konkrētu ražošanas 
procesu, pakalpojumu sniegšanas konkrētu 
veidu vai konkrētu procesu jebkurā citā 
preces vai pakalpojuma aprites cikla 
posmā, ar nosacījumu, ka tie ir saistīti ar 
līguma priekšmetu. Lai publiskajā 
iepirkumā labāk integrētu sociālos 
apsvērumus, iepirkumu rīkotājiem var 
atļaut saimnieciski visizdevīgākā 
piedāvājuma kritērijā iekļaut 
raksturlielumus, kas saistīti ar to personu 
darba apstākļiem, kas tieši piedalās 
attiecīgajā ražošanas vai pakalpojuma 
sniegšanas procesā. Minētie raksturlielumi 
var attiekties tikai uz ražošanas procesā 
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 

(41) Turklāt tehniskajās specifikācijās un 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijos līgumslēdzējiem būtu jābūt 
iespējai atsaukties uz konkrētu ražošanas 
procesu, pakalpojumu sniegšanas konkrētu 
veidu vai konkrētu procesu jebkurā citā 
preces vai pakalpojuma aprites cikla 
posmā, ar nosacījumu, ka tie ir saistīti ar 
līguma priekšmetu. Lai publiskajā 
iepirkumā labāk integrētu sociālos 
apsvērumus, iepirkumu rīkotājiem var 
atļaut saimnieciski visizdevīgākā 
piedāvājuma kritērijā iekļaut 
raksturlielumus, kas saistīti ar to personu 
darba apstākļiem un nodarbinātības 
nosacījumiem, 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 
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pakalpojumu sniegšanas jomā22 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. 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.

darba ņēmēju norīkošanu darbā 
pakalpojumu sniegšanas jomā22 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. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 287
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Turklāt tehniskajās specifikācijās un 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijos līgumslēdzējiem būtu jābūt 
iespējai atsaukties uz konkrētu ražošanas 
procesu, pakalpojumu sniegšanas konkrētu 
veidu vai konkrētu procesu jebkurā citā 
preces vai pakalpojuma aprites cikla 
posmā, ar nosacījumu, ka tie ir saistīti ar
līguma priekšmetu. Lai publiskajā 
iepirkumā labāk integrētu sociālos 
apsvērumus, iepirkumu rīkotājiem var 
atļaut saimnieciski visizdevīgākā 
piedāvājuma kritērijā iekļaut 
raksturlielumus, kas saistīti ar to personu
darba apstākļiem, kas tieši piedalās 
attiecīgajā ražošanas vai pakalpojuma 
sniegšanas procesā. Minētie 
raksturlielumi var attiekties tikai uz 
ražošanas procesā iesaistīto darbinieku 

(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, vai līguma 
priekšmeta ražošanas aprites cikla posmā. 
Lai publiskajā iepirkumā labāk integrētu 
sociālos apsvērumus, iepirkumu rīkotājiem 
var atļaut saimnieciski visizdevīgākā 
piedāvājuma kritērijā iekļaut 
raksturlielumus, kas saistīti ar darba 
apstākļiem. Līgumslēdzējas iestādes var
pieprasīt iesniegt apliecības/marķējumus, 
ko izdevušas neatkarīgas struktūras un 
kas apliecina, ka ekonomikas dalībnieks 
atbilst noteikumiem un standartiem 
veselības un drošības jomā, sociālajām un 
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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 jomā22 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. 
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.

darba tiesībām, kuras noteikusi 
Savienība, kā arī valsts tiesību aktiem un 
koplīgumiem, ko piemēro būvdarbu, 
pakalpojuma vai piegādes izpildes vietā.

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz direktīvu par norīkošanu nav vajadzīga. Ja to tomēr ietver, tad būtu jāietver arī 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīva 2008/104/EK par 
pagaidu darba aģentūrām.

Grozījums Nr. 288
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Turklāt tehniskajās specifikācijās un 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijos līgumslēdzējiem būtu jābūt 
iespējai atsaukties uz konkrētu ražošanas 
procesu, pakalpojumu sniegšanas konkrētu 
veidu vai konkrētu procesu jebkurā citā 
preces vai pakalpojuma aprites cikla 
posmā, ar nosacījumu, ka tie ir saistīti ar 
līguma priekšmetu. Lai publiskajā 
iepirkumā labāk integrētu sociālos 
apsvērumus, iepirkumu rīkotājiem var 
atļaut saimnieciski visizdevīgākā 
piedāvājuma kritērijā iekļaut 
raksturlielumus, kas saistīti ar to personu 
darba apstākļiem, kas tieši piedalās 
attiecīgajā ražošanas vai pakalpojuma 
sniegšanas procesā. Minētie raksturlielumi 
var attiekties tikai uz ražošanas procesā 
iesaistīto darbinieku veselības aizsardzību
vai var būt paredzēti tam, lai veicinātu 
nelabvēlīgā stāvoklī nonākušu un 
mazaizsargātām sabiedrības grupām 
piederīgu personu, arī personu ar 
invaliditāti, sociālo integrēšanu, iesaistot 
tās līguma izpildē. Visiem līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem, 
kas ietver minētos raksturlielumus, jebkurā 
gadījumā jābūt tikai tādiem, kam ir tūlītēja 
ietekme uz darbiniekiem viņu darba vidē. 
Tie būtu jāpiemēro saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1996. gada 
16. decembra Direktīvu 96/71/EK par 
darba ņēmēju norīkošanu darbā 
pakalpojumu sniegšanas jomā22 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. 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 

(41) Turklāt tehniskajās specifikācijās un 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijos līgumslēdzējiem būtu jābūt 
iespējai atsaukties uz konkrētu ražošanas 
procesu, pakalpojumu sniegšanas konkrētu 
veidu vai konkrētu procesu jebkurā citā 
preces vai pakalpojuma aprites cikla 
posmā, ar nosacījumu, ka tie ir saistīti ar 
līguma priekšmetu. Lai publiskajā 
iepirkumā labāk integrētu sociālos 
apsvērumus, iepirkumu rīkotājiem var 
atļaut saimnieciski visizdevīgākā 
piedāvājuma kritērijā iekļaut 
raksturlielumus, kas saistīti ar to personu 
darba apstākļiem, kas tieši piedalās 
attiecīgajā ražošanas vai pakalpojuma 
sniegšanas procesā. Šie raksturlielumi var 
attiekties uz darba apstākļiem visā 
piegādes ķēdē, kā noteikts tās valsts darba 
tiesībās un noteikumos, kurā notiek 
ražošanas procesi, un starptautiskajās 
konvencijās, kā uzskaitīts XI pielikumā, 
atkarībā no tā, kas darba ņēmējiem 
nodrošina vislielākās priekšrocības. Šie 
noteikumi ietver arī nosacījumus, kas 
paredzēti astoņās ILO pamatkonvencijās 
(biedrošanās brīvība un tiesības uz 
kolektīvām sarunām, piespiedu darbs, 
diskriminācija attiecībā uz nodarbinātību 
un profesiju, bērnu darbs); darba drošību 
un arodveselību; darba laiku; algas un 
sociālo nodrošinājumu. Minētie 
raksturlielumi var arī 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 
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grupām piederīgu personu, arī personu ar 
invaliditāti, sociālo integrēšanu, iesaistot 
tās līguma izpildē.

darba ņēmēju norīkošanu darbā 
pakalpojumu sniegšanas jomā22 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. 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.

Or. en

Pamatojums

Varētu būt lietderīgi darba apstākļus ieviest kā tehniskās specifikācijas un kā līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijus ne tikai attiecībā uz „veselības aizsardzību”; tam 
būtu jāattiecas arī uz darba apstākļiem, kas ir būtiski aspekti „pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātības” jēdzienā, kā noteikusi ILO.

Grozījums Nr. 289
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Turklāt tehniskajās specifikācijās un 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijos līgumslēdzējiem būtu jābūt 
iespējai atsaukties uz konkrētu ražošanas 
procesu, pakalpojumu sniegšanas konkrētu 
veidu vai konkrētu procesu jebkurā citā 
preces vai pakalpojuma aprites cikla 
posmā, ar nosacījumu, ka tie ir saistīti ar 
līguma priekšmetu. Lai publiskajā 
iepirkumā labāk integrētu sociālos 
apsvērumus, iepirkumu rīkotājiem var 
atļaut saimnieciski visizdevīgākā 

(41) Turklāt tehniskajās specifikācijās un 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijos līgumslēdzējiem būtu jābūt 
iespējai atsaukties uz konkrētu ražošanas 
procesu, pakalpojumu sniegšanas konkrētu 
veidu vai konkrētu procesu jebkurā citā 
preces vai pakalpojuma aprites cikla 
posmā, ar nosacījumu, ka tie ir saistīti ar 
līguma priekšmetu. Lai publiskajā 
iepirkumā labāk integrētu sociālos 
apsvērumus, iepirkumu rīkotājiem var 
atļaut saimnieciski visizdevīgākā 
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piedāvājuma kritērijā iekļaut 
raksturlielumus, kas saistīti ar to personu 
darba apstākļiem, kas tieši piedalās 
attiecīgajā ražošanas vai pakalpojuma 
sniegšanas procesā. Minētie raksturlielumi 
var attiekties tikai uz ražošanas procesā 
iesaistīto darbinieku veselības aizsardzību 
vai var būt paredzēti tam, lai veicinātu 
nelabvēlīgā stāvoklī nonākušu un 
mazaizsargātām sabiedrības grupām 
piederīgu personu, arī personu ar 
invaliditāti, sociālo integrēšanu, iesaistot 
tās līguma izpildē. Visiem līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem, 
kas ietver minētos raksturlielumus, jebkurā 
gadījumā jābūt tikai tādiem, kam ir tūlītēja 
ietekme uz darbiniekiem viņu darba vidē. 
Tie būtu jāpiemēro saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1996. gada 
16. decembra Direktīvu 96/71/EK par 
darba ņēmēju norīkošanu darbā 
pakalpojumu sniegšanas jomā22 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. 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.

piedāvājuma kritērijā iekļaut 
raksturlielumus, kas saistīti ar to personu 
darba apstākļiem, kas tieši piedalās 
attiecīgajā ražošanas vai pakalpojuma 
sniegšanas procesā. Minētie raksturlielumi 
var attiekties tikai uz ražošanas procesā 
iesaistīto darbinieku veselības aizsardzību 
vai var būt paredzēti tam, lai veicinātu 
nelabvēlīgā stāvoklī nonākušu un 
mazaizsargātām sabiedrības grupām 
piederīgu personu, arī personu ar 
invaliditāti, sociālo integrēšanu, iesaistot 
tās līguma izpildē. Visiem līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem, 
kas ietver minētos raksturlielumus, jebkurā 
gadījumā jābūt tikai tādiem, kam ir tūlītēja 
ietekme uz darbiniekiem viņu darba vidē. 
Tie būtu jāpiemēro saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1996. gada 
16. decembra Direktīvu 96/71/EK par 
darba ņēmēju norīkošanu darbā 
pakalpojumu sniegšanas jomā22 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. 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. Ņemot vērā Eiropas 
Savienības Tiesas nesen pieņemto 
judikatūru, līgumslēdzējas iestādes var 
izvēlēties līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritēriju, kas paredz, ka 
attiecīgajam produktam jābūt iegūtam 
godīgas tirdzniecības rezultātā, tostarp 
prasību, ka ražotājiem ir samaksāta 
obligātā cena un uzcenojums.

Or. en
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Grozījums Nr. 290
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Turklāt tehniskajās specifikācijās un 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijos līgumslēdzējiem būtu jābūt 
iespējai atsaukties uz konkrētu ražošanas 
procesu, pakalpojumu sniegšanas konkrētu 
veidu vai konkrētu procesu jebkurā citā 
preces vai pakalpojuma aprites cikla 
posmā, ar nosacījumu, ka tie ir saistīti ar 
līguma priekšmetu. Lai publiskajā 
iepirkumā labāk integrētu sociālos 
apsvērumus, iepirkumu rīkotājiem var 
atļaut saimnieciski visizdevīgākā 
piedāvājuma kritērijā iekļaut 
raksturlielumus, kas saistīti ar to personu 
darba apstākļiem, kas tieši piedalās 
attiecīgajā ražošanas vai pakalpojuma 
sniegšanas procesā. Minētie 
raksturlielumi var attiekties tikai uz 
ražošanas procesā 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 jomā22 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. 

(41) Turklāt tehniskajās specifikācijās 
līgumslēdzējiem būtu jābūt iespējai 
atsaukties uz konkrētu ražošanas procesu, 
pakalpojumu sniegšanas konkrētu veidu 
vai konkrētu procesu jebkurā citā preces 
vai pakalpojuma aprites cikla posmā, ar 
nosacījumu, ka tie ir saistīti ar līguma 
priekšmetu un proporcionāli līguma 
vērtībai un mērķiem.
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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.

Or. en

(Skatiet 40. un 66. pantu.)

Pamatojums

Atsauce uz „ražošanas procesu” vai „jebkuru citu aprites cikla posmu” tehniskajās 
specifikācijas un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijos ir pārāk neskaidra un 
palielina līgumslēdzēju iestāžu rīcības brīvību uz pārredzamības un efektīvas konkurences 
rēķina. Varētu viegli pārkāpt principu, ka ir jānodrošina saikne ar līguma priekšmetu.

Grozījums Nr. 291
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu 
piedāvājumi, kas šķiet nepamatoti lēti, 
iespējams, balstās uz tehniski, ekonomiski 
vai juridiski kļūdainiem pieņēmumiem vai 
praksi. Lai novērstu iespējamos trūkumus 
līguma izpildes laikā, būtu jānosaka 
pienākums līgumslēdzējām iestādēm 
pieprasīt norādītās cenas paskaidrojumu, ja 
piedāvājuma cenas ir būtiski zemākas par 
citu pretendentu pieprasītajām cenām. Ja 
pretendents nevar sniegt pietiekošu 
paskaidrojumu, līgumslēdzējai iestādei 
būtu jābūt tiesībām noraidīt piedāvājumu. 
Noraidījumam būtu jābūt obligātam 
gadījumos, kad līgumslēdzēja iestāde ir 
konstatējusi, ka nepamatoti zemā pieprasītā 
cena izriet no neatbilstības Savienības 
sociālo, darba vai vides tiesību aktu, vai 

(42) Būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu 
piedāvājumi, kas šķiet nepamatoti lēti, 
iespējams, balstās uz tehniski, ekonomiski 
vai juridiski kļūdainiem pieņēmumiem vai 
praksi. Lai novērstu iespējamos trūkumus 
līguma izpildes laikā, būtu jānosaka 
pienākums līgumslēdzējām iestādēm 
pieprasīt norādītās cenas paskaidrojumu, ja 
piedāvājuma cenas ir būtiski zemākas par 
citu pretendentu pieprasītajām cenām. Ja 
pretendents nevar sniegt pietiekošu 
paskaidrojumu, līgumslēdzējai iestādei 
būtu jānoraida piedāvājums. 
Noraidījumam būtu jābūt obligātam 
gadījumos, kad līgumslēdzēja iestāde ir 
konstatējusi, ka nepamatoti zemā pieprasītā 
cena izriet no neatbilstības Savienības 
tiesību aktiem vides jomā vai saistībām 
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starptautisko darba tiesību noteikumu
jomā.

attiecībā uz sociālajiem un nodarbinātības 
apstākļiem, veselības aizsardzību un 
drošību darba vietā, kā tās ir noteiktas ES, 
valsts tiesību aktos, normatīvajos vai 
administratīvajos noteikumos, šķīrējtiesas 
spriedumos, koplīgumos, kā arī 
XIV pielikumā minētajos starptautisko 
darba tiesību noteikumos, kurus piemēro 
pakalpojuma sniegšanas vietā; šīs 
saistības ir spēkā arī pārrobežu 
gadījumos, kad vienas dalībvalsts darba 
ņēmējs sniedz pakalpojumus citā 
dalībvalstī.

Or. de

Grozījums Nr. 292
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

īstenot bezdarbnieku vai jauniešu 
apmācības pasākumus, panākt atbilstību 
Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) 
galvenajām konvencijām, pat ja šīs 
konvencijas nav pārņemtas valsts tiesību 
aktos, un pieņemt darbā lielāku skaitu 
mazaizsargātu personu, nekā tas prasīts 
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valsts tiesību aktos. valsts tiesību aktos. Līguma izpildes 
nosacījumus var sagatavot saskaņā ar 
Komisijas 2010. gada oktobra 
rokasgrāmatu Sociāls „iepirkums” –
Rokasgrāmata sociālo apsvērumu 
ietveršanai publiskajos iepirkumos 
(SEC(2010)1258 galīgā redakcija).

Or. da

Grozījums Nr. 293
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

(43) Līguma izpildes nosacījumi atbilst šai 
direktīvai, ja tie nav tieši vai netieši 
diskriminējoši, ir 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. Saistībā ar 
pienākumiem attiecībā uz sociālajiem un 
nodarbinātības apstākļiem, veselības 
aizsardzību un drošību darba vietā, kā tie 
ir noteikti ES, valsts tiesību aktos, 
normatīvajos vai administratīvajos 
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noteikumos, šķīrējtiesas spriedumos, 
koplīgumos, kā arī XIV pielikumā 
minētajos starptautisko darba tiesību 
noteikumos, kurus piemēro pakalpojuma 
sniegšanas vietā, līgumslēdzējām iestādēm 
tehniskajās specifikācijās būtu jāparedz 
noteikumi, ar kuriem līguma izpildes 
punktos tiek nodrošināts atbilstīgs 
aizsardzības līmenis.

Or. de

Grozījums Nr. 294
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

(43) Līguma izpildes nosacījumi atbilst šai 
direktīvai, ja tie nav tieši vai netieši 
diskriminējoši, ir tieši saistīti ar līguma 
priekšmetu un ir norādīti paziņojumā par 
līgumu, iepriekšējā informatīvā 
paziņojumā, ko izmanto iepirkuma 
izsludināšanai, vai iepirkuma procedūras 
dokumentos. To mērķis var jo īpaši būt 
profesionālā apmācība uz vietas vai tādu 
cilvēku nodarbināšana, kam ir sevišķi grūti 
integrēties.

Or. en
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Grozījums Nr. 295
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

(43) Līguma izpildes nosacījumi atbilst šai 
direktīvai, ja tie nav tieši vai netieši 
diskriminējoši, ir saistīti ar līguma vai 
ražošanas priekšmetu un ir norādīti 
paziņojumā par līgumu, iepriekšējā 
informatīvā paziņojumā, ko izmanto 
iepirkuma izsludināšanai, vai iepirkuma 
procedūras dokumentos. Konkrēti to 
mērķis var 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, it sevišķi ILO 
94. konvencijai, pat ja šīs konvencijas nav 
pārņemtas valsts tiesību aktos, un pieņemt 
darbā lielāku skaitu mazaizsargātu personu, 
nekā tas prasīts valsts tiesību aktos.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums uzsver ILO 94. konvencijas par darbaspēka klauzulām (publiskie līgumi), kas 
reglamentē tieši publisko iepirkumu. ES ir jāievēro ILO standarti.

Grozījums Nr. 296
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

(43) Līguma izpildes nosacījumi atbilst šai 
direktīvai, ja tie nav tieši vai netieši 
diskriminējoši, ir saistīti ar līguma 
priekšmetu un ir norādīti paziņojumā, ko 
izmanto iepirkuma izsludināšanai, vai 
iepirkuma procedūras dokumentos. 
Konkrēti to mērķis var būt profesionālās 
apmācība uz vietas vai profesionālā 
apmācība. Var minēt, piemēram, līguma 
izpildes laikā piemērojamās prasības, proti,
īstenot bezdarbnieku vai jauniešu 
apmācības pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Svītrotais teksts varētu pasliktināt saikni ar līguma priekšmetu.

