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Grozījums Nr. 469
Cristian Silviu Buşoi

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) visas šīs juridiskās personas darbības
īsteno kontrolējošās līgumslēdzējas 
iestādes labā vai citu juridisko personu 
labā, kuras kontrolē minētā līgumslēdzēja 
iestāde;

Or. en

Pamatojums

Lai aizsargātu konkurenci, šis izņēmums būtu jāattiecina uz pēc iespējas mazāku skaitu 
gadījumu. Tādēļ būtu jānosaka, ka visas darbības, proti, 100 % šīs juridiskās personas 
darbību, īsteno kontrolējošās līgumslēdzējas iestādes labā.

Grozījums Nr. 470
Marian Harkin

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 
darbību pilnā apmērā īsteno kontrolējošās 
līgumslēdzējas iestādes labā vai citu 
juridisko personu labā, kuras kontrolē 
minētā līgumslēdzēja iestāde;

Or. en

Pamatojums

Valsts iestādes pamatdarbība rada negodīgu konkurenci, ja darbība tiek tieši vai netieši 
īstenota tirgū. Atbrīvojums no konkurences būtu jāattiecina tikai uz līgumiem, ko piešķir 
valsts iestādēm, kuras pilnībā kontrolē līgumslēdzēja iestāde, un šajās iestādēs nevajadzētu 
pieļaut privātu līdzdalību. Šī direktīva nodrošina iespēju paskaidrot un vienkāršot 
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noteikumus, kas garantē valsts līdzekļu labāku izmantošanu.

Grozījums Nr. 471
Riikka Manner

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) visas šīs juridiskās personas darbības
īsteno kontrolējošās līgumslēdzējas 
iestādes labā vai citu juridisko personu 
labā, kuras kontrolē minētā līgumslēdzēja 
iestāde;

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikums nozīmē, ka valsts sektora iestādei līgumu var tieši piešķirt tās 
kontrolējošā valsts sektora iestāde un ka tad tā var ienākt tirgū ar 10 % daļu. Šie 10 %, 
protams, varētu būt miljoniem eiro, kas būtiski izkropļotu konkurenci daudzās 
uzņēmējdarbības jomās. Vienlīdzīgi konkurences apstākļi netiek nodrošināti, ja valsts sektora 
iestāde drīkst pārdot pakalpojumus un produktus tajā pašā konkurējošajā tirgū, kurā 
darbojas privātie uzņēmumi.

Grozījums Nr. 472
Toine Manders

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 50 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošās līgumslēdzējas 
iestādes labā vai citu juridisko personu 
labā, kuras kontrolē minētā līgumslēdzēja 
iestāde;

Or. nl
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Grozījums Nr. 473
Françoise Castex

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 
darbību īsteno kontrolējošās līgumslēdzējas 
iestādes vārdā vai citu juridisko personu
vārdā, kuras kontrolē minētā līgumslēdzēja 
iestāde;

Or. fr

Grozījums Nr. 474
Christel Schaldemose

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 
darbību īsteno kontrolējošās līgumslēdzējas 
iestādes labā vai citu juridisko personu 
labā, kuras kontrolē minētā līgumslēdzēja 
iestāde; attiecībā uz atkritumu 
sadedzināšanas iekārtām šo obligāto 
minimumu nosaka 50 % apmērā;

Or. da

Grozījums Nr. 475
Marian Harkin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kontrolētajā juridiskajā personā nav 
privātas līdzdalības.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Valsts iestādes pamatdarbība rada negodīgu konkurenci, ja darbība tiek tieši vai netieši 
īstenota tirgū. Atbrīvojums no konkurences būtu jāattiecina tikai uz līgumiem, kuru slēgšanas 
tiesības piešķir valsts iestādēm, kuras pilnībā kontrolē līgumslēdzēja iestāde, un šajās 
iestādēs nevajadzētu pieļaut privātu līdzdalību. Šī direktīva nodrošina iespēju paskaidrot un 
vienkāršot noteikumus, kas nodrošina valsts līdzekļu labāku izmantojumu.

Grozījums Nr. 476
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kontrolētajā juridiskajā personā nav 
privātas līdzdalības.

c) kontrolētajā juridiskajā personā nav 
privātas līdzdalības, izņemot tiesību aktos 
paredzētos privātās līdzdalības veidus:

Or. en

Pamatojums

Ir skaidri jānošķir sadarbība starp valsts iestādēm un valsts sektora un privātā sektora 
partnerībām. Tomēr dažās dalībvalstīs privāta līdzdalība varētu būt nosacījums, ko paredz 
tiesību akti.

Grozījums Nr. 477
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kontrolētajā juridiskajā personā nav 
privātas līdzdalības.

c) kontrolētajā juridiskajā personā ir 
vienīgi pasīva privāta līdzdalība, kas 
nenodrošina iespēju jebkādā veidā 
ietekmēt kontrolētās juridiskās personas 
uzņēmējdarbību:

Or. de
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Pamatojums

Šis izņēmums būtu jāpiemēro tikai „aktīvai” privātai līdzdalībai kontrolētajā juridiskajā 
personā, kura varētu ietekmēt ar darbību saistītus lēmumus. Šis grozījums nodrošinās, ka būs 
iespējama vienkārša kapitāla līdzdalība juridiskajā personā, piemēram, pasīvā līdzdalība, 
neskarot izņēmumu attiecībā uz iekšējiem iepirkumiem. Ir jāparedz iespēja vienkāršai 
kapitāla līdzdalībai, lai vietējās padomes varētu pilsoņiem piedāvāt pakalpojumus par 
pieejamām cenām.

Grozījums Nr. 478
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kontrolētajā juridiskajā personā nav 
privātas līdzdalības.

c) kontrolētajā juridiskajā personā nav 
privātas līdzdalības, ja vien tas nav 
noteikts attiecīgo dalībvalstu tiesību aktos:

Or. de

Pamatojums

Privātā līdzdalība ir noteikta dažu dalībvalstu tiesību aktos to vēsturiskās attīstības un 
iedibināto struktūru dēļ. Būtu jāsaglabā iespēja īstenot šos sadarbības veidus, taču jebkāda 
cita veida privātā līdzdalība būtu jāizslēdz saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru.

Grozījums Nr. 479
Wim van de Camp

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kontrolētajā juridiskajā personā nav 
privātas līdzdalības.

c) kontrolētajā juridiskajā personā nav 
aktīvas privātas līdzdalības:

Or. nl



PE492.858v01-00 8/155 AM\908711LV.doc

LV

Grozījums Nr. 480
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kontrolētajā juridiskajā personā nav 
privātas līdzdalības.

c) kontrolētajā juridiskajā personā privātā 
līdzdalība nepārsniedz 50 % no tās 
balsstiesīgajām akcijām:

Or. en

Pamatojums

Privāti ieguldītāji var ietekmēt vadības lēmumus tikai tad, ja viņiem pieder vairāk nekā 50 % 
no kontrolētās juridiskās personas balsstiesīgajām akcijām. Šā grozījuma mērķis ir 
nodrošināt, ka ir iespējami kapitāla ieguldījumi, neskarot atbrīvojumu attiecībā uz iekšējo 
iepirkumu un horizontālo sadarbību.

Grozījums Nr. 481
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts – i punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) kontrolētās juridiskās personas 
intereses neatšķiras no interesēm, kādas ir 
ar to saistītajai valsts iestādei;

Or. es

Grozījums Nr. 482
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts – ii punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) kontrolētā juridiskā persona no 
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publiskajiem līgumiem ar līgumslēdzējām 
iestādēm negūst nekādus ieguvumus, 
izņemot faktisko izmaksu atlīdzību.

Or. es

Grozījums Nr. 483
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šā punkta 1. daļas a) apakšpunkts ir pietiekami skaidrs un nav nepieciešams to atkārtot.

Grozījums Nr. 484
Wim van de Camp

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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mērķiem, gan svarīgiem lēmumiem.

Or. nl

Grozījums Nr. 485
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Panta paskaidrojums. Sk. 11. panta 1. punkta a) apakšpunkta grozījumu.

Grozījums Nr. 486
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Or. de

Pamatojums

Lai sasniegtu noteikto tiesību aktu vienkāršošanas mērķi, juridiskajā tekstā būtu jāizvairās no 
pārmērīgiem paskaidrojumiem un, to aizstājot, būtu jānodrošina atsevišķas pamatnostādnes. 
Tādēļ šī daļa būtu jāsvītro. Šeit nav atbilstīgi ietvert paskaidrojumu, kas ir plašāks par 
Eiropas Savienības Tiesas attiecīgo judikatūru.

Grozījums Nr. 487
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 488
Marian Harkin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Valsts iestādes pamatdarbība rada negodīgu konkurenci, ja darbība tiek tieši vai netieši 
īstenota tirgū. Atbrīvojums no konkurences būtu jāattiecina tikai uz līgumiem, kuru slēgšanas 
tiesības piešķir valsts iestādēm, kuras pilnībā kontrolē līgumslēdzēja iestāde, un šajās 
iestādēs nevajadzētu pieļaut privātu līdzdalību. Šī direktīva nodrošina iespēju paskaidrot un 
vienkāršot noteikumus, kas nodrošina valsts līdzekļu labāku izmantošanu.

Grozījums Nr. 489
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. de

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 490
Evelyne Gebhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzskata, ka pirmās daļas a) punkta nozīmē 
līgumslēdzēja iestāde attiecībā uz juridisko 
personu īsteno līdzīgu kontroli, kādu tā 
īsteno attiecībā uz savām struktūrvienībām, 

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

ja tai ir izšķiroša ietekme gan attiecībā uz 
kontrolētās juridiskās personas 
stratēģiskajiem mērķiem, gan svarīgiem 
lēmumiem. Iepriekš izklāstītos 
nosacījumus uzskata par izpildītiem, ja 
līgumslēdzēja iestāde piešķir publiskā 
līguma slēgšanas tiesības juridiskai 
personai, ko tā kontrolē kopā ar citām 
līgumslēdzējām iestādēm.

Or. de

Grozījums Nr. 491
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktu piemēro arī 
gadījumā, ja kontrolētā struktūra, kas ir 
līgumslēdzēja iestāde, piešķir līgumu 
savai kontrolējošajai struktūrai vai citai 
juridiskai personai, kuru kontrolē tā pati 
līgumslēdzēja iestāde, ar nosacījumu, ka 
juridiskajā personā, kurai piešķir 
publisku līgumu, nav privātas līdzdalības.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Izņēmums attiecībā uz iekšējiem iepirkumiem būtu maksimāli jāierobežo. Šis pretējais 
izņēmums attiecībā uz iekšējiem iepirkumiem neatbilstīgi paplašina Eiropas Savienības 
Tiesas spriedumu Teckal lietā, tādēļ to vajadzētu novērst.

Grozījums Nr. 492
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktu piemēro arī 
gadījumā, ja kontrolētā struktūra, kas ir 
līgumslēdzēja iestāde, piešķir līgumu 
savai kontrolējošajai struktūrai vai citai 
juridiskai personai, kuru kontrolē tā pati 
līgumslēdzēja iestāde, ar nosacījumu, ka 
juridiskajā personā, kurai piešķir 
publisku līgumu, nav privātas līdzdalības.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Valsts iestādes pamatdarbība rada negodīgu konkurenci, ja darbība tieši vai netieši tiek 
īstenota tirgū. Atbrīvojums no konkurences būtu jāattiecina tikai uz līgumiem, kuru slēgšanas 
tiesības piešķir valsts iestādēm, kuras pilnībā kontrolē līgumslēdzēja iestāde, un šajās 
iestādēs nevajadzētu pieļaut privātu līdzdalību. Šī direktīva nodrošina iespēju paskaidrot un 
vienkāršot noteikumus, kas nodrošina valsts līdzekļu labāku izmantošanu.

Grozījums Nr. 493
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktu piemēro arī 
gadījumā, ja kontrolētā struktūra, kas ir 
līgumslēdzēja iestāde, piešķir līgumu savai 
kontrolējošajai struktūrai vai citai 
juridiskai personai, kuru kontrolē tā pati 
līgumslēdzēja iestāde, ar nosacījumu, ka 
juridiskajā personā, kurai piešķir publisku 
līgumu, nav privātas līdzdalības.

2. Šā panta 1. punktu piemēro arī 
gadījumā, ja kontrolētā struktūra, kas ir 
līgumslēdzēja iestāde, piešķir līgumu savai 
kontrolējošajai struktūrai vai
kontrolējošām struktūrām, vai citai 
juridiskai personai, kuru kontrolē tā pati 
līgumslēdzēja iestāde, ar nosacījumu, ka 
juridiskajā personā, kurai piešķir publisku 
līgumu, nav privātas līdzdalības, izņemot 
tiesību aktos paredzētos privātās 
līdzdalības veidus.

Or. en
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Grozījums Nr. 494
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktu piemēro arī 
gadījumā, ja kontrolētā struktūra, kas ir 
līgumslēdzēja iestāde, piešķir līgumu savai 
kontrolējošajai struktūrai vai citai 
juridiskai personai, kuru kontrolē tā pati 
līgumslēdzēja iestāde, ar nosacījumu, ka 
juridiskajā personā, kurai piešķir publisku 
līgumu, nav privātas līdzdalības.

2. Šā panta 1. punktu piemēro arī 
gadījumā, ja kontrolētā struktūra, kas ir 
līgumslēdzēja iestāde, piešķir līgumu savai 
kontrolējošajai struktūrai vai 
kontrolējošām struktūrām, vai citai 
juridiskai personai, kuru kontrolē tā pati 
līgumslēdzēja iestāde, ar nosacījumu, ka 
juridiskajā personā, kurai piešķir publisku 
līgumu, nav privātas līdzdalības.

Or. nl

Grozījums Nr. 495
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktu piemēro arī 
gadījumā, ja kontrolētā struktūra, kas ir 
līgumslēdzēja iestāde, piešķir līgumu savai 
kontrolējošajai struktūrai vai citai 
juridiskai personai, kuru kontrolē tā pati 
līgumslēdzēja iestāde, ar nosacījumu, ka 
juridiskajā personā, kurai piešķir publisku 
līgumu, nav privātas līdzdalības.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. de

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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Grozījums Nr. 496
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktu piemēro arī 
gadījumā, ja kontrolētā struktūra, kas ir 
līgumslēdzēja iestāde, piešķir līgumu savai 
kontrolējošajai struktūrai vai citai 
juridiskai personai, kuru kontrolē tā pati 
līgumslēdzēja iestāde, ar nosacījumu, ka 
juridiskajā personā, kurai piešķir publisku 
līgumu, nav privātas līdzdalības.

2. Šā panta 1. punktu piemēro arī 
gadījumā, ja kontrolētā struktūra, kas ir 
līgumslēdzēja iestāde, piešķir līgumu savai 
kontrolējošajai struktūrai vai
kontrolējošām struktūrām, vai citai 
juridiskai personai, kuru kontrolē tā pati 
līgumslēdzēja iestāde, ar nosacījumu, ka
juridiskajā personā, kurai piešķir publisku 
līgumu, ir tikai pasīva privāta līdzdalība, 
kas nenodrošina iespēju jebkādā veidā 
ietekmēt kontrolētās juridiskās personas 
uzņēmējdarbību.

Or. de

Pamatojums

Šeit ir arī jāparedz gadījumi, kad publiskos līgumus kopīgi īsteno vairākas līgumslēdzējas 
iestādes.

Grozījums Nr. 497
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktu piemēro arī 
gadījumā, ja kontrolētā struktūra, kas ir 
līgumslēdzēja iestāde, piešķir līgumu savai 
kontrolējošajai struktūrai vai citai 
juridiskai personai, kuru kontrolē tā pati 
līgumslēdzēja iestāde, ar nosacījumu, ka 
juridiskajā personā, kurai piešķir publisku 
līgumu, nav privātas līdzdalības.

2. Šā panta 1. punktu piemēro arī 
gadījumā, ja kontrolētā struktūra, kas ir 
līgumslēdzēja iestāde, piešķir līgumu savai 
kontrolējošajai struktūrai vai
kontrolējošām struktūrām, vai citai 
juridiskai personai, kuru kontrolē tā pati 
līgumslēdzēja iestāde, ar nosacījumu, ka 
juridiskajā personā, kurai piešķir publisku 
līgumu, ir tikai pasīva privāta līdzdalība.
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Or. de

Grozījums Nr. 498
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktu piemēro arī 
gadījumā, ja kontrolētā struktūra, kas ir 
līgumslēdzēja iestāde, piešķir līgumu savai 
kontrolējošajai struktūrai vai citai 
juridiskai personai, kuru kontrolē tā pati 
līgumslēdzēja iestāde, ar nosacījumu, ka 
juridiskajā personā, kurai piešķir publisku 
līgumu, nav privātas līdzdalības.

2. Šā panta 1. punktu piemēro arī 
gadījumā, ja kontrolētā struktūra, kas ir 
līgumslēdzēja iestāde, piešķir līgumu savai 
kontrolējošajai struktūrai vai citai 
juridiskai personai, kuru kontrolē tā pati 
līgumslēdzēja iestāde, ar nosacījumu, ka 
privātā līdzdalība juridiskajā personā, 
kurai piešķir publisku līgumu, nepārsniedz 
50 % no tās balsstiesīgajām akcijām.

Or. en

Pamatojums

Privātie ieguldītāji var ietekmēt vadības lēmumus tikai tad, ja viņiem pieder vairāk nekā 50 % 
no kontrolētās juridiskās personas balsstiesīgajām akcijām. Šā grozījuma mērķis ir 
nodrošināt, ka ir iespējami kapitāla ieguldījumi, neskarot atbrīvojumu attiecībā uz iekšējo 
iepirkumu un horizontālo sadarbību.

Grozījums Nr. 499
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots



PE492.858v01-00 18/155 AM\908711LV.doc

LV

šādi nosacījumi:
a) attiecībā uz juridisko personu 
līgumslēdzējas iestādes kopīgi īsteno 
līdzīgu kontroli, kādu tās īsteno attiecībā 
uz savām struktūrvienībām;
b) vismaz 90 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošo līgumslēdzēju 
iestāžu labā vai citu juridisko personu 
labā, kuras kontrolē tās pašas 
līgumslēdzējas iestādes;
c) kontrolētajā juridiskajā personā nav 
privātas līdzdalības.
Šā punkta a) apakšpunkta vajadzībām 
uzskata, ka līgumslēdzējas iestādes 
attiecībā uz juridisku personu kopīgi 
īsteno kontroli, ja ir izpildīti šādi 
kumulatīvie nosacījumi:
a) kontrolētās juridiskās personas 
lēmējstruktūru sastāvā ir visu iesaistīto 
līgumslēdzēju iestāžu pārstāvji;
b) minētās līgumslēdzējas iestādes spēj 
kopīgi īstenot izšķirošu ietekmi attiecībā 
uz kontrolētās juridiskās personas 
stratēģiskajiem mērķiem un svarīgiem 
lēmumiem;
c) kontrolētās juridiskās personas 
intereses neatšķiras no tai piesaistīto 
publiskā sektora iestāžu interesēm;
d) kontrolētā juridiskā persona no 
publiskajiem līgumiem ar līgumslēdzējām 
iestādēm negūst nekādus ieguvumus, 
izņemot faktisko izmaksu atlīdzinājumu.

Or. de

Grozījums Nr. 500
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

a) attiecībā uz juridisko personu
līgumslēdzējas iestādes kopīgi īsteno 
līdzīgu kontroli, kādu tās īsteno attiecībā 
uz savām struktūrvienībām;
b) vismaz 90 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošo līgumslēdzēju 
iestāžu labā vai citu juridisko personu 
labā, kuras kontrolē tās pašas 
līgumslēdzējas iestādes;
c) kontrolētajā juridiskajā personā nav 
privātas līdzdalības.
Šā punkta a) apakšpunkta vajadzībām 
uzskata, ka līgumslēdzējas iestādes 
attiecībā uz juridisku personu kopīgi 
īsteno kontroli, ja ir izpildīti šādi 
kumulatīvie nosacījumi:
a) kontrolētās juridiskās personas 
lēmējstruktūru sastāvā ir visu iesaistīto 
līgumslēdzēju iestāžu pārstāvji;
b) minētās līgumslēdzējas iestādes spēj 
kopīgi īstenot izšķirošu ietekmi attiecībā 
uz kontrolētās juridiskās personas 
stratēģiskajiem mērķiem un svarīgiem 
lēmumiem;
c) kontrolētās juridiskās personas 
intereses neatšķiras no tai piesaistīto 
publiskā sektora iestāžu interesēm;
d) kontrolētā juridiskā persona no 
publiskajiem līgumiem ar līgumslēdzējām 
iestādēm negūst nekādus ieguvumus, 
izņemot faktisko izmaksu atlīdzinājumu.

Or. en
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Pamatojums

Valsts iestādes pamatdarbība rada negodīgu konkurenci, ja darbība tieši vai netieši tiek 
īstenota tirgū. Atbrīvojums no konkurences būtu jāattiecina tikai uz līgumiem, kuru slēgšanas 
tiesības piešķir valsts iestādēm, kuras pilnībā kontrolē līgumslēdzēja iestāde, un šajās 
iestādēs nevajadzētu pieļaut privātu līdzdalību. Šī direktīva nodrošina iespēju paskaidrot un 
vienkāršot noteikumus, kas nodrošina valsts līdzekļu labāku izmantošanu.

Grozījums Nr. 501
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 502
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Līgumslēdzēja iestāde, kas attiecībā uz 
juridisko personu neīsteno kontroli 
1. punkta nozīmē, tomēr var piešķirt 
tiesības slēgt publisku līgumu, kurš 
neietilpst šīs direktīvas darbības jomā,
juridiskai personai, ko tā kontrolē kopīgi ar 
citām līgumslēdzējām iestādēm, ja ir 
izpildīti šādi nosacījumi:
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Or. nl

Grozījums Nr. 503
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Teksta formulējums liek noprast, ka līgumslēdzējas iestādes var izlemt, vai piemērot direktīvu 
vai ne. Ir skaidri jānorāda, ka izklāstītie gadījumi neietilpst direktīvas darbības jomā.

Grozījums Nr. 504
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) juridiskās personas mērķis ir pildīt 
sabiedrisko pakalpojumu uzdevumu, kas 
uzticēts visām valsts sektora iestādēm;

Or. de

Pamatojums

Savās 2010. gada 10. maija un 2011. gada 5. oktobra rezolūcijās Parlaments pauda viedokli, 
ka uz valsts iestāžu savstarpējo sadarbību nevajadzētu attiecināt publiskā iepirkuma 
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noteikumus ar nosacījumu, ka cita starpā partnerības mērķis ir pildīt sabiedrisko 
pakalpojumu uzdevumu, kas uzticēts visām attiecīgajām valsts iestādēm.

Grozījums Nr. 505
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) attiecībā uz juridisko personu 
līgumslēdzējas iestādes kopīgi īsteno
līdzvērtīgu kontroli, kādu tās īsteno 
attiecībā uz savām struktūrvienībām, t. i., 
tām ir izšķiroša ietekme gan uz 
kontrolētās juridiskās personas 
stratēģiskajiem mērķiem, gan uz tās 
būtiskiem lēmumiem; lai noteiktu, vai 
šāda kontrole tiek īstenota, var ņemt vērā 
arī tādus faktorus kā pārstāvības līmenis 
vadībā, valdē vai uzraudzības padomē, 
specifikācijas, kas attiecas uz vadību, 
valdi vai uzraudzības padomi, kā arī 
statūtus vai īpašumtiesību nosacījumus;

Or. fr

Pamatojums

Tiek paskaidroti kritēriji, ko izmanto, lai definētu „iekšējās” darbības, un kas pamato šādu 
līgumu izslēgšanu no direktīvas darbības jomas. Termins „līdzvērtīga kontrole” ņemts no 
Eiropas Savienības Tiesas judikatūras un nostiprina kritēriju, kas attiecas uz kontroli, kuru 
īsteno līgumslēdzēja iestāde attiecībā uz kontrolēto struktūru. Līdzvērtīgas kontroles jēdziens 
ir arī paskaidrots, pārņemot elementus no Regulas (EK) Nr. 1370/2007 (sabiedriskais 
pasažieru transports), kuras mērķis ir palīdzēt noteikt gadījumus, kad tiek īstenota šāda 
kontrole.

