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Grozījums Nr. 764
Cornelis de Jong

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.

Līgumslēdzējām iestādēm ir iespēja
dalībniekiem atklāt kandidāta, kas 
piedalās sarunās, piedāvātos risinājumus, 
noslēdzot vienošanos vispārēja 
atbrīvojuma formā. Citu konfidenciālu 
informāciju, ko tām paziņojis kandidāts, 
kas piedalās sarunās, neatklāj, ja nav 
saņemta kandidāta piekrišana. Šāda 
piekrišana ir jāsniedz, atsaucoties uz šīs 
citas konfidenciālas informācijas paredzēto 
atklāšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 765
Marian Harkin

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 rīkojas patiesi 
labticīgi un 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 766
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējs uzņemas atbildību par 
neatbilstību šā punkta trešajai daļai.

Or. fr

Grozījums Nr. 767
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Līgumslēdzēja iestāde šādu dialogu 
turpina tik ilgi, līdz tā var noteikt 
risinājumu vai risinājumus, kas var 
nodrošināt tās vajadzību apmierināšanu.

5. Līgumslēdzēja iestāde var noteikt 
ierobežotu laikposmu dialoga risināšanai, 
norādot to paziņojumā par līgumu, vai 
turpināt šādu dialogu tik ilgi, līdz tā var 
noteikt risinājumu vai risinājumus, kas var 
nodrošināt tās vajadzību apmierināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 768
Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Līgumslēdzēja iestāde šādu dialogu 
turpina tik ilgi, līdz tā var noteikt 
risinājumu vai risinājumus, kas var 
nodrošināt tās vajadzību apmierināšanu.

5. Līgumslēdzēja iestāde var:

– noteikt ierobežotu laikposmu dialoga 
risināšanai, norādot to paziņojumā par 
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līgumu;
– vai turpināt šādu dialogu tik ilgi, līdz tā 
var noteikt risinājumu vai risinājumus, kas 
var nodrošināt tās vajadzību 
apmierināšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 769
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos piedāvājumus var precizēt, konkretizēt 
un pilnveidot pēc līgumslēdzējas iestādes 
pieprasījuma. Tomēr šāda precizēšana, 
konkretizēšana, pilnveidošana vai papildu 
informācija neizmaina būtiskus 
piedāvājuma vai publiskā iepirkuma 
aspektus, tostarp paziņojumā par līgumu 
vai aprakstošajā dokumentā izklāstītās 
vajadzības un prasības, jo izmaiņas 
minētajos aspektos, vajadzībās un 
prasībās var radīt konkurences 
izkropļojumu vai diskrimināciju.

Or. en

Pamatojums

Iepirkuma procesa racionalizēšana.

Grozījums Nr. 770
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 7. punkts – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc līgumslēdzējas iestādes pieprasījuma 
pretendentu, kas iesniedzis saimnieciski 
visizdevīgāko piedāvājumu, var lūgt 
precizēt piedāvājuma aspektus vai 
apstiprināt piedāvājumā iekļautās 
saistības, ja tas nekļūst par iemeslu 
izmaiņām būtiskos piedāvājuma vai 
uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu 
aspektos un nerada konkurences 
kropļojumu vai diskriminācijas draudus.

Or. en

Grozījums Nr. 771
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Pēc līgumslēdzējas iestādes pieprasījuma 
pretendentam, kas iesniedzis saimnieciski 
visizdevīgāko piedāvājumu saskaņā ar 
66. panta 1. punkta a) apakšpunktu, var 
lūgt precizēt piedāvājuma aspektus vai 
apstiprināt piedāvājumā iekļautās 
saistības, ja tas neizmaina būtiskus 
piedāvājuma vai publiskā iepirkuma 
aspektus, tostarp paziņojumā par līgumu 
vai aprakstošajā dokumentā izklāstītās 
vajadzības un prasības, un nerada 
konkurences izkropļojumu vai 
diskrimināciju.

Or. en

Pamatojums

Piedāvātais jaunais formulējums ir bīstams, jo tas rada iespēju līgumslēdzējām iestādēm 
izdarīt spiedienu uz pretendenta, kas iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, cenu. 
Tāpēc pašreizējais Direktīvas 2004/18/EK (29. panta 7. punkts) formulējums ir atbilstošāks, 
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ieviešot tajā nelielus pielāgojumus atbilstoši Komisijas priekšlikumā izmantotajai 
terminoloģijai.