Grozījums Nr. 297
Louis Grech

Direktīvas priekšlikums
43.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43a) Eiropas Komisijai ir dalībvalstīm 
jāpalīdz MVU nodrošināt apmācību un 
ieteikumus par konkursa dialogu, sniedzot 
tā izmantošanas piemērus un parādot tā 
vērtību, lai veicinātu iesaistīšanos.
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Or. en

Grozījums Nr. 298
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
43.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43a) Lai nodrošinātu publisko iepirkumu 
pareizu darbību, apakšuzņēmuma līgumu 
instrumentam jābūt atbilstoši 
reglamentētam. Līgumslēdzējam būtu 
jābūt informētam par iespējamām līguma 
daļām, kuras piedāvātājs gatavojas uzticēt 
apakšuzņēmējam, kā arī par ieteiktajiem 
apakšuzņēmējiem saistībā ar 
iesniegtajiem piedāvājumiem. Visām 
izmaiņām, ko apakšuzņēmuma līgumu 
ķēde rada pašreizējā līgumā, būtu 
jāgarantē līdzvērtīga līguma darbība tai, 
kas noteikta iesniegtajā piedāvājumā, un 
tā jānodrošina līgumslēdzējam. 
Līgumslēdzējam būtu jāveic tiešs 
maksājums apakšuzņēmējiem, ja to atļauj 
līguma saturs. Visbeidzot jāizveido 
solidāras atbildības („joint and several 
liability”) sistēma apakšuzņēmuma 
līgumu ķēdē un šajā ķēdē var ietvert ne 
vairāk kā trīs secīgus vertikālus 
apakšuzņēmuma līgumus.

Or. it

Grozījums Nr. 299
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
44.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44a) Dalībvalstis var piemērot līguma 
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klauzulas, kurās ietverti noteikumi par 
koplīgumu ievērošanu, ja tas ir minēts 
līgumslēdzējas iestādes konkursa 
paziņojumā vai līguma nosacījumos, lai 
nodrošinātu pārskatāmības principa 
ievērošanu.

Or. da

Grozījums Nr. 300
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
44.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44b) Direktīvas noteikumos jāņem vērā 
dalībvalstu atšķirīgie darba tirgus modeļi, 
tostarp tādi darba tirgus modeļi, kuros 
darbojas koplīgumi.

Or. da

Grozījums Nr. 301
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(44) Publiskā līguma izpildes laikā ir 
piemērojami spēkā esošie Savienības un 
valsts tiesību akti, noteikumi un koplīgumi 
par nodarbinātības nosacījumiem, personu 
ar invaliditāti integrēšanu darba tirgū un 
darba drošību ar nosacījumu, ka šie 
noteikumi un to piemērošana atbilst 
Savienības tiesību aktiem. Pārrobežu 
situācijās, kad vienas dalībvalsts darba 
ņēmēji sniedz pakalpojumus citā 
dalībvalstī, lai izpildītu publisku līgumu, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 



AM\908710LV.doc 123/214 PE492.857v01-00

LV

norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas 
jomā23 ir paredzēti obligātie nosacījumi, 
kas uzņēmējvalstī ir jāievēro attiecībās ar 
norīkoto darba ņēmēju. Ja valsts tiesību 
aktos ir paredzēti attiecīgi noteikumi, tad 
minēto pienākumu nepildīšanu var uzskatīt 
par smagu pārkāpumu no ekonomikas 
dalībnieka puses, kas var novest pie 
ekonomikas dalībnieka izslēgšanas no 
dalības publiska līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas procedūrā.

1996. gada 16. decembra 
Direktīvā 96/71/EK par darba ņēmēju 
norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas 
jomā23 ir paredzēti obligātie nosacījumi, 
kas uzņēmējvalstī ir jāievēro attiecībās ar 
norīkoto darba ņēmēju. Ja valsts tiesību 
aktos ir paredzēti attiecīgi noteikumi, tad 
minēto pienākumu nepildīšanu var uzskatīt 
par smagu pārkāpumu no ekonomikas 
dalībnieka puses, kas var novest pie 
ekonomikas dalībnieka izslēgšanas no 
dalības publiska līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas procedūrā.

Or. es

Grozījums Nr. 302
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
48.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48a) Līgumslēdzējām iestādēm jāievēro 
maksājumu kavējumi, kā noteikts 
Direktīvā 2011/7/ES.

Or. en

Grozījums Nr. 303
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Novērtējums ir parādījis, ka 
dalībvalstis konsekventi un sistemātiski 
neuzrauga publiskā iepirkuma noteikumu 
īstenošanu un darbību. Tas negatīvi 
ietekmē šajās direktīvās paredzēto 
noteikumu pareizu īstenošanu, un šāda 

svītrots
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negatīva ietekme rada būtiskas izmaksas 
un nenoteiktību. Vairākas dalībvalstis ir 
norīkojušas valsts centrālo struktūru 
publiskā iepirkuma jautājumu 
risināšanai, taču dalībvalstīs būtiski 
atšķiras šādām struktūrām uzticētie 
uzdevumi. Skaidrāki, konsekventāki un 
autoritatīvāki uzraudzības un kontroles 
mehānismi paplašinātu zināšanas par 
iepirkuma noteikumu darbību, uzlabotu 
tiesisko noteiktību uzņēmumiem un 
līgumslēdzējām iestādēm un veicinātu 
vienlīdzīgu konkurences apstākļu izveidi. 
Šādi mehānismi varētu būt instrumenti 
problēmu konstatēšanai un agrīnai 
risināšanai, jo īpaši attiecībā uz 
Savienības līdzfinansētiem projektiem, un 
strukturālu nepilnību noteikšanai. Ir īpaši 
svarīgi koordinēt šos mehānismus, lai 
nodrošinātu publiskā iepirkuma politikas 
konsekventu piemērošanu, kontroli un 
uzraudzību, kā arī iepirkuma politikas 
rezultātu sistēmisku novērtēšanu visā 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 304
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Novērtējums ir parādījis, ka 
dalībvalstis konsekventi un sistemātiski 
neuzrauga publiskā iepirkuma noteikumu
īstenošanu un darbību. Tas negatīvi 
ietekmē šajās direktīvās paredzēto 
noteikumu pareizu īstenošanu, un šāda 
negatīva ietekme rada būtiskas izmaksas
un nenoteiktību. Vairākas dalībvalstis ir 
norīkojušas valsts centrālo struktūru 
publiskā iepirkuma jautājumu 
risināšanai, taču dalībvalstīs būtiski 

(49) Novērtējums ir parādījis, ka joprojām 
ir iespējami būtiski uzlabojumi saistībā ar 
Savienības publiskā iepirkuma noteikumu 
piemērošanu. Lai panāktu noteikumu 
efektīvāku un konsekventāku 
piemērošanu, no vienas puses, ir būtiski 
gūt labu priekšstatu par iespējamām 
strukturālajām problēmām un vispārējām 
pieejām valsts iepirkuma politikā, lai 
mērķtiecīgāk risinātu iespējamās 
problēmas. Šis priekšstats jāgūst, īstenojot 
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atšķiras šādām struktūrām uzticētie 
uzdevumi. Skaidrāki, konsekventāki un 
autoritatīvāki uzraudzības un kontroles 
mehānismi paplašinātu zināšanas par
iepirkuma noteikumu darbību, uzlabotu 
tiesisko noteiktību uzņēmumiem un 
līgumslēdzējām iestādēm un veicinātu
vienlīdzīgu konkurences apstākļu izveidi.
Šādi mehānismi varētu būt instrumenti 
problēmu konstatēšanai un agrīnai 
risināšanai, jo īpaši attiecībā uz 
Savienības līdzfinansētiem projektiem, un 
strukturālu nepilnību noteikšanai. Ir īpaši 
svarīgi koordinēt šos mehānismus, lai 
nodrošinātu publiskā iepirkuma politikas 
konsekventu piemērošanu, kontroli un 
uzraudzību, kā arī iepirkuma politikas 
rezultātu sistēmisku novērtēšanu visā 
Savienībā.

atbilstīgu uzraudzību, kuras rezultātus 
būtu regulāri jāpublicē, lai nodrošinātu 
informētas debates par iepirkuma 
noteikumu un prakses iespējamiem 
uzlabojumiem. No otras puses, labāki 
ieteikumi un palīdzība līgumslēdzējām 
iestādēm un ekonomikas dalībniekiem arī 
varētu būtiski palīdzēt uzlabot publiskā 
iepirkuma efektivitāti, pateicoties labākām 
zināšanām, lielākai tiesiskajai noteiktībai 
un iepirkuma prakšu profesionalizācijai; 
šādi ieteikumi līgumslēdzējām iestādēm 
un ekonomikas dalībniekiem ir 
jānodrošina vienmēr, kad tas šķiet 
vajadzīgs, lai nodrošinātu noteikumu 
pareizu piemērošanu.

Or. en

Pamatojums

Alternatīvi priekšlikumi par pārvaldību.

Grozījums Nr. 305
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Novērtējums ir parādījis, ka 
dalībvalstis konsekventi un sistemātiski 
neuzrauga publiskā iepirkuma noteikumu 
īstenošanu un darbību. Tas negatīvi 
ietekmē šajās direktīvās paredzēto 
noteikumu pareizu īstenošanu, un šāda 
negatīva ietekme rada būtiskas izmaksas un 
nenoteiktību. Vairākas dalībvalstis ir 
norīkojušas valsts centrālo struktūru 
publiskā iepirkuma jautājumu 
risināšanai, taču dalībvalstīs būtiski 
atšķiras šādām struktūrām uzticētie 

(49) Novērtējums ir parādījis, ka 
dalībvalstis konsekventi un sistemātiski 
neuzrauga publiskā iepirkuma noteikumu 
īstenošanu un darbību. Tas negatīvi 
ietekmē šajās direktīvās paredzēto 
noteikumu pareizu īstenošanu, un šāda 
negatīva ietekme rada būtiskas izmaksas un 
nenoteiktību. Tādēļ dalībvalstīm būtu 
jāpastiprina savi uzraudzības pasākumi
un neskaidrību gadījumā tām vajadzētu 
nekavējoties prasīt Komisijai 
skaidrojumus. Turklāt Eiropas Komisijai 
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uzdevumi. Skaidrāki, konsekventāki un 
autoritatīvāki uzraudzības un kontroles 
mehānismi paplašinātu zināšanas par 
iepirkuma noteikumu darbību, uzlabotu 
tiesisko noteiktību uzņēmumiem un 
līgumslēdzējām iestādēm un veicinātu 
vienlīdzīgu konkurences apstākļu izveidi. 
Šādi mehānismi varētu būt instrumenti 
problēmu konstatēšanai un agrīnai 
risināšanai, jo īpaši attiecībā uz 
Savienības līdzfinansētiem projektiem, un 
strukturālu nepilnību noteikšanai. Ir īpaši 
svarīgi koordinēt šos mehānismus, lai 
nodrošinātu publiskā iepirkuma politikas 
konsekventu piemērošanu, kontroli un 
uzraudzību, kā arī iepirkuma politikas 
rezultātu sistēmisku novērtēšanu visā 
Savienībā.

reizi gadā ir jāsniedz ziņojums par to, kādi 
paskaidrojumi ir prasīti, par Eiropas 
Savienības Tiesas jaunāko judikatūru un 
par biežāk saņemtajām sūdzībām saistībā 
ar šīs direktīvas īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 306
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Dalībvalstīm būtu jānorīko vienota 
valsts iestāde, kas ir atbildīga par publiskā 
iepirkuma uzraudzību, īstenošanu un 
kontroli. Šādas centrālās struktūras rīcībā 
būtu jābūt tiešai un savlaicīgai 
informācijai, it sevišķi saistībā ar 
dažādām problēmām, kas skar publiskā 
iepirkuma tiesību aktu īstenošanu. Tai 
būtu jāspēj sniegt tūlītēju atgriezenisko 
saiti par politikas darbību un 
iespējamajiem trūkumiem valstu tiesību 
aktos un praksē un veicināt risinājumu 
ātru noteikšanu. Lai efektīvi cīnītos pret 
korupciju un krāpšanu, šai centrālajai 
struktūrai un sabiedrībai kopumā būtu 
jābūt iespējai iepazīties ar noslēgto 
līgumu tekstu. Tāpēc līgumi ar augstu 

svītrots
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vērtību turpmāk būtu jāsūta pārraudzības 
struktūrai, nodrošinot iespēju 
ieinteresētajām personām piekļūt šiem 
dokumentiem, ja nav apdraudētas 
likumīgas publiskās vai privātās intereses.

Or. en

Pamatojums

Šie panti rada nevajadzīgus administratīvos slogus. Iekšējās pārvaldes organizācija ir 
dalībvalstu ziņā. Dalībvalstis var izlemt izveidot pārraudzības struktūru (84. pants) bez 
Eiropas regulējuma. Direktīvas 84. pants ir pretrunā subsidiaritātes principam.

Grozījums Nr. 307
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Dalībvalstīm būtu jānorīko vienota 
valsts iestāde, kas ir atbildīga par publiskā 
iepirkuma uzraudzību, īstenošanu un 
kontroli. Šādas centrālās struktūras rīcībā 
būtu jābūt tiešai un savlaicīgai 
informācijai, it sevišķi saistībā ar 
dažādām problēmām, kas skar publiskā 
iepirkuma tiesību aktu īstenošanu. Tai 
būtu jāspēj sniegt tūlītēju atgriezenisko 
saiti par politikas darbību un 
iespējamajiem trūkumiem valstu tiesību 
aktos un praksē un veicināt risinājumu 
ātru noteikšanu. Lai efektīvi cīnītos pret 
korupciju un krāpšanu, šai centrālajai 
struktūrai un sabiedrībai kopumā būtu 
jābūt iespējai iepazīties ar noslēgto 
līgumu tekstu. Tāpēc līgumi ar augstu 
vērtību turpmāk būtu jāsūta pārraudzības 
struktūrai, nodrošinot iespēju 
ieinteresētajām personām piekļūt šiem 
dokumentiem, ja nav apdraudētas 
likumīgas publiskās vai privātās intereses.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Alternatīvi priekšlikumi par pārvaldību. Šāda struktūra ir pretrunā subsidiaritātes principam 
un to būtu neiespējami izveidot dalībvalstīs ar decentralizētajām administrācijām un 
federālām struktūrām.

Grozījums Nr. 308
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Dalībvalstīm būtu jānorīko vienota 
valsts iestāde, kas ir atbildīga par publiskā 
iepirkuma uzraudzību, īstenošanu un 
kontroli. Šādas centrālās struktūras rīcībā 
būtu jābūt tiešai un savlaicīgai 
informācijai, it sevišķi saistībā ar 
dažādām problēmām, kas skar publiskā 
iepirkuma tiesību aktu īstenošanu. Tai 
būtu jāspēj sniegt tūlītēju atgriezenisko 
saiti par politikas darbību un 
iespējamajiem trūkumiem valstu tiesību 
aktos un praksē un veicināt risinājumu 
ātru noteikšanu. Lai efektīvi cīnītos pret 
korupciju un krāpšanu, šai centrālajai 
struktūrai un sabiedrībai kopumā būtu 
jābūt iespējai iepazīties ar noslēgto 
līgumu tekstu. Tāpēc līgumi ar augstu 
vērtību turpmāk būtu jāsūta pārraudzības 
struktūrai, nodrošinot iespēju 
ieinteresētajām personām piekļūt šiem 
dokumentiem, ja nav apdraudētas 
likumīgas publiskās vai privātās intereses.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 309
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
50. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Dalībvalstīm būtu jānorīko vienota 
valsts iestāde, kas ir atbildīga par publiskā 
iepirkuma uzraudzību, īstenošanu un 
kontroli. Šādas centrālās struktūras rīcībā 
būtu jābūt tiešai un savlaicīgai 
informācijai, it sevišķi saistībā ar 
dažādām problēmām, kas skar publiskā 
iepirkuma tiesību aktu īstenošanu. Tai 
būtu jāspēj sniegt tūlītēju atgriezenisko 
saiti par politikas darbību un 
iespējamajiem trūkumiem valstu tiesību 
aktos un praksē un veicināt risinājumu 
ātru noteikšanu. Lai efektīvi cīnītos pret 
korupciju un krāpšanu, šai centrālajai 
struktūrai un sabiedrībai kopumā būtu 
jābūt iespējai iepazīties ar noslēgto 
līgumu tekstu. Tāpēc līgumi ar augstu 
vērtību turpmāk būtu jāsūta pārraudzības 
struktūrai, nodrošinot iespēju 
ieinteresētajām personām piekļūt šiem 
dokumentiem, ja nav apdraudētas 
likumīgas publiskās vai privātās intereses.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pienākuma piemērošana dalībvalstīm izveidot papildu struktūras ir nesamērīgs pasākums. 
Turklāt šādai struktūrai piešķirtās dažādās kompetences jomas, piemēram, pārraudzība, 
koordinācija un ziņojumu sniegšana, var radīt interešu konfliktu.

Grozījums Nr. 310
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Dalībvalstīm būtu jānorīko vienota 
valsts iestāde, kas ir atbildīga par publiskā 
iepirkuma uzraudzību, īstenošanu un 
kontroli. Šādas centrālās struktūras rīcībā 

svītrots
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būtu jābūt tiešai un savlaicīgai 
informācijai, it sevišķi saistībā ar 
dažādām problēmām, kas skar publiskā 
iepirkuma tiesību aktu īstenošanu. Tai 
būtu jāspēj sniegt tūlītēju atgriezenisko 
saiti par politikas darbību un 
iespējamajiem trūkumiem valstu tiesību 
aktos un praksē un veicināt risinājumu 
ātru noteikšanu. Lai efektīvi cīnītos pret 
korupciju un krāpšanu, šai centrālajai 
struktūrai un sabiedrībai kopumā būtu 
jābūt iespējai iepazīties ar noslēgto 
līgumu tekstu. Tāpēc līgumi ar augstu 
vērtību turpmāk būtu jāsūta pārraudzības 
struktūrai, nodrošinot iespēju 
ieinteresētajām personām piekļūt šiem 
dokumentiem, ja nav apdraudētas 
likumīgas publiskās vai privātās intereses.

Or. en

(Skatiet 84. panta svītrojumu.)

Grozījums Nr. 311
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Iespējams, ne visām līgumslēdzējām 
iestādēm ir iekšējā zinātība, lai risinātu 
saimnieciski 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 
līgumslēdzējām iestādēm nodrošina 
tehnisko palīdzību; no otras puses, 
uzņēmumam, jo īpaši MVU, būtu jāgūst 
labums no administratīvās palīdzības, it 
sevišķi tad, ja tas piedalās pārrobežu 
iepirkuma procedūrās.

(51) Jebkurai ieinteresētajai personai 
būtu jānodrošina tiesības ziņot 
kompetentajai iestādei vai tiesai par šīs 
direktīvas pārkāpumiem. Dalībvalstīm 
jānodrošina, ka ir iespēja vērsties pie 
uzraudzības iestādēm, nozaru 
pārraudzības iestādēm, pašvaldības, 
reģionālajām vai valsts konkurences vai 
revīzijas iestādēm, ombuda un, ja tādas ir, 
valsts pārraudzības iestādēm.
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Or. en

Pamatojums

Vienkāršošana.

Grozījums Nr. 312
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Uzraudzības, pārraudzības un
atbalsta struktūras vai mehānismi jau 
darbojas valstu līmenī, un tos, protams, 
var izmantot, lai nodrošinātu publiskā
iepirkuma uzraudzību, īstenošanu un
kontroli un lai līgumslēdzējām iestādēm 
un ekonomikas dalībniekiem nodrošinātu 
vajadzīgo atbalstu.