Grozījums Nr. 506
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 507
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) vismaz 80 % šīs juridiskās personas 
darbību saskaņā ar līgumu īsteno 
kontrolējošo līgumslēdzēju iestāžu labā vai 
citu juridisko personu labā, kuras kontrolē 
tās pašas līgumslēdzējas iestādes;

Or. en

Grozījums Nr. 508
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) vismaz 80 % šīs juridiskās personas 
darbību, uz kurām attiecas līgums, īsteno 
kontrolējošo līgumslēdzēju iestāžu labā vai 
citu juridisko personu labā, kuras kontrolē 
tās pašas līgumslēdzējas iestādes;

Or. de



PE492.858v01-00 24/155 AM\908711LV.doc

LV

Pamatojums

Dažādās nozarēs īstenotu darbību apvienošana kopējā pārvaldošā struktūrā pašvaldību 
uzņēmumiem nodrošina svarīgu sinerģiju, ko nedrīkstētu apdraudēt publiskā iepirkuma 
tiesību akti. Tādēļ grozījums, ko attiecina uz būtiskuma kritērija piemērošanu, būtu jāpiemēro 
tikai darbībām, uz kurām attiecas līgums.

Grozījums Nr. 509
Barbara Weiler

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) vismaz 85 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošo līgumslēdzēju 
iestāžu labā vai citu juridisko personu labā, 
kuras kontrolē tās pašas līgumslēdzējas 
iestādes;

Or. de

Grozījums Nr. 510
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) lielāko daļu šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošo līgumslēdzēju 
iestāžu labā vai citu juridisko personu labā, 
kuras kontrolē tās pašas līgumslēdzējas 
iestādes;

Or. nl

Grozījums Nr. 511
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann
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Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) juridiskā persona galvenokārt īsteno
darbības kontrolējošo līgumslēdzēju 
iestāžu labā vai citu juridisko personu labā, 
kuras kontrolē tās pašas līgumslēdzējas 
iestādes; pieņem, ka juridiskā persona 
galvenokārt īsteno darbības kontrolējošo 
līgumslēdzēju iestāžu labā vai citu 
juridisko personu labā, kuras kontrolē tās 
pašas līgumslēdzējas iestādes, ja vismaz 
90 % no savām darbībām, uz ko attiecas 
līgums, tā īsteno šīs juridiskās personas 
vai šo juridisko personu labā;

Or. de

Pamatojums

Šis priekšlikums apvieno Eiropas Savienības Tiesas judikatūru lietā C-107/98 un drošības 
zonas klauzulu, ar ko nosaka atspēkojamu pieņēmumu par iekšējo darbību.

Grozījums Nr. 512
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) vismaz 80 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošo līgumslēdzēju 
iestāžu labā vai citu juridisko personu labā, 
kuras kontrolē tās pašas līgumslēdzējas 
iestādes;

Or. en

Grozījums Nr. 513
Philippe Juvin
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Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) vismaz 90 % šīs juridiskās personas
vidējā kopējā apgrozījuma nodrošina 
darbības, ko īsteno kontrolējošo 
līgumslēdzēju iestāžu labā vai citu 
juridisko personu labā, kuras kontrolē tās 
pašas līgumslēdzējas iestādes;

Or. fr

Pamatojums

Tiek paskaidroti kritēriji, ko izmanto, lai definētu „iekšējās” darbības, un kas pamato šādu 
līgumu izslēgšanu no direktīvas darbības jomas. Frāze „90 % darbību” paskaidro vienu no 
terminiem, kas izmantots judikatūrā (lielākā daļa darbību), bet nepaskaidro pārējos terminus, 
tādēļ ierosinātais priekšlikums ietvert frāzi „90 % apgrozījuma”.

Grozījums Nr. 514
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) vismaz 80 % šīs juridiskās personas 
darbību, uz kurām attiecas līgums, īsteno 
kontrolējošo līgumslēdzēju iestāžu labā vai 
citu juridisko personu labā, kuras kontrolē 
tās pašas līgumslēdzējas iestādes;

Or. de

Grozījums Nr. 515
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) būtiska daļa šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošo līgumslēdzēju 
iestāžu labā vai citu juridisko personu labā, 
kuras kontrolē tās pašas līgumslēdzējas 
iestādes;

Or. en

Pamatojums

Šis formulējums atspoguļo Eiropas Savienības Tiesas spriedumus.

Grozījums Nr. 516
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) visas šīs juridiskās personas darbības
īsteno kontrolējošo līgumslēdzēju iestāžu 
labā vai citu juridisko personu labā, kuras 
kontrolē tās pašas līgumslēdzējas iestādes;

Or. en

Pamatojums

Lai aizsargātu konkurenci, šis izņēmums būtu jāattiecina uz pēc iespējas mazāku skaitu 
gadījumu. Tādēļ būtu jānosaka, ka visas darbības, proti, 100 % šīs juridiskās personas 
darbību, īsteno kontrolējošās līgumslēdzējas iestādes labā.

Grozījums Nr. 517
Riikka Manner

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) visas šīs juridiskās personas darbības
īsteno kontrolējošo līgumslēdzēju iestāžu 
labā vai citu juridisko personu labā, kuras 
kontrolē tās pašas līgumslēdzējas iestādes;

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikums nozīmē, ka valsts sektora iestādei līgumu var tieši piešķirt tās 
kontrolējošā valsts sektora iestāde un ka tad tā var ienākt tirgū ar 10 % daļu. Šie 10 %, 
protams, varētu būt miljoniem eiro, kas būtiski izkropļotu konkurenci daudzās 
uzņēmējdarbības jomās. Vienlīdzīgi konkurences apstākļi netiek nodrošināti, ja valsts sektora 
iestāde drīkst pārdot pakalpojumus un produktus tajā pašā konkurējošajā tirgū, kurā 
darbojas privātie uzņēmumi.

Grozījums Nr. 518
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) vismaz 50 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošo līgumslēdzēju 
iestāžu labā vai citu juridisko personu labā, 
kuras kontrolē tās pašas līgumslēdzējas 
iestādes;

Or. nl

Grozījums Nr. 519
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 520
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kontrolētajā juridiskajā personā nav 
privātas līdzdalības.

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

Or. en

Grozījums Nr. 521
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kontrolētajā juridiskajā personā nav 
privātas līdzdalības.

c) kontrolētajā juridiskajā personā ir 
vienīgi pasīva privāta līdzdalība, kas 
nenodrošina iespēju jebkādā veidā 
ietekmēt kontrolētās juridiskās personas 
uzņēmējdarbību.

Or. de

Pamatojums

Publiskā iepirkuma tiesību akti nedrīkstētu apdraudēt ilggadēju sadarbību starp 
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līgumslēdzējām iestādēm un privātiem uzņēmējiem.

Grozījums Nr. 522
Wim van de Camp

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kontrolētajā juridiskajā personā nav 
privātas līdzdalības.

c) kontrolētajā juridiskajā personā nav 
aktīvas privātas līdzdalības.

Or. nl

Grozījums Nr. 523
Andreas Schwab, Frank Engel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kontrolētajā juridiskajā personā nav 
privātas līdzdalības.

c) kontrolētajā juridiskajā personā nav 
privātas līdzdalības, ja vien tas nav 
noteikts attiecīgo dalībvalstu tiesību aktos.

Or. de

Pamatojums

Privātā līdzdalība ir noteikta dažu dalībvalstu tiesību aktos to vēsturiskās attīstības un 
iedibināto struktūru dēļ. Būtu jāsaglabā iespēja īstenot šos sadarbības veidus, taču jebkāda 
cita veida privātā līdzdalība būtu jāizslēdz saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru.

Grozījums Nr. 524
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kontrolētajā juridiskajā personā nav 
privātas līdzdalības.

c) kontrolētajā juridiskajā personā privātā 
līdzdalība nepārsniedz 50 % no tās 
balsstiesīgajām akcijām.

Or. en

Pamatojums

Privātie ieguldītāji var ietekmēt vadības lēmumus tikai tad, ja viņiem pieder vairāk nekā 50 % 
no kontrolētās juridiskās personas balsstiesīgajām akcijām. Šā grozījuma mērķis ir 
nodrošināt, ka ir iespējami kapitāla ieguldījumi, neskarot atbrīvojumu attiecībā uz iekšējo 
iepirkumu un horizontālo sadarbību.

Grozījums Nr. 525
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

a) kontrolētās juridiskās personas 
lēmējstruktūru sastāvā ir visu iesaistīto 
līgumslēdzēju iestāžu pārstāvji;
b) minētās līgumslēdzējas iestādes spēj 
kopīgi īstenot izšķirošu ietekmi attiecībā 
uz kontrolētās juridiskās personas 
stratēģiskajiem mērķiem un svarīgiem 
lēmumiem;
c) kontrolētās juridiskās personas 
intereses neatšķiras no tai piesaistīto 
publiskā sektora iestāžu interesēm;
d) kontrolētā juridiskā persona no 
publiskajiem līgumiem ar līgumslēdzējām 
iestādēm negūst nekādus ieguvumus, 
izņemot faktisko izmaksu atlīdzinājumu.
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Or. en

Pamatojums

Šī Eiropas Savienības Tiesas sprieduma plašā interpretācija nav nepieciešama un nepalīdz 
saīsināt un precizēt tekstu.

Grozījums Nr. 526
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

a) kontrolētās juridiskās personas 
lēmējstruktūru sastāvā ir visu iesaistīto 
līgumslēdzēju iestāžu pārstāvji;
b) minētās līgumslēdzējas iestādes spēj 
kopīgi īstenot izšķirošu ietekmi attiecībā 
uz kontrolētās juridiskās personas 
stratēģiskajiem mērķiem un svarīgiem 
lēmumiem;
c) kontrolētās juridiskās personas 
intereses neatšķiras no tai piesaistīto 
publiskā sektora iestāžu interesēm;
d) kontrolētā juridiskā persona no 
publiskajiem līgumiem ar līgumslēdzējām 
iestādēm negūst nekādus ieguvumus, 
izņemot faktisko izmaksu atlīdzinājumu.

Or. de

Pamatojums

Izriet no tā paša autora grozījuma attiecībā uz 11. panta 3. punkta a) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 527
Wim van de Camp
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Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

a) kontrolētās juridiskās personas 
lēmējstruktūru sastāvā ir visu iesaistīto 
līgumslēdzēju iestāžu pārstāvji;
b) minētās līgumslēdzējas iestādes spēj 
kopīgi īstenot izšķirošu ietekmi attiecībā 
uz kontrolētās juridiskās personas 
stratēģiskajiem mērķiem un svarīgiem 
lēmumiem;
c) kontrolētās juridiskās personas 
intereses neatšķiras no tai piesaistīto 
publiskā sektora iestāžu interesēm;
d) kontrolētā juridiskā persona no 
publiskajiem līgumiem ar līgumslēdzējām 
iestādēm negūst nekādus ieguvumus, 
izņemot faktisko izmaksu atlīdzinājumu.

Or. nl

Grozījums Nr. 528
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

a) kontrolētās juridiskās personas 
lēmējstruktūru sastāvā ir visu iesaistīto 
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līgumslēdzēju iestāžu pārstāvji;
b) minētās līgumslēdzējas iestādes spēj 
kopīgi īstenot izšķirošu ietekmi attiecībā 
uz kontrolētās juridiskās personas 
stratēģiskajiem mērķiem un svarīgiem 
lēmumiem;
c) kontrolētās juridiskās personas 
intereses neatšķiras no tai piesaistīto 
publiskā sektora iestāžu interesēm;
d) kontrolētā juridiskā persona no 
publiskajiem līgumiem ar līgumslēdzējām 
iestādēm negūst nekādus ieguvumus, 
izņemot faktisko izmaksu atlīdzinājumu.

Or. de

Grozījums Nr. 529
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 530
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 531
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kontrolētās juridiskās personas 
intereses neatšķiras no tai piesaistīto 
publiskā sektora iestāžu interesēm;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 532
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kontrolētās juridiskās personas 
intereses neatšķiras no tai piesaistīto 
publiskā sektora iestāžu interesēm;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 533
Frank Engel, Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kontrolētās juridiskās personas intereses
neatšķiras no tai piesaistīto publiskā 

c) kontrolētās juridiskās personas intereses
nav pretrunā tai piesaistīto publiskā 
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sektora iestāžu interesēm; sektora iestāžu interesēm;

Or. en

Grozījums Nr. 534
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kontrolētās juridiskās personas intereses
neatšķiras no tai piesaistīto publiskā 
sektora iestāžu interesēm;

c) kontrolētās juridiskās personas intereses
nav pretrunā tai piesaistīto publiskā 
sektora iestāžu interesēm;

Or. en

Pamatojums

Nereti tiek dibināti meitasuzņēmumi, lai sekmētu intereses, kas ir plašākas par līgumslēdzējas 
iestādes interesēm. Tādēļ būtu jāpietiek ar to, ka intereses nav pretrunīgas.

Grozījums Nr. 535
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 536
Françoise Castex
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Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 537
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) kontrolētā juridiskā persona no 
publiskajiem līgumiem ar līgumslēdzējām 
iestādēm gūst vienīgi faktisko izmaksu 
atlīdzinājumu un to, kas ir vajadzīgs, lai 
ieguldītu turpmāku kvalitatīvu 
pakalpojumu attīstīšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 538
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 539
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 540
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) partnerības mērķis ir pildīt sabiedrisko 
pakalpojumu uzdevumu, kas uzticēts 
visām iesaistītajām valsts iestādēm, vai 
pildīt papilduzdevumu, kurš nepieciešams, 
lai pildītu sabiedrisko pakalpojumu 
uzdevumu, kas uzticēts visām valsts
iestādēm;

Or. en

Grozījums Nr. 541
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) partnerības mērķis ir sabiedrības 
interesēs pildīt sabiedrisko pakalpojumu
uzdevumu, kas uzticēts valsts iestādēm, 
vai īstenot iegādes palīgdarbības 2. panta 
17. punkta izpratnē, kuras ir 
nepieciešamas, lai sabiedrības interesēs 
pildītu sabiedrisko pakalpojumu 
uzdevumu.
Uzskata, ka uzdevumi tiek apvienoti arī 
gadījumos, kad pašvaldībai ir vienīgi 
jāveic maksājums, ar nosacījumu, ka 
sadarbība ļauj pašvaldībai saimnieciskāk 
vai efektīvāk īstenot tās saistības;

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav paskaidrots, kas ir jāsaprot ar „faktisku sadarbību”. Tomēr būtu 
skaidri jānorāda, ka tai jābūt saistītai ar sabiedrisko pakalpojumu uzdevumu, kas uzticēts 
līgumslēdzējām iestādēm. Tam arī jāietver iegādes palīgdarbības (IT, infrastruktūra utt.), kas 
nepieciešamas, lai līgumslēdzējas iestādes varētu pildīt savus uzdevumus.

Grozījums Nr. 542
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) ar līgumu izveido faktisku sadarbību 
starp iesaistītajām līgumslēdzējām 
iestādēm, lai kopīgi īstenotu savus 
sabiedrisko pakalpojumu uzdevumus;

Or. de
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Grozījums Nr. 543
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. fr

Grozījums Nr. 544
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) ar līgumu izveido faktisku sadarbību 
starp iesaistītajām līgumslēdzējām 
iestādēm, lai kopīgi vai viena otrai īstenotu 
savus sabiedrisko pakalpojumu 
uzdevumus;

Or. de

Grozījums Nr. 545
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ar līgumu izveido faktisku sadarbību 
starp iesaistītajām līgumslēdzējām 

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

iestādēm, kas funkcionē kā kompetentā 
iestāde, lai kopīgi nodrošinātu tā paša
sabiedrisko pakalpojumu uzdevuma 
organizēšanu;

Or. en

Pamatojums

Horizontālās sadarbības definīcijas paskaidrojums.

Grozījums Nr. 546
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) līgumu reglamentē tikai ar sabiedrības 
interesēm saistīti apsvērumi;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 547
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) līgumu reglamentē tikai ar sabiedrības 
interesēm saistīti apsvērumi;

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 548
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) līgumu reglamentē tikai ar sabiedrības 
interesēm saistīti apsvērumi;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 549
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) līgumu reglamentē tikai ar sabiedrības
interesēm saistīti apsvērumi;

b) līgumu reglamentē tikai sabiedrības
interešu apsvērumi; tas ietver pakārtotus 
papildpakalpojumus, kas nepieciešami, lai 
sniegtu pakalpojumus sabiedrības
interesēs;

Or. de

Pamatojums

Ierobežojumam attiecībā uz pakalpojumiem, ko sniedz sabiedrības interesēs, saskaņā ar 
Eiropas Savienības Tiesas judikatūru lietā C-480/06 būtu jāietver arī iekšējie 
papildpakalpojumi, kurus līgumslēdzēja iestāde izmanto, lai nodrošinātu savu pakalpojumu 
un savu administratīvo struktūru efektivitāti un lai organizētu juridiski noteikto uzdevumu 
īstenošanu, un kurus neīsteno trešo personu labā.

Grozījums Nr. 550
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) līgumu reglamentē tikai ar sabiedrības 
interesēm saistīti apsvērumi;

b) uzdevumu īsteno tikai iesaistītās valsts
sektora iestādes, neiesaistot aktīvu privāto 
kapitālu;
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Or. de

Pamatojums

Sabiedrības intereses, protams, ir līguma galvenais elements. Tomēr atsauce uz aktīva privātā 
kapitāla aizliegumu ir precīzāka.

Grozījums Nr. 551
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) līgumu reglamentē tikai ar sabiedrības 
interesēm saistīti apsvērumi;

b) līgumu reglamentē tikai ar sabiedrības 
interesēm saistīti apsvērumi, un 
pakalpojumi un nepieciešamie 
papildpakalpojumi arī ir ar to saistīti;

Or. de

Grozījums Nr. 552
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) līgumu reglamentē tikai ar sabiedrības 
interesēm saistīti apsvērumi;

b) līgumu reglamentē tikai ar sabiedrības 
interesēm saistīti apsvērumi un tas nav 
vērsts uz tirgu;

Or. en

Pamatojums

Šādi līgumi būtu jāizslēdz no šīs direktīvas darbības jomas tikai tad, ja tie nav vērsti uz tirgu. 
Pretējā gadījumā tiktu ierobežota konkurence.

Grozījums Nr. 553
Wim van de Camp
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Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 554
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 555
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Daudzi šādi subjekti, ko izveidojušas valsts iestādes, vada tirdzniecības meitasuzņēmumus, lai 
sniegtu dažādus pakalpojumus gan vietējām iestādēm, gan asociētiem subjektiem, kā arī 
citām organizācijām, ja tirgus nespēj šos pakalpojumus sniegt.

Grozījums Nr. 556
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

Šis kritērijs ir plašāks par nosacījumiem, kas izklāstīti Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā 
lietā „Stadtreinigung Hamburg” (C-480/06). Būtiskuma kritērija pieņemšana 10 % apmērā 
(90 %) nosaka nepieņemamu analoģiju ar iekšējo judikatūru, kādu Eiropas Savienības Tiesa 
nav pieņēmusi. Šajā gadījumā nav pamatoti izmantot formulējumu no valsts atbalsta tiesību 
aktiem.

Grozījums Nr. 557
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 558
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) atvērtajā tirgū iesaistīto valsts iestāžu 
darbības nenodrošina apgrozījumu, kas 
pārsniedz 20 % no līgumā noteikto darbību 
apgrozījuma;

Or. en

Pamatojums

Šis paskaidrojums ir vajadzīgs, lai izvairītos no juridiskiem strīdiem.

Grozījums Nr. 559
Barbara Weiler

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) atvērtajā tirgū iesaistīto līgumslēdzēju 
iestāžu darbības nenodrošina apgrozījumu, 
kas pārsniedz 15 % no visu ar līgumu 
saistīto darbību apgrozījuma;

Or. de

Grozījums Nr. 560
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) atvērtajā tirgū iesaistīto līgumslēdzēju 
iestāžu darbības nenodrošina 

c) iesaistītās līgumslēdzējas iestādes 
nedarbojas atvērtajā tirgū;
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apgrozījumu, kas pārsniedz 10 % no visu 
ar līgumu saistīto darbību apgrozījuma;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 1. un 3. punkta grozījumiem.

Grozījums Nr. 561
Riikka Manner

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) atvērtajā tirgū iesaistīto līgumslēdzēju 
iestāžu darbības nenodrošina apgrozījumu
no darbībām, kas saistītas ar līgumu;

Or. en

Pamatojums

Priekšlikums nozīmē, ka valsts sektora iestāde var tieši piešķirt līguma slēgšanas tiesības citai 
valsts iestādei, kas pēc tam var ienākt tirgū ar 10 % daļu. Šie 10 %, protams, varētu būt 
miljoniem eiro, kas būtiski izkropļotu konkurenci daudzās uzņēmējdarbības jomās. Vienlīdzīgi 
konkurences apstākļi netiek nodrošināti, ja valsts sektora iestāde drīkst pārdot pakalpojumus 
un produktus tajā pašā konkurējošajā tirgū, kurā darbojas privātie uzņēmumi.

Grozījums Nr. 562
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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pakalpojumiem vai piegādēm;

Or. en

Grozījums Nr. 563
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

Šis kritērijs ir plašāks par nosacījumiem, kas izklāstīti Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā 
lietā „Stadtreinigung Hamburg” (C-480/06). Pašvaldību savstarpējā sadarbība nav vērsta 
tikai uz izmaksu atlīdzināšanu. Finanšu pārskaitījumu aizliegumam ir neliela saistība ar 
faktisko praksi un tas ir plašāks par Eiropas Savienības Tiesas attiecīgo judikatūru, tāpēc tas 
būtu jāsvītro.

Grozījums Nr. 564
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Or. nl

Grozījums Nr. 565
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 566
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 567
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 568
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) nevienā no iesaistītajām 
līgumslēdzējām iestādēm nav privātas 
līdzdalības.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Šis kritērijs ir plašāks par nosacījumiem, kas izklāstīti Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā 
lietā „Stadtreinigung Hamburg” (C-480/06). Tiek noteikta nepieņemama analoģija, kas nav 
piemērota attiecībā uz pašvaldību savstarpējo sadarbību.

Grozījums Nr. 569
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) nevienā no iesaistītajām 
līgumslēdzējām iestādēm nav privātas 
līdzdalības.

e) uzdevumu īsteno tikai iesaistītās 
publiskā sektora iestādes bez privātas 
personas līdzdalības, izņemot 
līgumslēdzējas iestādes, kas piedalās 
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sadarbībā kā publisko tiesību subjekts šīs 
direktīvas 2. panta 6. punkta izpratnē.

Or. en

Grozījums Nr. 570
Andreas Schwab, Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) nevienā no iesaistītajām līgumslēdzējām 
iestādēm nav privātas līdzdalības.

e) nevienā no iesaistītajām līgumslēdzējām 
iestādēm nav privātas līdzdalības, ja vien 
tas nav noteikts attiecīgo dalībvalstu 
tiesību aktos.

Or. de

Pamatojums

Privātā līdzdalība ir noteikta dažu dalībvalstu tiesību aktos to vēsturiskās attīstības un 
iedibināto struktūru dēļ. Būtu jāsaglabā iespēja īstenot šos sadarbības veidus, taču jebkāda 
cita veida privātā līdzdalība būtu jāizslēdz saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru.

Grozījums Nr. 571
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) nevienā no iesaistītajām 
līgumslēdzējām iestādēm nav privātas 
līdzdalības.

e) privātā līdzdalība jebkurā no 
līgumslēdzējām iestādēm nepārsniedz 
50 % no tās balsstiesīgajām akcijām.

Or. en

Pamatojums

Privātie ieguldītāji var ietekmēt vadības lēmumus tikai tad, ja viņiem pieder vairāk nekā 50 % 
no kontrolētās juridiskās personas balsstiesīgajām akcijām. Šā grozījuma mērķis ir 
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nodrošināt, ka ir iespējami kapitāla ieguldījumi, neskarot atbrīvojumu attiecībā uz iekšējo 
iepirkumu un horizontālo sadarbību.

Grozījums Nr. 572
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šo direktīvu nepiemēro līgumiem, ko 
slēdz starp vairākām līgumslēdzējām 
iestādēm vai līgumslēdzēju iestāžu 
grupām, ja līgumā attiecībā uz dalībvalsts 
iekšējo organizāciju ir nosacījums par 
pilnvaru nodošanu starp pusēm, lai 
īstenotu sabiedrisko pakalpojumu 
uzdevumu.
Nevienā no iesaistītajām līgumslēdzējām 
iestādēm nav privātas līdzdalības.

Or. fr

Pamatojums

Horizontālās sadarbības nepārprotama izslēgšana (11. panta 4. punkts) rada šaubas par to, 
kāds saskaņā ar direktīvu ir tādas pilnvaru nodošanas starp valsts sektora iestādēm statuss 
(saskaņā ar Francijas tiesību aktiem to sauc par savstarpējo nodošanu), kas nav 
nepārprotami izslēgta. Tādēļ ir ierosināts jauns punkts, kas izslēgtu šādu nodošanu.

Grozījums Nr. 573
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Izriet no tā paša autora grozījumiem attiecībā uz 11. panta 1. punkta c) apakšpunktu un 
11. panta 3. punkta c) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 574
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 575
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Jebkāda veida privātās līdzdalības un visu 
pārējo šā panta 1.–4. punktā minēto 
nosacījumu neesību pārbauda līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas vai līguma 
slēgšanas laikā.