Grozījums Nr. 772
Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Līgumslēdzējas iestādes var norādīt
dialoga dalībniekiem paredzētās godalgas 
vai maksājumus.

8. Līgumslēdzējas iestādes norāda dialoga 
dalībniekiem paredzētās godalgas vai 
maksājumus saskaņā ar līgumā 
paredzētajiem noteikumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 773
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Līgumslēdzējas iestādes var norādīt
dialoga dalībniekiem paredzētās godalgas 
vai maksājumus.

8. Līgumslēdzējas iestādes norāda dialoga 
dalībniekiem paredzētās godalgas vai 
maksājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 774
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Līgumslēdzējas iestādes var norādīt
dialoga dalībniekiem paredzētās godalgas 

8. Līgumslēdzējas iestādes norāda dialoga 
dalībniekiem paredzētās godalgas vai 
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vai maksājumus. maksājumus.

Or. en

Pamatojums

Ir grūti/neiespējami pareizi aprēķināt laiku un izmaksas, kas nepieciešamas dalībai sarunu 
procedūrās pēc sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas. Tāpēc iespēja saņemt zināmu 
kompensāciju par papildus ieguldītām pūlēm varētu piesaistīt darbuzņēmējus, kas citādi 
varētu nepiedalīties. Tam varētu būt pozitīva ietekme gan uz konkurenci, gan būvdarbu 
kvalitāti.

Grozījums Nr. 775
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29. pants svītrots
Inovācijas partnerība

1. Inovācijas partnerībās jebkurš 
ekonomikas dalībnieks var iesniegt 
dalības pieteikumu, atsaucoties uz 
iepirkuma izsludināšanas paziņojumu, lai 
izveidotu strukturētu partnerību inovatīvu 
preču, pakalpojumu vai būvdarbu 
izstrādei un šādi iegūto preču, 
pakalpojumu vai būvdarbu turpmākai 
iegādei, ar nosacījumu, ka tie atbilst 
noteiktajiem rezultātu līmeņiem un 
izmaksām.

2. Partnerība sastāv no secīgiem posmiem, 
kas atbilst pētniecības un inovācijas 
procesa soļiem, iespējams, līdz preču 
izstrādei vai pakalpojumu sniegšanai. Tā 
paredz starpposma mērķus, kas jāsasniedz 
partnerim, un atlīdzības izmaksāšanu 
atbilstīgās maksājumu daļās. 
Pamatojoties uz minētajiem mērķiem, 
līgumslēdzēja iestāde pēc katra posma var 
izlemt pārtraukt partnerību un sākt jaunu 
iepirkuma procedūru attiecībā uz 
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atlikušajiem posmiem ar nosacījumu, ka 
tā ir ieguvusi attiecīgās intelektuālā 
īpašuma tiesības.

3. Līguma slēgšanas tiesības piešķir 
saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti 
konkursa procedūrai ar sarunām, kā 
noteikts 27. pantā.

Kandidātu atlasē līgumslēdzējas iestādes 
pievērš īpašu uzmanību kritērijiem, kas 
attiecas uz pretendentu spēju un pieredzi 
pētniecības un izstrādes jomā un 
inovatīvu risinājumu izstrādes spēju. Tās 
var saskaņā ar 64. pantu ierobežot 
atbilstīgo kandidātu skaitu, ko uzaicinās 
piedalīties procedūrā.

Tikai tie ekonomikas dalībnieki, kurus 
līgumslēdzēja iestāde ir uzaicinājusi pēc 
pieprasītās informācijas novērtēšanas, var 
iesniegt pētniecības un izstrādes projektus
līgumslēdzējas iestādes norādīto vajadzību 
apmierināšanai, ko nevar izdarīt ar jau 
pieejamiem risinājumiem. Līguma 
slēgšanas tiesības piešķir, pamatojoties 
tikai uz līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritēriju „saimnieciski 
visizdevīgākais piedāvājums” saskaņā ar 
66. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