(52) Lēmumu pieņemšanas izsekojamība
un pārredzamība iepirkuma procedūrās ir 
būtiska, lai nodrošinātu procedūru 
pareizību, tostarp korupcijas un
krāpšanas efektīvu apkarošanu. 
Līgumslēdzējām iestādēm ir jāglabā to 
noslēgto līgumu kopijas, kam ir augsta 
vērtība, lai tās ieinteresētajām personām 
varētu nodrošināt pieeju šiem 
dokumentiem saskaņā ar piemērojamiem 
noteikumiem par dokumentu pieejamību. 
Turklāt iepirkuma ziņojumā būtu 
jāuzskaita atsevišķi iepirkuma procedūru 
būtiskākie elementi un lēmumi. Lai 
ierobežotu administratīvos slogus, 
iepirkuma ziņojumā būtu jāatsaucas uz 
informāciju, kas jau ir ietverta 
attiecīgajos paziņojumos par līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu. Būtu arī 
jāuzlabo šo paziņojumu publicēšanai 
paredzētās elektroniskās sistēmas, ko 
pārvalda Komisija, lai atvieglotu datu 
ievadīšanu, vienlaikus vienkāršojot 
ziņojumu iegūšanu un datu apmaiņu 
starp sistēmām.

Or. en

Pamatojums

Alternatīvi priekšlikumi par pārvaldību.
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Grozījums Nr. 313
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Ir vajadzīga efektīva sadarbība, lai 
nodrošinātu konsekventas konsultācijas 
un praksi visās dalībvalstīs un Savienībā. 
Uzraudzības, īstenošanas, kontroles un 
tehniskās palīdzības nodrošināšanai 
norīkotajām struktūrām būtu jābūt 
iespējai apmainīties ar informāciju un 
sadarboties; tādā pašā sakarībā katras 
dalībvalsts norīkotajai valsts iestādei būtu 
jādarbojas kā noteicošajam 
kontaktpunktam saziņai ar Komisijas 
dienestiem, lai nodrošinātu datu 
apkopošanu, informācijas apmaiņu un 
Savienības publiskā iepirkuma tiesību 
aktu īstenošanas uzraudzību.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Alternatīvi priekšlikumi par pārvaldību.

Grozījums Nr. 314
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Ir vajadzīga efektīva sadarbība, lai 
nodrošinātu konsekventas konsultācijas un 
praksi visās dalībvalstīs un Savienībā. 
Uzraudzības, īstenošanas, kontroles un 
tehniskās palīdzības nodrošināšanai 
norīkotajām struktūrām būtu jābūt iespējai 

(53) Ir vajadzīga efektīva sadarbība, lai 
nodrošinātu konsekventas konsultācijas un 
praksi visās dalībvalstīs un Savienībā. 
Tehniskās palīdzības nodrošināšanai 
norīkotajām struktūrām būtu jābūt iespējai 
apmainīties ar informāciju un sadarboties.
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apmainīties ar informāciju un sadarboties;
tādā pašā sakarībā katras dalībvalsts 
norīkotajai valsts iestādei būtu jādarbojas 
kā noteicošajam kontaktpunktam saziņai 
ar Komisijas dienestiem, lai nodrošinātu 
datu apkopošanu, informācijas apmaiņu 
un Savienības publiskā iepirkuma tiesību 
aktu īstenošanas uzraudzību.

Or. en

Pamatojums

Šie panti rada nevajadzīgus administratīvos slogus. Iekšējās pārvaldes organizācija ir 
dalībvalstu ziņā. Dalībvalstis var izlemt izveidot pārraudzības struktūru (84. pants) bez 
Eiropas regulējuma. Direktīvas 84. pants ir pretrunā subsidiaritātes principam.

Grozījums Nr. 315
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Ir vajadzīga efektīva sadarbība, lai 
nodrošinātu konsekventas konsultācijas un 
praksi visās dalībvalstīs un Savienībā. 
Uzraudzības, īstenošanas, kontroles un 
tehniskās palīdzības nodrošināšanai 
norīkotajām struktūrām būtu jābūt iespējai 
apmainīties ar informāciju un sadarboties; 
tādā pašā sakarībā katras dalībvalsts 
norīkotajai valsts iestādei būtu jādarbojas 
kā noteicošajam kontaktpunktam saziņai 
ar Komisijas dienestiem, lai nodrošinātu 
datu apkopošanu, informācijas apmaiņu 
un Savienības publiskā iepirkuma tiesību 
aktu īstenošanas uzraudzību.

(53) Ir vajadzīga efektīva sadarbība, lai 
nodrošinātu konsekventas konsultācijas un 
praksi visās dalībvalstīs un Savienībā. 
Uzraudzības, īstenošanas, kontroles un 
tehniskās palīdzības nodrošināšanai 
norīkotajām struktūrām būtu jābūt iespējai 
apmainīties ar informāciju un sadarboties.

Or. en

Grozījums Nr. 316
Louis Grech
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Direktīvas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Ir vajadzīga efektīva sadarbība, lai 
nodrošinātu konsekventas konsultācijas un 
praksi visās dalībvalstīs un Savienībā. 
Uzraudzības, īstenošanas, kontroles un 
tehniskās palīdzības nodrošināšanai 
norīkotajām struktūrām būtu jābūt iespējai 
apmainīties ar informāciju un sadarboties; 
tādā pašā sakarībā katras dalībvalsts 
norīkotajai valsts iestādei būtu jādarbojas 
kā noteicošajam kontaktpunktam saziņai ar 
Komisijas dienestiem, lai nodrošinātu datu 
apkopošanu, informācijas apmaiņu un 
Savienības publiskā iepirkuma tiesību aktu 
īstenošanas uzraudzību.

(53) Ir vajadzīga efektīva sadarbība, lai 
nodrošinātu konsekventas konsultācijas un 
praksi visās dalībvalstīs un Savienībā. 
Uzraudzības, īstenošanas, kontroles un 
tehniskās palīdzības nodrošināšanai 
norīkotajām struktūrām būtu jābūt iespējai 
apmainīties ar informāciju un sadarboties; 
tādā pašā sakarībā katras dalībvalsts 
norīkotajai valsts iestādei būtu jādarbojas 
kā noteicošajam kontaktpunktam saziņai ar 
Komisijas dienestiem, lai nodrošinātu datu 
apkopošanu, informācijas apmaiņu un 
Savienības publiskā iepirkuma tiesību aktu 
īstenošanas uzraudzību. Eiropas Komisijai 
ir jāatbalsta dalībvalstis, nodrošinot 
ieteikumus, apmācību un palīdzības 
dienesta pakalpojumus iepirkuma procesa 
gaitā, lai veicinātu pārrobežu iepirkumu.

Or. en

Grozījums Nr. 317
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Lai ņemtu vērā straujo tehnisko, 
ekonomisko un regulējuma attīstību, 
Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu attiecībā uz vairākiem 
šīs direktīvas nebūtiskiem elementiem. 
Faktiski, tā kā ir jānodrošina atbilstība 
starptautiskiem nolīgumiem, Komisija būtu 
jāpilnvaro grozīt robežvērtību 
aprēķināšanas metožu tehniskās 
procedūras, kā arī periodiski pārskatīt 

(54) Lai ņemtu vērā straujo tehnisko, 
ekonomisko un regulējuma attīstību, 
Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu attiecībā uz vairākiem 
šīs direktīvas nebūtiskiem elementiem. 
Faktiski, tā kā ir jānodrošina atbilstība 
starptautiskiem nolīgumiem, Komisija būtu 
jāpilnvaro grozīt robežvērtību 
aprēķināšanas metožu tehniskās 
procedūras, kā arī periodiski pārskatīt 
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pašas robežvērtības un pielāgot V un 
XI pielikumu; centrālo pārvaldes iestāžu 
saraksti mainās, jo notiek administratīvas 
izmaiņas valsts līmenī. Par tām informē 
Komisiju, kas būtu jāpilnvaro pielāgot 
I pielikumu; ir iespējamas regulatīvas 
izmaiņas atsaucēs uz CPV nomenklatūru 
ES līmenī, un šīs izmaiņas ir jāatspoguļo 
šīs direktīvas tekstā; elektroniskās 
saņemšanas ierīču tehniskie dati un 
raksturlielumi būtu jāatjaunina atbilstīgi 
tehnoloģijas attīstībai un 
administratīvajām vajadzībām; Komisija 
arī jāpilnvaro izstrādāt obligātus tehniskos 
standartus attiecībā uz elektronisko saziņu, 
lai nodrošinātu tehnisko formātu, procesu 
un ziņu nosūtīšanas sadarbspēju tādu 
iepirkuma procedūru ietvaros, kuras īsteno, 
izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, 
ņemot vērā tehnoloģijas attīstību un 
administratīvās vajadzības; būtu jāgroza arī 
Eiropas iepirkuma pases saturs, lai 
atspoguļotu administratīvās vajadzības un 
regulējuma izmaiņas gan valstu, gan ES 
līmenī; saraksts ar Savienības tiesību 
aktiem, kuros paredzētas kopējas 
metodikas aprites cikla izmaksu 
aprēķināšanai, būtu ātri jāpielāgo, lai 
ietvertu pasākumus, kas pieņemti konkrētās 
nozarēs. Lai apmierinātu šīs vajadzības, 
Komisija būtu jāpilnvaro atjaunināt 
sarakstu ar tiesību aktiem, tostarp aprites 
cikla metodes.

pašas robežvērtības un pielāgot V un 
XI pielikumu; Komisija arī jāpilnvaro 
izstrādāt obligātus tehniskos standartus 
attiecībā uz elektronisko saziņu, lai 
nodrošinātu tehnisko formātu, procesu un 
ziņu nosūtīšanas sadarbspēju tādu 
iepirkuma procedūru ietvaros, kuras īsteno, 
izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, 
ņemot vērā tehnoloģijas attīstību un 
administratīvās vajadzības; būtu jāgroza arī 
Eiropas iepirkuma pases saturs, lai 
atspoguļotu administratīvās vajadzības un 
regulējuma izmaiņas gan valstu, gan ES 
līmenī; saraksts ar Savienības tiesību 
aktiem, kuros paredzētas kopējas 
metodikas aprites cikla izmaksu 
aprēķināšanai, būtu ātri jāpielāgo, lai 
ietvertu pasākumus, kas pieņemti konkrētās 
nozarēs. Lai apmierinātu šīs vajadzības, 
Komisija būtu jāpilnvaro atjaunināt 
sarakstu ar tiesību aktiem, tostarp aprites 
cikla metodes.

Or. en

Grozījums Nr. 318
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Lai ņemtu vērā straujo tehnisko, 
ekonomisko un regulējuma attīstību, 

(54) Lai ņemtu vērā straujo tehnisko, 
ekonomisko un regulējuma attīstību, 
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Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu attiecībā uz vairākiem 
šīs direktīvas nebūtiskiem elementiem. 
Faktiski, tā kā ir jānodrošina atbilstība 
starptautiskiem nolīgumiem, Komisija būtu 
jāpilnvaro grozīt robežvērtību 
aprēķināšanas metožu tehniskās 
procedūras, kā arī periodiski pārskatīt 
pašas robežvērtības un pielāgot V un 
XI pielikumu; centrālo pārvaldes iestāžu 
saraksti mainās, jo notiek administratīvas 
izmaiņas valsts līmenī. Par tām informē 
Komisiju, kas būtu jāpilnvaro pielāgot 
I pielikumu; ir iespējamas regulatīvas 
izmaiņas atsaucēs uz CPV nomenklatūru 
ES līmenī, un šīs izmaiņas ir jāatspoguļo 
šīs direktīvas tekstā; elektroniskās 
saņemšanas ierīču tehniskie dati un 
raksturlielumi būtu jāatjaunina atbilstīgi 
tehnoloģijas attīstībai un administratīvajām 
vajadzībām; Komisija arī jāpilnvaro 
izstrādāt obligātus tehniskos standartus 
attiecībā uz elektronisko saziņu, lai 
nodrošinātu tehnisko formātu, procesu un 
ziņu nosūtīšanas sadarbspēju tādu 
iepirkuma procedūru ietvaros, kuras īsteno, 
izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, 
ņemot vērā tehnoloģijas attīstību un 
administratīvās vajadzības; būtu jāgroza arī 
Eiropas iepirkuma pases saturs, lai 
atspoguļotu administratīvās vajadzības un 
regulējuma izmaiņas gan valstu, gan ES 
līmenī; saraksts ar Savienības tiesību 
aktiem, kuros paredzētas kopējas 
metodikas aprites cikla izmaksu 
aprēķināšanai, būtu ātri jāpielāgo, lai 
ietvertu pasākumus, kas pieņemti konkrētās 
nozarēs. Lai apmierinātu šīs vajadzības, 
Komisija būtu jāpilnvaro atjaunināt 
sarakstu ar tiesību aktiem, tostarp aprites 
cikla metodes.

Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu attiecībā uz vairākiem 
šīs direktīvas nebūtiskiem elementiem. 
Faktiski, tā kā ir jānodrošina atbilstība 
starptautiskiem nolīgumiem, Komisija būtu 
jāpilnvaro grozīt robežvērtību 
aprēķināšanas metožu tehniskās 
procedūras, kā arī periodiski pārskatīt 
pašas robežvērtības un pielāgot V un 
XI pielikumu; centrālo pārvaldes iestāžu 
saraksti mainās, jo notiek administratīvas 
izmaiņas valsts līmenī. Par tām informē 
Komisiju, kas būtu jāpilnvaro pielāgot 
I pielikumu; ir iespējamas regulatīvas 
izmaiņas atsaucēs uz CPV nomenklatūru 
ES līmenī, un šīs izmaiņas ir jāatspoguļo 
šīs direktīvas tekstā; elektroniskās 
saņemšanas ierīču tehniskie dati un 
raksturlielumi būtu jāatjaunina atbilstīgi 
tehnoloģijas attīstībai un administratīvajām 
vajadzībām; Komisija arī jāpilnvaro 
izstrādāt obligātus tehniskos standartus 
attiecībā uz elektronisko saziņu, lai 
nodrošinātu tehnisko formātu, procesu un 
ziņu nosūtīšanas sadarbspēju tādu 
iepirkuma procedūru ietvaros, kuras īsteno, 
izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, 
ņemot vērā tehnoloģijas attīstību un 
administratīvās vajadzības; būtu jāgroza arī 
Eiropas iepirkuma pases saturs, lai 
atspoguļotu administratīvās vajadzības un 
regulējuma izmaiņas gan valstu, gan ES 
līmenī; saraksts ar Savienības tiesību 
aktiem, kuros paredzētas kopējas 
metodikas aprites cikla izmaksu 
aprēķināšanai, būtu ātri jāpielāgo, lai 
ietvertu pasākumus, kas pieņemti konkrētās 
nozarēs.

Or. en
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Grozījums Nr. 319
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Lai ņemtu vērā straujo tehnisko, 
ekonomisko un regulējuma attīstību, 
Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu attiecībā uz vairākiem 
šīs direktīvas nebūtiskiem elementiem. 
Faktiski, tā kā ir jānodrošina atbilstība 
starptautiskiem nolīgumiem, Komisija būtu 
jāpilnvaro grozīt robežvērtību 
aprēķināšanas metožu tehniskās 
procedūras, kā arī periodiski pārskatīt 
pašas robežvērtības un pielāgot V un 
XI pielikumu; centrālo pārvaldes iestāžu 
saraksti mainās, jo notiek administratīvas 
izmaiņas valsts līmenī. Par tām informē 
Komisiju, kas būtu jāpilnvaro pielāgot 
I pielikumu; ir iespējamas regulatīvas 
izmaiņas atsaucēs uz CPV nomenklatūru 
ES līmenī, un šīs izmaiņas ir jāatspoguļo 
šīs direktīvas tekstā; elektroniskās 
saņemšanas ierīču tehniskie dati un 
raksturlielumi būtu jāatjaunina atbilstīgi 
tehnoloģijas attīstībai un administratīvajām 
vajadzībām; Komisija arī jāpilnvaro 
izstrādāt obligātus tehniskos standartus 
attiecībā uz elektronisko saziņu, lai 
nodrošinātu tehnisko formātu, procesu un 
ziņu nosūtīšanas sadarbspēju tādu 
iepirkuma procedūru ietvaros, kuras īsteno, 
izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, 
ņemot vērā tehnoloģijas attīstību un 
administratīvās vajadzības; būtu jāgroza arī 
Eiropas iepirkuma pases saturs, lai 
atspoguļotu administratīvās vajadzības un 
regulējuma izmaiņas gan valstu, gan ES 
līmenī; saraksts ar Savienības tiesību 
aktiem, kuros paredzētas kopējas 
metodikas aprites cikla izmaksu 
aprēķināšanai, būtu ātri jāpielāgo, lai 
ietvertu pasākumus, kas pieņemti konkrētās 

(54) Lai ņemtu vērā straujo tehnisko, 
ekonomisko un regulējuma attīstību, 
Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu attiecībā uz vairākiem 
šīs direktīvas nebūtiskiem elementiem. 
Faktiski, tā kā ir jānodrošina atbilstība 
starptautiskiem nolīgumiem, Komisija būtu 
jāpilnvaro grozīt robežvērtību 
aprēķināšanas metožu tehniskās 
procedūras, kā arī periodiski pārskatīt 
pašas robežvērtības un pielāgot V un 
XI pielikumu; centrālo pārvaldes iestāžu 
saraksti mainās, jo notiek administratīvas 
izmaiņas valsts līmenī. Par tām informē 
Komisiju, kas būtu jāpilnvaro pielāgot 
I pielikumu; ir iespējamas regulatīvas 
izmaiņas atsaucēs uz CPV nomenklatūru 
ES līmenī, un šīs izmaiņas ir jāatspoguļo 
šīs direktīvas tekstā; elektroniskās 
saņemšanas ierīču tehniskie dati un 
raksturlielumi būtu jāatjaunina atbilstīgi 
tehnoloģijas attīstībai un administratīvajām
vajadzībām; Komisija arī jāpilnvaro 
izstrādāt obligātus tehniskos standartus 
attiecībā uz elektronisko saziņu, piemēram, 
trīsdimensiju digitālo prezentāciju 
iesniegšanu publisko būvdarbu gadījumā, 
lai nodrošinātu tehnisko formātu, procesu 
un ziņu nosūtīšanas sadarbspēju tādu 
iepirkuma procedūru ietvaros, kuras īsteno, 
izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, 
ņemot vērā tehnoloģijas attīstību un 
administratīvās vajadzības; būtu jāgroza arī 
Eiropas iepirkuma pases saturs, lai 
atspoguļotu administratīvās vajadzības un 
regulējuma izmaiņas gan valstu, gan ES 
līmenī; saraksts ar Savienības tiesību 
aktiem, kuros paredzētas kopējas 
metodikas aprites cikla izmaksu 
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nozarēs. Lai apmierinātu šīs vajadzības, 
Komisija būtu jāpilnvaro atjaunināt 
sarakstu ar tiesību aktiem, tostarp aprites 
cikla metodes.

aprēķināšanai, būtu ātri jāpielāgo, lai 
ietvertu pasākumus, kas pieņemti konkrētās 
nozarēs. Lai apmierinātu šīs vajadzības, 
Komisija būtu jāpilnvaro atjaunināt 
sarakstu ar tiesību aktiem, tostarp aprites 
cikla metodes.

Or. en

Pamatojums

Digitālās trīsdimensiju prezentācijas ir būtiski instrumenti, kas ļauj līgumslēdzējām iestādēm 
uzlabot lēmumu pieņemšanu saistībā ar publisko būvdarbu projektēšanu, izpildi un 
ekspluatāciju, it sevišķi attiecībā uz II pielikumā minētajām darbībām. Vairākas dalībvalstis 
jau pretendentiem prasa iesniegt savstarpēji izmantojamas digitālās trīsdimensiju 
prezentācijas saistībā ar publiskajiem būvdarbu līgumiem.