Or. en
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Pamatojums

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas laikā būtu jāpārbauda visi nosacījumi, ne tikai tie, kas 
attiecas uz privātu līdzdalību.

Grozījums Nr. 576
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šā panta 1.–4. punktā paredzētos 
izņēmumus nepiemēro, tiklīdz ir sākusies 
privāta līdzdalība, un tādā gadījumā uz 
spēkā esošajiem līgumiem ir attiecināma 
konkurence, piemērojot parastas iepirkuma 
procedūras, ja vien privāta līdzdalība nav 
noteikta tiesību aktos un/vai ja privātu 
līdzdalību nevarēja paredzēt sākotnējā 
līguma slēgšanas laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 577
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de
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Grozījums Nr. 578
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šā panta 1.–4. punktā paredzētos 
izņēmumus nepiemēro, tiklīdz vairs nav 
atbilstība šeit uzskaitītajiem 
kumulatīvajiem nosacījumiem, un tādā 
gadījumā uz spēkā esošajiem līgumiem ir 
attiecināma konkurence, piemērojot 
parastas iepirkuma procedūras.

Or. en

Grozījums Nr. 579
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šā panta 1.–4. punktā paredzētos 
izņēmumus nepiemēro, tiklīdz ir sākusies 
privāta līdzdalība, un tādā gadījumā uz 
spēkā esošajiem līgumiem ir attiecināma 
konkurence, piemērojot parastas iepirkuma 
procedūras, ja vien privātu līdzdalību 
juridiskajā personā, kas pārtop par 
asociēto uzņēmumu, neiegūst saskaņā ar 
vienu no procedūrām, kuras noteiktas 
šajā direktīvā vai direktīvās (ar ko aizstāj 
Direktīvu 2004/17/EK).

Or. es

Grozījums Nr. 580
Jens Rohde, Morten Løkkegaard
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Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja līgums attiecas uz atkritumu 
sadedzināšanu, 11. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā, 11. panta 3. punkta 
b) apakšpunktā un 11. panta 4. punkta 
c) apakšpunktā norādītais procentuālais 
daudzums ir 50 %.

Or. en

Pamatojums

Ir paustas konkrētas bažas, ka jaunā redakcija varētu nelabvēlīgi ietekmēt atkritumu 
sadedzināšanu, ko uzskata par videi vēlamu atkritumu apsaimniekošanas veidu. Tā kā dažās 
dalībvalstīs vietējām iestādēm saskaņā ar tiesību aktiem ir pienākums apsaimniekot sadzīves 
atkritumus, tās ir ieguldījušas ievērojamus līdzekļus atkritumu sadedzināšanas iekārtās. Šie 
ieguldījumi nebūtu komerciāli dzīvotspējīgi, turklāt ar 90 % robežvērtību vietējām iestādēm 
būtu jārīko konkursi par atkritumu sadedzināšanu, lai gan nebūtu pieejamas nekādas 
faktiskas komerciālas alternatīvas, ņemot vērā zemo privāto spēju.

Grozījums Nr. 581
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Tomēr uzdevumu nodošana starp 
valsts sektora iestādēm ir dalībvalstu 
iekšējās administratīvās organizācijas 
jautājums, uz ko neattiecas iepirkuma 
noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 582
Anna Hedh
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Direktīvas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.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 
līgumslēdzējai iestādei vai līgumslēdzēju 
iestāžu asociācijai saskaņā ar 
ekskluzīvām tiesībām, kas tām pienākas 
atbilstīgi publicētajiem tiesību aktiem, 
noteikumiem vai administratīvajiem 
noteikumiem, kuri nav pretrunā 
līgumiem.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējās Direktīvas 2004/18/EK 18. panta atkārtota ieviešana. Šis pants ir svarīgs 
attiecībā uz vispārējas nozīmes darbībām, piemēram, azartspēlēm (valsts atļautas loterijas) 
un atkritumu apglabāšanu. Pants paredz iestādēm iespēju dažas darbības uzticēt konkrētiem 
iekšējiem uzņēmumiem. Eiropas Savienības Tiesa šo noteikumu ir piemērojusi lietā C-360/96.

Grozījums Nr. 583
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. daļa – a punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) būvdarbu līgumi, kurus līgumslēdzējas 
iestādes tieši subsidē vairāk nekā 50 % 
apmērā un kuru paredzamā vērtība bez 
PVN ir EUR 5 000 000 vai lielāka, ja 
minētie līgumi ietver kādu no turpmāk 
minētajām darbībām:

a) būvdarbu līgumi, kurus līgumslēdzējas 
iestādes tieši subsidē vairāk nekā 50 % 
apmērā un kuru paredzamā vērtība bez 
PVN ir EUR 8 000 000 vai lielāka, ja 
minētie līgumi ietver kādu no turpmāk 
minētajām darbībām:

Or. en
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Grozījums Nr. 584
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pakalpojumu līgumi, kurus 
līgumslēdzējas iestādes tieši subsidē vairāk 
nekā 50 % apmērā un kuru paredzamā 
vērtība bez PVN ir EUR 200 000 vai 
lielāka, un kuri ir saistīti ar būvdarbu 
līgumu a) punkta nozīmē.

b) pakalpojumu līgumi, kurus 
līgumslēdzējas iestādes tieši subsidē vairāk 
nekā 50 % apmērā un kuru paredzamā 
vērtība bez PVN ir EUR 400 000 vai 
lielāka, un kuri ir saistīti ar būvdarbu 
līgumu a) punkta nozīmē.

Or. en

Grozījums Nr. 585
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 346. pantu šo 
direktīvu piemēro publisku līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanai un metu 
konkursiem, ko rīko aizsardzības un 
drošības jomā, izņemot šādus līgumus:

1. Saskaņā ar 1. panta 3. punktu šo 
direktīvu piemēro publisku līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanai un metu 
konkursiem, ko rīko aizsardzības un 
drošības jomā, izņemot šādus līgumus:

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 586
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo direktīvu nepiemēro publiskiem 
līgumiem un metu konkursiem, kas nav
minēti 1. punktā, ciktāl šajā direktīvā 
paredzētajā iepirkuma procedūrā nevar 
nodrošināt dalībvalsts būtisko drošības 
interešu aizsardzību.

2. Šo direktīvu nepiemēro publiskiem 
līgumiem un metu konkursiem, kas nav
izslēgti saskaņā ar 1. punktu, ja:

a) šajā direktīvā paredzētajā iepirkuma 
procedūrā nevar nodrošināt dalībvalsts 
būtisko drošības interešu aizsardzību;
b) šīs direktīvas piemērošanas dēļ 
dalībvalstij būtu pienākums sniegt 
informāciju, kuras izpaušanu tā uzskata 
par pretrunīgu savām būtiskajām drošības 
interesēm, vai
c) iepirkums un līguma vai konkursa 
izpilde ir jāīsteno kopā ar īpašiem 
drošības pasākumiem saskaņā ar 
attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošajiem 
tiesību aktiem, noteikumiem vai
administratīvajiem noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 587
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
15. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iepirkuma principi Iepirkuma mērķis un principi

Or. en
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Grozījums Nr. 588
Mitro Repo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistībā ar iepirkuma procedūru 
iepirkuma struktūras nodrošina, ka 
darbiniekiem, kas īsteno pakalpojumu vai 
būvdarbu līgumus, kuriem piemēro 
procedūru, tiek nodrošināti atbilstīgi 
darba apstākļi, un ka iepirkuma 
procedūra neveicina neatbilstīgu 
attieksmi.

Or. fi

Grozījums Nr. 589
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas mērķis ir aizsargāt valsts
līdzekļu izmantošanas efektivitāti, veicināt 
kvalitatīvu iepirkumu, stiprināt 
konkurenci un publiskā iepirkuma tirgu 
darbību, kā arī aizsargāt vienlīdzīgas 
iespējas uzņēmumiem un citiem 
komersantiem, kas piedāvā piegāžu, 
pakalpojumu un publiskus būvdarbu 
līgumus saskaņā ar konkursa procedūru 
publiskā iepirkuma ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 590
Marc Tarabella
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Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iepirkumu neizstrādā ar mērķi to izslēgt 
no šīs direktīvas darbības jomas vai 
mākslīgi sašaurināt konkurenci.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 591
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iepirkumu neizstrādā ar mērķi to izslēgt no 
šīs direktīvas darbības jomas vai mākslīgi 
sašaurināt konkurenci.

Iepirkumu neizstrādā ar mērķi to izslēgt no 
šīs direktīvas darbības jomas vai mākslīgi 
sašaurināt konkurenci. Procedūras 
vienmēr būtu jāpapildina ar atbilstīgiem 
aizsardzības pasākumiem, kas nodrošina, 
ka tiek ievēroti vienlīdzīgas attieksmes un 
pārredzamības, brīvas konkurences, 
reklāmas un valsts līdzekļu efektīvas 
pārvaldības principi.

Or. es

Grozījums Nr. 592
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ekonomikas dalībnieki nodrošina 
atbilstību sociālajiem tiesību aktiem un 
darba tiesībām, kā arī noteikumiem par 
darba apstākļiem, kas piemērojami valstī, 
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kurā tiek īstenoti būvdarbi, sniegts 
pakalpojums vai piegādāti produkti, uz ko 
attiecas iepirkuma procedūra, kā noteikts 
valsts tiesību aktos un/vai starptautiskajās 
darba tiesību konvencijās par darba 
apstākļiem, kuras uzskaitītas 
XI pielikumā.

Or. fi

Grozījums Nr. 593
Cornelis de Jong

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes ievēro 
maksājuma kavējumu, kā noteikts 
Direktīvā 2011/7/ES.

Or. en

Grozījums Nr. 594
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ekonomikas dalībnieki pilda saistības 
attiecībā uz sociālo un nodarbinātības 
aizsardzību, kā arī uz darba apstākļiem, 
kuras piemēro vietā, kur īstenos 
būvdarbus, pakalpojumu vai piegādi, kā 
noteikts Savienības un valsts tiesību aktos, 
un/vai koplīgumos vai starptautisko darba 
tiesību noteikumos, kas uzskaitīti 
XI pielikumā.

Or. en
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Grozījums Nr. 595
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

E-iepirkuma stratēģiju un obligātā e-
iepirkuma ieviešanas termiņu līdz 
2016. gada vidum īsteno saskaņā ar 
Komisijas priekšlikumu. Tiks izveidota 
viegli pieejama Eiropas līmeņa vienota 
platforma, kam būs vienota 
operētājsistēma un kas sniegs 
pakalpojumus visās oficiālajās ES 
valodās.

Or. en

Grozījums Nr. 596
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2.a un 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publiskais iepirkums ir jāizmanto, lai 
panāktu gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi un lai atbalstītu kopējos sociālos 
mērķus, kā arī lai nodrošinātu kvalitatīvas 
preces un pakalpojumus. Visu līmeņu
valsts iestādēm ir tiesības izlemt, kā tās 
vēlas veikt pasūtījumus un organizēt 
savus pakalpojumus.
Ekonomikas dalībnieki pilda saistības 
attiecībā uz sociālo un nodarbinātības 
aizsardzību, kā arī uz darba apstākļiem, 
kuras piemēro vietā, kur īstenos 
būvdarbus, pakalpojumu vai piegādi, kā 
noteikts Savienības un valsts tiesību aktos, 
un/vai koplīgumos vai starptautisko darba 
tiesību noteikumos, kuri uzskaitīti 
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XI pielikumā un jo īpaši ILO 
94. konvencijā.

Or. en

Grozījums Nr. 597
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes iepirkuma 
politikā cenšas nodrošināt, ka tiek iegūta 
„labākā vērtība”. To panāk, publiskā 
līguma slēgšanas tiesības piešķirot 
saimnieciski visizdevīgākajam 
piedāvājumam.

Or. en

Grozījums Nr. 598
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publisko līgumu informāciju publisko.

Or. en

Grozījums Nr. 599
Heide Rühle

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 600
Marian Harkin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais teksts, šķiet, nosaka, ka tādu pakalpojumu sniegšanai, no kuriem lielāko daļu 
sniedz profesionāli darbinieki (piemēram, inženiertehniskās konsultācijas), kandidātiem būtu 
dalības pieteikumā jānorāda projekta komandas. Praksē pretendentam šajā posmā nav 
iespējams norādīt izraudzītos darbiniekus, ņemot vērā atlases un līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas procedūras ilgumu.
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Grozījums Nr. 601
Pablo Arias Echeverría

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 602
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis var rezervēt tiesības piedalīties 
publiskā iepirkuma procedūrās aizsargātām 
darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, 
kuru galvenais mērķis ir personu ar 
invaliditāti un mazaizsargātu personu 
sociālā un profesionālā integrācija, vai 
paredzēt šādu līgumu izpildi aizsargātu 
nodarbinātības programmu ietvaros, ar 
nosacījumu, ka vairāk nekā 30 % šo 
darbnīcu, ekonomikas dalībnieku vai 
programmu darbinieku ir personas ar 
invaliditāti un/vai mazaizsargātas 
personas. „Mazaizsargātas personas” cita 
starpā ietver bezdarbniekus, cilvēkus, kas 
saskaras ar īpašām integrēšanās 
grūtībām, cilvēkus, kuri pakļauti 
atstumtības riskam, neaizsargātās 
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personas un mazaizsargātus 
mazākumtautību pārstāvjus.

Or. en

Pamatojums

Ir jāpaskaidro termins „mazaizsargātas personas”, jo tas ir daudz plašāks par terminu 
„personas ar invaliditāti”, kas minēts pašreizējās direktīvās. Šī definīcija nodrošina lielāku 
tiesisko noteiktību.

Grozījums Nr. 603
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis var rezervēt tiesības piedalīties 
publiskā iepirkuma procedūrās:

a) aizsargātām darbnīcām, kurās lielākā 
daļa veicinātāju un dalībnieku ir 
bezpeļņas struktūras vai paredzēt šādu 
līgumu izpildi aizsargātu nodarbinātības 
programmu ietvaros, ar nosacījumu, ka
lielākā daļa iesaistīto darba ņēmēju ir 
personas ar invaliditāti, kas savas 
invaliditātes īpatnību vai nopietnības dēļ 
nespēj īstenot darba pienākumus parastos 
apstākļos vai kam nav viegli atrast darbu 
parastajā tirgū;
b) sociālajiem uzņēmumiem vai 
programmām, kuru galvenais mērķis ir 
mazaizsargātu darba ņēmēju sociālā un 
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profesionālā integrācija, ar nosacījumu, 
ka vairāk nekā 30 % šo ekonomikas 
dalībnieku vai programmu darbinieku ir 
mazaizsargātas personas.

Iepirkuma izsludināšanas paziņojumā 
ietver atsauci uz šo noteikumu.

Iepirkuma izsludināšanas paziņojumā
ietver atsauci uz šo noteikumu.

Dalībvalstīs, kurās ir pamatoti apstākļi, jo 
tajās ir liels tādu personu ar invaliditāti
skaits, kas var strādāt, bet tās nav aktīvas, 
a) apakšpunktā minētie priviliģēto tiesību 
līgumi atbilst vismaz to līgumu skaitam 
vai procentuālajam daudzumam, kurus 
norādījušas līgumslēdzējas iestādes vai 
citas kompetentās iestādes.

Or. es

Grozījums Nr. 604
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 605
Heide Rühle
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Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja šajā direktīvā vai valsts tiesību aktos
par piekļuvi informācijai nav norādīts 
citādi un neskarot pienākumu izsludināt 
piešķirtos līgumus un informēt kandidātus 
un pretendentus, kā izklāstīts šīs direktīvas 
48. un 53. pantā, līgumslēdzēja iestāde 
neizpauž ekonomikas dalībnieku sniegto 
informāciju, ko ekonomikas dalībnieki ir 
noteikuši kā konfidenciālu un kas ietver, 
bet ne tikai, tehniskus vai komercdarbības 
noslēpumus un piedāvājumu 
konfidenciālos aspektus.

1. Neatkarīgi no šīs direktīvas vai valsts 
tiesību aktu noteikumiem, kā arī neskarot 
pienākumu izsludināt piešķirtos līgumus un 
informēt kandidātus un pretendentus, kā 
izklāstīts šīs direktīvas 48. un 53. pantā, 
līgumslēdzēja iestāde neizpauž ekonomikas 
dalībnieku sniegto informāciju, ko 
ekonomikas dalībnieki ir noteikuši kā 
konfidenciālu un kas ietver, bet ne tikai, 
tehniskus vai komercdarbības noslēpumus 
un piedāvājumu konfidenciālos aspektus.

Or. en

Pamatojums

Lai paskaidrotu, ka šis noteikums netiek piemērots, ja līgumslēdzējai iestādei ir tiesības vai 
pienākums sniegt attiecīgo informāciju, piemēram, likumīga procesa ietvaros.

Grozījums Nr. 606
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja šajā direktīvā vai valsts tiesību aktos 
par piekļuvi informācijai nav norādīts 
citādi un neskarot pienākumu izsludināt 
piešķirtos līgumus un informēt kandidātus 
un pretendentus, kā izklāstīts šīs direktīvas 
48. un 53. pantā, līgumslēdzēja iestāde 
neizpauž ekonomikas dalībnieku sniegto 
informāciju, ko ekonomikas dalībnieki ir 
noteikuši kā konfidenciālu un kas ietver, 
bet ne tikai, tehniskus vai komercdarbības 
noslēpumus un piedāvājumu 
konfidenciālos aspektus.

1. Ja šajā direktīvā vai valsts tiesību aktos 
par piekļuvi informācijai nav norādīts 
citādi un neskarot pienākumu izsludināt 
piešķirtos līgumus un informēt kandidātus 
un pretendentus, kā izklāstīts šīs direktīvas 
48. un 53. pantā, līgumslēdzēja iestāde 
neizpauž ekonomikas dalībnieku sniegto 
piedāvājuma informāciju un datus.
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Or. fr

Grozījums Nr. 607
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja šajā direktīvā vai valsts tiesību aktos
par piekļuvi informācijai nav norādīts 
citādi un neskarot pienākumu izsludināt 
piešķirtos līgumus un informēt kandidātus 
un pretendentus, kā izklāstīts šīs direktīvas 
48. un 53. pantā, līgumslēdzēja iestāde 
neizpauž ekonomikas dalībnieku sniegto 
informāciju, ko ekonomikas dalībnieki ir 
noteikuši kā konfidenciālu un kas ietver, 
bet ne tikai, tehniskus vai komercdarbības 
noslēpumus un piedāvājumu 
konfidenciālos aspektus.

1. Ja šajā direktīvā vai valsts tiesību aktos 
nav norādīts citādi un neskarot pienākumu 
izsludināt piešķirtos līgumus un informēt 
kandidātus un pretendentus, kā izklāstīts 
šīs direktīvas 48. un 53. pantā, 
līgumslēdzēja iestāde neizpauž ekonomikas 
dalībnieku sniegto informāciju, ko 
ekonomikas dalībnieki ir noteikuši kā 
konfidenciālu un kas ietver, bet ne tikai, 
tehniskus vai komercdarbības noslēpumus 
un piedāvājumu konfidenciālos aspektus.

Or. de

Pamatojums

Lai paskaidrotu, ka šis noteikums netiek piemērots, ja līgumslēdzējai iestādei ir tiesības vai 
pienākums atklāt šo informāciju saskaņā ar citiem atšķirīgiem noteikumiem, piemēram, 
pārbaudes procedūras ietvaros, kad to prasa tiesību uzraudzības iestāde vai tiesas procesā.

Grozījums Nr. 608
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja šajā direktīvā vai valsts tiesību aktos 
par piekļuvi informācijai nav norādīts 
citādi un neskarot pienākumu izsludināt 
piešķirtos līgumus un informēt kandidātus 
un pretendentus, kā izklāstīts šīs direktīvas 

1. Ja šajā direktīvā vai valsts tiesību aktos 
par piekļuvi informācijai nav norādīts 
citādi un neskarot pienākumu izsludināt 
piešķirtos līgumus un informēt kandidātus 
un pretendentus, kā izklāstīts šīs direktīvas 
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48. un 53. pantā, līgumslēdzēja iestāde 
neizpauž ekonomikas dalībnieku sniegto 
informāciju, ko ekonomikas dalībnieki ir 
noteikuši kā konfidenciālu un kas ietver, 
bet ne tikai, tehniskus vai komercdarbības 
noslēpumus un piedāvājumu 
konfidenciālos aspektus.

48. un 53. pantā, līgumslēdzēja iestāde 
neizpauž ekonomikas dalībnieku sniegto 
informāciju, jo īpaši tehniskus vai 
komercdarbības noslēpumus un 
piedāvājumu konfidenciālos aspektus.

Šīs saistības neievērošanas dēļ 
līgumslēdzēju iestādi var saukt pie 
atbildības.

Or. fr

Pamatojums

Noteikumu nostiprināšana attiecībā uz tās informācijas konfidencialitāti, ko kandidāti vai 
pretendenti nodod līgumslēdzējai iestādei iepirkuma procedūru laikā. Līgumslēdzējai iestādei 
ir jāuzņemas atbildība, ja tiek izpausta sensitīva informācija, piemēram, tehniski vai 
komercdarbības noslēpumi.

Grozījums Nr. 609
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja šajā direktīvā vai valsts tiesību aktos 
par piekļuvi informācijai nav norādīts 
citādi un neskarot pienākumu izsludināt 
piešķirtos līgumus un informēt kandidātus 
un pretendentus, kā izklāstīts šīs direktīvas 
48. un 53. pantā, līgumslēdzēja iestāde 
neizpauž ekonomikas dalībnieku sniegto 
informāciju, ko ekonomikas dalībnieki ir 
noteikuši kā konfidenciālu un kas ietver, 
bet ne tikai, tehniskus vai komercdarbības 
noslēpumus un piedāvājumu 
konfidenciālos aspektus.

1. Ja šajā direktīvā vai valsts tiesību aktos 
par piekļuvi informācijai nav norādīts 
citādi un neskarot pienākumu izsludināt 
piešķirtos līgumus un informēt kandidātus 
un pretendentus, kā izklāstīts šīs direktīvas 
48. un 53. pantā, līgumslēdzēja iestāde
rīkojas saskaņā ar maksimālu labticību 
un neizpauž ekonomikas dalībnieku 
sniegto informāciju, ko ekonomikas 
dalībnieki ir noteikuši kā konfidenciālu un 
kas ietver, bet ne tikai, tehniskus vai 
komercdarbības noslēpumus un 
piedāvājumu konfidenciālos aspektus.

Or. en
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Pamatojums

Šīs saistības būtu jāīsteno saskaņā ar „maksimālu labticību” (uberrima fides), kā tas jau ir 
noteikts dažu valstu tiesību aktos.

Grozījums Nr. 610
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzējas iestādes var 
ekonomikas dalībniekiem piemērot 
prasības, kuru mērķis ir aizsargāt tās 
informācijas konfidencialitāti, ko 
līgumslēdzējas iestādes nodrošina 
iepirkuma procedūras gaitā.

2. Šīs saistības neievērošanas dēļ 
līgumslēdzēju iestādi vai subjektu var 
saukt pie atbildības.

Or. fr

Grozījums Nr. 611
Phil Prendergast

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzējas iestādes var ekonomikas 
dalībniekiem piemērot prasības, kuru 
mērķis ir aizsargāt tās informācijas 
konfidencialitāti, ko līgumslēdzējas 
iestādes nodrošina iepirkuma procedūras 
gaitā.

2. Līgumslēdzējas iestādes var ekonomikas 
dalībniekiem piemērot prasības, kuru 
mērķis ir aizsargāt tās informācijas 
konfidencialitāti, ko līgumslēdzējas 
iestādes nodrošina iepirkuma procedūras 
gaitā, ja šādas informācijas izpaušana 
apdraud godīgu konkurenci.

Or. en

Grozījums Nr. 612
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šis pants neliedz publiskot noslēgtos 
līgumus, kā arī to turpmākos grozījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 613
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šā panta 1. un 2. punkts neliedz 
publiskot noslēgtos līgumus, kā arī to 
turpmākos grozījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 614
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tālrunis 6. punktā aprakstītajos 
gadījumos un apstākļos;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tālruni šādās procedūrās faktiski neizmanto. Priekšroku dod saziņas līdzekļiem, kas ir ātrāki 
un kuri nodrošina izsekojamību.
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Grozījums Nr. 615
Kerstin Westphal

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt, ka elektroniskie 
saziņas līdzekļi ir obligāti jāizmanto citās 
situācijās, kas nav šīs direktīvas 32., 33., 
34. pantā, 35. panta 4. punktā, 49. panta 
2. punktā vai 51. pantā paredzētās 
situācijas.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Būtu tomēr turpmāk jāsaglabā iespēja piedāvājumus iesniegt rakstiski un pa pastu. Nevar 
prasīt, lai mazāki uzņēmumi, kas Eiropas līmeņa uzaicinājumos iesniegt piedāvājumus 
piedalās ne biežāk kā vienreiz vai divreiz gadā, atļautos un nemitīgi atjauninātu nepieciešamo 
tehnisko aprīkojumu. Šāds pienākums varētu nozīmēt to, ka MVU tiek izspiesti no tirgus par 
labu lieliem uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 616
Catherine Stihler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izvēlētajiem saziņas līdzekļiem ir jābūt 
vispārpieejamiem, un tie nedrīkst ierobežot 
ekonomikas dalībnieku piekļuvi iepirkuma 
procedūrai.