4. Partnerības uzbūve un jo īpaši tās 
dažādo posmu ilgums un vērtība 
atspoguļo ierosinātā risinājuma 
inovācijas pakāpi un to pētniecības un 
inovācijas darbību secību, kuras 
vajadzīgas, lai izstrādātu inovatīvu 
risinājumu, kāds tirgū vēl nav pieejams. 
Izrietošo piegāžu, pakalpojuma vai 
būvdarbu iegādes līguma vērtība un 
ilgums nepārsniedz atbilstošus 
ierobežojumus, ņemot vērā 
nepieciešamību atgūt izmaksas, tostarp 
tās, kas radušās, izstrādājot inovatīvo 
risinājumu, un gūt adekvātu peļņu. 

Līgumslēdzējas iestādes neizmanto 
inovācijas partnerības tā, lai traucētu, 
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ierobežotu vai izkropļotu konkurenci.

Or. fr

Grozījums Nr. 776
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29. pants svītrots
Inovācijas partnerība
1. Inovācijas partnerībās jebkurš 
ekonomikas dalībnieks var iesniegt 
dalības pieteikumu, atsaucoties uz 
iepirkuma izsludināšanas paziņojumu, lai 
izveidotu strukturētu partnerību inovatīvu 
preču, pakalpojumu vai būvdarbu 
izstrādei un šādi iegūto preču, 
pakalpojumu vai būvdarbu turpmākai 
iegādei, ar nosacījumu, ka tie atbilst 
noteiktajiem rezultātu līmeņiem un 
izmaksām.
2. Partnerība sastāv no secīgiem posmiem, 
kas atbilst pētniecības un inovācijas 
procesa soļiem, iespējams, līdz preču 
izstrādei vai pakalpojumu sniegšanai. Tā 
paredz starpposma mērķus, kas jāsasniedz 
partnerim, un atlīdzības izmaksāšanu 
atbilstīgās maksājumu daļās. 
Pamatojoties uz minētajiem mērķiem, 
līgumslēdzēja iestāde pēc katra posma var 
izlemt pārtraukt partnerību un sākt jaunu 
iepirkuma procedūru attiecībā uz 
atlikušajiem posmiem ar nosacījumu, ka 
tā ir ieguvusi attiecīgās intelektuālā 
īpašuma tiesības.

3. Līguma slēgšanas tiesības piešķir 
saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti 
konkursa procedūrai ar sarunām, kā 
noteikts 27. pantā.
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Kandidātu atlasē līgumslēdzējas iestādes 
pievērš īpašu uzmanību kritērijiem, kas 
attiecas uz pretendentu spēju un pieredzi 
pētniecības un izstrādes jomā un 
inovatīvu risinājumu izstrādes spēju. Tās 
var saskaņā ar 64. pantu ierobežot 
atbilstīgo kandidātu skaitu, ko uzaicinās 
piedalīties procedūrā.

Tikai tie ekonomikas dalībnieki, kurus 
līgumslēdzēja iestāde ir uzaicinājusi pēc 
pieprasītās informācijas novērtēšanas, var 
iesniegt pētniecības un izstrādes projektus 
līgumslēdzējas iestādes norādīto vajadzību 
apmierināšanai, ko nevar izdarīt ar jau 
pieejamiem risinājumiem. Līguma 
slēgšanas tiesības piešķir, pamatojoties 
tikai uz līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritēriju „saimnieciski 
visizdevīgākais piedāvājums” saskaņā ar 
66. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

4. Partnerības uzbūve un jo īpaši tās 
dažādo posmu ilgums un vērtība 
a t s p o g u ļ o  ierosinātā risinājuma 
inovācijas pakāpi un to pētniecības un 
inovācijas darbību s e c ī b u ,  kuras 
vajadzīgas, lai izstrādātu inovatīvu 
risinājumu, kāds tirgū vēl nav pieejams. 
Izrietošo piegāžu, pakalpojuma vai 
būvdarbu iegādes līguma vērtība un 
ilgums nepārsniedz atbilstošus 
ierobežojumus, ņemot vērā 
nepieciešamību atgūt izmaksas, tostarp 
tās, kas radušās, izstrādājot inovatīvo 
risinājumu, un gūt adekvātu peļņu. 