Grozījums Nr. 320
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 
attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

(55) Ir īpaši būtiski, lai Komisija rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās ar visām 
ieinteresētajām personām, tostarp MVU, 
vides un patērētāju organizācijām un 
arodbiedrībām. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 321
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
56. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(56) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs direktīvas īstenošanai saistībā ar tādu 
dokumentu paraugu sagatavošanu kā 
paziņojumu publicēšanas standarta 
veidlapas, Eiropas iepirkuma pases 
standarta veidlapa un kopējs paraugs, ko 
izmantos pārraudzības struktūras 
īstenošanas un statistikas ziņojumu 
sagatavošanai, būtu jāpiešķir Komisijai
īstenošanas pilnvaras. Minētās pilnvaras 
būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar 
ko nosaka normas un vispārīgus principus 
par dalībvalstu kontroles mehānismiem, 
kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas 
pilnvaru izmantošanu24. Lai pieņemtu 
minētos īstenošanas aktus, būtu jāizmanto 
konsultēšanās procedūra, jo tie nerada nedz 
finansiālu ietekmi, nedz ietekmē no šīs 
direktīvas izrietošo saistību būtību un 
darbības jomu. Gluži pretēji — minētajiem 
aktiem ir raksturīgs tikai administratīvs 
mērķis, un tie atvieglo direktīvā paredzēto 
noteikumu piemērošanu.

(56) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs direktīvas īstenošanai saistībā ar tādu 
dokumentu paraugu sagatavošanu kā 
paziņojumu publicēšanas standarta 
veidlapas, Eiropas iepirkuma pases 
standarta veidlapa, Komisijai būtu jāpiešķir 
īstenošanas pilnvaras. Minētās pilnvaras 
būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar 
ko nosaka normas un vispārīgus principus 
par dalībvalstu kontroles mehānismiem, 
kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas 
pilnvaru izmantošanu24. Lai pieņemtu 
minētos īstenošanas aktus, būtu jāizmanto 
konsultēšanās procedūra, jo tie nerada nedz 
finansiālu ietekmi, nedz ietekmē no šīs 
direktīvas izrietošo saistību būtību un 
darbības jomu. Gluži pretēji — minētajiem 
aktiem ir raksturīgs tikai administratīvs 
mērķis, un tie atvieglo direktīvā paredzēto 
noteikumu piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 322
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
56. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(56) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs direktīvas īstenošanai saistībā ar tādu 
dokumentu paraugu sagatavošanu kā 
paziņojumu publicēšanas standarta 
veidlapas, Eiropas iepirkuma pases 
standarta veidlapa un kopējs paraugs, ko 
izmantos pārraudzības struktūras 

(56) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs direktīvas īstenošanai saistībā ar tādu 
dokumentu paraugu sagatavošanu kā 
paziņojumu publicēšanas standarta 
veidlapas, Eiropas iepirkuma pases 
standarta veidlapa, Komisijai būtu jāpiešķir 
īstenošanas pilnvaras. Minētās pilnvaras 
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īstenošanas un statistikas ziņojumu 
sagatavošanai, būtu jāpiešķir Komisijai 
īstenošanas pilnvaras. Minētās pilnvaras 
būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar 
ko nosaka normas un vispārīgus principus 
par dalībvalstu kontroles mehānismiem, 
kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas 
pilnvaru izmantošanu24. Lai pieņemtu 
minētos īstenošanas aktus, būtu jāizmanto 
konsultēšanās procedūra, jo tie nerada nedz 
finansiālu ietekmi, nedz ietekmē no šīs 
direktīvas izrietošo saistību būtību un 
darbības jomu. Gluži pretēji — minētajiem 
aktiem ir raksturīgs tikai administratīvs 
mērķis, un tie atvieglo direktīvā paredzēto 
noteikumu piemērošanu.

būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar 
ko nosaka normas un vispārīgus principus 
par dalībvalstu kontroles mehānismiem, 
kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas 
pilnvaru izmantošanu24. Lai pieņemtu 
minētos īstenošanas aktus, būtu jāizmanto 
konsultēšanās procedūra, jo tie nerada nedz 
finansiālu ietekmi, nedz ietekmē no šīs 
direktīvas izrietošo saistību būtību un 
darbības jomu. Gluži pretēji — minētajiem 
aktiem ir raksturīgs tikai administratīvs 
mērķis, un tie atvieglo direktīvā paredzēto 
noteikumu piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 323
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo direktīvu nepiemēro vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumiem, ja:
a) šie pakalpojumi ir definēti saskaņā ar 
ES tiesību aktu principiem;
b) publiskā sekota iestādes paziņošanas 
procedūrā ir izpildījušas pārredzamības 
un vienlīdzīgas attieksmes prasības;
c) pakalpojumu sniedzēju skaits ir 
nepietiekams, ņemot vērā šīs direktīvas 
mērķus.

Or. en
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Grozījums Nr. 324
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šī direktīva nosaka, kā Savienības 
iestādes, dalībvalstis un centrālās un 
vietējās valdības iestādes, sadarbojoties ar 
publiskā, privātā un brīvprātīgā sektora 
partneriem, plāno uzlabot publisko 
iepirkumu. Tajā ir izklāstīti Savienības 
iepirkuma principi, kas piemērojami 
publiskajā sektorā un kas saistīti ar 
Savienības augstas kvalitātes 
pakalpojumu principiem.

Lai pilnībā sasniegtu šīs direktīvas 
mērķus, līgumslēdzējas iestādes 
nodrošina, ka katras iepirkuma struktūras 
līmenī tiek īstenotas vispusīgas iepirkuma 
procedūras. Saistībā ar šo procesu 
organizē atklātas izskatīšanas un 
publiskās apspriešanas ar produktu un 
pakalpojumu tiešajiem lietotājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 325
Heide Rühle

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 

2. Saskaņā ar šo direktīvu iepirkums ir 
vienas vai vairāku līgumslēdzēju iestāžu 
īstenota būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu iegāde saskaņā ar 
publiskiem līgumiem no šo līgumslēdzēju 
iestāžu izvēlētiem ekonomikas 
dalībniekiem.
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mērķim vai ne.

Or. en

Pamatojums

Iepirkuma direktīva neattiecas uz „iepirkumiem”, kas ietver izpirkumnomas un nomas 
darbības. Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas spriedumu būvdarbiem, piegādēm vai 
pakalpojumiem, kas nav paredzēti sabiedriskiem mērķiem un kas nenodrošina tiešus 
ieguvumus līgumslēdzējai iestādei, nepiemēro iepirkuma tiesību aktus (C-451/08).

Grozījums Nr. 326
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 
vienas vai vairāku līgumslēdzēju iestāžu 
īstenota būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu iegāde ar publisku līgumu 
starpniecību, ar nosacījumu, ka
līgumslēdzēja iestāde ar būvdarbiem, 
piegādi vai pakalpojumu gūst tiešas 
ekonomiskas priekšrocības.

Or. de

Pamatojums

Precizējums attiecībā uz to, ka līguma slēgšanas tiesības nav jāpiešķir visos gadījumos, kad 
būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu veikšanā ir iesaistīts publiskais sektors. Lai nošķirtu 
šādus gadījumus, arī Tiesa piemēro tiešas ekonomiskas priekšrocības kritēriju (piemēram, 
spriedums lietā C-451/08, 25.03.2010.).

Grozījums Nr. 327
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – 1. daļa
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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 
vienas vai vairāku līgumslēdzēju iestāžu 
īstenota būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu iegāde vai cita veida iegūšana 
no šo līgumslēdzēju iestāžu izvēlētiem 
ekonomikas dalībniekiem.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas spriedumu lietā C-451/08 būvdarbi, piegādes vai 
pakalpojumi, kas nav paredzēti sabiedriskiem mērķiem, neietilpst ES iepirkuma noteikumu 
darbības jomā.

Grozījums Nr. 328
Evelyne Gebhardt

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 
vienas vai vairāku līgumslēdzēju iestāžu 
īstenota būvdarbu, piegāžu iegāde vai 
pakalpojumu sniegšana vai cita veida 
iegūšana saskaņā ar šo direktīvu no šo 
līgumslēdzēju iestāžu izvēlētiem 
ekonomikas dalībniekiem — neatkarīgi no 
tā, vai būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi 
ir paredzēti sabiedriskam mērķim vai ne.

Or. de

Grozījums Nr. 329
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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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 
vienas vai vairāku līgumslēdzēju iestāžu 
īstenota būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu iegāde saskaņā ar 
publiskiem līgumiem no šo līgumslēdzēju 
iestāžu izvēlētiem ekonomikas 
dalībniekiem. Saskaņā ar šo direktīvu 
iepirkums ir vienas vai vairāku 
līgumslēdzēju iestāžu īstenota būvdarbu, 
piegāžu vai pakalpojumu iegāde saskaņā 
ar publiskiem līgumiem no šo 
līgumslēdzēju iestāžu izvēlētiem 
ekonomikas dalībniekiem.

Or. en

Pamatojums

Iepirkuma definīciju pamatā vajadzētu būt vienotam līgumam, nevis vienotam projektam. 
Vienotam projektam var būt daudzi līgumi, no kuriem daži var ietilpt direktīvas darbības 
jomā un daži ne. Pakalpojumu, piegāžu un būvdarbu vērtību summēšana tādēļ, ka šīs iegādes 
ietilpst vienā projektā, nenodrošina nekādu pievienoto vērtību.

Grozījums Nr. 330
Peter Simon

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 
vienas vai vairāku līgumslēdzēju iestāžu 
īstenota būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu iegāde ar publisku līgumu 
starpniecību no šo līgumslēdzēju iestāžu 
izvēlētiem ekonomikas dalībniekiem.
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Or. de

Grozījums Nr. 331
Heide Rühle

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

Or. en

Pamatojums

Šis jēdziens ir pārāk vispārīgs un neskaidrs.

Grozījums Nr. 332
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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

Or. de

Pamatojums

Iepirkuma definīcija būtu jāpamato ar līgumu, nevis projektu. Pakalpojumu, piegāžu un 
būvdarbu vērtības summēšana tikai tāpēc, ka tie ir viena vienota projekta daļa, nerada 
pievienoto vērtību. Piemēram, ar būvdarbu līgumiem saistīti arhitektu pakalpojumi un 
juridiskās konsultācijas noteikti nav to pakalpojumu skaitā, kuri saistīti ar būvdarbu faktisko 
izpildi.
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Grozījums Nr. 333
Cornelis de Jong

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

Or. en

Grozījums Nr. 334
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Or. en

Pamatojums

Iepirkuma definīciju pamatā vajadzētu būt vienotam līgumam, nevis vienotam projektam. 
Vienotam projektam var būt daudzi līgumi, no kuriem daži var ietilpst direktīvas darbības 
jomā un daži ne. Pakalpojumu, piegāžu un būvdarbu vērtību summēšana tādēļ, ka šīs iegādes 
ietilpst vienā projektā, nenodrošina nekādu pievienoto vērtību.

Grozījums Nr. 335
Peter Simon
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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

Or. de

Grozījums Nr. 336
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

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.

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

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikuma formulējums, kura mērķis ir novērst ES iepirkuma tiesību aktu 
apiešanu, mākslīgi sadalot līgumus, ir pārāk tālejošs, piemēram, būvdarbu un arhitektūras 
plānošanas gadījumā. Tādēļ priekšlikuma formulējuma pamatā ir 41. pants no Eiropas 
Savienības Tiesas nesenā sprieduma lietā C-574/10.

Grozījums Nr. 337
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva neskar visu līmeņu publiskā 
sektora iestāžu tiesības izlemt, vai, kā un 
kādā mērā tās pašas vēlas īsteno savas 
sabiedriskās funkcijas saskaņā ar līguma 
26. protokolu. Publiskā sektora iestādes 
var pildīt sabiedriskos uzdevumus, 
izmantojot pašu resursus, un tām nav 
obligāti jāpiesaista ārēji ekonomikas 
dalībnieki. Tās var to darīt sadarbībā ar 
citām publiskā sektora iestādēm, un šādas 
attiecības nav obligāti jānosaka ar 
publisku iepirkuma līgumu.

Or. en

Pamatojums

Šis jaunais pants papildina direktīvas darbības jomas formulējumu. Kopienas tiesību aktos 
vietējām iestādēm nav prasīts izmantot konkrētu juridisko formu vai konkrētu darbības 
režīmu, lai pildītu savu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas uzdevumu. It sevišķi iekšējā 
tirgus noteikumu darbības jomā nevajadzētu ietvert to, kā vietējās iestādes tiek apvienotas 
grupās. Šāds nosacījums Kopienas tiesību aktos ir ļoti lietderīgs, lai nākotnē novērstu strīdus 
tiesvedību.

Grozījums Nr. 338
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šī direktīva neattiecas uz līgumiem 
par tādu preču piegādi vai tādu 
pakalpojumu sniegšanu, kam saskaņā ar 
tiesību aktiem piemēro fiksētu cenu un ar 
ko saistībā publiskā iepirkuma 
procedūrām ipso facto nav nekādas 
vērtības.

Or. en
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Grozījums Nr. 339
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šīs direktīvas īstenošanai piemēro 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
36., 51., 52., 62. un 346. pantu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina, ka nav pārklāšanās starp šo direktīvu un noteikumiem, kas 
reglamentē iepirkumu aizsardzības jomā.

Grozījums Nr. 340
Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Līgumus par XVI pielikumā 
uzskaitītajiem sociālajiem un citiem 
īpašiem pakalpojumiem reglamentē tikai 
šīs direktīvas 74.–76. pants.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātās direktīvas veids paredz, ka sociālos un citus pakalpojumus reglamentē tikai 74.–
76. pants. Tas priekšlikuma tekstā būtu jānorāda pēc iespējas skaidrāk.

Grozījums Nr. 341
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pakalpojumi, uz kuriem attiecas šīs 
direktīvas vispārējie noteikumi, ir 
uzskaitīti XVI pielikuma A sadaļā. Šīs
direktīvas 74.–75. pants attiecas uz 
līgumiem par īpašiem pakalpojumiem, kas 
uzskaitīti XVI pielikuma B sadaļā.

Or. fr

Grozījums Nr. 342
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Šī direktīva neietekmē darba tiesības, 
proti, jebkurus tiesību aktos vai līgumos 
paredzētus noteikumus, kuri attiecas uz 
nodarbinātības nosacījumiem, darba 
apstākļiem, tostarp veselības aizsardzību 
un drošību darbā, un darba devēju un 
darba ņēmēju savstarpējām attiecībām un 
kurus dalībvalstis piemēro atbilstīgi 
saviem tiesību aktiem, kas ir pieņemti 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem. Tāpat 
šī direktīva neietekmē dalībvalstu tiesību 
aktus sociālā nodrošinājuma jomā.

Or. de

Grozījums Nr. 343
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
1.b pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b pants
Šī direktīva neietekmē dalībvalstīs un 
Kopienas tiesību aktos atzīto pamattiesību 
īstenošanu. Tāpat tā neskar tiesības 
apspriest, noslēgt un īstenot koplīgumus, 
kā arī rīkot protesta akcijas saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem un praksi, kas ir 
pieņemta saskaņā ar Kopienas tiesību 
aktiem.

Or. de

Grozījums Nr. 344
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
1.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c pants
Šī direktīva neietekmē dalībvalstu brīvību, 
ievērojot Kopienas tiesību aktus, noteikt, 
ko tās uzskata par vispārējas ekonomiskas 
nozīmes pakalpojumiem, kā šie 
pakalpojumi būtu jāorganizē un jāfinansē 
saskaņā ar noteikumiem par valsts 
atbalstu un kādi īpaši pienākumi būtu 
jānosaka saistībā ar šiem pakalpojumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 345
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. „publisko tiesību subjekti” ir visas
struktūras, kurām piemīt visi turpmāk 
minētie raksturlielumi:

6. „publisko tiesību subjekti” ir struktūras:

Or. en

Grozījums Nr. 346
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tās ir nodibinātas konkrētam mērķim 
apmierināt vispārējas vajadzības, kurām 
nav rūpnieciska vai komerciāla rakstura; 
minētajā nolūkā subjektam, kas darbojas 
normālos tirgus apstākļos ar mērķi gūt 
peļņu un uzņemas ar savas darbības
rezultātā radušos zaudējumus, nav mērķa
nodrošināt vispārējās vajadzības, kurām 
nav rūpnieciska vai komerciāla rakstura;

a) tās ir nodibinātas konkrētam mērķim 
nodrošināt vispārējās vajadzības, kurām 
nav rūpnieciska vai komerciāla rakstura;

Or. en

Pamatojums

Šī ir pašreizējā direktīvā paredzētā definīcija, kas jau ir noteikta. Nav nekādas vajadzības to 
mainīt. Šajā tiesību aktā nosaka, kā iepirkt preces, būvdarbus un pakalpojumus sabiedriskiem 
mērķiem, un nav nekādas vajadzības pārkāpt tiesisko pamatu un netieši noteikt ļoti 
ierobežojošu sabiedrisko interešu pakalpojumu definīciju. Tas ir pretrunā subsidiaritātes 
pamatprincipam šajā jomā.

Grozījums Nr. 347
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tās ir nodibinātas konkrētam mērķim 
apmierināt vispārējas vajadzības, kurām 
nav rūpnieciska vai komerciāla rakstura;
minētajā nolūkā subjektam, kas darbojas 
normālos tirgus apstākļos ar mērķi gūt 
peļņu un uzņemas ar savas darbības 
rezultātā radušos zaudējumus, nav mērķa
nodrošināt vispārējās vajadzības, kurām
nav rūpnieciska vai komerciāla rakstura;

a) tās ir nodibinātas konkrētam mērķim vai 
tām ir konkrēts mērķis apmierināt 
vispārējās vajadzības; šīm vajadzībām 
nedrīkstētu būt rūpniecisks vai komerciāls 
raksturs;

Or. en

Pamatojums

Publisko tiesību subjektu definīcijas paskaidrojums un vienkāršošana.

Grozījums Nr. 348
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tās ir nodibinātas konkrētam mērķim 
apmierināt vispārējas vajadzības, kurām 
nav rūpnieciska vai komerciāla rakstura; 
minētajā nolūkā subjektam, kas darbojas 
normālos tirgus apstākļos ar mērķi gūt 
peļņu un uzņemas ar savas darbības 
rezultātā radušos zaudējumus, nav mērķa 
nodrošināt vispārējās vajadzības, kurām 
nav rūpnieciska vai komerciāla rakstura;

a) tās ir nodibinātas konkrētam mērķim 
apmierināt vispārējas vajadzības, kurām 
nav rūpnieciska vai komerciāla rakstura; 
minētajā nolūkā subjektam, kas darbojas 
normālos tirgus apstākļos un iesaistās 
saimnieciskajās darbībās, piedāvājot 
preces un pakalpojumus tirgū, nav mērķa 
nodrošināt vispārējās vajadzības, kurām 
nav rūpnieciska vai komerciāla rakstura;

Or. en

Pamatojums

Noteikuma pašreizējais formulējums rada tiesisko nenoteiktību, jo attiecas uz jēdzieniem, kas 
nav minēti skaidri un kas varētu novest pie atšķirīgām interpretācijām vai plašas tiesvedības. 
Ierosinātajā grozījumā izmanto saimniecisko darbību definīciju, kura ietverta Komisijas 
paziņojumā par Eiropas Savienības atbalsta noteikumu piemērošanu kompensācijai, kas 
piešķirta par vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu sniegšanu, saskaņā ar 
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Eiropas Savienības Tiesas iedibināto judikatūru.

Grozījums Nr. 349
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tām ir juridiskas personas statuss; (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 350
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tās galvenokārt finansē valsts, 
reģionālās vai vietējās iestādes vai citi 
publisko tiesību subjekti; vai to pārvaldību 
uzrauga minētie subjekti; vai to vadībā, 
valdē vai uzraudzības padomē vairāk nekā 
pusi locekļu ieceļ valsts, reģionālās vai 
vietējās iestādes vai citi publisko tiesību 
subjekti;

c) kas atbilst vismaz vienam no šiem 
nosacījumiem:

i) lielāko finansējuma daļu nodrošina 
valsts, reģionālās vai vietējās iestādes vai 
citi publisko tiesību subjekti;

ii) lielāko daļu vadības, valdes vai 
uzraudzības padomes locekļu ieceļ valsts, 
reģionālās vai vietējās iestādes vai citi 
publisko tiesību subjekti;

iii) lēmumiem piemēro valsts, reģionālo 
vai vietējo iestāžu vai citu publisko tiesību 
subjektu vadības kontroli;

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums paskaidro direktīvas darbības jomu attiecībā uz to, kādi organizācijas veidi ir 
ietverti.