Izvēlētajiem saziņas līdzekļiem ir jābūt 
vispārpieejamiem, pieejamiem personām 
ar invaliditāti un tie nedrīkst ierobežot 
ekonomikas dalībnieku piekļuvi iepirkuma 
procedūrai.

Or. en

Grozījums Nr. 617
Ádám Kósa
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Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izvēlētajiem saziņas līdzekļiem ir jābūt 
vispārpieejamiem, un tie nedrīkst ierobežot 
ekonomikas dalībnieku piekļuvi iepirkuma 
procedūrai.

Izvēlētajiem saziņas līdzekļiem ir jābūt 
vispārpieejamiem, pieejamiem personām 
ar invaliditāti un tie nedrīkst ierobežot 
ekonomikas dalībnieku piekļuvi iepirkuma 
procedūrai.

Or. en

Grozījums Nr. 618
Frank Engel, Wim van de Camp

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu tehnisko formātu, kā arī 
procesa un ziņojumu nosūtīšanas standartu 
sadarbspēju, īpaši pārrobežu kontekstā,
saskaņā ar 89. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
noteiktu konkrētu tehnisko standartu
obligātu izmantošanu vismaz attiecībā uz 
elektroniskās iesniegšanas, elektronisko 
katalogu un elektroniskās autentificēšanas 
līdzekļu izmantošanu.

Lai nodrošinātu tehnisko formātu, kā arī 
procesa un ziņojumu nosūtīšanas standartu 
sadarbspēju, īpaši pārrobežu kontekstā, 
Komisijai būtu jāiesaka konkrētu tehnisko 
standartu izmantošana vismaz attiecībā uz 
elektroniskās iesniegšanas, elektronisko 
katalogu un elektroniskās autentificēšanas 
līdzekļu izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 619
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) savu dalību procedūrās par publisku 
līgumu slēgšanas tiesību iegūšanu var 

a) savu dalību procedūrās par publisku 
līgumu slēgšanas tiesību iegūšanu var 
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pieteikt rakstiski vai pa tālruni; ja dalību 
piesaka pa tālruni, pirms pieteikumu 
iesniegšanas termiņa beigām jāiesniedz 
rakstisks apstiprinājums;

pieteikt rakstiski;

Or. en

Pamatojums

Tālruni šādās procedūrās faktiski neizmanto. Priekšroku dod saziņas līdzekļiem, kas ir ātrāki 
un kuri nodrošina izsekojamību.

Grozījums Nr. 620
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis nodrošina, ka ne vēlāk kā
2 gadus pēc 92. panta 1. punktā paredzētā 
datuma visas iepirkuma procedūras 
atbilstoši šai direktīvai veic, izmantojot 
elektroniskos saziņas līdzekļus, jo īpaši 
elektronisko iesniegšanu, saskaņā ar šā 
panta prasībām.

7. Dalībvalstis nodrošina, ka ne vēlāk kā
4 gadus pēc 92. panta 1. punktā paredzētā 
datuma visas iepirkuma procedūras 
atbilstoši šai direktīvai veic, izmantojot 
elektroniskos saziņas līdzekļus, jo īpaši 
elektronisko iesniegšanu, saskaņā ar šā 
panta prasībām.

Or. en

Pamatojums

Šis termiņš ir pārāk īss.

Grozījums Nr. 621
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis nodrošina, ka ne vēlāk kā
2 gadus pēc 92. panta 1. punktā paredzētā 
datuma visas iepirkuma procedūras 

7. Dalībvalstis nodrošina, ka ne vēlāk kā
4 gadus pēc 92. panta 1. punktā paredzētā 
datuma visas iepirkuma procedūras 
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atbilstoši šai direktīvai veic, izmantojot 
elektroniskos saziņas līdzekļus, jo īpaši 
elektronisko iesniegšanu, saskaņā ar šā 
panta prasībām.

atbilstoši šai direktīvai veic, izmantojot 
elektroniskos saziņas līdzekļus, jo īpaši 
elektronisko iesniegšanu, saskaņā ar šā 
panta prasībām.

Or. de

Pamatojums

Elektroniskais iepirkums varētu samazināt darījumu izmaksas un palielināt pārredzamību. 
Tomēr prasība, ka elektroniskie saziņas līdzekļi iepirkuma procedūrās ir jātransponē valsts 
tiesību aktos divu gaidu laikā pēc direktīvas pieņemšanas, ir pārmēru ambiciozs mērķis. 
Elektroniskā iepirkuma ieviešana būs saistīta ar augstām sākotnējām izmaksām un 
līgumslēdzējām iestādēm un uzņēmumiem būs nepieciešams pielāgoties jaunajām 
elektroniskajām sistēmām.

Grozījums Nr. 622
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis nodrošina, ka ne vēlāk kā 
2 gadus pēc 92. panta 1. punktā paredzētā 
datuma visas iepirkuma procedūras
atbilstoši šai direktīvai veic, izmantojot 
elektroniskos saziņas līdzekļus, jo īpaši 
elektronisko iesniegšanu, saskaņā ar šā 
panta prasībām.

7. Dalībvalstis nodrošina, ka līdz 
2017. gada 1. janvārim vismaz 70 % no 
visām iepirkuma procedūrām atbilstoši šai 
direktīvai veic, izmantojot elektroniskos 
saziņas līdzekļus, jo īpaši elektronisko 
iesniegšanu, saskaņā ar šā panta prasībām.

Dalībvalstis nodrošina, ka līdz 2020. gada 
1. janvārim 100 % no visām iepirkuma 
procedūrām atbilstoši šai direktīvai veic, 
izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, 
jo īpaši elektronisko iesniegšanu, saskaņā 
ar šā panta prasībām.
Saistībā ar publisko iepirkumu būvdarbu 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai 
dalībvalstis turpina sekmēt digitālu 
trīsdimensiju pārstāvību sistemātisku 
izmantošanu pēc vispārēju termiņu 
beigām elektroniskā iepirkuma ieviešanai, 
kā noteikts pirmajā un otrajā daļā.
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Or. en

Pamatojums

Šo divu posmu pieeju uzskata par reālāku mērķi nekā Komisijas ierosināto mērķi, un tā 
līgumslēdzējām iestādēm nodrošina pietiekamu laiku plānošanai un īstenošanai.

Grozījums Nr. 623
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis nodrošina, ka ne vēlāk kā 
2 gadus pēc 92. panta 1. punktā paredzētā 
datuma visas iepirkuma procedūras
atbilstoši šai direktīvai veic, izmantojot 
elektroniskos saziņas līdzekļus, jo īpaši 
elektronisko iesniegšanu, saskaņā ar šā 
panta prasībām.

7. Dalībvalstis īsteno visus nepieciešamos 
pasākumus, lai veicinātu elektronisko 
saziņas līdzekļu, jo īpaši elektroniskās 
iesniegšanas, izmantošanu, attiecībā uz 
visām iepirkuma procedūrām atbilstoši šai 
direktīvai saskaņā ar šā panta prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 624
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis nodrošina, ka ne vēlāk kā
2 gadus pēc 92. panta 1. punktā paredzētā 
datuma visas iepirkuma procedūras 
atbilstoši šai direktīvai veic, izmantojot 
elektroniskos saziņas līdzekļus, jo īpaši 
elektronisko iesniegšanu, saskaņā ar šā 
panta prasībām.

7. Dalībvalstis nodrošina, ka ne vēlāk kā
4 gadus pēc 92. panta 1. punktā paredzētā 
datuma visas iepirkuma procedūras 
atbilstoši šai direktīvai veic, izmantojot 
elektroniskos saziņas līdzekļus, jo īpaši 
elektronisko iesniegšanu, saskaņā ar šā 
panta prasībām.

Or. de
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Grozījums Nr. 625
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis nodrošina, ka ne vēlāk kā
2 gadus pēc 92. panta 1. punktā paredzētā 
datuma visas iepirkuma procedūras 
atbilstoši šai direktīvai veic, izmantojot 
elektroniskos saziņas līdzekļus, jo īpaši 
elektronisko iesniegšanu, saskaņā ar šā 
panta prasībām.

7. Dalībvalstis nodrošina, ka ne vēlāk kā
3 gadus pēc 92. panta 1. punktā paredzētā 
datuma visas iepirkuma procedūras 
atbilstoši šai direktīvai veic, izmantojot 
elektroniskos saziņas līdzekļus, jo īpaši 
elektronisko iesniegšanu, saskaņā ar šā 
panta prasībām.

Or. fr

Grozījums Nr. 626
Monica Luisa Macovei

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis paredz noteikumus, lai 
efektīvi novērstu, konstatētu un 
nekavējoties izlabotu interešu konfliktus, 
kas saistīti ar šīs direktīvas darbības jomā 
ietilpstošo iepirkuma procedūru īstenošanu, 
tostarp ar procedūras plānošanu un 
sagatavošanu, iepirkuma procedūras 
dokumentu sagatavošanu, kandidātu un 
pretendentu atlasi un līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanu, lai izvairītos no 
konkurences izkropļojumiem un 
nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret 
visiem pretendentiem.

1. Dalībvalstis nosaka mehānismus, lai 
efektīvi novērstu, konstatētu un 
nekavējoties izlabotu faktiskus vai 
iespējamus interešu konfliktus, kas saistīti 
ar šīs direktīvas darbības jomā ietilpstošo 
iepirkuma procedūru īstenošanu, tostarp ar 
procedūras plānošanu un sagatavošanu, 
iepirkuma procedūras dokumentu 
sagatavošanu, kandidātu un pretendentu 
atlasi, līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
un īstenošanas posmu, lai izvairītos no 
konkurences izkropļojumiem un 
nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret 
visiem pretendentiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 627
Phil Prendergast

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis paredz noteikumus, lai 
efektīvi novērstu, konstatētu un 
nekavējoties izlabotu interešu konfliktus, 
kas saistīti ar šīs direktīvas darbības jomā 
ietilpstošo iepirkuma procedūru īstenošanu, 
tostarp ar procedūras plānošanu un 
sagatavošanu, iepirkuma procedūras 
dokumentu sagatavošanu, kandidātu un 
pretendentu atlasi un līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanu, lai izvairītos no 
konkurences izkropļojumiem un 
nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret 
visiem pretendentiem.

1. Dalībvalstis paredz noteikumus, lai 
efektīvi novērstu, konstatētu un 
nekavējoties izlabotu interešu konfliktus, 
kas saistīti ar šīs direktīvas darbības jomā 
ietilpstošo iepirkuma procedūru īstenošanu, 
tostarp ar iepriekšēju apspriešanos ar 
tirgus dalībniekiem, procedūras plānošanu 
un sagatavošanu, iepirkuma procedūras 
dokumentu sagatavošanu, kandidātu un 
pretendentu atlasi un līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanu, lai izvairītos no 
konkurences izkropļojumiem un 
nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret 
visiem pretendentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 628
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Interešu konflikts ietver vismaz jebkuras 
situācijas, kurās 2. punktā minētajām 
personu kategorijām ir tieša vai netieša
privāta ieinteresētība attiecībā uz 
iepirkuma procedūras rezultātu, ja var 
uzskatīt, ka šāda ieinteresētība ietekmē šo 
personu pienākumu taisnīgu un objektīvu 
izpildi.

Interešu konflikts ietver vismaz jebkuras 
situācijas, kurās 2. punktā minētajām 
personu kategorijām ir tieša vai netieša
kopēja ieinteresētība attiecībā uz iepirkuma 
procedūras rezultātu, ja var uzskatīt, ka 
šāda ieinteresētība ietekmē šo personu 
pienākumu taisnīgu un objektīvu izpildi.

Or. en
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Grozījums Nr. 629
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Interešu konflikts ietver vismaz jebkuras 
situācijas, kurās 2. punktā minētajām 
personu kategorijām ir tieša vai netieša 
privāta ieinteresētība attiecībā uz 
iepirkuma procedūras rezultātu, ja var 
uzskatīt, ka šāda ieinteresētība ietekmē šo 
personu pienākumu taisnīgu un objektīvu 
izpildi.

Interešu konflikts ietver jebkuras situācijas, 
kurās 2. punktā minētajām personu 
kategorijām ir tieša vai netieša privāta 
ieinteresētība attiecībā uz iepirkuma 
procedūras rezultātu, ja var uzskatīt, ka 
šāda ieinteresētība ietekmē šo personu 
pienākumu taisnīgu un objektīvu izpildi.

Or. fr

Grozījums Nr. 630
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Interešu konflikts ietver vismaz jebkuras 
situācijas, kurās 2. punktā minētajām 
personu kategorijām ir tieša vai netieša 
privāta ieinteresētība attiecībā uz 
iepirkuma procedūras rezultātu, ja var 
uzskatīt, ka šāda ieinteresētība ietekmē šo 
personu pienākumu taisnīgu un objektīvu 
izpildi.

Interešu konflikts ietver jebkuras situācijas, 
kurās 2. punktā minētajām personu 
kategorijām ir tieša vai netieša privāta 
ieinteresētība attiecībā uz iepirkuma 
procedūras rezultātu, ja var uzskatīt, ka 
šāda ieinteresētība ietekmē šo personu 
pienākumu taisnīgu un objektīvu izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 631
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta vajadzībām „privāta
ieinteresētība” ir ģimene, emocionāli 
apsvērumi, saimnieciskas, politiskas vai
citas ar kandidātiem vai pretendentiem
kopējas intereses, ietverot pretrunīgu 
profesionālo ieinteresētību.

Šā panta vajadzībām „kopēja
ieinteresētība” ir ekonomiskas intereses
vai ģimenes saites, kas kopīgas ar 
kandidātiem vai pretendentiem, ietverot 
pretrunīgu profesionālo ieinteresētību.

Or. en

Grozījums Nr. 632
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta vajadzībām „privāta 
ieinteresētība” ir ģimene, emocionāli 
apsvērumi, saimnieciskas, politiskas vai 
citas ar kandidātiem vai pretendentiem 
kopējas intereses, ietverot pretrunīgu 
profesionālo ieinteresētību.

„Privāta ieinteresētība” ir jebkādas ar 
kandidātiem vai pretendentiem kopējas
īpašumtiesību vai finanšu intereses vai 
priekšrocības, kas izriet no tiešiem 
finanšu maksājumiem, kuri saistīti ar 
nodarbinātību, darba līgumu, 
ieguldījumiem un līdzdalību darbībās, 
kuras atbalsta saskaņā ar līgumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 633
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) līgumslēdzējas iestādes priekšsēdētājs 
un līgumslēdzējas iestādes lēmējstruktūru 
locekļi, kas tomēr var ietekmēt procedūras 
rezultātu, pat ja tie nav iesaistīti 
iepirkuma procedūras īstenošanā.

svītrots
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Or. fr

Grozījums Nr. 634
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) līgumslēdzējas iestādes priekšsēdētājs
un līgumslēdzējas iestādes lēmējstruktūru 
locekļi, kas tomēr var ietekmēt procedūras 
rezultātu, pat ja tie nav iesaistīti iepirkuma 
procedūras īstenošanā.

b) līgumslēdzējas iestādes priekšsēdētājs, 
kas tomēr var ietekmēt procedūras 
rezultātu, pat ja tas nav iesaistīts iepirkuma 
procedūras īstenošanā.

Or. en

Pamatojums

„Lēmējstruktūru locekļi” ir vietēji padomnieki un reģionālo un valsts amatu vietnieki, un tā ir 
ļoti plaša definīcija, kas rada lielu birokrātiju. Vairākumā dalībvalstu ir piemēroti citi 
instrumenti, kas ir pielāgotāki korupcijas apkarošanai.

Grozījums Nr. 635
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kandidātiem un pretendentiem 
iepirkuma procedūras sākumā jāiesniedz 
paziņojums par tādām priviliģētām 
saistībām ar 2. punkta b) apakšpunktā 
minētajām personām, kas, visticamāk, 
minētajām personām radīs interešu 
konfliktu; līgumslēdzēja iestāde atsevišķā 
ziņojumā, kas minēts 85. pantā, norāda, vai 
kandidāts vai pretendents ir iesniedzis šādu 
paziņojumu.

b) kandidātiem un pretendentiem, 
piemēram, uzņēmumu direktoriem vai 
citai personai, kurai ir lēmumu 
pieņemšanas pilnvaras, pilnvaras vai 
kontrole attiecībā uz kandidātu vai 
pretendentu, iepirkuma procedūras sākumā 
jāiesniedz paziņojums par tādām 
priviliģētām saistībām ar 2. punkta 
b) apakšpunktā minētajām personām, kas, 
visticamāk, minētajām personām radīs 
interešu konfliktu; līgumslēdzēja iestāde 
atsevišķā ziņojumā, kas minēts 85. pantā, 
norāda, vai kandidāts vai pretendents ir 
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iesniedzis šādu paziņojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 636
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tiek konstatētas šādas priviliģētas 
saistības, līgumslēdzēja iestāde 
nekavējoties informē pārraudzības 
struktūru, kas norīkota saskaņā ar 
84. pantu, un veic atbilstīgus pasākumus, 
lai izvairītos no neatbilstīgas ietekmes 
attiecībā uz līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanas procesu un lai nodrošinātu 
vienlīdzīgu attieksmi pret kandidātiem un 
pretendentiem; ja interešu konfliktu nevar 
efektīvi izlabot ar citiem līdzekļiem, 
attiecīgo kandidātu vai pretendentu 
izslēdz no procedūras.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 637
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tiek konstatētas šādas priviliģētas 
saistības, līgumslēdzēja iestāde 
nekavējoties informē pārraudzības 
struktūru, kas norīkota saskaņā ar 
84. pantu, un veic atbilstīgus pasākumus, 
lai izvairītos no neatbilstīgas ietekmes 
attiecībā uz līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanas procesu un lai nodrošinātu

Ja tiek konstatētas šādas priviliģētas 
saistības, līgumslēdzēja iestāde 
nekavējoties veic atbilstīgus pasākumus, lai 
izvairītos no neatbilstīgas ietekmes 
attiecībā uz līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanas procesu, atbilstīgi dokumentē 
šo pasākumu un nodrošina vienlīdzīgu 
attieksmi pret kandidātiem un 
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vienlīdzīgu attieksmi pret kandidātiem un 
pretendentiem; ja interešu konfliktu nevar 
efektīvi izlabot ar citiem līdzekļiem, 
attiecīgo kandidātu vai pretendentu 
izslēdz no procedūras.

pretendentiem.

Or. en

Pamatojums

Pārāk birokrātisks. Pēdējais teikums nav nepieciešams, jo pirmais teikums ir pietiekami 
skaidrs. Galvenā prioritāte ir pārredzamība.

Grozījums Nr. 638
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tiek konstatētas šādas priviliģētas 
saistības, līgumslēdzēja iestāde 
nekavējoties informē pārraudzības 
struktūru, kas norīkota saskaņā ar 
84. pantu, un veic atbilstīgus pasākumus, 
lai izvairītos no neatbilstīgas ietekmes 
attiecībā uz līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanas procesu un lai nodrošinātu 
vienlīdzīgu attieksmi pret kandidātiem un 
pretendentiem; ja interešu konfliktu nevar 
efektīvi izlabot ar citiem līdzekļiem, 
attiecīgo kandidātu vai pretendentu izslēdz 
no procedūras.

Ja tiek konstatētas šādas priviliģētas 
saistības, līgumslēdzēja iestāde 
nekavējoties veic atbilstīgus pasākumus, lai 
izvairītos no neatbilstīgas ietekmes 
attiecībā uz līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanas procesu un lai nodrošinātu 
vienlīdzīgu attieksmi pret kandidātiem un 
pretendentiem. ja interešu konfliktu nevar 
efektīvi izlabot ar citiem līdzekļiem, 
attiecīgo kandidātu vai pretendentu izslēdz 
no procedūras.

Or. en

(Sk. 84. panta svītrojumu.)

Grozījums Nr. 639
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – 3.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka personai, kas 
labticīgi ziņo par citu darbinieku 
neizpaustiem interešu konfliktiem, kā 
minēts 2. punkta a) apakšpunktā, ir 
tiesības tikt aizsargātai pret atriebību. 
Atriebība var būt tieša vai netieša 
kaitējoša rīcība, ko iesaka, draud īstenot 
vai īsteno pret minēto personu tās rīcības 
dēļ.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jāievieš labi funkcionējoša ziņošanas sistēma, lai nodrošinātu, ka šiem 
noteikumiem ir ietekme.

Grozījums Nr. 640
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Visus pasākumus, ko piemēro saskaņā 
ar šo pantu, dokumentē atsevišķā 
ziņojumā, kas minēts 85. pantā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pārāk birokrātisks. Viens no šīs pārskatīšanas mērķiem bija vienkāršošana, lai nodrošinātu 
lielāku rentabilitāti.

Grozījums Nr. 641
Monica Luisa Macovei

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis nodrošina, ka ir ieviesti 
atbilstīgi mehānismi, lai novērstu, 
noteiktu un izlabotu interešu konflikta 
situācijas. Šādi mehānismi var būt saistīti 
ar tehnoloģisku risinājumu izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 642
Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis, kas nodrošina ziņotāju 
aizsardzību valsts sektora darbiniekiem, 
lai apkarotu korupciju un citus 
civiltiesību pārkāpumus un/vai 
noziedzīgus nodarījumus (valsts sektorā), 
var pieprasīt, lai darbiniekam, kuru 
nodarbina ekonomikas dalībnieks, tiktu 
nodrošināta līdzvērtīga aizsardzība, ja 
ekonomikas dalībnieks sniedz valsts
sektora līdzekļu finansētus pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 643
Monica Luisa Macovei

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Dalībvalstis īsteno vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu efektīvu un 
savlaicīgu tiesisko aizsardzību, kā arī 
efektīvu, preventīvu un samērīgu sankciju 
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piemērošanu, ja tiek pārkāpti interešu 
konflikta noteikumi. Tiesiskā aizsardzība 
un sankcijas ietver tādu publisko līgumu 
anulēšanu, kas noslēgti, pārkāpjot 
interešu konflikta noteikumus un 
zaudējumu atlīdzināšanas noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 644
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
21.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21.a pants
Ziņotāju aizsardzība

Iepirkuma aģentūras un iestādes ievieš 
tādas iekšējās ziņošanas procedūras 
darbiniekiem, kuras nodrošina, ka:
a) jebkurš darbinieks (ietverot pagaidu 
darbiniekus un līgumdarbiniekus, 
stažierus un konsultantus), kas labticīgi 
atklāj informāciju par jebkāda veida 
būtisku ļaundarību, ir aizsargāts no 
jebkāda veida un visu veidu atriebības, 
vajāšanas vai kaitējošām darbībām;
b) ziņotāju konfidencialitāte tiek 
saglabāta, ja vien viņi paši no tās 
nepārprotami neatsakās;
c) informācijas atklāšanai ir pieejami 
atbilstīgi mehānismi, piemēram, 
palīdzības dienesti un tiešsaistes 
veidlapas;
d) ziņotājam, pret kuru bijusi vērsta 
atriebība, ir tiesības uz taisnīgu 
uzklausīšanu objektīvā sanāksmē un ka 
viņš saņem pilnu kompensāciju; kā arī ka 
tiem, kas īsteno atriebību, piemēro 
atbilstīgas sankcijas;
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e) informācijas atklāšanas gadījumi tiek 
pienācīgi izmeklēti un ka tiek īstenoti 
koriģējoši pasākumi (ja tas ir atbilstīgi), 
kā arī ka ziņotājiem ir iespēja piedalīties 
šajās procedūrās;
f) vadītājiem ir jāpierāda, ka jebkādas 
rīcības pret ziņotāju pamatā bija citi 
iemesli, nevis notikusī ziņošana;
g) neprecīza informācijas atklāšana, ja to 
veic labticīgi, tiek aizsargāta; informācijas 
atklāšana, kas izdarīta ļaunticīgi, netiek 
aizsargāta;
h) vadībai un darbiniekiem būtu jābūt 
atbilstīgi apmācītiem jautājumos par 
ziņotāju tiesībām, politiku un 
procedūrām;
i) ziņošanas politiku regulāri uzrauga un 
novērtē neatkarīgas iestādes;
j) ārēju ziņošanu izraudzītiem ierēdņiem, 
NVO, plašsaziņas līdzekļiem un citām 
atbilstīgām personām aizsargā, ja iekšējie 
kanāli nedarbojas vai to nav.