Līgumslēdzējas iestādes neizmanto 
inovācijas partnerības tā, lai traucētu, 
ierobežotu vai izkropļotu konkurenci.

Or. en

Grozījums Nr. 777
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann
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Direktīvas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Inovācijas partnerībās jebkurš 
ekonomikas dalībnieks var iesniegt dalības 
pieteikumu, atsaucoties uz iepirkuma
izsludināšanas paziņojumu, lai izveidotu 
strukturētu partnerību inovatīvu preču, 
pakalpojumu vai būvdarbu izstrādei un šādi 
iegūto preču, pakalpojumu vai būvdarbu 
turpmākai iegādei, ar nosacījumu, ka tie 
atbilst noteiktajiem rezultātu līmeņiem un 
izmaksām.

1. Inovācijas partnerībās jebkurš 
ekonomikas dalībnieks var iesniegt dalības 
pieteikumu, atsaucoties uz iepirkuma 
izsludināšanas paziņojumu, lai izveidotu 
strukturētu partnerību inovatīvu preču, 
pakalpojumu vai būvdarbu izstrādei un šādi 
iegūto preču, pakalpojumu vai būvdarbu 
turpmākai iegādei, ar nosacījumu, ka tie 
atbilst noteiktajiem rezultātu līmeņiem un 
izmaksām. Līguma par inovācijas 
partnerības izveidi slēgšanas tiesības 
piešķir, pamatojoties tikai uz līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriju
„saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums” saskaņā ar 66. panta 
1. punkta a) apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Iepirkuma procesa racionalizēšana un jaunās inovācijas partnerību procedūras uzlabošana.

Grozījums Nr. 778
Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 2. punkts– 1. a un 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Intelektuālā īpašuma tiesības piešķir tikai 
tādam nolūkam, lai līgumslēdzēja iestāde 
varētu turpināt darbību balstoties uz 
iepriekšējo posmu iznākumu, saskaņā ar 
partnerības mērķi, ja procedūras laikā 
nomainās darbuzņēmējs, lai ierobežotu 
tiesību iegūšanas ietekmi attiecībā uz 
uzņēmumu, kas ir aizstāts.
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Klauzulās par intelektuālā īpašuma 
tiesībām skaidri nosaka visu pušu tiesības 
un pienākumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 779
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Partnerība sastāv no secīgiem posmiem, 
kas atbilst pētniecības un inovācijas 
procesa soļiem, iespējams, līdz preču 
izstrādei vai pakalpojumu sniegšanai. Tā 
paredz starpposma mērķus, kas jāsasniedz 
partnerim, un atlīdzības izmaksāšanu 
atbilstīgās maksājumu daļās. Pamatojoties 
uz minētajiem mērķiem, līgumslēdzēja 
iestāde pēc katra posma var izlemt 
pārtraukt partnerību un sākt jaunu 
iepirkuma procedūru attiecībā uz 
atlikušajiem posmiem ar nosacījumu, ka tā 
ir ieguvusi attiecīgās intelektuālā īpašuma 
tiesības.

2. Partnerība sastāv no secīgiem posmiem, 
kas atbilst pētniecības un inovācijas 
procesa soļiem, kas var ietvert preču 
izstrādi vai pakalpojumu sniegšanu, vai 
būvdarbu pabeigšanu. Partnerība nosaka
starpposma mērķus, kas jāsasniedz 
partnerim, un atlīdzību atbilstīgās 
maksājumu daļās. Pamatojoties uz 
minētajiem mērķiem, līgumslēdzēja iestāde 
pēc katra posma var izlemt pārtraukt 
partnerību un sākt jaunu iepirkuma 
procedūru attiecībā uz atlikušajiem 
posmiem ar nosacījumu, ka līgumslēdzēja 
iestāde ir norādījusi iepirkuma 
dokumentācijā nosacījumus, kurus 
ievērojot tā var izmantot šo iespēju, lai 
pārtrauktu partnerību.

Or. en

Pamatojums

Iepirkuma procesa racionalizēšana un inovācijas partnerību procedūras uzlabošana.