Grozījums Nr. 351
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tās galvenokārt finansē valsts, reģionālās 
vai vietējās iestādes vai citi publisko 
tiesību subjekti; vai to pārvaldību uzrauga 
minētie subjekti; vai to vadībā, valdē vai 
uzraudzības padomē vairāk nekā pusi 
locekļu ieceļ valsts, reģionālās vai vietējās 
iestādes vai citi publisko tiesību subjekti;

c) tās galvenokārt finansē valsts, reģionālās 
vai vietējās iestādes vai citi publisko 
tiesību subjekti; vai to pārvaldību uzrauga 
minētie subjekti;

Or. en

Grozījums Nr. 352
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) lielāko daļu struktūras vadības, valdes 
vai uzraudzības padomes locekļu ieceļ 
valsts, reģionālās vai vietējās iestādes vai 
citi publisko tiesību subjekti;

Or. en

Grozījums Nr. 353
Heide Rühle
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 8. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) vai būve vai būves realizācija jebkādā 
veidā, kas atbilst līgumslēdzējas iestādes 
noteiktajām prasībām; „būve” ir 
vispārīgās celtniecības vai 
inženiertehnisko būvdarbu kopējais 
iznākums, kas pats par sevi spēj pildīt 
kādu saimniecisku vai tehnisku funkciju;

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 2004/18/EK definīcija ir apstiprināta un sekmīgi tiek izmantota.

Grozījums Nr. 354
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 8. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) būves realizācija vai projektēšana un 
realizācija;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 355
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 8. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) būves realizācija, izmantojot jebkādus 
līdzekļus, atbilstīgi prasībām, ko noteikusi 
līgumslēdzēja iestāde, kurai ir izšķiroša 
ietekme uz būves veidu vai projektēšanu;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 356
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 8. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) būves realizācija, izmantojot jebkādus 
līdzekļus, atbilstīgi prasībām, ko noteikusi 
līgumslēdzēja iestāde, kurai ir izšķiroša 
ietekme uz būves veidu vai projektēšanu;

c) būves realizācija atbilstīgi prasībām, ko 
noteikusi līgumslēdzēja iestāde, kurai ir 
izšķiroša ietekme uz būves veidu vai 
projektēšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 357
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a “pakalpojumu koncesijas” ir tāda 
paša veida līgumi kā pakalpojumu līgumi, 
taču izņēmums ir tas, ka atlīdzība par 
pakalpojumu sniegšanu ir vai nu tikai 
tiesības izmantot attiecīgo pakalpojumu 
vai arī minētās tiesības kopā ar samaksu.

Or. de

Grozījums Nr. 358
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. „ekonomikas dalībnieks” ir jebkura 
fiziska vai juridiska persona vai publisko 
tiesību subjekts, vai šādu personu un/vai 
subjektu grupa, kas tirgū piedāvā būvdarbu 
un/vai būves izpildi, preču piegādi vai 
pakalpojumu sniegšanu;

12. „ekonomikas dalībnieks” ir jebkura 
fiziska vai juridiska, vai publiska persona 
vai šādu personu grupa, kas tirgū piedāvā 
būvdarbu un/vai būves izpildi, preču 
piegādi vai pakalpojumu sniegšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 359
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļas – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. „iepirkuma procedūras dokumenti” ir 
visi dokumenti, ko sagatavojusi vai uz ko 
atsaucas līgumslēdzēja iestāde, lai 
aprakstītu vai noteiktu iepirkuma vai 
procedūras elementus, tostarp paziņojums 
par līgumu, iepriekšējs informatīvs 
paziņojums, ja to izmanto iepirkuma 
izsludināšanai, tehniskās specifikācijas, 
aprakstošais dokuments, ierosinātie līguma 
nosacījumi, kandidātu un pretendentu 
iesniedzamo dokumentu formāti, 
informācija par vispārīgi piemērojamām 
saistībām un visi papildu dokumenti;

15. „iepirkuma procedūras dokumenti” ir 
jebkurš dokuments, ko sagatavojusi vai uz 
ko atsaucas līgumslēdzēja iestāde, lai 
aprakstītu vai noteiktu iepirkuma vai 
procedūras elementus, tostarp paziņojums 
par līgumu, iepriekšējs informatīvs 
paziņojums, ja to izmanto iepirkuma 
izsludināšanai, tehniskās specifikācijas, 
aprakstošais dokuments, ierosinātie līguma 
nosacījumi, kandidātu un pretendentu 
iesniedzamo dokumentu formāti, 
informācija par vispārīgi piemērojamām 
saistībām un visi papildu dokumenti;

Or. en

Grozījums Nr. 360
Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 18. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. „centralizēto iepirkumu struktūra” ir 
līgumslēdzēja iestāde, kas īsteno 
centralizētās iegādes darbības un, 
iespējams iegādes palīgdarbības;

18. „centralizēto iepirkumu struktūra” ir 
līgumslēdzēja iestāde šā panta 1. punkta 
izpratnē vai līgumslēdzēja iestāde
Direktīvas .../.../ES [direktīva, ar ko aizstāj 
Direktīvu 2004/17/EK] 4. panta izpratnē, 
kas īsteno centralizētās iegādes darbības 
un, iespējams iegādes palīgdarbības.

Or. en

Grozījums Nr. 361
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 19.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a „pakalpojumu kuponu sistēma” ir 
sistēma, ar ko saskaņā līgumslēdzēja 
iestāde izsniedz pakalpojumu kuponu 
klientam, kurš ar to var iegādāties 
pakalpojumu no pakalpojumu sniedzēja, 
ko līgumslēdzēja iestāde ir ietvērusi 
pakalpojumu kuponu sistēmā; 
līgumslēdzēja iestāde pakalpojumu 
sniedzējam samaksā attiecīgo 
pakalpojuma kupona vērtību;

Or. en

Grozījums Nr. 362
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 21. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21. „elektroniskie saziņas līdzekļi” ir 
elektroniskais aprīkojums tādu datu 

21. „elektroniskie saziņas līdzekļi” ir 
elektroniskais aprīkojums tādu datu 
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apstrādei (ieskaitot datu saspiešanu) un 
glabāšanai, ko pārraida, pārsūta un saņem 
pa vadiem, pa radio, izmantojot optiskus 
līdzekļus vai citādus elektromagnētiskos 
līdzekļus;

apstrādei (ieskaitot datu saspiešanu) un 
glabāšanai, ko pārraida, pārsūta un saņem 
pa vadiem, pa radio, izmantojot optiskus 
līdzekļus vai citādus elektromagnētiskos 
līdzekļus; būvdarbu līguma gadījumā 
„elektroniskie saziņas līdzekļi” attiecas 
arī uz savstarpēji izmantojamu 
trīsdimensiju prezentāciju izmantošanu 
saistībā ar ēkas vai infrastruktūras 
projektēšanu, realizāciju un 
ekspluatāciju;

Or. en

Pamatojums

Tas ir instruments, kas ļauj līgumslēdzējām iestādēm uzlabot lēmumu pieņemšanas procesu 
galvenokārt attiecībā uz II pielikumā aprakstītajām darbībām. Šis pasākums būtu jāievieš 
kopā ar e-iepirkuma īstenošanas mērķiem un ietaupīs nodokļu maksātāju naudu, nodrošinot, 
ka būs salīdzinoši viegli novērtēt alternatīvus metus un it sevišķi ka tiks pienācīgi aprēķinātas 
un salīdzinātas energoizmaksa un citas aprites cikla izmaksas.

Grozījums Nr. 363
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 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 
pētniecība, izstrāde, 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;

Or. en

Grozījums Nr. 364
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 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 ar publisko iepirkumu 
pilnu izmaksu pārvēršana naudas 
izteiksmē, tostarp apkopes un resursu 
(ietverot enerģijas) efektivitātes izmaksu, 
pārstrādes izmaksu aprites cikla beigās un 
sociālās ietekmes izmaksu, ja tās ir 
saistītas ar līguma izpildi, pārvēršana 
naudas izteiksmē, kad vien tas ir 
iespējams; aprites cikla pārvēršanā 
naudas izteiksmē ietilpst arī efektīva 
projektēšana, plānošana un elektronisko 
saziņas līdzekļu izmantošana; saistībā ar 
publisko iepirkumu aprites cikls sākas 
iegādes brīdī un ilgst visu būvdarbu, 
piegāžu un pakalpojumu laiku un ir 
neatņemama un nenošķirama daļa 
saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma 
aprēķināšanā;

Or. en

Pamatojums

Lai gan līgumslēdzējas iestādes nodokļu maksātāju interesēs ir atbildīgas par to, lai rezultāts 
atbilstu iztērētās naudas vērtībai saistībā ar to, kāds risinājums tiek izvēlēts publiskā 
iepirkuma ietvaros, un par to, ka tas sabiedrībai vai videi kopumā ilgtermiņā neizmaksā 
vairāk, šo atbildību saprātīgi var piemērot, tikai sākot no iegādes brīža. No līgumslēdzējām 
iestādēm nevar prasīt atbildību saistībā ar privātu uzņēmumu izvēli par labu risinājumiem, 
kas kaitē sabiedrībai vai videi.

Grozījums Nr. 365
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 22. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22. „aprites cikls” ir visi secīgie un/vai 
savstarpēji saistītie posmi, tostarp 

22. „aprites cikls” ir visi secīgie un/vai 
savstarpēji saistītie posmi, tostarp 
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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;

pētniecība, izstrāde, transportēšana, 
izmantošana un apkope, kuri attiecas uz 
visu preces lietošanas vai būvdarbu 
veikšanas, vai pakalpojuma sniegšanas 
gaitu, ar nosacījumu, ka ar to saistītie dati 
ir izmērāmi un lietderīgi salīdzināmi;

Or. en

Grozījums Nr. 366
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 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, 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. 367
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 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, kuri attiecas uz 
preces lietošanas vai būvdarbu veikšanas, 
vai pakalpojuma sniegšanas gaitu, no 
iegādes līdz izmantošanai, apkopei,
likvidēšanai, nojaukšanai un pabeigšanai.
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Or. en

(Skatiet 67. pantu.)

Grozījums Nr. 368
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 22.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.a „aprites cikla raksturlielumi” ir 
elementi, kas saistīti ar jebkuru preces 
lietošanas, būvdarbu veikšanas vai 
pakalpojuma sniegšanas posmu, ietverot 
sociāli ilgtspējīgus un dzīvnieku labturībai 
labvēlīgus ražošanas procesus, kā noteikts 
šā panta 22. punktā, tostarp visus 
aspektus, kuri saistīti ar vides aizsardzību, 
darba apstākļiem, darba tiesībām, 
vienlīdzību, sociālo iekļaušanu, 
cilvēktiesībām, ietekmi uz blakus 
kopienām un ētisku tirdzniecību; aprites 
cikla raksturlielumi ir integrēti precē 
atkarībā no izvēlēm, kas veiktas ražošanas 
laikā vai citā ar lietošanu nesaistītā 
aprites cikla posmā, arī tad, ja šādi 
raksturlielumi nav skaidri saskatāmi 
iegūtās preces vai sniegtā pakalpojuma 
fizikālajās vai funkcionālajās īpašībās;

Or. en

Grozījums Nr. 369
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 22.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.a „aprites cikla raksturlielumi” ir 
elementi, kas saistīti ar jebkuru preces 
lietošanas, būvdarbu veikšanas vai 
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pakalpojuma sniegšanas posmu, kā 
noteikts šā panta 22. punktā, tostarp visus 
aspektus, kuri saistīti ar vides aizsardzību, 
darba apstākļiem, darba tiesībām, 
vienlīdzību, sociālo iekļaušanu, 
cilvēktiesībām un ētisku tirdzniecību; 
aprites cikla raksturlielumi ir integrēti 
precē atkarībā no izvēlēm, kas veiktas 
ražošanas laikā vai citā ar lietošanu 
nesaistītā aprites cikla posmā, arī tad, ja 
šādi raksturlielumi nav skaidri saskatāmi 
iegūtās preces vai sniegtā pakalpojuma 
fizikālajās vai funkcionālajās īpašībās;

Or. en

Pamatojums

As stated by the Court of Justice of the EU in its ruling on the case C-368/10 European 
Commission vs Kingdom of the Netherlands (the North Holland case), it is clear that even 
under the current Directive contracting authorities seeking the ‘most economically 
advantageous tender’ can value social considerations. Previous cases had already 
established that environmental considerations were permissible. Specifically, in North 
Holland it was decided that fair trade criteria (i.e. principles attaching to the transactions 
around the product) can be taken into consideration as award criteria.

Grozījums Nr. 370
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 22.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.a „standartizēti produkti” ir produkti, 
kuru sastāvs vai raksturlielumi būtiski 
neatšķiras;

Or. en

Grozījums Nr. 371
Heide Rühle
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 23.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23.a „pakalpojumu koncesija” ir tāds pats 
līgums kā publisks pakalpojumu līgums, 
izņemot to, ka pakalpojumu sniegšana ir 
ietverta vai nu tikai kā tiesības izmantot 
pakalpojumu, vai kā šīs tiesības kopā ar 
maksājumu;

Or. en

Grozījums Nr. 372
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 23.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23.a „sabiedrisko pakalpojumu 
savstarpējā sabiedrība” ir organizācija, ko 
raksturo šādas īpašības:
a) tās sastāvā galvenokārt ir personas, kas 
ir aizgājušas no darba publiskajā sektorā, 
lai sniegtu sabiedriskos pakalpojumus ar 
šīs organizācijas starpniecību;
b) lielāko daļu organizācijas sniegto 
pakalpojumu saņem publiskais sektors;
c) darbinieku līdzdalībai vai iesaistei ir 
būtiska ietekme uz organizācijas 
pārvaldību.
Sabiedrisko pakalpojumu savstarpējai 
sabiedrībai var būt dažādi 
uzņēmējdarbības modeļi un locekļu 
sastāvs.

Or. en
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Grozījums Nr. 373
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 23.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23.a „iepirkuma stratēģija” ir publiskā 
iepirkuma stratēģija, kurā ir izklāstīti 
Savienības principi, ko piemēro 
iepirkumam publiskajā sektorā, un 
norādoši principi un darbības, lai īstenotu 
šo redzējumu valsts, reģionālajā un 
vietējā līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 374
Ádám Kósa

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 23.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23.a „pieejamība” ir raksturlielums, kas 
apraksta to, cik ērti persona ar invaliditāti 
vai ar kustību traucējumiem var jebkuros 
apstākļos (arī ārkārtas gadījumos) droši, 
neatkarīgi un, nezaudējot cieņu, piekļūt, 
iekļūt, izkļūt, ekspluatēt, piedalīties un 
izmantot preci, pakalpojumu, teritoriju, 
tehnoloģiju (ietverot informācijas un 
sakaru tehnoloģijas un sistēmas) vai 
izveidotu vidi; tas neizslēdz palīgierīču vai 
papildu un alternatīvas saziņas 
izmantošanu, lai nodrošinātu pieejamību 
konkrētām personu grupām ar 
invaliditāti, kad tas ir vajadzīgs;

Or. en
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Grozījums Nr. 375
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 23.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23.a „neaptverta prece, būvdarbi, piegāde 
vai pakalpojums” ir tādas valsts izcelsmes 
prece, būvdarbi, piegāde vai pakalpojums, 
ar kuru Savienība nav noslēgusi 
starptautisku nolīgumu publiskā 
iepirkuma jomā, tostarp uzņēmusies 
saistības attiecībā uz piekļuvi tirgum, vai 
tādas valsts izcelsmes prece, būvdarbi, 
piegāde vai pakalpojums, ar kuru 
Savienība šādu starptautisku nolīgumu ir 
noslēgusi, bet uz ko tas neattiecas;

Or. fr

Grozījums Nr. 376
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 23.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23.b „neietvertas piegādes vai 
pakalpojumi” ir produkts vai 
pakalpojums, kura izcelsmes vieta ir 
valsts, ar ko Savienība nav noslēgusi 
starptautisku nolīgumu publiskā 
iepirkuma jomā, tostarp par tirgus 
piekļuves saistībām, vai produkts vai 
pakalpojums, kura izcelsmes vieta ir 
valsts, ar ko Savienība ir noslēgusi šādu 
nolīgumu, bet uz kuru šis nolīgums 
neattiecas;

Or. en



PE492.857v01-00 168/214 AM\908710LV.doc

LV

Grozījums Nr. 377
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 23.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23.b „pieejamība” ir raksturlielums, kas 
apraksta to, cik ērti persona ar invaliditāti 
vai ar kustību traucējumiem var jebkuros 
apstākļos (arī ārkārtas gadījumos) droši, 
neatkarīgi un, nezaudējot cieņu, piekļūt, 
iekļūt, izkļūt, ekspluatēt, piedalīties un 
izmantot preci, pakalpojumu, teritoriju, 
tehnoloģiju (ietverot informācijas un 
sakaru tehnoloģijas un sistēmas) vai 
izveidotu vidi; tas neizslēdz palīgierīču vai 
papildu un alternatīvas saziņas 
izmantošanu, lai nodrošinātu pieejamību 
konkrētām personu grupām ar 
invaliditāti, kad tas ir vajadzīgs;

Or. en

Grozījums Nr. 378
Pablo Arias Echeverría

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādu līgumu gadījumā, kuru priekšmets ir 
iepirkums, uz ko attiecas šī direktīva, kā arī 
iepirkums vai citi elementi, uz kuriem 
neattiecas minētā direktīva vai 
Direktīva [ar kuru aizstāj 2004/17/EK], vai 
Direktīva 2009/81/EK26, to līguma daļu, 
kas ietver iepirkumu, uz kuru attiecas šī 
direktīva, piešķir saskaņā ar šīs direktīvas 
noteikumiem.

Tādu līgumu gadījumā, kuru priekšmets ir 
iepirkums, uz ko attiecas šī direktīva, kā arī 
iepirkums vai citi elementi, uz kuriem 
neattiecas minētā direktīva vai 
Direktīva [ar kuru aizstāj 2004/17/EK], vai 
Direktīva 2009/81/EK26, šīs direktīvas 
piemērošanu nosaka, pamatojoties uz 
līguma galveno mērķi.

Or. es
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Grozījums Nr. 379
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādu līgumu gadījumā, kuru priekšmets ir 
iepirkums, uz ko attiecas šī direktīva, kā arī 
iepirkums vai citi elementi, uz kuriem 
neattiecas minētā direktīva vai 
Direktīva [ar kuru aizstāj 2004/17/EK], vai 
Direktīva 2009/81/EK26, to līguma daļu, 
kas ietver iepirkumu, uz kuru attiecas šī 
direktīva, piešķir saskaņā ar šīs direktīvas 
noteikumiem.

Saskaņā ar 3. un 4. punktu:

a) tādu līgumu gadījumā, kuru priekšmets 
ir iepirkums, uz ko attiecas šī direktīva, kā 
arī iepirkums vai citi elementi, uz kuriem 
attiecas Direktīva [ar kuru aizstāj 
2004/17/EK] vai uz kuriem neattiecas šī 
direktīva, to līguma daļu, kas ietver 
iepirkumu, uz kuru attiecas šī direktīva, 
piešķir saskaņā ar šīs direktīvas 
noteikumiem;

Jauktu līgumu gadījumā, kas ietver 
publisku līgumu un koncesiju elementus, to 
līguma daļu, kura ietver publisku līgumu, 
uz ko attiecas šī direktīva, piešķir saskaņā 
ar šīs direktīvas noteikumiem.

b) jauktu līgumu gadījumā, kas ietver 
publisku līgumu un koncesiju elementus, to 
līguma daļu, kura ietver publisku līgumu, 
uz ko attiecas šī direktīva, piešķir saskaņā 
ar šīs direktīvas noteikumiem;

Ja konkrētā līguma dažādās daļas nav 
objektīvi nošķiramas, šīs direktīvas 
piemērošanu nosaka, pamatojoties uz 
minētā līguma galveno priekšmetu.

c) ja konkrētā līguma dažādās daļas nav 
objektīvi nošķiramas, šīs direktīvas 
piemērošanu nosaka, pamatojoties uz 
minētā līguma galveno priekšmetu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina, ka nav pārklāšanās starp šo direktīvu un spēkā esošajiem 
noteikumiem par iepirkumu aizsardzības jomā.