Or. en

Grozījums Nr. 645
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
22. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22. pants svītrots

Nelikumīga rīcība
Kandidātiem procedūras sākumā pieprasa 
iesniegt apliecinājumu, ka tie nav 
centušies un necentīsies:
a) neatbilstīgi ietekmēt līgumslēdzējas 
iestādes lēmumu pieņemšanas procesu vai 
iegūt konfidenciālu informāciju, kas tiem 
var nodrošināt neatbilstīgas priekšrocības 
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iepirkuma procedūrā;
b) slēgt vienošanās ar citiem kandidātiem 
un pretendentiem, lai izkropļotu 
konkurenci;
c) apzināti sniegt maldinošu informāciju, 
kas var būtiski ietekmēt lēmumus par 
izslēgšanu, atlasi vai līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanu.

Or. en

Pamatojums

Lai vienkāršotu procedūras uzņēmumiem, 22. pants ir apvienots ar 59. pantu „Eiropas 
iepirkuma pase”. Šīs pases mērķis ir nodrošināt, ka visi uzņēmumi to var izmantot kā vienotu 
standarta dokumentu. Tāpēc ir atbilstīgi samazināt administratīvo slogu, apvienojot divus 
pantus.

Grozījums Nr. 646
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
22. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22. pants svītrots
Nelikumīga rīcība

Kandidātiem procedūras sākumā pieprasa 
iesniegt apliecinājumu, ka tie nav 
centušies un necentīsies:
a) neatbilstīgi ietekmēt līgumslēdzējas 
iestādes lēmumu pieņemšanas procesu vai 
iegūt konfidenciālu informāciju, kas tiem 
var nodrošināt neatbilstīgas priekšrocības 
iepirkuma procedūrā;
b) slēgt vienošanās ar citiem kandidātiem 
un pretendentiem, lai izkropļotu 
konkurenci;
c) apzināti sniegt maldinošu informāciju, 
kas var būtiski ietekmēt lēmumus par 
izslēgšanu, atlasi vai līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanu.
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Or. en

Grozījums Nr. 647
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) neatbilstīgi ietekmēt līgumslēdzējas 
iestādes lēmumu pieņemšanas procesu vai 
iegūt konfidenciālu informāciju, kas tiem 
var nodrošināt neatbilstīgas priekšrocības 
iepirkuma procedūrā;

a) neatbilstīgi un nelikumīgi ietekmēt 
līgumslēdzējas iestādes lēmumu 
pieņemšanas procesu vai iegūt 
konfidenciālu informāciju, kas tiem var 
nodrošināt neatbilstīgas priekšrocības 
iepirkuma procedūrā;

Or. fr

Pamatojums

Noteikuma paskaidrojums attiecībā uz nelikumīgu rīcību.

Grozījums Nr. 648
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
1. sadaļa – 2.a nodaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIa NODAĻA
Režīms, ko piemēro neietvertām piegādēm 

vai pakalpojumiem
22.a pants

Tādu piedāvājumu izslēgšana, kas attiecas 
uz neietvertām piegādēm vai 

pakalpojumiem
1. Pēc līgumslēdzēju iestāžu pieprasījuma 
Komisija novērtē, vai attiecībā uz 
līgumiem, kuru aprēķinātā vērtība ir 
EUR 5 000 000 vai vairāk, neskaitot 
pievienotās vērtības nodokli (PVN), var 
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apstiprināt to, ka no procedūrām tiek 
izslēgti tādu līgumu piedāvājumi, kas 
ietver piegādes vai pakalpojumus, kuru
izcelsmes vieta nav Savienība, ja 
neietverto piegāžu vai pakalpojumu 
vērtība pārsniedz 50 % no piegāžu vai 
pakalpojumu kopējās vērtības, kas veido 
piedāvājumu, saskaņā ar turpmāk 
izklāstītajiem nosacījumiem.
2. Ja līgumslēdzējas iestādes plāno 
pieprasīt izslēgšanu no līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas procedūrām, 
pamatojoties uz 1. punktu, tās to norāda 
līguma paziņojumā, kas publicēts saskaņā 
ar 47. pantu.
Līgumslēdzējas iestādes pretendentiem 
pieprasa sniegt informāciju par 
piedāvājumā iekļauto piegāžu un/vai 
pakalpojumu izcelsmi un par to vērtību.
Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, 
nosakot standarta veidlapas deklarācijām 
par piegāžu un pakalpojumu izcelsmes 
vietu.
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
91. panta 2. punktā minēto konsultēšanas
procedūru.
Ja līgumslēdzējas iestādes saņem 
piedāvājumus, kas atbilst 1. punkta 
nosacījumiem un par ko šā iemesla dēļ tās 
ir paredzējušas pieprasīt izslēgšanu, tās 
informē Komisiju. Paziņošanas 
procedūras laikā līgumslēdzēja iestāde var 
turpināt analizēt piedāvājumus.
Paziņojumu nosūta elektroniski, 
izmantojot standarta veidlapu. Komisija 
pieņem īstenošanas aktus, nosakot 
standarta veidlapas. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 91. panta 2. punktā 
minēto konsultēšanas procedūru. 
Standarta veidlapā ietver šādu 
informāciju:
a) līgumslēdzējas iestādes nosaukumu un 
kontaktinformāciju;
b) līguma priekšmeta aprakstu;
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c) tā ekonomikas dalībnieka vārdu, 
uzvārdu un kontaktinformāciju, kura 
piedāvājums tiktu izslēgts;
d) informāciju par ekonomikas dalībnieka 
izcelsmi, piegāžu un/vai pakalpojumu 
izcelsmi un to vērtību.
Komisija var līgumslēdzējai iestādei 
pieprasīt papildu informāciju.
Šo informāciju sniedz astoņu darba dienu 
laikā, skaitot no pirmās darba dienas pēc 
tam, kad līgumslēdzēja iestāde saņem 
pieprasījumu sniegt papildu informāciju. 
Ja Komisija nesaņem nekādu informāciju 
šajā laikposmā, 3. punktā norādīto 
laikposmu aptur līdz Komisija saņem 
pieprasīto informāciju.
3. Attiecībā uz 1. punktā minētajiem 
līgumiem Komisija pieņem īstenošanas 
aktu par paredzētās izslēgšanas 
apstiprināšanu divu mēnešu laikā, skaitot 
no pirmās darba dienas pēc tam, kad ir 
saņemts paziņojums. Minētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 91. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru. 
Šo periodu atbilstīgi pamatotos gadījumos 
var vienu reizi pagarināt par ne vairāk kā 
diviem mēnešiem, jo īpaši ja paziņojumā 
vai tam pievienotajos dokumentos ietvertā 
informācija nav pilnīga vai precīza vai ja 
paziņotie fakti ir būtiski mainījušies. Ja šā 
divu mēnešu perioda vai pagarinātā 
perioda beigās Komisija nav pieņēmusi 
lēmumu par izslēgšanas apstiprināšanu 
vai neapstiprināšanu, uzskata, ka 
Komisija izslēgšanu nav apstiprinājusi.
4. Pieņemot īstenošanas aktus saskaņā ar 
3. punktu, Komisija plānoto izslēgšanu 
apstiprina šādos gadījumos:
a) ja starptautiskais nolīgums par tirgus 
piekļuvi publiskā iepirkuma jomā, kas 
noslēgts starp Savienību un valsti, kura ir 
preču un/vai pakalpojumu izcelsmes vieta, 
ietver skaidras Savienības atrunas 
attiecībā uz piegādēm un/vai 
pakalpojumiem, kuriem ir ierosināta 
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izslēgšana;
b) ja a) apakšpunktā minētā nolīguma 
nav un ja trešā valsts piemēro 
ierobežojošus iepirkuma pasākumus, kuru 
dēļ trūkst faktiskas savstarpības tirgus 
atvērtībā starp ES un attiecīgo trešo valsti.
Saskaņā ar b) apakšpunktu par faktiskas 
savstarpības trūkumu uzskata situāciju, 
kad ierobežojošu iepirkuma pasākumu dēļ 
Savienības ekonomikas dalībniekus, 
preces un pakalpojumus nopietni un 
atkārtoti diskriminē.
Pieņemot īstenošanas aktus saskaņā ar 
3. punktu, Komisija neapstiprina plānoto 
izslēgšanu, ja tas pārkāptu tirgus 
piekļuves saistības, ko Savienība ir 
uzņēmusies starptautiskajos nolīgumos.
5. Novērtējot, vai ir faktiskas savstarpības 
trūkums, Komisija izvērtē šādus aspektus:
a) kādā ziņā attiecīgās valsts publiskā 
iepirkuma tiesību akti nodrošina 
pārredzamību saskaņā ar 
starptautiskajiem standartiem publiskā 
iepirkuma jomā un novērš jebkāda veida 
diskrimināciju pret Savienības precēm, 
pakalpojumiem un ekonomikas 
dalībniekiem;
b) kādā ziņā valsts sektora iestādes un/vai 
atsevišķas iepirkuma iestādes saglabā vai 
pieņem diskriminējošas prakses pret 
Savienības precēm, pakalpojumiem un 
ekonomikas dalībniekiem.
6. Pirms Komisija pieņem lēmumu 
saskaņā ar 3. punktu, tā uzklausa 
attiecīgo pretendentu vai attiecīgos 
pretendentus.

7. Līgumslēdzējas iestādes, kas ir 
izslēgušas piedāvājumus saskaņā ar 
1. punktu, to norāda līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas paziņojumā, kuru tās 
publicē atbilstīgi šīs direktīvas 48. pantam.

22.b pants
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Izcelsmes noteikumi
1. Produkta izcelsmi nosaka saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1992. gada 12. oktobra Regulas (EK) 
Nr. 2913/1992 par Kopienas Muitas 
kodeksa izveidi 22.–26. pantu.

2. Pakalpojumu izcelsmi nosaka, 
pamatojoties uz tās fiziskās vai juridiskās 
personas izcelsmes vietu, kura tos sniedz.
3. Šajā direktīvā piegādēm vai 
pakalpojumiem, kuru izcelsme ir kāda no 
Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, kas 
nav dalībvalsts, piemēro tādu pašu 
režīmu, kādu piemēro dalībvalstu 
izcelsmes piegādēm un pakalpojumiem.

22.c pants
Savstarpības nosacījumu īstenošana

Līgumus, kas noslēgti ar ekonomikas 
dalībnieku, pārkāpjot Komisijas 
īstenošanas aktus, kuri pieņemti saskaņā 
ar 22.a pantu pēc tam, kad līgumslēdzējas 
iestādes ir paziņojušas par plānotu 
izslēgšanu, atzīst par spēkā neesošiem 
Direktīvas 2007/66/EK izpratnē.

Or. en

Grozījums Nr. 649
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
1. sadaļa – 2.a nodaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIa NODAĻA
Savstarpības noteikumi

22.a pants
Līgumslēdzēju iestāžu īstenotā izslēgšana 

attiecībā uz piedāvājumiem, kas ietver 
produktus un pakalpojumus, uz kuriem 



PE492.858v01-00 96/155 AM\908711LV.doc

LV

neattiecas starptautisks nolīgums
1. Ievērojot šā panta noteikumus, 
līgumslēdzējas iestādes novērtē, vai 
piedāvājumi, kas ietver būvdarbus, 
piegādes vai pakalpojumus, kuru 
izcelsmes vieta ir trešās valstis, uz kurām 
neattiecas starptautiska nolīguma 
saistības, būtu jāizslēdz no publiskā 
iepirkuma procedūrām, ja neietverto 
būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu 
vērtība veido vairāk nekā 50 % no kopējās 
piedāvājumā ietverto būvdarbu, piegāžu 
vai pakalpojumu vērtības.
Piedāvājumu, kura izcelsmes vieta ir trešā 
valsts, uz ko neattiecas starptautiska 
nolīguma saistības, automātiski noraida, 
ja tā cena ir par 30 % zemāka nekā pārējo 
piedāvājumu vidējā cena vai izmaksas.
2. Līgumslēdzējas iestādes var 
pretendentiem pieprasīt sniegt 
informāciju par piedāvājumā iekļauto 
būvdarbu, piegāžu un pakalpojumu 
izcelsmi un vērtību. Tās pieņem 
pretendenta apliecinājumu par 
neiesaistīšanos nelikumīgās darbībās kā 
pagaidu pamatojumu piedāvājuma 
neizslēgšanai saskaņā ar 1. punktu. 
Līgumslēdzēja iestāde var jebkurā 
procedūras posmā pieprasīt pretendentam 
iesniegt visus vai dažus no 
nepieciešamajiem dokumentiem, ja tas ir 
vajadzīgs, lai nodrošinātu procedūras 
pienācīgu īstenošanu. Ja līgumslēdzējas 
iestādes saņem piedāvājumus, ko tās 
plāno izslēgt saskaņā ar 1. punkta 
noteikumiem, tās informē Komisiju. 
Līgumslēdzējas iestādes paziņošanas 
procedūras laikā var turpināt 
piedāvājumu novērtējumu. Paziņojumu 
nosūta elektroniski, izmantojot standarta 
veidlapu. Komisija var pieņemt 
īstenošanas aktus, kuros nosaka standarta 
veidlapas, kas jāizmanto, iesniedzot 
paziņojumus par būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu izcelsmi. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 91. panta 
2. punktā minēto konsultēšanas 



AM\908711LV.doc 97/155 PE492.858v01-00

LV

procedūru. Standarta veidlapā ietver šādu 
informāciju:
a) līgumslēdzējas iestādes nosaukumu un 
kontaktinformāciju;

b) līguma priekšmeta aprakstu;
c) tā ekonomikas dalībnieka vārdu, 
uzvārdu un kontaktinformāciju, kura 
piedāvājums tiktu izslēgts;
d) informāciju par ekonomikas dalībnieka 
izcelsmi, būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu izcelsmi un to vērtību. 
3. Ja Komisija noraida līgumslēdzējas 
iestādes lēmumu izslēgt piedāvājumu 
saskaņā ar 1. punkta noteikumiem, tā, 
norādot iemeslus, informē līgumslēdzēju 
iestādi 15 dienu laikā, skaitot no pirmās 
darba dienas pēc tam, kad Komisija ir 
saņēmusi paziņojumu par nodomu 
piedāvājumu izslēgt. Šo periodu atbilstīgi 
pamatotos gadījumos var vienu reizi 
pagarināt par ne vairāk kā 15 dienām, jo
īpaši ja paziņojumā par nodomu 
piedāvājumu izslēgt vai tam pievienotajos 
dokumentos ietvertā informācija nav 
pilnīga vai precīza vai ja paziņotie fakti ir 
būtiski mainījušies. Ja šī 30 dienu perioda 
beigās Komisija nav pieņēmusi lēmumu 
par piedāvājuma izslēgšanas 
apstiprināšanu vai neapstiprināšanu, 
uzskata, ka Komisija to ir apstiprinājusi.
4. Lēmumus izslēgt piedāvājumu var 
pieņemt:
a) ja starptautiskajā nolīgumā par tirgus 
piekļuvi publiskā iepirkuma jomā, kas 
noslēgts starp Savienību un valsti, kura ir
produktu vai pakalpojumu izcelsmes vieta, 
attiecībā uz produktiem vai 
pakalpojumiem, kam ir ierosināta 
izslēgšana, ir noteiktas skaidras tirgus 
piekļuves atrunas, kuras noteikusi 
Savienība;
b) ja a) apakšpunktā minētā nolīguma 
nav un ja attiecīgā trešā valsts piemēro 
ierobežojošus iepirkuma pasākumus, kuru 
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dēļ trūkst faktiskas savstarpības tirgus 
atvērtībā starp ES un attiecīgo trešo valsti.
Saskaņā ar b) apakšpunktu par faktiskas 
savstarpības trūkumu uzskata situāciju, 
kad ierobežojošo iepirkuma pasākumu dēļ 
Savienības ekonomikas dalībniekus, 
būvdarbus, piegādes un pakalpojumus 
nopietni un atkārtoti diskriminē.
5. Komisija uzklausa attiecīgās 
līgumslēdzējas iestādes, pirms lēmuma 
pieņemšanas saskaņā ar 3. punktu.

22.b pants
Savstarpību reglamentējošo nosacījumu 

īstenošana
Līgumus, kas noslēgti ar ekonomikas 
dalībnieku, pārkāpjot Komisijas lēmumu 
apstiprināt piedāvājuma izslēgšanu 
saskaņā ar 22.a pantu, pēc tam, kad 
līgumslēdzējas iestādes ir paziņojušas par 
plānotu izslēgšanu, atzīst par anulētiem 
un spēkā neesošiem 
Direktīvas 2007/66/EK izpratnē.

Or. fr

Grozījums Nr. 650
Riikka Manner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Organizējot sabiedriskos 
pakalpojumus, līgumslēdzējas iestādes var 
izmantot pakalpojumu kuponu sistēmu, 
lai klientiem nodrošinātu brīvu iespēju 
izvēlēties pakalpojumu sniedzēju. 
Līgumslēdzēja iestāde nosaka 
pakalpojumu kupona vērtību, kā arī 
pakalpojumus, ko tajā var izmantot, un 
klientus, kuri to var izmantot.
Līgumslēdzēja iestāde var noteikt 
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prasības, kas pakalpojumu sniedzējam ir 
jāizpilda, lai tas tiktu iekļauts 
pakalpojumu kuponu sistēmā. Minētajām 
prasībām jābūt nediskriminējošām un 
samērīgām pakalpojuma priekšmetam. 
Sistēmā ir jāietver visi pakalpojumu 
sniedzēji, kas izpilda prasības. 
Pakalpojumu sniedzēju sarakstam ir jābūt 
publiski pieejamam.
Līgumslēdzēja iestāde var izvēlēties 
pakalpojumu kuponu sistēmā iekļaujamos 
pakalpojumu sniedzējus saskaņā ar šajā 
direktīvā paredzēto procedūru.
Klients var izvēlēties jebkuru no 
pakalpojumu kuponu sistēmā ietvertajiem 
pakalpojumu sniedzējiem vai izvēlēties 
neizmantot šo sistēmu.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā ekonomikas situācijā ir vajadzīgi jauni efektīvi līdzekļi, ar kuriem organizēt 
sabiedriskos pakalpojumus. Pakalpojumu kuponu sistēma ir viens no papildu veidiem, kā to 
īstenot. Tā nodrošina ieguvumus MVU, jo pakalpojumu kuponu sistēmā ir viegli iekļūt. Un tā 
nodrošina izvēles brīvību pilsonim, kas var izlemt, kurš būs viņa pakalpojumu sniedzējs. 
Pakalpojumu kuponu sistēma noteikti nodrošina ieguvumus arī iestādei.

Grozījums Nr. 651
Wim van de Camp

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējām iestādēm nav jāpublicē 
uzaicinājums iesniegt piedāvājumus, ja 
konkursa procedūrā ar sarunām vai 
konkursa dialogā tās ietver visus 
pretendentus un tikai tos pretendentus, 
kas atbilst 55.–65. panta kritērijiem un 
kuri iepriekšējās atvērtās vai slēgtās 
procedūras laikā ir iesnieguši 
piedāvājumus saskaņā ar konkursa 
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procedūras oficiālajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 652
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt, ka līgumslēdzējas 
iestādes var piemērot inovācijas 
partnerības saskaņa ar šajā direktīvā 
paredzēto regulējumu.

Dalībvalstis nosaka, ka līgumslēdzējas 
iestādes var piemērot inovācijas 
partnerības saskaņā ar šajā direktīvā 
paredzēto regulējumu.

Or. en

Pamatojums

Procedūru izvēles elastīguma veicināšana un inovatīvas iepirkuma prakses sekmēšana ir šo 
modernizēšanas centienu svarīgākās prioritātes. Tādējādi svarīgāko procedūru 
transponēšanai nevajadzētu būt izvēles iespējai, bet gan tai vajadzētu būt vienotai visās 
dalībvalstīs, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus.

Grozījums Nr. 653
Frank Engel, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt, ka līgumslēdzējas 
iestādes var piemērot inovācijas 
partnerības saskaņa ar šajā direktīvā 
paredzēto regulējumu.

Dalībvalstis nosaka, ka līgumslēdzējas 
iestādes var piemērot inovācijas 
partnerības saskaņā ar šajā direktīvā 
paredzēto regulējumu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 654
Evelyne Gebhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka, ka līgumslēdzējas 
iestādes nedrīkst izmantot konkursa 
procedūru ar sarunām vai konkursa 
dialogu, ja publiskais līgums varētu 
nozīmēt uzņēmuma nodošanu.

Or. de

Grozījums Nr. 655
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis var noteikt arī, ka 
līgumslēdzējas iestādes var piemērot 
konkursa procedūras ar sarunām vai 
konkursa dialogu (27. un 28. pants) ar 
nosacījumu, ka tas nerada konkurences 
izkropļojumus vai diskrimināciju.

Or. da

Grozījums Nr. 656
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt arī, ka 
līgumslēdzējas iestādes var piemērot 
konkursa procedūras ar sarunām vai 

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

situācijās:

a) attiecībā uz būvdarbiem, ja būvdarbu 
līguma priekšmets ir gan projektēšana, 
gan būvdarbu izpilde 2. panta 8. punkta 
nozīmē vai ja projekta juridiskās vai 
finansiālās struktūras noteikšanai ir 
nepieciešamas sarunas;

a) attiecībā uz būvdarbiem, piegādēm vai 
pakalpojumiem, kas atbilst vienam no 
šādiem kritērijiem:

b) attiecībā uz publiskiem būvdarbu 
līgumiem, kad būvdarbus veic vienīgi 
pētniecības vai inovācijas, testēšanas vai 
izstrādes nolūkā un nevis peļņas gūšanas 
vai pētniecības un izstrādes izmaksu 
atgūšanas nolūkā;

i) līgumslēdzējas iestādes vajadzības nevar 
nodrošināt, pielāgojot pieejamos 
risinājumus,

c) attiecībā uz pakalpojumiem vai 
piegādēm, kad tehniskās specifikācijas 
nevar noteikt pietiekami precīzi ar atsauci 
uz kādu no standartiem, Eiropas 
tehniskajiem apstiprinājumiem vai 
tehniskajām atsaucēm VIII pielikuma 2.–
5. punkta nozīmē;

ii) tie ietver projektēšanu vai inovatīvus 
risinājumus,

d) gadījumā, ja atklātā vai slēgtā procedūrā 
ir iesniegti nepiemēroti vai nepieņemami 
piedāvājumi 30. panta 2. punkta 
a) apakšpunkta nozīmē;

iii) līguma slēgšanas tiesības nevar 
piešķirt bez iepriekšējām sarunām tādēļ, 
ka ir īpaši apstākļi, kas saistīti ar to 
būtību, sarežģītību vai juridisko vai 
finansiālo struktūru, vai ar tiem saistīto 
risku dēļ,

e) ar būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu 
būtību vai sarežģītību vai ar tiem saistīto 
risku radītu īpašu apstākļu dēļ līguma 
slēgšanas tiesības nav iespējams piešķirt 
bez iepriekšējām sarunām.

iv) kuru tehniskās specifikācijas nevar 
noteikt pietiekami precīzi ar atsauci uz 
kādu no standartiem, Eiropas tehniskajiem 
apstiprinājumiem, kopēju tehnisko 
specifikāciju vai tehniskajām atsaucēm 
VIII pielikuma 2.–5. punkta nozīmē;

b) attiecībā uz būvdarbiem, piegādēm vai 
pakalpojumiem, kad atklātā vai slēgtā 
procedūrā ir iesniegti vienīgi nepiemēroti 
vai nepieņemami piedāvājumi; šādos 
gadījumos līgumslēdzējām iestādēm nav 
jāpublicē līguma paziņojums, ja sarunu 
procedūrā tās ietver visus pretendentus un 
tikai tos pretendentus, kas atbilst 55.–
63. panta kritērijiem un kuri iepriekšējās 
atvērtās vai slēgtās procedūras laikā ir 
iesnieguši piedāvājumus saskaņā ar 
iepirkuma procedūras oficiālajām 
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prasībām.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina papildu elastīgumu attiecībā uz sarunu izmantošanu. Procedūru 
izvēles elastīguma veicināšana un inovatīvas iepirkuma prakses sekmēšana ir šo 
modernizēšanas centienu svarīgākās prioritātes. Tādējādi svarīgāko procedūru 
transponēšanai nevajadzētu būt izvēles iespējai, bet gan tai vajadzētu būt vienotai visās 
dalībvalstīs, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus.

Grozījums Nr. 657
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Konkrētos gadījumos konkursa procedūra ar sarunām ir vienīgais iespējamais veids, kādā
piešķirt sarežģīta līguma slēgšanas tiesības. Tādēļ šādos gadījumos līgumslēdzējām iestādēm 
būtu jādod iespēja izvēlēties šāda veida procedūru.