Grozījums Nr. 780
Marian Harkin

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

2. Partnerība sastāv no secīgiem posmiem, 
kas atbilst pētniecības un inovācijas 
procesa soļiem, iespējams, līdz preču 
izstrādei vai pakalpojumu sniegšanai. Tā 
paredz starpposma mērķus, kas jāsasniedz 
partnerim, un atlīdzības izmaksāšanu 
atbilstīgās maksājumu daļās. Pamatojoties 
uz minētajiem mērķiem, līgumslēdzēja 
iestāde pēc katra posma var izlemt 
pārtraukt partnerību un sākt jaunu 
iepirkuma procedūru attiecībā uz 
atlikušajiem posmiem ar nosacījumu, ka
tā ir ieguvusi attiecīgās intelektuālā 
īpašuma tiesības.

2. Partnerība sastāv no secīgiem posmiem, 
kas atbilst pētniecības un inovācijas 
procesa soļiem, iespējams, līdz preču 
izstrādei vai pakalpojumu sniegšanai. Tā 
paredz starpposma mērķus, kas jāsasniedz 
partnerim, un atlīdzības izmaksāšanu 
atbilstīgās maksājumu daļās. Pamatojoties 
uz minētajiem mērķiem, līgumslēdzēja 
iestāde pēc katra posma var izlemt 
pārtraukt partnerību un sākt jaunu 
iepirkuma procedūru attiecībā uz 
atlikušajiem posmiem.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešami precizējumi par šīs jaunās procedūras pārvaldību, lai sekmētu inovāciju un 
izvairītos no pielāgotas izvēles: 1) kā noteikt intelektuālā īpašuma tiesību vērtību; (kāds būs 
komerctirgus mērogs); 2) pārāk nekonkrēta definīcija; 3) iestādes, kuras piešķir līguma 
slēgšanas tiesības, aizvien vairāk piesaistīs (zinošus) privātā tirgus dalībniekus, nevis 
izmantos iekšējo nodaļu resursus; 4) precizēt procedūras definīciju; 5) kam turpmāk piederēs 
intelektuālā īpašuma tiesības?

Grozījums Nr. 781
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Līguma slēgšanas tiesības piešķir 
saskaņā ar šo punktu.
Iepirkuma dokumentācijā līgumslēdzējas 
iestādes norāda, kuri elementi nosaka 
minimālās izpildāmās prasības. Rādītāji ir 
pietiekami precīzi, lai ekonomikas 
dalībnieki varētu identificēt iepirkuma 
dabu un mērogu un pieņemt lēmumu par 
to, vai pieprasīt iespēju piedalīties 
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procedūrā.
Minimālais termiņš dalības pieprasījumu 
saņemšanai ir 30 dienas no dienas, kad 
tika nosūtīts paziņojums par līgumu, vai 
arī, ja iepriekšēju paziņojumu par 
informāciju izmanto kā līdzekli 
uzaicinājumam iesniegt piedāvājumus, 
30 dienas no dienas, kad tika nosūtīts 
uzaicinājums apstiprināt ieinteresētību. 
Minimālais termiņš sākotnējo 
piedāvājumu saņemšanai ir 30 dienas no 
dienas, kad tika nosūtīts uzaicinājums.
Līgumslēdzējas iestādes pārrunā ar 
pretendentiem sākotnējos un visus 
turpmākos iesniegtos piedāvājumus, lai 
uzlabotu saturu un nodrošinātu, ka šie 
piedāvājumi labāk atbilst iepirkuma 
dokumentācijā noteiktajiem līguma 
piešķiršanas kritērijiem.
Pārrunu laikā līgumslēdzējas iestādes 
nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret 
visiem pretendentiem. Šim nolūkam tās 
nesniedz informāciju diskriminējošā 
veidā, kas varētu atsevišķiem 
pretendentiem radīt priekšrocības 
attiecībā pret pārējiem pretendentiem. 
Līgumslēdzējas iestādes īpašu uzmanību 
pievērš tam, lai nodrošinātu, ka visi 
pretendenti, kuru piedāvājumi nav 
noraidīti, būtu rakstveidā informēti par 
jebkādām izmaiņām jebkuras iepirkuma 
dokumentācijas tehniskajās specifikācijās, 
izņemot attiecībā uz minimālo prasību 
noteikšanu, paredzot pietiekami daudz 
laika, lai attiecīgie pretendenti varētu 
veikt izmaiņas un atkārtoti iesniegt 
labotos piedāvājumus pēc šo izmaiņu 
veikšanas.
Saskaņā ar 18. pantu līgumslēdzējas 
iestādes neatklāj citiem dalībniekiem 
kandidāta, kas piedalās sarunās, atklātu 
konfidenciālu informāciju bez viņa 
atļaujas. Šāda piekrišana nav vispārējs 
atbrīvojums, bet ir jāsniedz, atsaucoties uz 
konkrētas informācijas paredzēto 
atklāšanu.
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Sarunas nav attiecināmas uz 
minimālajām prasībām un līguma 
piešķiršanas kritērijiem.
Kad ir beidzies piedāvājumu iesniegšanas 
termiņš un pirms uzsākt to izskatīšanu, 
līgumslēdzējas iestādes var noteikt līguma 
piešķiršanas kritērija, kas noteikts 
iepriekš saskaņā ar 66. panta 5. punktu, 
apakšvirsrakstiem noteikto svērumu, ja:
– nav mainīti līguma dokumentācijā vai 
paziņojumā par līgumu izklāstītie līguma 
piešķiršanas kritēriji;
a) tas nav attiecināms uz jauniem 
elementiem, kas būtu ietekmējuši 
piedāvājumu sagatavošanu;
b) tas nerada diskrimināciju attiecībā pret 
kādu no pretendentiem.
Inovācijas partnerības procedūras var 
norisināties secīgos posmos, lai 
samazinātu to piedāvājumu skaitu, par 
kuriem būtu risināmas sarunas, 
piemērojot paziņojumā par līgumu, 
uzaicinājumā apstiprināt ieinteresētību 
vai iepirkuma dokumentācijā noteiktos 
līguma piešķiršanas kritērijus. 
Paziņojumā par līgumu, uzaicinājumā 
apstiprināt ieinteresētību vai iepirkuma 
dokumentācijā līgumslēdzēja iestāde 
skaidri norāda, vai tā izmantos šo iespēju.