Grozījums Nr. 380
Pablo Arias Echeverría
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jauktu līgumu gadījumā, kas ietver 
publisku līgumu un koncesiju elementus, to
līguma daļu, kura ietver publisku līgumu, 
uz ko attiecas šī direktīva, piešķir saskaņā 
ar šīs direktīvas noteikumiem.

Jauktu līgumu gadījumā, kas ietver 
publisku līgumu un koncesiju elementus, 
šīs direktīvas piemērošanu nosaka, 
pamatojoties uz līguma galveno mērķi.

Or. es

Grozījums Nr. 381
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Tādu līgumu gadījumā, kuru 
priekšmets ir iepirkums, uz ko attiecas šī 
direktīva, un iepirkums vai citi elementi, 
uz kuriem attiecas Direktīva 2009/81/EK, 
līguma slēgšanas tiesības piešķir saskaņā 
ar Direktīvu 2009/81/EK ar nosacījumu, 
ja atsevišķa līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas pamatā ir objektīvi iemesli.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina, ka nav pārklāšanās starp šo direktīvu un spēkā esošajiem 
noteikumiem aizsardzības jomā.

Grozījums Nr. 382
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Tādu līgumu gadījumā, kuru 
priekšmets ir iepirkums, uz ko attiecas šī 
direktīva un Direktīva 2009/81/EK, un 
iepirkums vai citi elementi, uz kuriem 
attiecas kāda no minētajām direktīvām, 
līgumam nepiemēro šo direktīvu ar 
nosacījumu, ka atsevišķa līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas pamatā ir 
objektīvi iemesli. Tomēr lēmumu par 
atsevišķa līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanu nedrīkst pieņemt ar mērķi 
izslēgt līgumus no šīs direktīvas 
piemērošanas jomas.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina, ka nav pārklāšanās starp šo direktīvu un spēkā esošajiem 
noteikumiem par iepirkumu aizsardzības jomā.

Grozījums Nr. 383
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) EUR 5 000 000 publiskiem būvdarbu 
līgumiem;

a) EUR 8 000 000 publiskiem būvdarbu 
līgumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 384
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – a punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) EUR 5 000 000 publiskiem būvdarbu 
līgumiem;

a) EUR 7 500 000 publiskiem būvdarbu 
līgumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 385
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) EUR 130 000 publiskiem piegādes un 
pakalpojumu līgumiem, kuru slēgšanas 
tiesības piešķir centrālās pārvaldes 
iestādes, un metu konkursos, kurus 
organizē minētās iestādes; ja publiskus 
piegādes līgumus piešķir līgumslēdzējas 
iestādes, kuras darbojas aizsardzības jomā, 
minēto robežvērtību piemēro tikai 
līgumiem par III pielikumā minētajām 
precēm;

b) EUR 300 000 publiskiem piegādes un 
pakalpojumu līgumiem, kuru slēgšanas 
tiesības piešķir centrālās pārvaldes 
iestādes, un metu konkursos, kurus 
organizē minētās iestādes; ja publiskus 
piegādes līgumus piešķir līgumslēdzējas 
iestādes, kuras darbojas aizsardzības jomā, 
minēto robežvērtību piemēro tikai 
līgumiem par III pielikumā minētajām 
precēm;

Or. en

Grozījums Nr. 386
Wim van de Camp

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) EUR 130 000 publiskiem piegādes un 
pakalpojumu līgumiem, kuru slēgšanas 
tiesības piešķir centrālās pārvaldes 
iestādes, un metu konkursos, kurus 
organizē minētās iestādes; ja publiskus 
piegādes līgumus piešķir līgumslēdzējas 
iestādes, kuras darbojas aizsardzības jomā, 

b) EUR 260 000 publiskiem piegādes un 
pakalpojumu līgumiem, kuru slēgšanas 
tiesības piešķir centrālās pārvaldes 
iestādes, un metu konkursos, kurus 
organizē minētās iestādes; ja publiskus 
piegādes līgumus piešķir līgumslēdzējas 
iestādes, kuras darbojas aizsardzības jomā, 
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minēto robežvērtību piemēro tikai 
līgumiem par III pielikumā minētajām 
precēm;

minēto robežvērtību piemēro tikai 
līgumiem par III pielikumā minētajām 
precēm;

Or. nl

Grozījums Nr. 387
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) EUR 130 000 publiskiem piegādes un 
pakalpojumu līgumiem, kuru slēgšanas 
tiesības piešķir centrālās pārvaldes 
iestādes, un metu konkursos, kurus 
organizē minētās iestādes; ja publiskus 
piegādes līgumus piešķir līgumslēdzējas 
iestādes, kuras darbojas aizsardzības jomā, 
minēto robežvērtību piemēro tikai 
līgumiem par III pielikumā minētajām 
precēm;

b) EUR 195 000 publiskiem piegādes un 
pakalpojumu līgumiem, kuru slēgšanas 
tiesības piešķir centrālās pārvaldes 
iestādes, un metu konkursos, kurus 
organizē minētās iestādes; ja publiskus 
piegādes līgumus piešķir līgumslēdzējas 
iestādes, kuras darbojas aizsardzības jomā, 
minēto robežvērtību piemēro tikai 
līgumiem par III pielikumā minētajām 
precēm;

Or. en

Grozījums Nr. 388
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) EUR 200 000 publiskiem piegādes un 
pakalpojumu līgumiem, kuru slēgšanas 
tiesības piešķir centrālās pārvaldes iestāžu 
padotībā esošas līgumslēdzējas iestādes, un 
metu konkursos, kurus organizē minētās 
iestādes;

c) EUR 400 000 publiskiem piegādes un 
pakalpojumu līgumiem, kuru slēgšanas 
tiesības piešķir centrālās pārvaldes iestāžu 
padotībā esošas līgumslēdzējas iestādes, un 
metu konkursos, kurus organizē minētās 
iestādes;

Or. de
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Pamatojums

Zema robežvērtība ir pretrunā mērķim radīt iespēju iegūt vislabāko rezultātu par samaksāto 
cenu. Piemēram, piešķirot tiesības slēgt līgumu par telpu tīrīšanu, iepirkumu par lielas 
administratīvas ēkas uzkopšanu ir pieņemts izsludināt kopā ar iepirkumu par vairāku mazāku 
ēku uzkopšanu, lai kopumā iegūtu labu rezultātu par samaksāto cenu. Ja līgumslēdzēja 
iestāde vēlas panākt labu saimnieciskās darbības rezultātu, līguma vērtība parasti ir lielāka 
par robežvērtību.

Grozījums Nr. 389
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) EUR 200 000 publiskiem piegādes un 
pakalpojumu līgumiem, kuru slēgšanas 
tiesības piešķir centrālās pārvaldes iestāžu 
padotībā esošas līgumslēdzējas iestādes, un 
metu konkursos, kurus organizē minētās 
iestādes;

c) EUR 400 000 publiskiem piegādes un 
pakalpojumu līgumiem, kuru slēgšanas 
tiesības piešķir centrālās pārvaldes iestāžu 
padotībā esošas līgumslēdzējas iestādes, un 
metu konkursos, kurus organizē minētās 
iestādes;

Or. en

Grozījums Nr. 390
Wim van de Camp

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) EUR 200 000 publiskiem piegādes un 
pakalpojumu līgumiem, kuru slēgšanas 
tiesības piešķir centrālās pārvaldes iestāžu 
padotībā esošas līgumslēdzējas iestādes, un 
metu konkursos, kurus organizē minētās 
iestādes;

c) EUR 400 000 publiskiem piegādes un 
pakalpojumu līgumiem, kuru slēgšanas 
tiesības piešķir centrālās pārvaldes iestāžu 
padotībā esošas līgumslēdzējas iestādes, un 
metu konkursos, kurus organizē minētās 
iestādes;

Or. nl
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Grozījums Nr. 391
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) EUR 200 000 publiskiem piegādes un 
pakalpojumu līgumiem, kuru slēgšanas 
tiesības piešķir centrālās pārvaldes iestāžu 
padotībā esošas līgumslēdzējas iestādes, un 
metu konkursos, kurus organizē minētās 
iestādes;

c) EUR 300 000 publiskiem piegādes un 
pakalpojumu līgumiem, kuru slēgšanas 
tiesības piešķir centrālās pārvaldes iestāžu 
padotībā esošas līgumslēdzējas iestādes, un 
metu konkursos, kurus organizē minētās 
iestādes;

Or. en

Grozījums Nr. 392
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) Saskaņā ar 4. panta 1. punkta (c) 
apakšpunkta noteikumiem dalībvalstis 
drīkst izvēlēties neizsludināt konkursu ES 
mērogā gadījumos, kad iepirkuma vērtība 
ir 200 000 EUR līdz 1 000 000 EUR 
robežās.

Or. da

Grozījums Nr. 393
Frank Engel, Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) EUR 500 000 publiskiem līgumiem par 
sociālajiem un citiem īpašiem 

svītrots
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pakalpojumiem, kas uzskaitīti 
XVI pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar A un B pakalpojumu kategorijas atkārtotu ieviešanu.

Grozījums Nr. 394
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) EUR 500 000 publiskiem līgumiem par 
sociālajiem un citiem īpašiem 
pakalpojumiem, kas uzskaitīti 
XVI pielikumā.

svītrots

Or. da

Grozījums Nr. 395
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) EUR 500 000 publiskiem līgumiem par 
sociālajiem un citiem īpašiem 
pakalpojumiem, kas uzskaitīti 
XVI pielikumā.

d) EUR 1 000 000 publiskiem līgumiem 
par sociālajiem un citiem īpašiem 
pakalpojumiem, kas uzskaitīti 
XVI pielikumā.

Or. de

Pamatojums

Publisko līgumu par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem robežvērtība ir pielāgota 
Sabiedrisko pakalpojumu iepirkumu direktīvai, kur šī vērtība ir noteikta EUR 1 000 000 
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apmērā. Tā kā runa ir par vieniem un tiem pašiem pakalpojumiem, šai vērtībai būtu jābūt 
vienādai. Tas šķiet piemēroti arī tādēļ, ka sociālie pakalpojumi parasti tiek sniegti konkrētā 
teritorijā un niecīgā mērā ir saistīti ar iekšējo tirgu.

Grozījums Nr. 396
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) EUR 500 000 publiskiem līgumiem par 
sociālajiem un citiem īpašiem 
pakalpojumiem, kas uzskaitīti 
XVI pielikumā.

d) EUR 1 000 000 publiskiem līgumiem 
par sociālajiem un citiem īpašiem 
pakalpojumiem, kas uzskaitīti 
XVI pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 397
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) EUR 500 000 publiskiem līgumiem par 
sociālajiem un citiem īpašiem 
pakalpojumiem, kas uzskaitīti 
XVI pielikumā.

d) EUR 1 000 000 publiskiem līgumiem 
par sociālajiem un citiem īpašiem 
pakalpojumiem, kas uzskaitīti 
XVI pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 398
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – d) punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) EUR 500 000 publiskiem līgumiem par 
sociālajiem un citiem īpašiem 
pakalpojumiem, kas uzskaitīti 
XVI pielikumā.

d) EUR 1 000 000 publiskiem līgumiem 
par sociālajiem un citiem īpašiem 
pakalpojumiem, kas uzskaitīti 
XVI pielikumā.

Or. nl

Grozījums Nr. 399
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) EUR 500 000 publiskiem līgumiem par 
sociālajiem un citiem īpašiem 
pakalpojumiem, kas uzskaitīti 
XVI pielikumā.

d) EUR 1 000 000 publiskiem līgumiem 
par sociālajiem un citiem īpašiem 
pakalpojumiem, kas uzskaitīti 
XVI pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 400
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) EUR 500 000 publiskiem līgumiem par 
sociālajiem un citiem īpašiem 
pakalpojumiem, kas uzskaitīti 
XVI pielikumā.

d) EUR 1 000 000 publiskiem līgumiem 
par sociālajiem un citiem īpašiem 
pakalpojumiem, kas uzskaitīti 
XVI pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāsaskaņo sociālo un citu īpašu pakalpojumu robežvērtība ar sabiedrisko pakalpojumu 
direktīvu (Komisijas priekšlikuma 12.c pants), un šī robežvērtība ir EUR 1 000 000. Turklāt 
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tas ir piemēroti arī tādēļ, ka sociālie pakalpojumi parasti tiek sniegti vietējā līmenī un mazāk 
skar iekšējo tirgu.

Grozījums Nr. 401
Robert Rochefort

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) EUR 500 000 publiskiem līgumiem par 
sociālajiem un citiem īpašiem 
pakalpojumiem, kas uzskaitīti 
XVI pielikumā.

d) EUR 500 000 publiskiem līgumiem par 
sociālajiem un citiem īpašiem 
pakalpojumiem, kas uzskaitīti 
XVI pielikuma B sadaļā.

Or. fr

Grozījums Nr. 402
Kerstin Westphal

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) EUR 500 000 publiskiem līgumiem par 
sociālajiem un citiem īpašiem 
pakalpojumiem, kas uzskaitīti 
XVI pielikumā.

d) EUR 1 000 000 publiskiem līgumiem 
par sociālajiem un citiem īpašiem 
pakalpojumiem, kas uzskaitīti 
XVI pielikumā.

Or. de

Pamatojums

Tā kā runa ir par vieniem un tiem pašiem pakalpojumiem un ir vēlama tiesību vienota 
piemērošana, Publiskā iepirkuma direktīvā un Sabiedrisko pakalpojumu iepirkumu direktīvā 
(12.c pants Komisijas priekšlikumā) būtu jānosaka vienāda robežvērtība, proti, 
EUR 1 000 000. Tas šķiet piemēroti arī tādēļ, ka sociālie pakalpojumi parasti tiek sniegti 
konkrētā teritorijā un niecīgā mērā ir saistīti ar iekšējo tirgu.

Grozījums Nr. 403
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) EUR 500 000 publiskiem līgumiem par 
sociālajiem un citiem īpašiem 
pakalpojumiem, kas uzskaitīti 
XVI pielikumā.

d) EUR 750 000 publiskiem līgumiem par 
sociālajiem un citiem īpašiem 
pakalpojumiem, kas uzskaitīti 
XVI pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 404
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) EUR 500 000 publiskiem piegāžu un 
pakalpojumu līgumiem, kuru slēgšanas 
tiesības piešķir bezpeļņas pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas, un metu 
konkursiem, ko organizē minētās 
organizācijas, pat ja tās uzskata par 
„publisko tiesību subjektiem”.

Or. en

Grozījums Nr. 405
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz būvdarbu, preču un 
pakalpojumu līgumiem, kuru vērtība ir 
mazāka par šīm robežvērtībām, 
dalībvalstis īsteno atklātu konkursu valsts 
procedūras, kas nodrošina atbilstību 
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līguma principiem vai vienlīdzīgu 
piekļuvi, nediskrimināciju un 
pārredzamību.

Or. en

Grozījums Nr. 406
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Līgumslēdzējas iestādes var piešķirt 
līgumus par atsevišķām daļām, 
nepiemērojot šajā direktīvā paredzētās 
procedūras, ar nosacījumu, ka attiecīgās 
daļas maksimālā paredzamā vērtība bez 
PVN nepārsniedz EUR 80 000 piegādēm 
vai pakalpojumiem vai EUR 1 miljonu 
būvdarbiem. Tomēr šādi bez direktīvas 
piemērošanas piešķirto daļu kopējā 
vērtība nepārsniedz 20 % no visu to daļu 
kopējās vērtības, kurās ir sadalīti 
ierosinātie būvdarbi, līdzīgu piegāžu 
ierosinātā iegāde vai pakalpojumu 
ierosinātā iegāde.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Līdzīgi kā 44. panta grozījuma gadījumā ir jānorāda, ka šie noteikumi radīs nevajadzīgu 
administratīvo slogu bez pievienotās vērtības, piemēram, MVU.

Grozījums Nr. 407
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 9. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Līgumslēdzējas iestādes var piešķirt 
līgumus par atsevišķām daļām, 
nepiemērojot šajā direktīvā paredzētās 
procedūras, ar nosacījumu, ka attiecīgās 
daļas maksimālā paredzamā vērtība bez 
PVN nepārsniedz EUR 80 000 piegādēm 
vai pakalpojumiem vai EUR 1 miljonu
būvdarbiem. Tomēr šādi bez direktīvas 
piemērošanas piešķirto daļu kopējā vērtība 
nepārsniedz 20 % no visu to daļu kopējās 
vērtības, kurās ir sadalīti ierosinātie 
būvdarbi, līdzīgu piegāžu ierosinātā iegāde 
vai pakalpojumu ierosinātā iegāde.

9. Līgumslēdzējas iestādes var piešķirt 
līgumus par atsevišķām daļām, 
nepiemērojot šajā direktīvā paredzētās 
procedūras, ar nosacījumu, ka attiecīgās 
daļas maksimālā paredzamā vērtība bez 
PVN nepārsniedz EUR 160 000 piegādēm 
vai pakalpojumiem vai EUR 2 miljonus
būvdarbiem. Tomēr šādi bez direktīvas 
piemērošanas piešķirto daļu kopējā vērtība 
nepārsniedz 20 % no visu to daļu kopējās 
vērtības, kurās ir sadalīti ierosinātie 
būvdarbi, līdzīgu piegāžu ierosinātā iegāde 
vai pakalpojumu ierosinātā iegāde.

Or. en

Grozījums Nr. 408
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Līgumslēdzējas iestādes var piešķirt 
līgumus par atsevišķām daļām, 
nepiemērojot šajā direktīvā paredzētās 
procedūras, ar nosacījumu, ka attiecīgās 
daļas maksimālā paredzamā vērtība bez 
PVN nepārsniedz EUR 80 000 piegādēm 
vai pakalpojumiem vai EUR 1 miljonu
būvdarbiem. Tomēr šādi bez direktīvas 
piemērošanas piešķirto daļu kopējā vērtība 
nepārsniedz 20 % no visu to daļu kopējās 
vērtības, kurās ir sadalīti ierosinātie 
būvdarbi, līdzīgu piegāžu ierosinātā iegāde 
vai pakalpojumu ierosinātā iegāde.

9. Līgumslēdzējas iestādes var piešķirt 
līgumus par atsevišķām daļām, 
nepiemērojot šajā direktīvā paredzētās 
procedūras, ar nosacījumu, ka attiecīgās 
daļas maksimālā paredzamā vērtība bez 
PVN nepārsniedz EUR 120 000 piegādēm 
vai pakalpojumiem vai EUR 1 500 000
būvdarbiem. Tomēr šādi bez direktīvas 
piemērošanas piešķirto daļu kopējā vērtība 
nepārsniedz 30 % no visu to daļu kopējās 
vērtības, kurās ir sadalīti ierosinātie 
būvdarbi, līdzīgu piegāžu ierosinātā iegāde 
vai pakalpojumu ierosinātā iegāde.

Or. en
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Grozījums Nr. 409
Toine Manders

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sākot no 2014. gada 30. jūnija, Komisija 
reizi divos gados pārbauda, vai 4. panta a), 
b) un c) punktā noteiktās robežvērtības 
atbilst robežvērtībām, kas noteiktas 
Nolīgumā par valsts iepirkumu, un 
vajadzības gadījumā tās pārskata.

Sākot no 2014. gada 30. jūnija, Komisija 
reizi divos gados pārbauda, vai 4. panta a), 
b) un c) punktā noteiktās robežvērtības 
atbilst robežvērtībām, kas noteiktas 
Nolīgumā par valsts iepirkumu, un 
vajadzības gadījumā tās pārskata. Ciktāl 
iespējams Komisija palielina robežvērtības 
un, ja robežvērtības ir noteiktas Nolīgumā 
par valsts iepirkumu, Komisijas 
nākamajās sarunās prioritārais jautājums 
būs robežvērtību palielināšana.