Grozījums Nr. 658
Frank Engel, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt arī, ka 
līgumslēdzējas iestādes var piemērot 

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

ar sarunām vai konkursa dialogu jebkurā 
no šādiem gadījumiem:

Or. fr

Grozījums Nr. 659
Wim van de Camp

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. nl

Grozījums Nr. 660
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecībā uz būvdarbiem, ja būvdarbu 
līguma priekšmets ir gan projektēšana, 
gan būvdarbu izpilde 2. panta 8. punkta 
nozīmē vai ja projekta juridiskās vai 
finansiālās struktūras noteikšanai ir 
nepieciešamas sarunas;

svītrots

Or. da

Grozījums Nr. 661
Marc Tarabella
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Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – 4. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecībā uz būvdarbiem, ja būvdarbu
līguma priekšmets ir gan projektēšana,
gan būvdarbu izpilde 2. panta 8. punkta 
nozīmē vai ja projekta juridiskās vai 
finansiālās struktūras noteikšanai ir 
nepieciešamas sarunas;

a) attiecībā uz būvdarbiem, ja līgumiem ir 
vairāki priekšmeti, piemēram,
projektēšana, būvdarbu izpilde, 
finansēšana, vadīšana un uzturēšana,
2. panta 8. punkta nozīmē vai ja projekta 
juridiskās vai finansiālās struktūras 
noteikšanai ir nepieciešamas sarunas;

Or. fr

Grozījums Nr. 662
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecībā uz būvdarbiem, ja būvdarbu 
līguma priekšmets ir gan projektēšana, 
gan būvdarbu izpilde 2. panta 8. punkta 
nozīmē vai ja projekta juridiskās vai 
finansiālās struktūras noteikšanai ir 
nepieciešamas sarunas;

a) attiecībā uz būvdarbiem, ja projekta 
juridiskās vai finansiālās struktūras 
noteikšanai ir nepieciešamas sarunas;

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums varētu mudināt līgumslēdzējas iestādes apkopot būvdarbu projektēšanu un 
izpildi vienā lielā līgumā, kas ne vienmēr ir vēlamā rīcība.

Grozījums Nr. 663
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – 4. daļa – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) attiecībā uz publiskiem būvdarbu 
līgumiem, kad būvdarbus veic vienīgi 
pētniecības vai inovācijas, testēšanas vai 
izstrādes nolūkā un nevis peļņas gūšanas 
vai pētniecības un izstrādes izmaksu 
atgūšanas nolūkā;

svītrots

Or. da

Grozījums Nr. 664
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) attiecībā uz publiskiem būvdarbu 
līgumiem, kad būvdarbus veic vienīgi 
pētniecības vai inovācijas, testēšanas vai 
izstrādes nolūkā un nevis peļņas gūšanas 
vai pētniecības un izstrādes izmaksu 
atgūšanas nolūkā;

b) attiecībā uz publiskiem būvdarbu, 
piegāžu un pakalpojumu līgumiem, kad 
būvdarbus veic vienīgi pētniecības vai 
inovācijas, testēšanas vai izstrādes nolūkā 
un nevis peļņas gūšanas vai pētniecības un 
izstrādes izmaksu atgūšanas nolūkā;

Or. fr

Grozījums Nr. 665
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) attiecībā uz pakalpojumiem vai 
piegādēm, kad tehniskās specifikācijas 
nevar noteikt pietiekami precīzi ar atsauci 
uz kādu no standartiem, Eiropas 
tehniskajiem apstiprinājumiem vai 
tehniskajām atsaucēm VIII pielikuma 2.–
5. punkta nozīmē;

svītrots
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Or. da

Grozījums Nr. 666
Marian Harkin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) attiecībā uz pakalpojumiem vai 
piegādēm, kad tehniskās specifikācijas 
nevar noteikt pietiekami precīzi ar atsauci 
uz kādu no standartiem, Eiropas 
tehniskajiem apstiprinājumiem vai 
tehniskajām atsaucēm VIII pielikuma 2.–
5. punkta nozīmē;

c) attiecībā uz pakalpojumiem vai 
piegādēm, kas balstīti uz zināšanām, ja
tehniskās specifikācijas nevar noteikt 
pietiekami precīzi ar atsauci uz kādu no 
standartiem, Eiropas tehniskajiem 
apstiprinājumiem vai tehniskajām 
atsaucēm VIII pielikuma 2.–5. punkta 
nozīmē;

Or. en

Pamatojums

Konkursa procedūra ar sarunām ir vienīgā iespējamā procedūra, kas ir piemērota radošiem 
pakalpojumiem, jo to radošās būtības dēļ rezultātus nav iespējams prognozēt. Tādēļ 
„intelektuāli vai uz zināšanām balstīti pakalpojumi” (sk. 1. pantā noteikto definīciju) būtu 
jānorāda īpaši skaidri, un konkursa procedūras ar sarunām transponēšanai vajadzētu būt 
obligātai.

Grozījums Nr. 667
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) gadījumā, ja atklātā vai slēgtā 
procedūrā ir iesniegti nepiemēroti vai 
nepieņemami piedāvājumi 30. panta 
2. punkta a) apakšpunkta nozīmē;

svītrots

Or. da
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Grozījums Nr. 668
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – 4. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) ar būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu 
būtību vai sarežģītību vai ar tiem saistīto 
risku radītu īpašu apstākļu dēļ līguma 
slēgšanas tiesības nav iespējams piešķirt 
bez iepriekšējām sarunām.

svītrots

Or. da

Grozījums Nr. 669
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – 4. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) ar būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu 
būtību vai sarežģītību vai ar tiem saistīto 
risku radītu īpašu apstākļu dēļ līguma 
slēgšanas tiesības nav iespējams piešķirt 
bez iepriekšējām sarunām.

e) ja līgumslēdzējas iestādes iepirkuma 
izsludināšanas paziņojumā pamato, ka ar 
būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu būtību, 
juridisko vai finansiālo struktūru vai
sarežģītību vai ar tiem saistīto risku radītu 
īpašu apstākļu dēļ līguma slēgšanas tiesības 
nav iespējams piešķirt bez iepriekšējām 
sarunām.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 670
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – 4. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) ja līgumslēdzējas iestādes konkrētā 
iepirkuma prasības nevar nodrošināt 
citādi, kā vien izmantojot standartizētus 
risinājumus.

Or. de

Pamatojums

Līgumslēdzējām iestādēm būtu jādod iespēja izvēlēties konkursa procedūru ar sarunām, ja 
iepirkuma procedūrā tās nedrīkst izmantot vienīgi standartizētus produktus vai pakalpojumus.

Grozījums Nr. 671
Evelyne Gebhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) saistībā ar prasību apspriesties ar 
būvdarbu izpildē vai pakalpojumu 
sniegšanā iesaistīto darbinieku 
pārstāvjiem, ja tiek skarti darbinieki.

Or. de

Grozījums Nr. 672
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Laikposmā no piedāvājumu iesniegšanas 
termiņa beigām līdz līguma parakstīšanai 
līgumslēdzējas iestādes var iesaistīties 
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dialogā ar pretendentiem, vai nu lai 
noskaidrotu vai novērstu kļūdas, 
izlaidumus vai pārpratumus 
piedāvājumos, vai lai paskaidrotu vai 
papildinātu piedāvājumu saturu, ciktāl tas 
nerada diskrimināciju.

Or. da

Grozījums Nr. 673
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. da

Grozījums Nr. 674
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Procedūru izvēles elastīguma veicināšana un inovatīvas iepirkuma prakses sekmēšana ir šo 
modernizēšanas centienu svarīgākās prioritātes. Tādējādi svarīgāko procedūru 
transponēšanai nevajadzētu būt izvēles iespējai, bet gan tai vajadzētu būt vienotai visās 
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dalībvalstīs, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus.

Grozījums Nr. 675
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

Konkrētos gadījumos konkursa procedūra ar sarunām ir vienīgais iespējamais veids, kādā
piešķirt sarežģīta līguma slēgšanas tiesības. Tādēļ šādos gadījumos līgumslēdzējām iestādēm 
būtu jādod iespēja izvēlēties šāda veida procedūru. Procedūra ar sarunām būtu jāievieš visās 
dalībvalstīs, lai veicinātu iekšējā tirgus saskaņošanu un pārrobežu tirdzniecību.

Grozījums Nr. 676
Frank Engel, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Maria Corazza 
Bildt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 677
Wim van de Camp
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Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. nl

Pamatojums

Konkursa procedūra ar sarunām, konkursa dialogs un inovācijas partnerība līgumslēdzējām 
iestādēm nodrošina labas iespējas to iepirkuma politiku padarīt vienkāršāku, elastīgāku un 
efektīvāku. Ļaujot dalībvalstīm neīstenot šīs procedūras, līgumslēdzējām iestādēm tiek 
atņemta šāda rīcības brīvība. Ir svarīgi, lai visas līgumslēdzējas iestādes varētu turpmāk
izmantot šīs jaunās procedūras.

Grozījums Nr. 678
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 679
Phil Prendergast

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

konkursa procedūru ar sarunām, konkursa 
dialoga procedūru un inovācijas 
partnerības procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 680
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iepirkuma izsludināšanu var veikt kādā no 
šādiem veidiem:

Iepirkuma izsludināšanu veic, paziņojot
par līgumu saskaņā ar 47. pantu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina papildu elastīgumu attiecībā uz sarunu izmantošanu.

Grozījums Nr. 681
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ar paziņojumu par līgumu saskaņā ar 
47. pantu,

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pārcelts uz ievaddaļu. Šis grozījums nodrošina papildu elastīgumu attiecībā uz sarunu 
izmantošanu.
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Grozījums Nr. 682
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja centrālās pārvaldes iestāžu padotībā 
esoša līgumslēdzēja iestāde līguma 
slēgšanas tiesības piešķir slēgtā procedūrā 
vai konkursa procedūrā ar sarunām, —
ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu 
atbilstoši 46. panta 2. punktam.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina papildu elastīgumu attiecībā uz sarunu izmantošanu.

Grozījums Nr. 683
Cornelis de Jong

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja centrālās pārvaldes iestāžu padotībā 
esoša līgumslēdzēja iestāde līguma 
slēgšanas tiesības piešķir slēgtā procedūrā 
vai konkursa procedūrā ar sarunām, — ar 
iepriekšēju informatīvu paziņojumu 
atbilstoši 46. panta 2. punktam.

b) ja līgumslēdzēja iestāde līguma 
slēgšanas tiesības piešķir slēgtā procedūrā 
vai konkursa procedūrā ar sarunām, — ar 
iepriekšēju informatīvu paziņojumu 
atbilstoši 46. panta 2. punktam.

Or. en

Grozījums Nr. 684
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

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

Gadījumā, kas minēts b) apakšpunktā, 
ekonomikas dalībniekus, kas izteikuši savu 
ieinteresētību pēc iepriekšējā informatīvā 
paziņojuma publicēšanas, pēc tam aicina 
rakstiski apstiprināt ieinteresētību, 
izmantojot uzaicinājumu apstiprināt 
ieinteresētību saskaņā ar 52. pantu.

Ja centrālās pārvaldes iestāžu padotībā 
esoša līgumslēdzēja iestāde līguma 
slēgšanas tiesības piešķir slēgtā procedūrā 
vai konkursa procedūrā ar sarunām, 
dalībvalstis neatkarīgi no 1. daļas nosaka, 
ka iepirkuma izsludināšanas 
paziņojumam var izmantot iepriekšēju 
informatīvu paziņojumu saskaņā ar 
46. panta 2. punktu. Dalībvalstis šo 
iespēju var attiecināt arī uz konkrētām 
centrālās pārvaldes iestāžu padotībā esošu
līgumslēdzēju iestāžu grupām.
Ja iepirkuma izsludināšanas 
paziņojumam izmanto iepriekšēju 
informatīvu paziņojumu saskaņā ar 
46. panta 2. punktu, ekonomikas 
dalībniekus, kas izteikuši savu 
ieinteresētību pēc iepriekšējā informatīvā 
paziņojuma publicēšanas, pēc tam aicina 
rakstiski apstiprināt ieinteresētību, 
izmantojot uzaicinājumu apstiprināt 
ieinteresētību saskaņā ar 52. pantu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina papildu elastīgumu attiecībā uz sarunu izmantošanu. Tas arī 
nodrošina saskaņotu transponēšanu visā ES.

Grozījums Nr. 685
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var noteikt, ka 
līgumslēdzējas iestādes var piemērot 
sarunu procedūru bez iepriekšējas 
publicēšanas tikai īpašos gadījumos un 

3. Īpašos gadījumos un apstākļos, kuri tieši 
minēti 30. pantā, dalībvalstis nosaka, ka 
līgumslēdzējas iestādes var piemērot 
sarunu procedūru bez iepriekšējas 
publicēšanas. Dalībvalstis neatļauj 
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apstākļos, kuri tieši minēti 30. pantā. izmantot šo procedūru nekādos citos 
gadījumos, izņemot tajos, kas minēti 
30. pantā.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina papildu elastīgumu attiecībā uz sarunu izmantošanu. Tas arī 
nodrošina saskaņotu transponēšanu visā ES.

Grozījums Nr. 686
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piedāvājumu saņemšanas minimālais 
termiņš ir 40 dienas no dienas, kad ir 
nosūtīts paziņojums par līgumu.

Piedāvājumu saņemšanas minimālais 
termiņš ir 21 diena no dienas, kad ir 
nosūtīts paziņojums par līgumu. Šo 
laikposmu var pagarināt par 40 dienām 
īpašos izņēmuma gadījumos.

Or. de

Pamatojums

Īsāki termiņi paātrina procedūru, bet neveicina zemākas kvalitātes piedāvājumu iesniegšanu. 
Piedāvājums pats par sevi nenosaka nekādas saistības pretendentam. Pieņemot, ka šajā 
posmā nav vajadzīgi nekādi laikietilpīgi apliecinājumi, pieteikuma veidlapu var aizpildīt un 
nosūtīt samērā ātri.

Grozījums Nr. 687
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piedāvājumu saņemšanas minimālais 
termiņš ir 40 dienas no dienas, kad ir 

Piedāvājumu saņemšanas minimālais 
termiņš ir 45 dienas no dienas, kad ir 
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nosūtīts paziņojums par līgumu. nosūtīts paziņojums par līgumu.

Or. pt

Grozījums Nr. 688
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piedāvājumu saņemšanas minimālais 
termiņš ir 40 dienas no dienas, kad ir 
nosūtīts paziņojums par līgumu.

Piedāvājumu saņemšanas minimālais 
termiņš ir 45 dienas no dienas, kad ir 
nosūtīts paziņojums par līgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 689
Marian Harkin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piedāvājumu saņemšanas minimālais 
termiņš ir 40 dienas no dienas, kad ir 
nosūtīts paziņojums par līgumu.

Piedāvājumu saņemšanas minimālais 
termiņš ir 52 dienas no dienas, kad ir 
nosūtīts paziņojums par līgumu.

Or. en

Pamatojums

Jaunie termiņi ir pārāk īsi, ņemot vērā praktisko situāciju, un var ierobežot konkurenci.

Grozījums Nr. 690
Jürgen Creutzmann

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

Piedāvājumu saņemšanas minimālais 
termiņš ir 40 dienas no dienas, kad ir 
nosūtīts paziņojums par līgumu.

Piedāvājumu saņemšanas minimālais 
termiņš ir 47 dienas no dienas, kad ir 
nosūtīts paziņojums par līgumu.

Or. en

Pamatojums

Piedāvājumu saņemšanas termiņš būtu jāpagarina līdz 47 dienām, kas kandidātiem 
nodrošina pietiekami daudz laika sagatavot savu piedāvājumu, bet kas joprojām ir īsāks par 
pašreizējo termiņu (52 dienām).

Grozījums Nr. 691
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja līgumslēdzējas iestādes ir 
publicējušas iepriekšēju informatīvu 
paziņojumu, ko neizmanto iepirkuma 
izsludināšanai, piedāvājumu saņemšanas 
minimālo termiņu, kā noteikts šā panta 
1. punkta otrajā daļā, var saīsināt līdz 
20 dienām, ja ir izpildīti abi šie 
nosacījumi:

svītrots

a) iepriekšējā informatīvajā paziņojumā 
bijusi iekļauta visa informācija, ko 
saskaņā ar VI pielikuma B daļas I iedaļu 
nepieciešams norādīt paziņojumā par 
līgumu, ciktāl minētā informācija ir 
pieejama iepriekšējā informatīvā 
paziņojuma publicēšanas brīdī;
b) to publicēšanai nosūta laikposmā no 
45 dienām līdz 12 mēnešiem pirms dienas, 
kad nosūtīts paziņojums par līgumu.

Or. de
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Pamatojums

Termiņš būtu jāsamazina līdz 21 dienai (sk. to pašu autoru grozījumu 25. panta 1. daļai) ar 
iespējamu 40 dienu pagarinājumu izņēmuma gadījumos. Gadījumus, kas uzskaitīti 25. panta 
2. punktā, var svītrot, atgriezeniski piemērojot noteikuma un izņēmuma attiecību.

Grozījums Nr. 692
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja līgumslēdzējas iestādes ir 
publicējušas iepriekšēju informatīvu 
paziņojumu, ko neizmanto iepirkuma 
izsludināšanai, piedāvājumu saņemšanas 
minimālo termiņu, kā noteikts šā panta 
1. punkta otrajā daļā, var saīsināt līdz
20 dienām, ja ir izpildīti abi šie 
nosacījumi:

2. Ja līgumslēdzējas iestādes ir 
publicējušas iepriekšēju informatīvu 
paziņojumu, ko neizmanto iepirkuma 
izsludināšanai, piedāvājumu saņemšanas 
minimālo termiņu, kā noteikts šā panta 
1. punkta otrajā daļā, var saīsināt līdz
15 dienām, ja ir izpildīti abi šie 
nosacījumi:

Or. en

Pamatojums

Iepirkumu procesa racionalizēšana.

Grozījums Nr. 693
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja līgumslēdzējas iestādes ir 
publicējušas iepriekšēju informatīvu 
paziņojumu, ko neizmanto iepirkuma 
izsludināšanai, piedāvājumu saņemšanas 
minimālo termiņu, kā noteikts šā panta 
1. punkta otrajā daļā, var saīsināt līdz
20 dienām, ja ir izpildīti abi šie 

2. Ja līgumslēdzējas iestādes ir 
publicējušas iepriekšēju informatīvu 
paziņojumu, ko neizmanto iepirkuma 
izsludināšanai, piedāvājumu saņemšanas 
minimālo termiņu, kā noteikts šā panta 
1. punkta otrajā daļā, var saīsināt līdz
30 dienām, ja ir izpildīti abi šie 
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nosacījumi: nosacījumi:

Or. en

Grozījums Nr. 694
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja ārkārtas steidzamības dēļ, ko 
līgumslēdzējas iestādes atbilstīgi pamato, 
1. punkta 2. apakšpunktā noteiktie termiņi 
nav praktiski piemērojami, tās var noteikt 
termiņu, kurš nav mazāks par 20 dienām 
no dienas, kad ir nosūtīts paziņojums par 
līgumu.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Termiņš būtu jāsamazina līdz 21 dienai (sk. to pašu autoru grozījumu 25. panta 1. daļai) ar 
iespējamu 40 dienu pagarinājumu izņēmuma gadījumos. Gadījumus, kas uzskaitīti 25. panta 
2. punktā, var svītrot, atgriezeniski piemērojot noteikuma un izņēmuma attiecību.

Grozījums Nr. 695
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja ārkārtas steidzamības dēļ, ko 
līgumslēdzējas iestādes atbilstīgi pamato, 
1. punkta 2. apakšpunktā noteiktie termiņi 
nav praktiski piemērojami, tās var noteikt 
termiņu, kurš nav mazāks par 20 dienām
no dienas, kad ir nosūtīts paziņojums par 
līgumu.

3. Ja ārkārtas steidzamības dēļ, ko 
līgumslēdzējas iestādes atbilstīgi pamato, 
1. punkta 2. apakšpunktā noteiktie termiņi 
nav praktiski piemērojami, tās var noteikt 
termiņu, kurš nav mazāks par 15 dienām
no dienas, kad ir nosūtīts paziņojums par 
līgumu.
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Or. en

Pamatojums

Iepirkumu procesa racionalizēšana.

Grozījums Nr. 696
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. punkta otrajā daļā noteikto 
piedāvājumu saņemšanas termiņu 
līgumslēdzēja iestāde var samazināt par 
5 dienām, ja tā pieņem piedāvājumus, kas 
iesniegti elektroniski saskaņā ar 19. panta 
3., 4. un 5. punktu.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Termiņš būtu jāsamazina līdz 21 dienai (sk. to pašu autoru grozījumu 25. panta 1. daļai) ar 
iespējamu 40 dienu pagarinājumu izņēmuma gadījumos. Gadījumus, kas uzskaitīti 25. panta 
2. punktā, var svītrot, atgriezeniski piemērojot noteikuma un izņēmuma attiecību.

Grozījums Nr. 697
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. punkta otrajā daļā noteikto 
piedāvājumu saņemšanas termiņu 
līgumslēdzēja iestāde var samazināt par 
5 dienām, ja tā pieņem piedāvājumus, kas 
iesniegti elektroniski saskaņā ar 19. panta 
3., 4. un 5. punktu.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 698
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. punkta otrajā daļā noteikto 
piedāvājumu saņemšanas termiņu 
līgumslēdzēja iestāde var samazināt par 
5 dienām, ja tā pieņem piedāvājumus, kas 
iesniegti elektroniski saskaņā ar 19. panta 
3., 4. un 5. punktu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 699
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalības pieteikuma saņemšanas minimālais 
termiņš ir 30 dienas no dienas, kad ir 
nosūtīts paziņojums par līgumu vai — ja 
iepirkuma izsludināšanai izmanto 
iepriekšēju informatīvo paziņojumu —
uzaicinājums apstiprināt ieinteresētību.

Dalības pieteikumu saņemšanas minimālais 
termiņš ir 21 diena no dienas, kad ir 
nosūtīts līguma paziņojums vai — ja kā 
uzaicinājumu piedalīties konkursā izmanto 
iepriekšēju informatīvu paziņojumu —
uzaicinājums apstiprināt ieinteresētību.

Or. de

Pamatojums

Komisijas ierosinātais termiņš ir pārāk garš un to varētu samazināt līdz 21 dienai, kas ir 
pietiekams laikposms, ņemot vērā faktisko situāciju. Īsāki termiņi paātrina procedūru, bet 
neveicina zemākas kvalitātes piedāvājumu iesniegšanu. Piedāvājums pats par sevi nenosaka 
nekādas saistības pretendentam, un pieteikuma veidlapu var aizpildīt un nosūtīt samērā ātri.
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Grozījums Nr. 700
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalības pieteikuma saņemšanas minimālais 
termiņš ir 30 dienas no dienas, kad ir 
nosūtīts paziņojums par līgumu vai — ja 
iepirkuma izsludināšanai izmanto 
iepriekšēju informatīvo paziņojumu —
uzaicinājums apstiprināt ieinteresētību.

Dalības pieteikuma saņemšanas minimālais 
termiņš ir 45 dienas no dienas, kad ir 
nosūtīts paziņojums par līgumu vai — ja 
iepirkuma izsludināšanai izmanto 
iepriekšēju informatīvo paziņojumu —
uzaicinājums apstiprināt ieinteresētību.

Or. en

Grozījums Nr. 701
Marian Harkin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalības pieteikuma saņemšanas minimālais 
termiņš ir 30 dienas no dienas, kad ir 
nosūtīts paziņojums par līgumu vai — ja 
iepirkuma izsludināšanai izmanto 
iepriekšēju informatīvo paziņojumu —
uzaicinājums apstiprināt ieinteresētību.

Dalības pieteikuma saņemšanas minimālais 
termiņš ir 37 dienas no dienas, kad ir 
nosūtīts paziņojums par līgumu vai — ja 
iepirkuma izsludināšanai izmanto 
iepriekšēju informatīvo paziņojumu —
uzaicinājums apstiprināt ieinteresētību.

Or. en

Grozījums Nr. 702
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalības pieteikuma saņemšanas minimālais 
termiņš ir 30 dienas no dienas, kad ir 

Dalības pieteikuma saņemšanas minimālais 
termiņš ir 35 dienas no dienas, kad ir 
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nosūtīts paziņojums par līgumu vai — ja 
iepirkuma izsludināšanai izmanto 
iepriekšēju informatīvo paziņojumu —
uzaicinājums apstiprināt ieinteresētību.

nosūtīts paziņojums par līgumu vai — ja 
iepirkuma izsludināšanai izmanto 
iepriekšēju informatīvo paziņojumu —
uzaicinājums apstiprināt ieinteresētību.