Or. en

Pamatojums

Galvenais grozījums attiecībā uz inovācijas partnerībām piesaista procedūru konkurētspējas 
procedūrai ar sarunām, tomēr pieļauj vairāk sarunu iespējas inovācijas partnerību gadījumā, 
ja tās ir nepieciešamas tādiem iepirkuma veidiem, kuriem ir piemērojama jaunā procedūra; 
tas paskaidro, kāpēc ir attiecināmas tikai atsevišķas svarīgākās 27. panta daļas 
pārredzamības un taisnīguma nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 782
Marian Harkin
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Direktīvas priekšlikums
29. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Līguma slēgšanas tiesības piešķir 
saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti 
konkursa procedūrai ar sarunām, kā 
noteikts 27. pantā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 783
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kandidātu atlasē līgumslēdzējas iestādes 
pievērš īpašu uzmanību kritērijiem, kas 
attiecas uz pretendentu spēju un pieredzi
pētniecības un izstrādes jomā un inovatīvu 
risinājumu izstrādes spēju. Tās var saskaņā 
ar 64. pantu ierobežot atbilstīgo kandidātu 
skaitu, ko uzaicinās piedalīties procedūrā.

Kandidātu atlasē līgumslēdzējas iestādes 
pievērš īpašu uzmanību kritērijiem, kas 
attiecas uz kandidātu spēju pētniecības un 
izstrādes jomā un inovatīvu risinājumu
izstrādes spēju. Tās var saskaņā ar 
64. pantu ierobežot atbilstīgo kandidātu 
skaitu, ko uzaicinās piedalīties procedūrā.

Or. en

Pamatojums

Uzlabojumi inovācijas partnerību procedūrā uzlabo tās pieejamību jo īpaši inovatīviem 
MVU.