Or. nl

Grozījums Nr. 410
Toine Manders

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vēl Komisija, ciktāl iespējams, uzrauga 
savstarpīguma principa piemērošanas 
atbilstību saistībā ar trešo valstu iespējām 
piekļūt publiskajiem iepirkumiem.

Or. nl

Grozījums Nr. 411
Frank Engel, Andreas Schwab

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

6.a pants
Publisko pakalpojumu līgumu nosacījumi
Līgumu, kuru priekšmets ir 
XVI A pielikumā uzskaitītie pakalpojumi, 
slēgšanas tiesības piešķir saskaņā ar 39.–
69. pantu.
Līgumiem, kuru priekšmets ir 
XVI B pielikumā uzskaitītie pakalpojumi, 
piemēro tikai 40. pantu un 48. panta 
1. punktu.
Līgumu, kuru priekšmets ir gan 
XVI A pielikumā, gan XVI B pielikumā 
uzskaitītie pakalpojumi, slēgšanas tiesības 
piešķir saskaņā ar 39.–88. pantu, ja 
XVI A pielikumā uzskaitīto pakalpojumu 
vērtība ir lielāka par XVI B pielikumā 
uzskaitīto pakalpojumu vērtību. Pārējos 
gadījumos līgumu slēgšanas tiesības 
piešķir saskaņā ar 40. pantu un 48. panta 
1. punktu.

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar A un B pakalpojumu kategorijas atkārtotu ieviešanu.

Grozījums Nr. 412
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1.a un 1.b daļa (jaunas)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo direktīvu nepiemēro publiskiem 
līgumiem, kuru galvenais mērķis ir ļaut 
līgumslēdzējām iestādēm sniegt pasta 
pakalpojumus un citus pakalpojumus, kas 
nav pasta pakalpojumi.
Šajā pantā:
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„pasta pakalpojumi” ir pakalpojumi, kas 
ietver pasta sūtījumu muitošanu, 
šķirošanu, maršrutizēšanu un piegādi; tas 
ietver pakalpojumus, kas gan ietilpst, gan 
neietilpst universālā pakalpojuma 
piemērošanas jomā, kā noteikts saskaņā 
ar Direktīvu 97/67/EK;
„citi pakalpojumi, kas nav pasta 
pakalpojumi” ir šādās jomās sniegti 
pakalpojumi —
i) pasta pakalpojumu pārvaldība 
(pakalpojumi līdz nosūtīšanai un pēc tās, 
tajā skaitā pasta šķirošanas pārvaldības 
pakalpojumi),
ii) pievienotās vērtības pakalpojumi, kas 
saistīti un ko nodrošina ar 
elektroniskajiem saziņas līdzekļiem 
(ieskaitot kodētu dokumentu drošu 
pārsūtīšanu, izmantojot elektroniskos 
saziņas līdzekļus, adrešu pārvaldības 
pakalpojumus un reģistrēta elektroniskā 
pasta pārsūtīšanu),
iii) tādi pakalpojumi saistībā ar pasta 
sūtījumiem, uz kuriem neattiecas 
a) apakšpunkts, piemēram, tiešie sūtījumi, 
kam nav norādīta adrese,
iv) finanšu pakalpojumi, kam CPV ir 
piešķirts atsauces numuri no 66100000-1 
līdz 66720000-3 un kas noteikti 19. panta 
c) apakšpunktā, tostarp it sevišķi naudas 
pārvedumi pa pastu un pasta žiro 
pārvedumi,
v) filatēlijas pakalpojumi,
vi) loģistikas pakalpojumi (pakalpojumi, 
kas apvieno sūtījumu fizisko piegādi 
un/vai uzglabāšanu ar citām funkcijām, 
kuras nav saistītas ar pasta 
pakalpojumiem).

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā efektīvas tirgus konkurences situāciju pasta pakalpojumu nozarē pēc ES 
noteikumu īstenošanas, kuru mērķis ir liberalizēt šo nozari, publiskie līgumi šajā jomā būtu 
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jāizslēdz no direktīvas darbības jomas, ciktāl tie pirmām kārtām ir paredzēti, lai ļautu 
līgumslēdzējām iestādēm īstenot konkrētas darbības pasta pakalpojumu nozarē.

Grozījums Nr. 413
Frank Engel, Wim van de Camp, Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Tādu preču izslēgšana, kam piemēro 

fiksētu cenu režīmu
Šo direktīvu nepiemēro līgumiem par tādu 
preču piegādi vai tādu pakalpojumu 
sniegšanu, kam saskaņā ar tiesību aktiem 
piemēro fiksētu cenu.

Or. en

Grozījums Nr. 414
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Šī direktīva neattiecas uz 2. panta 1. daļas 
11.a punktā (jauns) noteiktajām 
pakalpojumu koncesijām.

Or. de

Grozījums Nr. 415
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
7.b pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b pants
Šī direktīva neattiecas uz pakalpojumu 
līgumu slēgšanas tiesībām, ko kāda 
līgumslēdzēja iestāde citai līgumslēdzējai 
iestādei vai līgumslēdzēju iestāžu 
apvienībai piešķir, pamatojoties uz 
ekskluzīvām tiesībām, kuras tam ir 
saskaņā ar kādu izsludinātu tiesību vai 
administratīvo aktu, kas ir saderīgs ar 
Līgumu.

Or. de

Grozījums Nr. 416
András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Īpaši izņēmumi pasta pakalpojumu jomā

Šo direktīvu nepiemēro publiskiem 
līgumiem, kuru galvenais mērķis ir ļaut 
līgumslēdzējām iestādēm sniegt pasta 
pakalpojumus un citus pakalpojumus, kas 
nav pasta pakalpojumi.
Šajā pantā:
„pasta pakalpojumi” ir pakalpojumi, kas 
ietver pasta sūtījumu muitošanu, 
šķirošanu, maršrutizēšanu un piegādi; tas 
ietver pakalpojumus, kas gan ietilpst, gan 
neietilpst universālā pakalpojuma 
piemērošanas jomā, kā noteikts saskaņā 
ar Direktīvu 97/67/EK;
„citi pakalpojumi, kas nav pasta 
pakalpojumi” ir šādās jomās sniegti 
pakalpojumi —
i) pasta pakalpojumu pārvaldība 
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(pakalpojumi līdz nosūtīšanai un pēc tās, 
tajā skaitā pasta šķirošanas pārvaldības 
pakalpojumi),
ii) pievienotās vērtības pakalpojumi, kas 
saistīti un ko nodrošina ar 
elektroniskajiem saziņas līdzekļiem 
(ieskaitot kodētu dokumentu drošu 
pārsūtīšanu, izmantojot elektroniskos 
saziņas līdzekļus, adrešu pārvaldības 
pakalpojumus un reģistrēta elektroniskā 
pasta pārsūtīšanu),
iii) tādi pakalpojumi saistībā ar pasta 
sūtījumiem, uz kuriem neattiecas 
a) apakšpunkts, piemēram, tiešie sūtījumi, 
kam nav norādīta adrese,
iv) finanšu pakalpojumi, kam CPV ir 
piešķirts atsauces numuri no 66100000-1 
līdz 66720000-3 un kas noteikti 19. panta 
c) apakšpunktā, tostarp it sevišķi naudas 
pārvedumi pa pastu un pasta žiro 
pārvedumi,
v) filatēlijas pakalpojumi,
vi) loģistikas pakalpojumi (pakalpojumi, 
kas apvieno sūtījumu fizisko piegādi 
un/vai uzglabāšanu ar citām funkcijām, 
kuras nav saistītas ar pasta 
pakalpojumiem).

Or. en

Grozījums Nr. 417
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktīvas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Īpaši izņēmumi pasta pakalpojumu jomā

Šo direktīvu nepiemēro publiskiem 
līgumiem, kuru galvenais mērķis ir ļaut 
līgumslēdzējām iestādēm sniegt pasta 
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pakalpojumus un citus pakalpojumus, kas 
nav pasta pakalpojumi.
Šajā pantā:
„pasta pakalpojumi” ir pakalpojumi, kas 
ietver pasta sūtījumu muitošanu, 
šķirošanu, maršrutizēšanu un piegādi; tas 
ietver pakalpojumus, kas gan ietilpst, gan 
neietilpst universālā pakalpojuma 
piemērošanas jomā, kā noteikts saskaņā 
ar Direktīvu 97/67/EK;
„citi pakalpojumi, kas nav pasta 
pakalpojumi” ir šādās jomās sniegti 
pakalpojumi —
i) pasta pakalpojumu pārvaldība 
(pakalpojumi līdz nosūtīšanai un pēc tās, 
tajā skaitā pasta šķirošanas pārvaldības 
pakalpojumi),
ii) pievienotās vērtības pakalpojumi, kas 
saistīti un ko nodrošina ar 
elektroniskajiem saziņas līdzekļiem 
(ieskaitot kodētu dokumentu drošu 
pārsūtīšanu, izmantojot elektroniskos 
saziņas līdzekļus, adrešu pārvaldības 
pakalpojumus un reģistrēta elektroniskā 
pasta pārsūtīšanu),
iii) tādi pakalpojumi saistībā ar pasta 
sūtījumiem, uz kuriem neattiecas 
a) apakšpunkts, piemēram, tiešie sūtījumi, 
kam nav norādīta adrese,
iv) finanšu pakalpojumi, kam CPV ir 
piešķirts atsauces numuri no 66100000-1 
līdz 66720000-3 un kas noteikti 19. panta 
c) apakšpunktā, tostarp it sevišķi naudas 
pārvedumi pa pastu un pasta žiro 
pārvedumi,
v) filatēlijas pakalpojumi,
vi) loģistikas pakalpojumi (pakalpojumi, 
kas apvieno sūtījumu fizisko piegādi 
un/vai uzglabāšanu ar citām funkcijām, 
kuras nav saistītas ar pasta 
pakalpojumiem).

Or. en
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Pamatojums

Klasisko direktīvu nevajadzētu piemērot līgumiem, kas ir izslēgti no sabiedrisko pakalpojumu 
direktīvas darbības jomas. Ņemot vērā efektīvas tirgus konkurences situāciju pasta 
pakalpojumu nozarē pēc ES noteikumu īstenošanas, kuru mērķis ir liberalizēt šo nozari, 
publiskie līgumi šajā jomā būtu jāizslēdz no direktīvas darbības jomas, jo tie pirmām kārtām 
ir paredzēti, lai ļautu līgumslēdzējām iestādēm īstenot konkrētas darbības pasta pakalpojumu 
nozarē.

Grozījums Nr. 418
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par tāda programmu materiāla iegādi, 
izstrādi, producēšanu vai kopražojumu, kas 
paredzēts audiovizuāliem plašsaziņas 
līdzekļu pakalpojumiem, ja līgumu 
slēgšanas tiesības piešķir raidorganizācijas, 
vai līgumiem par raidlaiku, kuru slēgšanas 
tiesības piešķir audiovizuālo plašsaziņas 
līdzekļu pakalpojumu sniedzējiem;

b) par tāda programmu materiāla un 
saistītu sagatavošanas pakalpojumu
iegādi, izstrādi, producēšanu vai 
kopražojumu, kas paredzēts 
audiovizuāliem plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumiem, ja līgumu slēgšanas 
tiesības piešķir raidorganizācijas, vai 
līgumiem par raidlaiku, kuru slēgšanas 
tiesības piešķir audiovizuālo plašsaziņas 
līdzekļu pakalpojumu sniedzējiem, 
plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus 
nosakot kā visu veidu raidīšanu un 
izplatīšanu, izmantojot jebkāda veida 
elektroniskos tīklus;

Or. fr

Pamatojums

Punkta formulējumā tiek ņemta vērā plašsaziņas līdzekļu nozares tehnoloģiskā attīstība.

Grozījums Nr. 419
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – c punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) par šķīrējtiesas un samierināšanas 
pakalpojumiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 420
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) par šķīrējtiesas un samierināšanas 
pakalpojumiem;

c) par šķīrējtiesas un samierināšanas 
pakalpojumiem un par šādiem 
juridiskajiem pakalpojumiem:
i) klienta tiesiskā pārstāvība tiesvedībā 
tiesās, tribunālos vai publiskā sektora 
iestādēs, ko īsteno advokāts 
Direktīvas 77/249/EEK 1. panta izpratnē;

ii) dokumentu apliecināšanas 
pakalpojumi, kas jāsniedz notāriem;
iii) juridiskie pakalpojumi, ko sniedz 
aizbildņi vai pilnvarotie aizbildņi, vai citi 
juridiskie pakalpojumi, kuru sniedzējus ir 
iecēlusi attiecīgās dalībvalsts tiesa vai 
tribunāls;
iv) citi juridiskie pakalpojumi, kas 
attiecīgajā dalībvalstī ir saistīti ar oficiālu 
pilnvaru izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 421
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – c punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) par šķīrējtiesas un samierināšanas 
pakalpojumiem;

c) par šķīrējtiesas un samierināšanas 
pakalpojumiem, kā arī darbībām, ko veic 
valsts amatpersonas, jo īpaši notāri, kam 
saskaņā ar tiesību aktiem jābūt 
neatkarīgiem un objektīviem;

Or. de

Grozījums Nr. 422
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) par šķīrējtiesas un samierināšanas
pakalpojumiem;

c) par šķīrējtiesas un samierināšanas 
pakalpojumiem, kā arī advokāta 
pakalpojumiem tādā nozīmē kā pārstāvība 
tiesā;

Or. fr

Grozījums Nr. 423
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) par šķīrējtiesas un samierināšanas 
pakalpojumiem;

c) par šķīrējtiesas un samierināšanas 
pakalpojumiem, tostarp par strīdu 
iztiesāšanas pakalpojumiem;

Or. en

Pamatojums

„Strīdu iztiesāšanas pakalpojumi” ir īpašs samierināšanas pakalpojums, kas saistīts ar 
starptautisko FIDIC nosacījumu izmantošanu būvdarbu un inženiertehnisko darbu līgumos, 
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kurus pieņēmusi Pasaules Banka.

Grozījums Nr. 424
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) par šķīrējtiesas un samierināšanas 
pakalpojumiem;

c) par šķīrējtiesas un samierināšanas 
pakalpojumiem, juridiskiem 
pakalpojumiem, kā arī notāra 
pakalpojumiem;

Or. de

Grozījums Nr. 425
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) par šķīrējtiesas un samierināšanas 
pakalpojumiem;

(c) par šķīrējtiesas un samierināšanas 
pakalpojumiem, kā arī par valsts 
amatpersonas, kurai ir jābūt neatkarīgai 
un objektīvai, darbību; 

Or. pl

Grozījums Nr. 426
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) jebkurš no šiem juridiskajiem 
pakalpojumiem:
i) klienta tiesiskā pārstāvība tiesvedībā 
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dalībvalsts tiesās, tribunālos vai publiskā 
sektora iestādēs, ko īsteno advokāts 
Direktīvas 77/249/EEK 1. panta izpratnē;
ii) dokumentu apliecināšanas 
pakalpojumi, kas jāsniedz notāriem;
iii) juridiskie pakalpojumi, ko sniedz 
aizbildņi vai pilnvarotie aizbildņi, vai citi 
juridiskie pakalpojumi, kuru sniedzējus ir 
iecēlusi attiecīgās dalībvalsts tiesa vai 
tribunāls;
iv) citi juridiskie pakalpojumi, kas 
attiecīgajā dalībvalstī — pat tikai dažos 
gadījumos — ir saistīti ar oficiālu 
pilnvaru izpildi.

Or. en

Pamatojums

Šis ir kompromisa risinājums, lai nebūtu no jauna jāievieš B daļas pakalpojumi. Ar grozījumu 
tiek ieviests lielāks skaits atbrīvojumu no direktīvas piemērošanas, vienlaikus saglabājot 
jauno pantu par sociālajiem un citiem pakalpojumiem, kas saistībā ar tiem pašiem centieniem 
ir papildināts, paredzot divreiz lielāku robežvērtību.

Grozījums Nr. 427
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) par šādiem juridiskajiem 
pakalpojumiem:
i) advokāta juridiskie pakalpojumi, 
pārstāvot klientu tiesvedībā tiesās vai 
valsts iestādēs Direktīvas 77/249/EEK 
1. panta nozīmē;
ii) notāru sniegti dokumentu 
apstiprināšanas un apliecināšanas 
pakalpojumi;
iii) dalībvalsts tiesās paredzēti juridiski 
pakalpojumi vai citi juridiski 
pakalpojumi, kurus sniedz pilnvaroti 
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pārstāvji, iecelti aizbildņi;
iv) citi juridiski pakalpojumi, kuru 
sniegšana attiecīgajā dalībvalstī, pat laiku 
pa laikam, ir saistīta ar valsts varas 
īstenošanu.

Or. de

Pamatojums

Notāra pakalpojumu iekļaušana direktīvas piemērošanas jomā negatīvi ietekmētu dalībvalstu 
pilnvaras piešķirt notāriem tiesvedības funkcijas, tādējādi atņemot notāriem tiesības veikt 
saimniecisko darbību un ar tiesisko regulējumu nosakot notāru atlīdzības apmēru. Jau pēc 
būtības attiecībā uz notāru pakalpojumiem nav iespējams sasniegt iepirkuma procedūras 
mērķus, proti, izmaksu un pakalpojumu konkurenci.