Or. en

Pamatojums

Dalības pieteikumu saņemšanas termiņš būtu jāpagarina līdz 35 dienām, kas kandidātiem 
nodrošina pietiekami daudz laika sagatavot savu piedāvājumu, bet kas joprojām ir īsāks par 
pašreizējo termiņu (37 dienām).

Grozījums Nr. 703
Marian Harkin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piedāvājumu var iesniegt tikai tie 
ekonomikas dalībnieki, kurus 
līgumslēdzēja iestāde ir uzaicinājusi pēc 
pieprasītās informācijas novērtēšanas. 
Saskaņā ar 64. pantu līgumslēdzējas 
iestādes var ierobežot atbilstīgo kandidātu 
skaitu, ko uzaicinās piedalīties procedūrā.

2. Piedāvājumu var iesniegt tikai tie 
ekonomikas dalībnieki, kurus 
līgumslēdzēja iestāde ir izvēlējusies pēc 
pieprasītās informācijas novērtēšanas. 
Saskaņā ar 64. pantu līgumslēdzējas 
iestādes var ierobežot atbilstīgo kandidātu 
skaitu, ko izvēlēsies dalībai procedūrā.

Or. en

Grozījums Nr. 704
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piedāvājumu saņemšanas minimālais 
termiņš ir 35 dienas no dienas, kurā ir 
nosūtīts uzaicinājums iesniegt 
piedāvājumu.

Piedāvājumu saņemšanas minimālais 
termiņš ir 21 diena no dienas, kurā ir 
nosūtīts uzaicinājums iesniegt 
piedāvājumu.
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Or. de

Pamatojums

Komisijas ierosinātais termiņš ir pārāk garš un to varētu samazināt līdz 21 dienai, kas ir 
pietiekams laikposms, ņemot vērā faktisko situāciju. Īsāki termiņi paātrina procedūru, bet 
neveicina zemākas kvalitātes piedāvājumu iesniegšanu. Piedāvājums pats par sevi nenosaka 
nekādas saistības pretendentam, un pieteikuma veidlapu var aizpildīt un nosūtīt samērā ātri.

Grozījums Nr. 705
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piedāvājumu saņemšanas minimālais 
termiņš ir 35 dienas no dienas, kurā ir 
nosūtīts uzaicinājums iesniegt 
piedāvājumu.

Piedāvājumu saņemšanas minimālais 
termiņš ir 30 dienas no dienas, kurā ir 
nosūtīts uzaicinājums iesniegt 
piedāvājumu.

Or. en

Pamatojums

Iepirkumu procesa racionalizēšana.

Grozījums Nr. 706
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piedāvājumu saņemšanas minimālais 
termiņš ir 35 dienas no dienas, kurā ir 
nosūtīts uzaicinājums iesniegt 
piedāvājumu.

Piedāvājumu saņemšanas minimālais 
termiņš ir 45 dienas no dienas, kurā ir 
nosūtīts uzaicinājums iesniegt 
piedāvājumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 707
Marian Harkin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piedāvājumu saņemšanas minimālais 
termiņš ir 35 dienas no dienas, kurā ir 
nosūtīts uzaicinājums iesniegt 
piedāvājumu.

Piedāvājumu saņemšanas minimālais 
termiņš ir 40 dienas no dienas, kurā ir 
nosūtīts uzaicinājums iesniegt 
piedāvājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 708
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja līgumslēdzējas iestādes ir 
publicējušas iepriekšēju informatīvu 
paziņojumu, ko neizmanto iepirkuma 
izsludināšanai, piedāvājumu saņemšanas 
minimālo termiņu, kā noteikts šā panta 
2. punkta otrajā daļā, var saīsināt līdz
15 dienām, ja ir izpildīti visi šie 
nosacījumi:

3. Ja līgumslēdzējas iestādes ir 
publicējušas iepriekšēju informatīvu 
paziņojumu, ko neizmanto iepirkuma 
izsludināšanai, piedāvājumu saņemšanas 
minimālo termiņu, kā noteikts šā panta 
2. punkta otrajā daļā, var saīsināt līdz
10 dienām, ja ir izpildīti visi šie 
nosacījumi:

Or. en

Pamatojums

Iepirkumu procesa racionalizēšana.

Grozījums Nr. 709
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 3. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja līgumslēdzējas iestādes ir 
publicējušas iepriekšēju informatīvu 
paziņojumu, ko neizmanto iepirkuma 
izsludināšanai, piedāvājumu saņemšanas 
minimālo termiņu, kā noteikts šā panta 
2. punkta otrajā daļā, var saīsināt līdz
15 dienām, ja ir izpildīti visi šie 
nosacījumi:

3. Ja līgumslēdzējas iestādes ir 
publicējušas iepriekšēju informatīvu 
paziņojumu, ko neizmanto iepirkuma 
izsludināšanai, piedāvājumu saņemšanas 
minimālo termiņu, kā noteikts šā panta 
2. punkta otrajā daļā, parasti var saīsināt 
līdz 36 dienām, bet nekādā gadījumā līdz 
mazāk nekā 22 dienām, ja ir izpildīti visi 
šie nosacījumi:

Or. en

Grozījums Nr. 710
Marian Harkin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) to publicēšanai nosūta laikposmā no
45 dienām līdz 12 mēnešiem pirms dienas, 
kad nosūtīts paziņojums par līgumu.

b) to publicēšanai nosūta laikposmā no
52 dienām līdz 12 mēnešiem pirms dienas, 
kad nosūtīts paziņojums par līgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 711
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Centrālās pārvaldes iestāžu padotībā 
esošas līgumslēdzējas iestādes 
piedāvājumu saņemšanas termiņu var 
noteikt, līgumslēdzējai iestādei un 
atlasītajiem kandidātiem savstarpēji 
vienojoties, ja visiem kandidātiem 
piedāvājumu sagatavošanai un iesniegšanai 

4. Dalībvalstis nosaka, ka visas centrālās 
pārvaldes iestāžu padotībā esošas 
līgumslēdzējas iestādes vai to konkrētas 
grupas piedāvājumu saņemšanas termiņu 
var noteikt, līgumslēdzējai iestādei un 
atlasītajiem kandidātiem savstarpēji 
vienojoties, ja visiem kandidātiem 
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ir atvēlēts vienāds laiks. Ja nav iespējams 
vienoties par piedāvājumu saņemšanas 
termiņu, līgumslēdzēja iestāde nosaka 
termiņu, kas ir vismaz 10 dienas no dienas, 
kad publicēts uzaicinājums iesniegt 
piedāvājumu.

piedāvājumu sagatavošanai un iesniegšanai 
ir atvēlēts vienāds laiks. Ja nav panākta 
vienošanās par piedāvājumu saņemšanas 
termiņu, līgumslēdzēja iestāde nosaka 
termiņu, kas ir vismaz 10 dienas no dienas, 
kad publicēts uzaicinājums iesniegt 
piedāvājumu.

Or. en

Pamatojums

Iepirkumu procesa racionalizēšana un saskaņotas transponēšanas nodrošināšana visā ES.

Grozījums Nr. 712
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Centrālās pārvaldes iestāžu padotībā 
esošas līgumslēdzējas iestādes 
piedāvājumu saņemšanas termiņu var 
noteikt, līgumslēdzējai iestādei un 
atlasītajiem kandidātiem savstarpēji 
vienojoties, ja visiem kandidātiem 
piedāvājumu sagatavošanai un iesniegšanai 
ir atvēlēts vienāds laiks. Ja nav iespējams 
vienoties par piedāvājumu saņemšanas 
termiņu, līgumslēdzēja iestāde nosaka 
termiņu, kas ir vismaz 10 dienas no dienas, 
kad publicēts uzaicinājums iesniegt 
piedāvājumu.

4. Centrālās pārvaldes iestāžu padotībā 
esošas līgumslēdzējas iestādes 
piedāvājumu saņemšanas termiņu var 
noteikt, līgumslēdzējai iestādei un 
atlasītajiem kandidātiem savstarpēji 
vienojoties, ja visiem kandidātiem 
piedāvājumu sagatavošanai un iesniegšanai 
ir atvēlēts vienāds laiks. Ja nav iespējams 
vienoties par piedāvājumu saņemšanas 
termiņu, līgumslēdzēja iestāde nosaka 
termiņu, kas ir vismaz 15 dienas no dienas, 
kad publicēts uzaicinājums iesniegt 
piedāvājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 713
Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Centrālās pārvaldes iestāžu padotībā 
esošas līgumslēdzējas iestādes 
piedāvājumu saņemšanas termiņu var 
noteikt, līgumslēdzējai iestādei un 
atlasītajiem kandidātiem savstarpēji 
vienojoties, ja visiem kandidātiem 
piedāvājumu sagatavošanai un iesniegšanai 
ir atvēlēts vienāds laiks. Ja nav iespējams 
vienoties par piedāvājumu saņemšanas 
termiņu, līgumslēdzēja iestāde nosaka 
termiņu, kas ir vismaz 10 dienas no dienas, 
kad publicēts uzaicinājums iesniegt 
piedāvājumu.

4. Centrālās pārvaldes iestāžu padotībā 
esošas līgumslēdzējas iestādes 
piedāvājumu saņemšanas termiņu var 
noteikt, līgumslēdzējai iestādei un 
atlasītajiem kandidātiem savstarpēji 
vienojoties, ja visiem kandidātiem 
piedāvājumu sagatavošanai un iesniegšanai 
ir atvēlēts vienāds laiks. Ja nav iespējams 
vienoties par piedāvājumu saņemšanas 
termiņu, līgumslēdzēja iestāde nosaka 
termiņu, kas ir vismaz 15 dienas no dienas, 
kad publicēts uzaicinājums iesniegt 
piedāvājumu.

Or. fi

Grozījums Nr. 714
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 2. punktā noteikto 
piedāvājumu saņemšanas termiņu var 
samazināt par 5 dienām, ja līgumslēdzēja 
iestāde pieņem piedāvājumus, kas 
iesniegti elektroniski atbilstīgi 19. panta 
3., 4. un 5. punktam.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 715
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 5.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ja līgumslēdzēja iestāde ievieš 
labojumus iepirkuma dokumentos 1., 2., 
3. un 4. punktā minētajā laikposmā, šos 
termiņus pagarina par 15 dienām.

Or. en

Grozījums Nr. 716
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Konkursa procedūrās ar sarunām 
ekonomikas dalībnieki var iesniegt dalības 
pieteikumus, atsaucoties uz iepirkuma 
izsludināšanas paziņojumu, un iesniedzot 
kvalifikācijas atlasei nepieciešamo 
informāciju.

1. Konkursa procedūrās ar sarunām 
ekonomikas dalībnieki var iesniegt dalības 
pieteikumus, atsaucoties uz iepirkuma 
izsludināšanas paziņojumu, un šajos 
pieteikumos ietver VI pielikuma B un 
C daļā noteikto informāciju, iesniedzot 
kvalifikācijas atlasei nepieciešamo 
informāciju, ko pieprasījusi līgumslēdzēja 
iestāde.

Or. en

Pamatojums

Iepirkumu procesa racionalizēšana.

Grozījums Nr. 717
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojumā par līgumu vai uzaicinājumā 
apstiprināt ieinteresētību līgumslēdzējas 

Paziņojumā par līgumu vai uzaicinājumā 
apstiprināt ieinteresētību līgumslēdzējas 
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iestādes apraksta iepirkuma obligātās 
prasības un norāda līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijus, lai ekonomikas 
dalībnieki varētu noteikt iepirkuma 
raksturu un darbības jomu un izlemt, vai 
viņi vēlas iesniegt pieteikumu dalībai 
sarunās. Tehniskajās specifikācijās 
līgumslēdzējas iestādes konkretizē, kurās 
specifikāciju daļās noteiktas obligātās 
prasības.

iestādes apraksta iepirkuma obligātās 
prasības un norāda līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas galveno kritēriju vai 
kritērijus, lai ekonomikas dalībnieki varētu 
noteikt iepirkuma raksturu un darbības 
jomu un izlemt, vai viņi vēlas iesniegt 
pieteikumu dalībai sarunās.

Or. en

Pamatojums

Tas sarunu procedūru padarītu par ierobežotāku procedūru nekā atvērtā procedūra un 
samazinātu tiesisko noteiktību.

Grozījums Nr. 718
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojumā par līgumu vai uzaicinājumā 
apstiprināt ieinteresētību līgumslēdzējas 
iestādes apraksta iepirkuma obligātās 
prasības un norāda līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritērijus, lai 
ekonomikas dalībnieki varētu noteikt 
iepirkuma raksturu un darbības jomu un 
izlemt, vai viņi vēlas iesniegt pieteikumu 
dalībai sarunās. Tehniskajās 
specifikācijās līgumslēdzējas iestādes 
konkretizē, kurās specifikāciju daļās 
noteiktas obligātās prasības.

Iepirkuma procedūras dokumentos
līgumslēdzējas iestādes norāda, kuri 
elementi nosaka obligātās prasības. 
Norādēm jābūt pietiekami precīzām, lai 
ekonomikas dalībnieki varētu noteikt 
iepirkuma precīzu raksturu un darbības 
jomu un izlemt, vai viņi vēlas iesniegt 
pieteikumu dalībai procedūrā.

Or. en

Pamatojums

Iepirkumu procesa racionalizēšana.
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Grozījums Nr. 719
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojumā par līgumu vai uzaicinājumā 
apstiprināt ieinteresētību līgumslēdzējas 
iestādes apraksta iepirkuma obligātās 
prasības un norāda līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijus, lai ekonomikas 
dalībnieki varētu noteikt iepirkuma 
raksturu un darbības jomu un izlemt, vai 
viņi vēlas iesniegt pieteikumu dalībai 
sarunās. Tehniskajās specifikācijās 
līgumslēdzējas iestādes konkretizē, kurās 
specifikāciju daļās noteiktas obligātās 
prasības.

Paziņojumā par līgumu vai uzaicinājumā 
apstiprināt ieinteresētību līgumslēdzējas 
iestādes apraksta iepirkuma obligātās 
prasības un norāda līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas galvenos kritērijus, lai 
ekonomikas dalībnieki varētu noteikt 
iepirkuma raksturu un darbības jomu un 
izlemt, vai viņi vēlas iesniegt pieteikumu 
dalībai sarunās.

Or. de

Grozījums Nr. 720
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojumā par līgumu vai uzaicinājumā 
apstiprināt ieinteresētību līgumslēdzējas 
iestādes apraksta iepirkuma obligātās 
prasības un norāda līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijus, lai ekonomikas 
dalībnieki varētu noteikt iepirkuma 
raksturu un darbības jomu un izlemt, vai 
viņi vēlas iesniegt pieteikumu dalībai 
sarunās. Tehniskajās specifikācijās 
līgumslēdzējas iestādes konkretizē, kurās 
specifikāciju daļās noteiktas obligātās 
prasības.

Paziņojumā par līgumu vai uzaicinājumā 
apstiprināt ieinteresētību līgumslēdzējas 
iestādes apraksta iepirkuma obligātās 
prasības un norāda līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijus, lai ekonomikas
dalībnieki varētu noteikt iepirkuma 
raksturu un darbības jomu un izlemt, vai 
viņi vēlas iesniegt pieteikumu dalībai 
sarunās.

Or. de
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Pamatojums

Jaunā 27. panta 1. punkta otrā daļa ievieš stingrākus noteikumus attiecībā uz sarunu 
procedūru nekā pašlaik spēkā esošie noteikumi. Tas ne tikai pasliktinās iepirkumu praksi, bet 
ir arī pretrunā šīs reformas galvenajam mērķim, proti, vienkāršot procedūras un padarīt tās 
elastīgākas. Līgumslēdzējām iestādēm nevajadzētu likt noteikt obligātās prasības pirms 
procedūras atklāšanas.

Grozījums Nr. 721
Marian Harkin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojumā par līgumu vai uzaicinājumā 
apstiprināt ieinteresētību līgumslēdzējas 
iestādes apraksta iepirkuma obligātās 
prasības un norāda līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijus, lai ekonomikas 
dalībnieki varētu noteikt iepirkuma 
raksturu un darbības jomu un izlemt, vai 
viņi vēlas iesniegt pieteikumu dalībai 
sarunās. Tehniskajās specifikācijās 
līgumslēdzējas iestādes konkretizē, kurās 
specifikāciju daļās noteiktas obligātās 
prasības.

Paziņojumā par līgumu vai uzaicinājumā 
apstiprināt ieinteresētību līgumslēdzējas 
iestādes apraksta iepirkuma obligātās 
prasības un norāda līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijus, lai ekonomikas 
dalībnieki varētu noteikt iepirkuma 
raksturu un darbības jomu un izlemt, vai 
viņi vēlas iesniegt pieteikumu dalībai 
sarunās. Specifikācijās līgumslēdzējas 
iestādes konkretizē, kurās specifikāciju 
daļās noteiktas obligātās prasības.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu kvalitāti/labāko vērtību, jo īpaši attiecībā uz projektēšanu (risinājumiem) un 
inženiertehnisko konsultāciju pakalpojumiem, sarunām nevajadzētu kļūt par tirgošanos. 
Pirmkārt, būtu jāaizsargā cena par sākotnējo apjomu; otrkārt, jāpaskaidro, kā rīkot sarunas; 
treškārt, obligātās prasības nedrīkst mainīt.

Grozījums Nr. 722
Sirpa Pietikäinen

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

Lai veicinātu inovācijas, līgumslēdzējas 
iestādes var aicināt ierosināt inovatīvus 
risinājumus problēmām, nevis noteikt
konkrētus produktus vai pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 723
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalības pieteikuma saņemšanas minimālais 
termiņš ir 30 dienas no dienas, kad ir 
nosūtīts paziņojums par līgumu vai — ja 
iepirkuma izsludināšanai izmanto 
iepriekšēju informatīvu paziņojumu —
uzaicinājums apstiprināt ieinteresētību; 

piedāvājumu saņemšanas minimālais 
termiņš ir 30 dienas no uzaicinājuma 
nosūtīšanas dienas. Piemēro 26. panta 3.–
6. punktu.

Dalības pieteikuma saņemšanas minimālais 
termiņš ir pietiekams no dienas, kad ir 
nosūtīts paziņojums par līgumu vai — ja 
iepirkuma izsludināšanai izmanto 
iepriekšēju informatīvu paziņojumu —
uzaicinājums apstiprināt ieinteresētību; 

piedāvājumu saņemšanas minimālais 
termiņš ir pietiekams no uzaicinājuma 
nosūtīšanas dienas. Piemēro 26. panta 3.–
6. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 724
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalības pieteikuma saņemšanas
minimālais termiņš ir 30 dienas no dienas, 
kad ir nosūtīts paziņojums par līgumu 
vai — ja iepirkuma izsludināšanai izmanto 
iepriekšēju informatīvu paziņojumu —

Dalības pieteikuma saņemšanas
pietiekamu termiņu nosaka no dienas, kad 
ir nosūtīts paziņojums par līgumu vai — ja 
iepirkuma izsludināšanai izmanto 
iepriekšēju informatīvu paziņojumu —
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uzaicinājums apstiprināt ieinteresētību; 
piedāvājumu saņemšanas minimālais 
termiņš ir 30 dienas no uzaicinājuma 
nosūtīšanas dienas. Piemēro 26. panta 3.–
6. punktu.

uzaicinājums apstiprināt ieinteresētību; 
piedāvājumu saņemšanas termiņu 
aprēķina no uzaicinājuma nosūtīšanas 
dienas un tas ir pietiekami garš. Piemēro 
26. panta 3.–6. punktu.

Or. de

Pamatojums

Jaunieviesto minimālo 30 dienu termiņu būtu jāaizstāj ar „pietiekamu termiņu”, lai 
līgumslēdzējām iestādēm nodrošinātu lielāku elastību. Dalības pieteikuma saņemšanas 
termiņu nevajadzētu noteikt kā konkrētu dienu skaitu, bet gan vajadzētu atstāt līgumslēdzējas 
iestādes ziņā. Iepriekšējā pieredze ir pierādījusi, ka dalības pieteikumi ir tikpat pilnīgi un 
pareizi arī tad, ja termiņi ir būtiski īsāki.

Grozījums Nr. 725
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalības pieteikuma saņemšanas minimālais 
termiņš ir 30 dienas no dienas, kad ir 
nosūtīts paziņojums par līgumu vai — ja 
iepirkuma izsludināšanai izmanto 
iepriekšēju informatīvu paziņojumu —
uzaicinājums apstiprināt ieinteresētību; 

piedāvājumu saņemšanas minimālais 
termiņš ir 30 dienas no uzaicinājuma 
nosūtīšanas dienas. Piemēro 26. panta 3.–
6. punktu.

Dalības pieteikuma saņemšanas minimālais 
termiņš ir 35 dienas no dienas, kad ir 
nosūtīts paziņojums par līgumu vai — ja 
iepirkuma izsludināšanai izmanto 
iepriekšēju informatīvu paziņojumu —
uzaicinājums apstiprināt ieinteresētību; 

piedāvājumu saņemšanas minimālais 
termiņš ir 30 dienas no uzaicinājuma 
nosūtīšanas dienas. Piemēro 26. panta 3.–
6. punktu.

Or. en

Pamatojums

Dalības pieteikumu saņemšanas termiņš būtu jāpagarina līdz 35 dienām, kas kandidātiem 
nodrošina pietiekami daudz laika sagatavot savu piedāvājumu, bet kas joprojām ir īsāks par 
pašreizējo termiņu (37 dienām).
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Grozījums Nr. 726
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tikai tie ekonomikas dalībnieki, ko 
līgumslēdzēja iestāde ir uzaicinājusi pēc 
pieprasītās informācijas novērtēšanas, var 
iesniegt rakstisku piedāvājumu, kurš būs 
turpmāko sarunu pamatā. Līgumslēdzējas 
iestādes var ierobežot atbilstīgo kandidātu 
skaitu, ko uzaicinās piedalīties procedūrā 
saskaņā ar 64. pantu.

2. Tikai tie ekonomikas dalībnieki, ko 
līgumslēdzēja iestāde ir uzaicinājusi pēc 
pieprasītās informācijas novērtēšanas, var 
iesniegt sākotnējo piedāvājumu, kurš būs 
turpmāko sarunu pamatā. Līgumslēdzējas 
iestādes var ierobežot atbilstīgo kandidātu 
skaitu, ko uzaicinās piedalīties procedūrā 
saskaņā ar 64. pantu.

Or. en

Pamatojums

Tehniskas korekcijas, lai nodrošinātu, ka ir atļauta elektroniskā iepirkuma izmantošana. Tas 
izriet no Padomes pieejas attiecībā uz procedūru izvēli.

Grozījums Nr. 727
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Līgumslēdzējas iestādes rīko sarunas ar 
pretendentiem par to iesniegtajiem 
piedāvājumiem, lai uzlabotu piedāvājumu 
saturu tādēļ, lai tie labāk atbilstu līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem 
un obligātajām prasībām, kas minētas 
1. punkta otrajā daļā.

3. Līgumslēdzējas iestādes rīko sarunas ar 
pretendentiem par to iesniegtajiem 
piedāvājumiem, lai uzlabotu piedāvājumu 
saturu tādēļ, lai tie labāk atbilstu līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem 
un obligātajām prasībām. Sarunās 
uzmanību var koncentrēt uz piedāvājuma 
juridiskajiem, tehniskajiem un finanšu 
aspektiem, kā arī uz variantiem un 
būtisku kļūdu labojumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 728
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Līgumslēdzējas iestādes rīko sarunas ar 
pretendentiem par to iesniegtajiem 
piedāvājumiem, lai uzlabotu piedāvājumu 
saturu tādēļ, lai tie labāk atbilstu līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem 
un obligātajām prasībām, kas minētas 
1. punkta otrajā daļā.

3. Līgumslēdzējas iestādes rīko sarunas ar 
pretendentiem par iesniegtajiem 
piedāvājumiem un iepirkuma procedūras 
dokumentiem saskaņā ar 2. punkta 
noteikumiem, lai uzlabotu piedāvājumu 
saturu tādēļ, lai tie labāk atbilstu līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem 
un obligātajām prasībām, kas minētas 
1. punkta otrajā daļā.

Or. fr

Grozījums Nr. 729
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Līgumslēdzējas iestādes rīko sarunas ar 
pretendentiem par to iesniegtajiem 
piedāvājumiem, lai uzlabotu piedāvājumu 
saturu tādēļ, lai tie labāk atbilstu līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem
un obligātajām prasībām, kas minētas 
1. punkta otrajā daļā.

3. Ja vien ceturtajā daļā nav noteikts 
citādi, līgumslēdzējas iestādes rīko sarunas 
ar pretendentiem par to iesniegtajiem 
sākotnējiem un visiem turpmākajiem 
piedāvājumiem, izņemot galīgos 
piedāvājumus 6. punkta izpratnē, lai 
uzlabotu piedāvājumu saturu tādēļ, lai 
nodrošinātu, ka piedāvājumi labāk atbilst 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijiem, kas noteikti iepirkuma 
procedūras dokumentā.