Grozījums Nr. 784
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tikai tie ekonomikas dalībnieki, kurus Tikai tie ekonomikas dalībnieki, kurus 
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līgumslēdzēja iestāde ir uzaicinājusi pēc 
pieprasītās informācijas novērtēšanas, var 
iesniegt pētniecības un izstrādes projektus 
līgumslēdzējas iestādes norādīto vajadzību 
apmierināšanai, ko nevar izdarīt ar jau 
pieejamiem risinājumiem. Līguma 
slēgšanas tiesības piešķir, pamatojoties 
tikai uz līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritēriju „saimnieciski 
visizdevīgākais piedāvājums” saskaņā ar 
66. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

līgumslēdzēja iestāde ir uzaicinājusi pēc 
pieprasītās informācijas novērtēšanas, var 
iesniegt pētniecības un izstrādes projektus 
līgumslēdzējas iestādes norādīto vajadzību 
apmierināšanai, ko nevar izdarīt ar jau 
pieejamiem risinājumiem.

Or. en

Pamatojums

Jau minēts iepriekšējos grozījumos attiecībā uz inovācijas partnerībām.

Grozījums Nr. 785
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Partnerības uzbūve un jo īpaši tās 
dažādo posmu ilgums un vērtība atspoguļo 
ierosinātā risinājuma inovācijas pakāpi un 
to pētniecības un inovācijas darbību secību, 
kuras vajadzīgas, lai izstrādātu inovatīvu 
risinājumu, kāds tirgū vēl nav pieejams. 
Izrietošo piegāžu, pakalpojuma vai 
būvdarbu iegādes līguma vērtība un 
ilgums nepārsniedz atbilstošus 
ierobežojumus, ņemot vērā 
nepieciešamību atgūt izmaksas, tostarp 
tās, kas radušās, izstrādājot inovatīvo 
risinājumu, un gūt adekvātu peļņu.

4. Līgumslēdzēja iestāde nodrošina, ka 
partnerības uzbūve un jo īpaši tās dažādo 
posmu ilgums un vērtība atspoguļo 
ierosinātā risinājuma inovācijas pakāpi un 
to pētniecības un inovācijas darbību secību, 
kuras vajadzīgas, lai izstrādātu inovatīvu 
risinājumu, kāds tirgū vēl nav pieejams. 
Piegāžu, pakalpojumu vai būvdarbu 
aplēstā vērtība nav nesamērīga attiecībā 
pret ieguldījumiem, kas nepieciešami to 
attīstībai.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina, ka inovācijas partnerību pielietojums atbilst minētās jaunās 
procedūras pamatmērķim un tās nodrošina ieguldīto līdzekļu lietderību.
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Grozījums Nr. 786
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes neizmanto 
inovācijas partnerības tā, lai traucētu, 
ierobežotu vai izkropļotu konkurenci.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Jau minēts iepriekš citā grozījumā par inovācijas partnerībām.

Grozījums Nr. 787
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
29.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29.a pants
Pakalpojuma vaučera sistēma

Piedāvājot publiskos pakalpojumus, 
līgumslēdzējas iestādes var izmantot 
pakalpojuma vaučeru sistēmu, lai dotu 
klientiem iespēju brīvi izvēlēties 
pakalpojuma sniedzēju. Līgumslēdzēja 
iestāde nosaka pakalpojuma vaučera 
vērtību, kā arī pakalpojumus, attiecībā uz 
kuriem to var izmantot, un klientus, kas to 
var izmantot.
Līgumslēdzēja iestāde var noteikt 
prasības, kuras pakalpojuma sniedzējam 
ir jāizpilda, lai to iekļautu pakalpojumu 
vaučeru sistēmā. Šīm prasībām ir jābūt 
nediskriminējošām un samērīgām ar 
pakalpojuma priekšmetu. Sistēmā ir 
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jāiekļauj visi pakalpojuma sniedzēji, kas 
atbilst prasībām. Pakalpojuma sniedzēju 
sarakstam ir jābūt publiski pieejamam.
Līgumslēdzēja iestāde var izvēlēties 
pakalpojumu vaučeru sistēmā 
iekļaujamos pakalpojuma sniedzējus arī 
ar šajā direktīvā paredzētās procedūras 
starpniecību.
Klients var izvēlēties jebkuru no 
pakalpojumu vaučeru sistēmā 
iekļautajiem pakalpojuma sniedzējiem vai 
izvēlēties neizmantot šo sistēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 788
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var noteikt, ka 
līgumslēdzējas iestādes publisku līgumu 
slēgšanas tiesības var piešķirt sarunu 
procedūrā bez iepriekšējas publicēšanas 
tikai 2.–5. punktā paredzētos gadījumos.