Grozījums Nr. 428
Frank Engel, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) par finanšu pakalpojumiem saistībā ar 
vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu 
emisiju, pārdošanu, pirkšanu vai nodošanu 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2004/39/EK27 nozīmē, centrālas 
bankas pakalpojumiem un darbībām, ko 
veic ar Eiropas finanšu stabilitātes 
instrumenta palīdzību;

d) par finanšu pakalpojumiem saistībā ar 
vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu 
emisiju, pārdošanu, pirkšanu vai nodošanu 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2004/39/EK27 nozīmē, centrālas 
bankas pakalpojumiem un darbībām, ko 
veic ar Eiropas finanšu stabilitātes 
instrumenta palīdzību, vai līgumslēdzēju 
iestāžu darījumiem, lai gūtu peļņu vai 
palielinātu kapitālu;

Or. en

Grozījums Nr. 429
Barbara Weiler

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – d punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) par finanšu pakalpojumiem saistībā ar 
vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu 
emisiju, pārdošanu, pirkšanu vai nodošanu 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2004/39/EK27 nozīmē, centrālas 
bankas pakalpojumiem un darbībām, ko 
veic ar Eiropas finanšu stabilitātes 
instrumenta palīdzību;

d) par finanšu pakalpojumiem saistībā ar 
vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu 
emisiju, pārdošanu, pirkšanu vai nodošanu 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2004/39/EK27 nozīmē, 
darījumiem, kurus līgumslēdzējas iestādes 
veic, lai piesaistītu naudas līdzekļus vai 
kapitālu, centrālas bankas pakalpojumiem 
un darbībām, ko veic ar Eiropas finanšu 
stabilitātes instrumenta palīdzību;

Or. de

Grozījums Nr. 430
Kerstin Westphal

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) par finanšu pakalpojumiem saistībā ar 
vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu 
emisiju, pārdošanu, pirkšanu vai nodošanu 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2004/39/EK27 nozīmē, centrālas 
bankas pakalpojumiem un darbībām, ko 
veic ar Eiropas finanšu stabilitātes 
instrumenta palīdzību;

d) par finanšu pakalpojumiem saistībā ar 
vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu 
emisiju, pārdošanu, pirkšanu vai nodošanu 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2004/39/EK27 nozīmē, 
darījumiem, kurus līgumslēdzēja iestāde 
veic, lai piesaistītu naudas līdzekļus vai 
kapitālu, centrālas bankas pakalpojumiem 
un darbībām, ko veic ar Eiropas finanšu 
stabilitātes instrumenta palīdzību;

Or. de

Pamatojums

Šobrīd pašvaldības bez problēmām var saņemt kredītus gandrīz 20 bankās. Ja bankām ilgāku 
laiku (līdz šim — tikai dažas stundas) būs jārezervē savi nosacījumi bez iespējas veikt 
atbilstīgu pārfinansēšanu, tad turpmāk tā dēvētie “maiņas darījumi” būs jāaprēķina kredīta 
piešķiršanas brīdī. Šie izdevumi ir lielāki nekā paredzēts pašreizējos pašvaldību kreditēšanas 
nosacījumos un ievērojami palielinās sabiedriskā sektora iestāžu finansēšanas izmaksas.
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Grozījums Nr. 431
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) par finanšu pakalpojumiem saistībā ar 
vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu 
emisiju, pārdošanu, pirkšanu vai nodošanu 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2004/39/EK27 nozīmē, centrālas 
bankas pakalpojumiem un darbībām, ko 
veic ar Eiropas finanšu stabilitātes 
instrumenta palīdzību;

d) par finanšu pakalpojumiem saistībā ar 
vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu 
emisiju, pārdošanu, pirkšanu vai nodošanu 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2004/39/EK27 nozīmē, vai 
līgumslēdzēju iestāžu darījumiem, lai gūtu 
peļņu vai palielinātu kapitālu, centrālas 
bankas pakalpojumiem un darbībām, ko 
veic ar Eiropas finanšu stabilitātes 
instrumenta palīdzību;

Or. en

Grozījums Nr. 432
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) par finanšu pakalpojumiem saistībā ar 
vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu 
emisiju, pārdošanu, pirkšanu vai nodošanu 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2004/39/EK27 nozīmē, centrālas
bankas pakalpojumiem un darbībām, ko 
veic ar Eiropas finanšu stabilitātes 
instrumenta palīdzību;

d) par finanšu pakalpojumiem saistībā ar 
vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu 
emisiju, pārdošanu, pirkšanu vai nodošanu 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2004/39/EK27 nozīmē, centrālas 
bankas pakalpojumiem un darbībām, ko 
veic ar Eiropas finanšu stabilitātes 
instrumenta palīdzību, kā arī darījumiem, 
kurus līgumslēdzējas iestādes veic, lai 
piesaistītu naudas līdzekļus vai kapitālu;

Or. de

Grozījums Nr. 433
Jürgen Creutzmann
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Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) par finanšu pakalpojumiem saistībā ar 
vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu 
emisiju, pārdošanu, pirkšanu vai nodošanu 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2004/39/EK27 nozīmē, centrālas 
bankas pakalpojumiem un darbībām, ko 
veic ar Eiropas finanšu stabilitātes 
instrumenta palīdzību;

d) par finanšu pakalpojumiem saistībā ar 
vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu 
emisiju, pārdošanu, pirkšanu vai nodošanu 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2004/39/EK27 nozīmē, 
darījumiem, kurus līgumslēdzējas iestādes 
veic, lai piesaistītu naudas līdzekļus vai 
kapitālu, centrālas bankas pakalpojumiem 
un darbībām, ko veic ar Eiropas finanšu 
stabilitātes instrumenta palīdzību;

Or. de

Pamatojums

Pienākums izsludināt iepirkuma konkursu valsts kredītiem mazina publiskā finansējuma 
procedūru īstenošanas iespējamību un ievērojami palielina to izmaksas. Tādēļ izņēmums, ko 
piemēro finanšu pakalpojumiem, būtu jāpiemēro arī naudas līdzekļu vai kapitāla piesaistei.

Grozījums Nr. 434
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) saistībā ar civilo aizsardzību un 
ikdienas drošības pasākumiem;

Or. de

Grozījums Nr. 435
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) par finanšu darījumiem, kurus 
līgumslēdzējas iestādes veic, lai piesaistītu 
naudas līdzekļus, vai kuri paredzēti 
kapitālieguldījumam vai līgumu slēgšanas 
finansēšanai;

Or. de

Grozījums Nr. 436
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) par līgumslēdzēju iestāžu veiktajiem 
darījumiem nolūkā gūt naudu vai 
kapitālu;

Or. fr

Pamatojums

Izņēmuma atcelšana attiecībā uz publiskā sektora iestāžu refinansēšanu ar aizņēmumu radītu 
nenoteiktību, kas negatīvi ietekmētu likmes un ļautu gūt netaisnīgas priekšrocības 
finansēšanas līgumiem, uz kuriem izņēmums būtu attiecināms.

Grozījums Nr. 437
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – db punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) saskaņā ar līgumiem, ar kuriem 
piešķir ES līgumos noteiktās tiesības, 
īpašas vai ekskluzīvas tiesības;

Or. de
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Grozījums Nr. 438
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) saistībā ar darba līgumiem; e) saistībā ar darba līgumiem, ietverot 
pagaidu darbinieku pārcelšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 439
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) saistībā ar darba līgumiem; e) saistībā ar darba līgumiem un obligātās 
sociālās aizsardzības kārtību;

Or. fr

Grozījums Nr. 440
Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) saistībā ar darba līgumiem; e) saistībā ar darba līgumiem vai 
koplīgumiem, kas palīdz uzlabot darba 
apstākļus un nodarbinātības nosacījumus;

Or. en
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Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir risināt bažas, ko ir izraisījis Eiropas Savienības Tiesas spriedums 
lietā C-271/08, Komisija pret Vāciju. Ierosinātā teksta pamatā ir Eiropas Savienības Tiesas 
sprieduma Albany lietā C-67/97 59. punkts, un tā mērķis ir izslēgt koplīgumus, kas palīdz 
uzlabot darba apstākļus un nodarbinātības nosacījumus, kā arī cita starpā līgumus par 
papildu pensiju shēmām, apdrošināšanām utt.

Grozījums Nr. 441
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – fa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) saistībā ar līgumiem par vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumiem, kuri nodrošina atbilstību 
ES tiesību aktiem un kuru slēgšanas 
tiesības piešķir saskaņā ar atklātu, 
pārredzamu un nediskriminējošu 
procedūru;

Or. en

Grozījums Nr. 442
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – fa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) saistībā ar civilo aizsardzību, 
reaģēšanu ārkārtas situācijās un ikdienas 
drošības pasākumiem;

Or. de

Pamatojums

Piešķirot tiesības slēgt līgumus, kas saistīti ar civilo aizsardzību, ekonomiskuma kritērijs 
nedrīkst būt noteicošais. Jo īpaši tas attiecas uz glābšanas dienestu pakalpojumiem, kas 
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jānošķir no neatliekamās medicīniskās palīdzības transporta pakalpojumiem. Glābšanas 
dienestu pakalpojumiem, jo īpaši lauku pašvaldībās, jāpiesaista liels skaits brīvprātīgu 
palīgu; iepirkuma tiesību aktu piemērošana negatīvi ietekmētu šo brīvprātīgo struktūru.

Grozījums Nr. 443
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – fa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) saistībā ar civilo aizsardzību, 
sagatavotību un reaģēšanu ārkārtas 
situācijās un ātro medicīnisko palīdzību;

Or. en

Grozījums Nr. 444
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – fa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) saistībā ar civilo aizsardzību, 
reaģēšanu ārkārtas situācijās un ikdienas 
drošības pasākumiem;

Or. de

Pamatojums

Jo īpaši tas attiecas uz glābšanas dienestu pakalpojumiem, kas ir ikdienas drošības pasākumu 
daļa un kas jānošķir no neatliekamās medicīniskās palīdzības transporta pakalpojumiem. Lai, 
veicot ikdienas drošības pasākumus, iedzīvotājiem nodrošinātu efektīvu civilo aizsardzību un 
reaģētu ārkārtas situācijās, būtu pietiekami piemērot pamattiesību principus.

Grozījums Nr. 445
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann



AM\908710LV.doc 203/214 PE492.857v01-00

LV

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – fa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) saistībā ar viesnīcu un restorānu 
pakalpojumiem, kuru CPV atsauces 
numurs ir no 55100000-1 līdz 55524000-9 
un no 98340000-8 līdz 98341100-6, ar 
nosacījumu, ka šos pakalpojumus var 
sniegt ekonomikas dalībnieki, kas atrodas 
konkrētā reģionā;

Or. en

Grozījums Nr. 446
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber, Jürgen 
Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – fb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fb) Šī direktīva neattiecas uz publisko 
pakalpojumu līgumiem, kuru slēgšanas 
tiesības līgumslēdzēja iestāde piešķir citai 
līgumslēdzējai iestādei vai līgumslēdzēju 
iestāžu apvienībai, ievērojot ekskluzīvās 
tiesības, kas tām ir piešķirtas saskaņā ar 
publicētiem normatīvajiem un 
administratīvajiem aktiem, kuri ir saderīgi 
ar Līgumu.

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas līgumiem dalībvalstīm ir neapšaubāmas tiesības piešķirt ekskluzīvas 
tiesības. Šis apstāklis būtu jāiekļauj līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas noteikumos.

Grozījums Nr. 447
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer
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Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tikai 40., 41. un 48. pantu šajā direktīvā 
piemēro šādiem publisko pakalpojumu 
līgumiem, kuru priekšmets ir:
a) papildu pakalpojumi un 
palīgpakalpojumi satiksmes nozarē;
b) juridiskās konsultācijas;
c) telpu tīrīšana;
d) pārvadājumi pa autoceļiem, tostarp 
naudas pārvadājumi un 
kurjerpakalpojumi;
e) izmeklēšanas un drošības dienestu 
pakalpojumi.

Or. de

Pamatojums

Ierosinājums nošķirt “A” un “B” pakalpojumus būtu jāsaglabā, jo šo atšķirību likvidēšana 
radīs pārmērīgu administratīvo slogu īstenošanas gaitā. Turklāt procedūras turpmākās 
vienkāršošanas labad “B” pakalpojumu kategorijā būtu jāiekļauj vairāk tādu pakalpojumu, 
kas saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem tiesību aktu noteikumiem ir “A” pakalpojumi.

Grozījums Nr. 448
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo direktīvu nepiemēro sabiedrisko 
pakalpojumu līgumiem, kuru slēgšanas 
tiesības piešķir līgumslēdzēja iestāde citai 
līgumslēdzējai iestādei vai līgumslēdzēju 
iestāžu asociācijai saskaņā ar 
ekskluzīvām tiesībām, kas tām pienākas 
atbilstīgi publicētajiem tiesību aktiem, 
noteikumiem vai administratīvajiem 
noteikumiem, kuri nav pretrunā Līgumam 
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par Eiropas Savienības darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 449
Kerstin Westphal

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pakalpojumu līgumi, kuru slēgšanas 
tiesības piešķirtas, ievērojot ekskluzīvās 
tiesības — šī direktīva neattiecas uz 
pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesībām, 
ko kāda līgumslēdzēja iestāde citai 
līgumslēdzējai iestādei vai līgumslēdzēju 
iestāžu apvienībai piešķir, pamatojoties uz 
ekskluzīvām tiesībām, kuras tam ir 
saskaņā ar kādu izsludinātu normatīvo 
vai administratīvo aktu, kas ir saderīgs ar 
Līgumu.

Or. de

Pamatojums

Pašreiz spēkā esošo Direktīvu 2004/18/EK nepiemēro publiskajiem piegādes līgumiem, kas 
noslēgti, ievērojot ekskluzīvās tiesības, kuras ir piešķirtas saskaņā ar kādu (izsludinātu) 
tiesību vai administratīvo aktu, kas ir saderīgs ar ES līgumiem. Šīs ekskluzīvās tiesības tiek 
piešķirtas saskaņā ar ES Līgumu, kur ES dalībvalstīm ir nostiprināta šādu ekskluzīvu tiesību 
piešķiršanas iespēja.

Grozījums Nr. 450
Kerstin Westphal

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Civilā aizsardzība un aizsardzība 
katastrofu gadījumos, kā arī ikdienas 
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drošības pasākumiem

Or. de

Pamatojums

Drošības pasākumi, piemēram, aizsardzība katastrofu gadījumos un glābšanas dienestu 
pakalpojumi, ir to drošības pasākumu klāstā, kuri jānodrošina publiskajam sektoram.

Grozījums Nr. 451
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Audiovizuālie plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumi, kas minēti pirmās daļas 
b) punktā, ietver visu veidu raidīšanu un 
izplatīšanu, izmantojot jebkāda veida 
elektroniskos tīklus.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Skatīt 10. panta 1. daļas b) punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 452
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Pakalpojumu līgumi, kuru slēgšanas 

tiesības piešķir saskaņā ar ekskluzīvām 
tiesībām

Šo direktīvu nepiemēro sabiedrisko 
pakalpojumu līgumiem, kuru slēgšanas 
tiesības piešķir līgumslēdzēja iestāde citai 
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līgumslēdzējai iestādei vai līgumslēdzēju 
iestāžu asociācijai saskaņā ar 
ekskluzīvām tiesībām, kas tām pienākas 
atbilstīgi publicētajiem tiesību aktiem, 
noteikumiem vai administratīvajiem 
noteikumiem, kuri nav pretrunā līgumam.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējās Direktīvas 2004/18/EK 18. panta atkārtota ieviešana. Šis pants ir svarīgs 
vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu sniedzējiem, jo tas izslēdz publiskos 
pakalpojumu līgumus, kuru pamatā ir eksluzīvas tiesības, kas noteiktas publiskajās tiesībās, 
noteikumos vai administratīvajos noteikumos, kuri ir saskaņā ar līgumu. Eiropas Savienības 
Tiesa šo noteikumu ir piemērojusi lietā C-360/96.

Grozījums Nr. 453
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
10.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.b pants
Īpaši režīmi vispārējas nozīmes 

pakalpojumu sniegšanai
Šo direktīvu nepiemēro izmēģinātām un 
sevi apliecinājušām dalībvalstu 
procedūrām, kuru pamatā ir lietotāja 
brīva izvēle attiecībā uz pakalpojumu 
sniedzējiem (t. i., kuponu sistēma, brīvas 
izvēles modelis, trīspusējas attiecības), kā 
arī princips, ka visiem pakalpojumu 
sniedzējiem, kas spēj izpildīt tiesību aktos 
iepriekš izklāstītos nosacījums, neatkarīgi 
no to juridiskās formas ir atļauts sniegt 
pakalpojumus, ar nosacījumu, ka tiek 
ņemti vērā vispārīgie principi attiecībā uz 
vienlīdzīgu attieksmi, pārredzamību un 
nediskrimināciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 454
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
10.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.c pants
Pakalpojumu koncesija

Neskarot 10.a panta piemērošanu, šo 
direktīvu nepiemēro pakalpojumu 
koncesijām, kā noteikts 2. panta 
23.a apakšpunktā.

Or. en

Grozījums Nr. 455
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. pants svītrots
[...]

Or. en

Grozījums Nr. 456
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgums, ko līgumslēdzēja iestāde 
piešķīrusi citai juridiskai personai, 
neietilpst šīs direktīvas darbības jomā, ja ir 

1. Pilnībā publiskas iestādes izveidošana, 
lai pārvaldītu vispārējas ekonomiskas 
nozīmes pakalpojumus vai sociālos 
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izpildīti šādi kumulatīvie nosacījumi: pakalpojumus, ir publiskā sektora iestādes 
tiesības un atrodas dalībvalstu ekskluzīvā 
kompetencē. 
Līgums, ko līgumslēdzēja iestāde 
piešķīrusi citai juridiskai personai, 
neietilpst šīs direktīvas darbības jomā, ja ir 
izpildīti šādi kumulatīvie nosacījumi:

Or. fr

Grozījums Nr. 457
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) līgumslēdzēja iestāde attiecībā uz 
juridisko personu īsteno tādu pašu
kontroli, kādu tā īsteno attiecībā uz savām 
struktūrvienībām, proti, tai ir izšķiroša 
ietekme gan uz stratēģiskajiem mērķiem, 
gan uz kontrolētās juridiskās personas 
būtiskiem lēmumiem; lai noteiktu, vai 
šāda kontrole tiek īstenota, vērā var ņemt 
arī tādus faktorus kā pārstāvības līmenis 
administratīvajā, pārvaldības vai 
uzraudzības struktūrā, attiecīgie statūtu 
noteikumi vai īpašumtiesību kārtība;

Or. fr

Pamatojums

Tiek precizēti kritēriji, ar ko nosaka „iekšējos” līgumus un pamato tādu līgumu izslēgšanu no 
šīs direktīvas darbības jomas. Jēdziens „tāda pati kontrole” ir ņemts no ES Tiesas 
judikatūras un pastiprina līgumslēdzējas iestādes īstenotās subjekta kontroles kritēriju. Tādas 
pašas kontroles jēdziens arī tiek precizēts, no Regulas (EK) Nr. 1370/2007 (par sabiedrisko 
pasažieru transportu) pārņemot faktorus, lai atvieglinātu tās atpazīšanu.

Grozījums Nr. 458
Marc Tarabella
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Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 459
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 460
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de
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Pamatojums

Pašvaldības uzņēmumiem atšķirīgu nozaru darbības apvienošana vienā kopējā 
mātesuzņēmumā nodrošina svarīgu mijiedarbību, ko nevar izslēgt ar publiskā iepirkuma 
tiesību aktiem. Tādēļ ar būtiskuma kritērija piemērošanu saistītais apgrozījuma apmērs būtu 
jāsamazina līdz apgrozījuma apmēram, ko rada darbības, kuras ir līguma priekšmets.

Grozījums Nr. 461
Barbara Weiler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) vismaz 85 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošās līgumslēdzējas 
iestādes labā vai citu juridisko personu 
labā, kuras kontrolē minētā līgumslēdzēja 
iestāde;

Or. de

Grozījums Nr. 462
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – 1. daļa – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) lielākā daļa šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošās līgumslēdzējas 
iestādes labā vai citu juridisko personu 
labā, kuras kontrolē minētā līgumslēdzēja 
iestāde;

Or. nl

Grozījums Nr. 463
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann
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Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) juridiskā persona savu darbību īsteno 
kontrolējošās līgumslēdzējas iestādes labā 
vai citu juridisko personu labā, kuras 
kontrolē minētā līgumslēdzēja iestāde;
uzskata, ka juridiskā persona savu
darbību īsteno galvenokārt kontrolējošās 
līgumslēdzējas iestādes labā vai citu 
juridisko personu labā, kuras kontrolē 
minētā līgumslēdzēja iestāde, ja vismaz 
90 % šīs juridiskās personas darbību, 
kuras tā īsteno minēto personu labā, ir 
līguma priekšmets;

Or. de

Pamatojums

Priekšlikumā Tiesas spriedums lietā C-107/98 ir apvienots ar atrunu par “drošības zonu”, ar 
ko tiek pieņemts, kad tiek veikta iekšējā darbība.

Grozījums Nr. 464
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 465
Philippe Juvin
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Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) vismaz 90 % šīs juridiskās personas 
vidējā kopējā apgrozījuma veido darbības
kontrolējošās līgumslēdzējas iestādes labā 
vai citu juridisko personu labā, kuras 
kontrolē minētā līgumslēdzēja iestāde;

Or. fr

Pamatojums

„Iekšējo līgumu” kritēriju precizēšana — frāze „90 % darbību” paskaidro vienu judikatūrā 
lietotu jēdzienu („galvenā darbība”), bet citu nē, tādēļ izteikts priekšlikums iekļaut frāzi 
„90 % vidējā kopējā apgrozījuma”.

Grozījums Nr. 466
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 467
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vismaz 90 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošās līgumslēdzējas 

b) būtisku daļu šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošās līgumslēdzējas 
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iestādes labā vai citu juridisko personu 
labā, kuras kontrolē minētā līgumslēdzēja 
iestāde;

iestādes labā vai citu juridisko personu 
labā, kuras kontrolē minētā līgumslēdzēja 
iestāde;

Or. en

Pamatojums

Šis formulējums atspoguļo Eiropas Savienības Tiesas spriedumus.

Grozījums Nr. 468
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) vismaz 100 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošās līgumslēdzējas 
iestādes labā vai citu juridisko personu 
labā, kuras kontrolē minētā līgumslēdzēja 
iestāde;

Or. it