Or. en

Pamatojums

Iepirkumu procesa racionalizēšana.
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Grozījums Nr. 730
Marian Harkin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Līgumslēdzējas iestādes rīko sarunas ar 
pretendentiem par to iesniegtajiem 
piedāvājumiem, lai uzlabotu piedāvājumu
saturu tādēļ, lai tie labāk atbilstu līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem 
un obligātajām prasībām, kas minētas 
1. punkta otrajā daļā.

3. Līgumslēdzējas iestādes rīko sarunas ar 
pretendentiem par piedāvājuma saturu 
saskaņā ar obligātajām prasībām, kas 
minētas 1. punkta otrajā daļā.

Or. en

Grozījums Nr. 731
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 3. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sarunu gaitā nemaina šādus elementus: Sarunās neapspriež obligātās prasības un 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijus.

Or. en

Pamatojums

Iepirkumu procesa racionalizēšana.

Grozījums Nr. 732
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 3. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iepirkuma apraksts; svītrots

Or. en

Pamatojums

Iepirkumu procesa racionalizēšana.

Grozījums Nr. 733
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 3. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iepirkuma apraksts; svītrots

Or. da

Grozījums Nr. 734
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 3. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iepirkuma apraksts; a) iepirkuma vispārīgs apraksts;

Or. en

Grozījums Nr. 735
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 3. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iepirkuma apraksts; a) iepirkuma priekšmets;

Or. fr

Grozījums Nr. 736
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 3. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tehnisko specifikāciju daļa, kurā 
noteiktas obligātās prasības;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 737
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 3. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tehnisko specifikāciju daļa, kurā 
noteiktas obligātās prasības;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ietverts jaunajā priekšlikumā attiecība uz šo daļu. Iepirkumu procesa racionalizēšana.

Grozījums Nr. 738
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 3. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tehnisko specifikāciju daļa, kurā 
noteiktas obligātās prasības;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 739
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 3. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tehnisko specifikāciju daļa, kurā 
noteiktas obligātās prasības;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Būtu jāizvairās no jauniem administratīviem slogiem, lai vienkāršotu ES iepirkuma tiesību 
aktus un padarītu tos elastīgākus. Tādēļ papildu noteikumi būtu jāsvītro.

Grozījums Nr. 740
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 3. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritēriji.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ietverts jaunajā priekšlikumā attiecība uz šo daļu. Iepirkumu procesa racionalizēšana.



PE492.858v01-00 142/155 AM\908711LV.doc

LV

Grozījums Nr. 741
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 3. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritēriji.

c) līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
galvenais kritērijs vai kritēriji.

Or. en

Grozījums Nr. 742
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 3. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritēriji.

c) līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
galvenie kritēriji.

Or. de

Grozījums Nr. 743
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 3. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritēriji.

c) līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
galvenie kritēriji.

Or. de

Pamatojums

Būtu jānodrošina iespēja veikt nelielas korekcijas iepirkuma procedūras dokumentos attiecībā 
uz dialogu ar pretendentiem.
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Grozījums Nr. 744
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 3. punkts – 2. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) cena, ja nav mainīti citi piedāvājuma
elementi.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir izvairīties no tā, ka sarunas izmanto tikai tam, lai pazeminātu 
produkta cenu.

Grozījums Nr. 745
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kad ir beidzies piedāvājumu iesniegšanas 
termiņš un pirms piedāvājumu 
izskatīšanas, līgumslēdzējas iestādes var 
noteikt svērumu, ko piešķir līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērija 
apakšpozīcijām, kā iepriekš noteikts 
saskaņā ar 66. panta 5. punktu, ar 
nosacījumu, ka:
a) netiek mainīti līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritēriji, kas noteikti līguma 
dokumentos vai paziņojumā par līgumu;
b) tas neietver jaunus elementus, kas būtu 
skāruši piedāvājumu sagatavošanu;
c) tas nerada diskrimināciju pret vienu no 
pretendentiem.

Or. en
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Pamatojums

Iepirkumu procesa vienkāršošana un racionalizēšana.

Grozījums Nr. 746
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 3. punkts – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes var piešķirt 
līguma slēgšanas tiesības, pamatojoties uz 
sākotnējiem piedāvājumiem un bez 
sarunām, ja tās paziņojumā par līgumu, 
uzaicinājumā apstiprināt ieinteresētību 
vai jebkurā citā iepirkuma procedūras 
dokumentā ir skaidri norādījušas, ka tās 
patur šādas rīcības tiesības.

Or. en

Pamatojums

Iepirkumu procesa racionalizēšana.

Grozījums Nr. 747
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Sarunu laikā līgumslēdzējas iestādes 
nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret visiem 
pretendentiem. Proti, tās nesniedz 
informāciju diskriminējošā veidā, kas 
kādam pretendentam var dot priekšrocības 
salīdzinājumā ar pārējiem pretendentiem. 
Tās pievērš īpašu uzmanību tam, lai visi 
pretendenti, kuru piedāvājumi nav izslēgti 
saskaņā ar 5. punktu, pietiekamā laikā būtu 
rakstiski informēti par visām tehnisko 

4. Sarunu laikā līgumslēdzējas iestādes 
nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret visiem 
pretendentiem. Proti, tās nesniedz 
informāciju diskriminējošā veidā, kas 
kādam pretendentam var dot priekšrocības 
salīdzinājumā ar pārējiem pretendentiem. 
Tās pievērš īpašu uzmanību tam, lai visi 
pretendenti, kuru piedāvājumi nav izslēgti 
saskaņā ar 5. punktu, pietiekamā laikā būtu 
rakstiski informēti par visām izmaiņām, 
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specifikāciju izmaiņām, kas nav izmaiņas 
obligātajās prasībās, un varētu mainīt un 
atkārtoti iesniegt atbilstoši šīm izmaiņām 
grozītos piedāvājumus.

kas veiktas sarunu laikā, un varētu mainīt 
un atkārtoti iesniegt atbilstoši šīm 
izmaiņām grozītos piedāvājumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 748
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Sarunu laikā līgumslēdzējas iestādes 
nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret visiem 
pretendentiem. Proti, tās nesniedz 
informāciju diskriminējošā veidā, kas 
kādam pretendentam var dot priekšrocības 
salīdzinājumā ar pārējiem pretendentiem. 
Tās pievērš īpašu uzmanību tam, lai visi 
pretendenti, kuru piedāvājumi nav izslēgti 
saskaņā ar 5. punktu, pietiekamā laikā
būtu rakstiski informēti par visām tehnisko 
specifikāciju izmaiņām, kas nav izmaiņas 
obligātajās prasībās, un varētu mainīt un 
atkārtoti iesniegt atbilstoši šīm izmaiņām 
grozītos piedāvājumus.

4. Sarunu laikā līgumslēdzējas iestādes 
nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret visiem 
pretendentiem. Proti, tās nesniedz 
informāciju diskriminējošā veidā, kas 
kādam pretendentam var dot priekšrocības 
salīdzinājumā ar pārējiem pretendentiem. 
Tās pievērš īpašu uzmanību tam, lai visi 
pretendenti, kuru piedāvājumi nav izslēgti 
saskaņā ar 5. punktu, būtu rakstiski 
informēti par visām tehnisko specifikāciju
vai citu iepirkuma procedūras dokumentu
izmaiņām, kas nav dokumenti, kuros 
noteiktas obligātās prasības, nodrošinot 
pietiekamu laiku, lai pretendenti varētu 
mainīt un atkārtoti iesniegt atbilstoši šīm 
izmaiņām grozītos piedāvājumus.

Or. en

Pamatojums

Iepirkumu procesa racionalizēšana.

Grozījums Nr. 749
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 4. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes dalībniekiem 
neatklāj piedāvātos risinājumus vai kādu 
citu konfidenciālu informāciju, ko tām 
paziņojis kandidāts, kas piedalās sarunās, 
ja nav saņemta kandidāta piekrišana. Šāda 
piekrišana nav vispārējs atbrīvojums, bet ir 
jāsniedz, atsaucoties uz konkrētu 
risinājumu vai citas konfidenciālas
informācijas paredzēto atklāšanu.

Saskaņā ar 18. pantu līgumslēdzējas 
iestādes dalībniekiem neatklāj
konfidenciālu informāciju, ko tām 
paziņojis kandidāts, kas piedalās sarunās, 
ja nav saņemta kandidāta piekrišana. Šāda 
piekrišana nav vispārējs atbrīvojums, bet ir 
jāsniedz, atsaucoties uz informācijas 
paredzēto atklāšanu.

Or. en

Pamatojums

Iepirkumu procesa racionalizēšana.

Grozījums Nr. 750
Cornelis de Jong

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes dalībniekiem
neatklāj piedāvātos risinājumus vai kādu 
citu konfidenciālu informāciju, ko tām
paziņojis kandidāts, kas piedalās sarunās, 
ja nav saņemta kandidāta piekrišana. Šāda 
piekrišana nav vispārējs atbrīvojums, bet 
ir jāsniedz, atsaucoties uz konkrētu 
risinājumu vai citas konfidenciālas
informācijas paredzēto atklāšanu.

Līgumslēdzējām iestādēm, izmantojot 
piekrišanu vispārēja atbrīvojuma veidā, ir 
iespēja dalībniekiem atklāt risinājumus, ko 
piedāvājis kandidāts, kurš piedalās 
sarunās. Citu konfidenciālu informāciju, 
ko paziņojis kandidāts, kas piedalās 
sarunās, neatklāj, ja nav saņemta kandidāta 
piekrišana. Šādu piekrišanu sniedz, 
atsaucoties uz šīs citas konfidenciālās
informācijas paredzēto atklāšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 751
António Fernando Correia de Campos
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Direktīvas priekšlikums
27. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes dalībniekiem 
neatklāj piedāvātos risinājumus vai kādu 
citu konfidenciālu informāciju, ko tām 
paziņojis kandidāts, kas piedalās sarunās, 
ja nav saņemta kandidāta piekrišana. Šāda 
piekrišana nav vispārējs atbrīvojums, bet 
ir jāsniedz, atsaucoties uz konkrētu 
risinājumu vai citas konfidenciālas 
informācijas paredzēto atklāšanu.

Līgumslēdzējas iestādes dalībniekiem 
neatklāj piedāvātos risinājumus vai kādu 
citu konfidenciālu informāciju, ko tām 
paziņojis kandidāts, kas piedalās sarunās, 
ja nav saņemta kandidāta piekrišana.

Or. pt

Grozījums Nr. 752
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Lai samazinātu apspriežamo 
piedāvājumu skaitu, konkursa procedūra ar 
sarunām var norisināties secīgos posmos, 
piemērojot līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijus, kuri norādīti 
paziņojumā par līgumu, uzaicinājumā 
apstiprināt ieinteresētību vai iepirkuma 
procedūras dokumentos. Paziņojumā par 
līgumu, uzaicinājumā apstiprināt 
ieinteresētību vai iepirkuma procedūras 
dokumentos līgumslēdzēja iestāde norāda, 
vai tā izmantos šo iespēju.

5. Lai samazinātu apspriežamo 
piedāvājumu skaitu, konkursa procedūra ar 
sarunām var norisināties secīgos posmos, 
piemērojot atlases kritērijus, kuri norādīti 
paziņojumā par līgumu, uzaicinājumā 
apstiprināt ieinteresētību vai iepirkuma 
procedūras dokumentos. Paziņojumā par 
līgumu, uzaicinājumā apstiprināt 
ieinteresētību vai iepirkuma procedūras 
dokumentos līgumslēdzēja iestāde norāda, 
vai tā izmantos šo iespēju.

Or. en

Grozījums Nr. 753
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Direktīvas priekšlikums
27. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja līgumslēdzēja iestāde plāno pabeigt 
sarunas, tā informē atlikušos pretendentus 
un nosaka vienotu termiņu jebkuru jaunu 
vai pārskatītu piedāvājumu iesniegšanai. 
Tā novērtē piedāvājumus, par kuriem 
notikušas sarunas, pamatojoties uz 
sākotnēji norādītajiem līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritērijiem, un saskaņā 
ar 66.–69. pantu piešķir līguma slēgšanas 
tiesības.

6. Ja līgumslēdzēja iestāde plāno pabeigt 
sarunas, tā informē atlikušos pretendentus 
un nosaka vienotu termiņu jebkuru jaunu 
vai pārskatītu piedāvājumu iesniegšanai. 
Tā novērtē galīgos piedāvājumus, 
pamatojoties uz sākotnēji norādītajiem 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijiem, un saskaņā ar 66.–69. pantu 
piešķir līguma slēgšanas tiesības.

Or. en

Pamatojums

Iepirkumu procesa racionalizēšana.

Grozījums Nr. 754
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Līgumslēdzējas iestādes nedrīkst 
ierobežot sarunas, apspriežot tikai 
piedāvājumos noteiktās cenas.

Or. fr

Grozījums Nr. 755
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
28. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28. pants svītrots
Konkursa dialogs

1. Konkursa dialogā jebkurš ekonomikas 
dalībnieks var iesniegt dalības 
pieteikumu, atsaucoties uz iepirkuma 
izsludināšanas paziņojumu un sniedzot 
kvalifikācijas atlasei nepieciešamo 
informāciju.
Dalības pieteikumu saņemšanas 
minimālais termiņš ir 30 dienas no 
dienas, kad ir nosūtīts paziņojums par 
līgumu.
Dialogā var piedalīties tikai tie 
ekonomikas dalībnieki, kurus 
līgumslēdzēja iestāde ir uzaicinājusi pēc 
pieprasītās informācijas novērtēšanas. 
Līgumslēdzējas iestādes var saskaņā ar 
64. pantu ierobežot atbilstīgo kandidātu 
skaitu, ko uzaicinās piedalīties procedūrā. 
Līguma slēgšanas tiesības piešķir, 
pamatojoties tikai uz līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritēriju 
„saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums” saskaņā ar 66. panta 
1. punkta a) apakšpunktu.
2. Līgumslēdzējas iestādes paziņojumā 
par līgumu norāda savas vajadzības un 
prasības un raksturo šīs vajadzības un 
prasības paziņojumā un/vai aprakstošā 
dokumentā. Vienlaikus šajos pašos 
dokumentos tās arī norāda un raksturo 
izvēlētos līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijus.
3. Līgumslēdzējas iestādes ar 
kandidātiem, kas atlasīti saskaņā ar 
attiecīgajiem 54.–65. panta noteikumiem, 
uzsāk dialogu, kura mērķis ir noteikt un 
definēt līdzekļus, kuri vislabāk piemēroti 
līgumslēdzēju iestāžu vajadzību 
apmierināšanai. Šā dialoga laikā 
līgumslēdzējas iestādes ar atlasītajiem 
kandidātiem var apspriest visus līguma 
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aspektus.

Dialoga laikā līgumslēdzējas iestādes 
nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret 
visiem pretendentiem. Proti, tās nesniedz 
informāciju diskriminējošā veidā, kas 
kādam pretendentam var dot 
priekšrocības salīdzinājumā ar pārējiem 
pretendentiem.
Līgumslēdzējas iestādes dalībniekiem 
neatklāj piedāvātos risinājumus vai kādu 
citu konfidenciālu informāciju, ko tām 
paziņojis kandidāts, kas piedalās dialogā, 
ja nav saņemta kandidāta piekrišana. 
Šāda piekrišana nav vispārējs 
atbrīvojums, bet ir jāsniedz, atsaucoties uz 
konkrētu risinājumu vai citas 
konfidenciālas informācijas paredzēto 
atklāšanu.
4. Lai samazinātu dialogā gaitā 
apspriežamo piedāvājumu skaitu, 
konkursa dialogs var norisināties secīgos 
posmos, piemērojot līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritērijus, kuri 
norādīti paziņojumā par līgumu vai 
aprakstošajā dokumentā. Paziņojumā par 
līgumu vai aprakstošajā dokumentā 
līgumslēdzēja iestāde norāda, vai tā 
izmantos šo iespēju.
5. Līgumslēdzēja iestāde šādu dialogu 
turpina tik ilgi, līdz tā var noteikt 
risinājumu vai risinājumus, kas var 
nodrošināt tās vajadzību apmierināšanu.
6. Pēc tam, kad līgumslēdzējas iestādes ir 
paziņojušas par dialoga noslēgšanu un 
attiecīgi informējušas tā dalībniekus, tās 
aicina dalībniekus iesniegt galīgos 
piedāvājumus, kuri pamatojas uz dialoga 
laikā iesniegtajiem un precizētajiem 
risinājumiem. Šajos piedāvājumos iekļauj 
visus projekta realizācijai pieprasītos un 
vajadzīgos elementus.
7. Līgumslēdzējas iestādes novērtē 
saņemtos piedāvājumus, pamatojoties uz 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijiem, kas noteikti paziņojumā par 
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līgumu vai aprakstošajā dokumentā.
Vajadzības gadījumā, lai galīgi saskaņotu 
finansiālās saistības vai citus līguma 
noteikumus, līgumslēdzēja iestāde var 
apspriest līguma galīgos noteikumus ar 
pretendentu, kas iesniedzis saimnieciski 
visizdevīgāko piedāvājumu saskaņā ar 
66. panta 1. punkta a) apakšpunktu, ar 
nosacījumu, ka šādas sarunas neizmaina 
būtiskus piedāvājuma vai publiskā 
iepirkuma aspektus, tostarp paziņojumā 
par līgumu vai aprakstošajā dokumentā 
izklāstītās vajadzības un prasības, un 
nerada konkurences izkropļojumu vai 
diskrimināciju.
8. Līgumslēdzējas iestādes var norādīt 
dialoga dalībniekiem paredzētās godalgas 
vai maksājumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 756
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalības pieteikumu saņemšanas minimālais 
termiņš ir 30 dienas no dienas, kad ir 
nosūtīts paziņojums par līgumu.

Dalības pieteikumu saņemšanas minimālais 
termiņš ir 35 dienas no dienas, kad ir 
nosūtīts paziņojums par līgumu.

Or. en

Pamatojums

Dalības pieteikuma saņemšanas termiņš būtu jāpagarina līdz 35 dienām, kas kandidātiem 
nodrošina pietiekami daudz laika sagatavot savu piedāvājumu, bet kas joprojām ir īsāks par 
pašreizējo termiņu (37 dienām).

Grozījums Nr. 757
Frank Engel, Konstantinos Poupakis
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Direktīvas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dialogā var piedalīties tikai tie ekonomikas 
dalībnieki, kurus līgumslēdzēja iestāde ir 
uzaicinājusi pēc pieprasītās informācijas 
novērtēšanas. Līgumslēdzējas iestādes var
saskaņā ar 64. pantu ierobežot atbilstīgo 
kandidātu skaitu, ko uzaicinās piedalīties 
procedūrā. Līguma slēgšanas tiesības 
piešķir, pamatojoties tikai uz līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriju 
„saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums” saskaņā ar 66. panta 
1. punkta a) apakšpunktu.

Dialogā var piedalīties tikai tie ekonomikas 
dalībnieki, kurus līgumslēdzēja iestāde ir 
uzaicinājusi pēc pieprasītās informācijas 
novērtēšanas. Līgumslēdzējām iestādēm ir 
iespēja norīkot vienu no saviem 
darbiniekiem par projekta vadītāju, lai 
nodrošinātu saprātīgu termiņu 
ievērošanu, īstenojot efektīvu 
koordināciju katrā dialoga posmā. 
Saskaņā ar 64. pantu tiek ierobežots
atbilstīgo kandidātu skaits, ko uzaicinās 
piedalīties procedūrā.

Or. fr

Grozījums Nr. 758
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzējas iestādes paziņojumā par 
līgumu norāda savas vajadzības un prasības 
un raksturo šīs vajadzības un prasības 
paziņojumā un/vai aprakstošā dokumentā. 
Vienlaikus šajos pašos dokumentos tās arī 
norāda un raksturo izvēlētos līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijus.

2. Līgumslēdzējas iestādes paziņojumā par 
līgumu norāda savas vajadzības un prasības 
un raksturo šīs vajadzības un prasības 
paziņojumā un/vai aprakstošā dokumentā. 
Vienlaikus šajos pašos dokumentos tās arī 
norāda un raksturo izvēlētos līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas galveno 
kritēriju vai kritērijus.

Or. en

Grozījums Nr. 759
Peter Simon
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Direktīvas priekšlikums
28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzējas iestādes paziņojumā par 
līgumu norāda savas vajadzības un prasības 
un raksturo šīs vajadzības un prasības 
paziņojumā un/vai aprakstošā dokumentā. 
Vienlaikus šajos pašos dokumentos tās arī 
norāda un raksturo izvēlētos līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijus.

2. Līgumslēdzējas iestādes paziņojumā par 
līgumu norāda savas vajadzības un prasības 
un raksturo šīs vajadzības un prasības 
paziņojumā un/vai aprakstošā dokumentā. 
Vienlaikus šajos pašos dokumentos tās arī 
norāda un raksturo galvenos izvēlētos 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijus.

Or. de

Grozījums Nr. 760
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzējas iestādes paziņojumā par 
līgumu norāda savas vajadzības un prasības 
un raksturo šīs vajadzības un prasības 
paziņojumā un/vai aprakstošā dokumentā. 
Vienlaikus šajos pašos dokumentos tās arī 
norāda un raksturo izvēlētos līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijus.

2. Līgumslēdzējas iestādes paziņojumā par 
līgumu norāda savas vajadzības un prasības 
un raksturo šīs vajadzības un prasības 
paziņojumā un/vai aprakstošā dokumentā. 
Vienlaikus šajos pašos dokumentos tās arī 
norāda un raksturo galvenos izvēlētos 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijus.

Or. de

Pamatojums

Būtu jānodrošina iespēja veikt nelielas korekcijas iepirkuma procedūras dokumentos attiecībā 
uz dialogu ar pretendentiem.

Grozījums Nr. 761
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Direktīvas priekšlikums
28. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kad ir beidzies piedāvājumu iesniegšanas 
termiņš un pirms piedāvājumu 
izskatīšanas, līgumslēdzējas iestādes var 
noteikt svērumu, ko piešķir līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērija 
apakšpozīcijām, kā iepriekš noteikts 
saskaņā ar 66. panta 5. punktu, ar 
nosacījumu, ka:
a) netiek mainīti līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritēriji, kas noteikti līguma 
dokumentos vai paziņojumā par līgumu;
b) tas neietver jaunus elementus, kas būtu 
skāruši piedāvājumu sagatavošanu;
c) tas nerada diskrimināciju pret vienu no 
pretendentiem.

Or. en

Pamatojums

Iepirkumu procesa racionalizēšana.

Grozījums Nr. 762
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes dalībniekiem
neatklāj piedāvātos risinājumus vai kādu 
citu konfidenciālu informāciju, ko tām 
paziņojis kandidāts, kas piedalās dialogā, ja 
nav saņemta kandidāta piekrišana. Šāda 
piekrišana nav vispārējs atbrīvojums, bet ir 
jāsniedz, atsaucoties uz konkrētu 
risinājumu vai citas konfidenciālas 
informācijas paredzēto atklāšanu.

Līgumslēdzējas iestādes dalībniekiem
nekādā gadījumā nedrīkst atklāt
piedāvātos risinājumus vai kādu citu 
konfidenciālu informāciju, ko tām 
paziņojis kandidāts, kas piedalās dialogā, ja 
nav saņemta kandidāta piekrišana, un 
šādas piekrišanas sniegšanu nedrīkst 
piemērot kā nosacījumu, kas nosaka 
dalību konkursa dialogā. Šāda piekrišana 
nav vispārējs atbrīvojums, bet ir jāsniedz, 
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atsaucoties uz konkrētu risinājumu vai citas 
konfidenciālas informācijas paredzēto 
atklāšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 763
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes dalībniekiem 
neatklāj piedāvātos risinājumus vai kādu 
citu konfidenciālu informāciju, ko tām 
paziņojis kandidāts, kas piedalās dialogā, ja 
nav saņemta kandidāta piekrišana. Šāda 
piekrišana nav vispārējs atbrīvojums, bet ir 
jāsniedz, atsaucoties uz konkrētu 
risinājumu vai citas konfidenciālas
informācijas paredzēto atklāšanu.

Saskaņā ar 18. pantu līgumslēdzējas 
iestādes dalībniekiem neatklāj piedāvātos 
risinājumus vai kādu citu konfidenciālu 
informāciju, ko tām paziņojis kandidāts, 
kas piedalās dialogā, ja nav saņemta 
kandidāta piekrišana. Šāda piekrišana nav 
vispārējs atbrīvojums, bet ir jāsniedz, 
atsaucoties uz informācijas paredzēto 
atklāšanu.

Or. en

Pamatojums

Iepirkumu procesa racionalizēšana.