1. Dalībvalstis var noteikt, ka 
līgumslēdzējas iestādes publisku līgumu 
slēgšanas tiesības var piešķirt sarunu 
procedūrā bez iepriekšējas publicēšanas 
tikai 2.–5. punktā paredzētos gadījumos.
Līgumslēdzējas iestādes nedrīkst izmantot 
sarunu procedūru bez reklamēšanas tikai 
būvdarbu, piegāžu un pakalpojumu cenas 
pārrunāšanas nolūkam.

Or. fr

Grozījums Nr. 789
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var noteikt, ka 
līgumslēdzējas iestādes publisku līgumu 
slēgšanas tiesības var piešķirt sarunu 
procedūrā bez iepriekšējas publicēšanas 
tikai 2.–5. punktā paredzētos gadījumos.

1. Dalībvalstis var noteikt, ka 
līgumslēdzējas iestādes publisku līgumu 
slēgšanas tiesības var piešķirt sarunu 
procedūrā bez iepriekšējas publicēšanas.
Visos pārējos gadījumos šo procedūru nav 
atļauts izmantot.

Or. en

Pamatojums

Iepirkuma procesa racionalizēšana.

Grozījums Nr. 790
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var noteikt, ka 
līgumslēdzējas iestādes publisku līgumu 
slēgšanas tiesības var piešķirt sarunu 
procedūrā bez iepriekšējas publicēšanas 
tikai 2.–5. punktā paredzētos gadījumos.

1. Dalībvalstis var noteikt, ka 
līgumslēdzējas iestādes publisku līgumu 
slēgšanas tiesības var piešķirt sarunu 
procedūrā bez iepriekšējas publicēšanas 
tikai 2.–5. punktā paredzētos gadījumos, ja 
līguma vērtība nepārsniedz EUR 500 000 
publisku būvdarbu līgumu gadījumā un 
EUR 100 000 publisku pakalpojumu 
līgumu gadījumā.

Or. it

Grozījums Nr. 791
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

2. Sarunu procedūra bez iepriekšējas 
publicēšanas var būt paredzēta attiecībā uz 
publiskiem būvdarbu līgumiem, 
publiskiem piegādes līgumiem un 
publiskiem pakalpojumu līgumiem jebkurā 
no šiem gadījumiem:

2. Sarunu procedūra bez iepriekšējas 
publicēšanas var būt izmantota attiecībā uz 
publiskiem būvdarbu līgumiem, 
publiskiem piegādes līgumiem un 
publiskiem pakalpojumu līgumiem jebkurā 
no šiem gadījumiem:

Or. en

Pamatojums

Iepirkuma procesa racionalizēšana.

Grozījums Nr. 792
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja atklātā vai slēgtā procedūrā nav 
iesniegti piedāvājumi vai nav iesniegti 
piemēroti piedāvājumi vai pieteikumi, ar 
noteikumu, ka līguma sākotnējie 
nosacījumi nav būtiski mainīti un ka 
Komisijai vai saskaņā ar 84. pantu 
norīkotajai valsts pārraudzības struktūrai 
pēc pieprasījuma nosūtīts ziņojums;

a) ja atklātā procedūrā, slēgtā procedūrā 
vai sarunu procedūrā ar iepriekšēju 
publicēšanu nav iesniegti piedāvājumi vai 
nav iesniegti piemēroti piedāvājumi vai 
pieteikumi, ar noteikumu, ka līguma 
sākotnējie nosacījumi nav būtiski mainīti;

Or. en

Pamatojums

Pārāk birokrātisks; šo izmaiņu vienīgais mērķis bija vienkāršot, lai uzlabotu rentabilitāti.

Grozījums Nr. 793
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

a) ja atklātā vai slēgtā procedūrā nav 
iesniegti piedāvājumi vai nav iesniegti 
piemēroti piedāvājumi vai pieteikumi, ar 
noteikumu, ka līguma sākotnējie 
nosacījumi nav būtiski mainīti un ka 
Komisijai vai saskaņā ar 84. pantu 
norīkotajai valsts pārraudzības struktūrai 
pēc pieprasījuma nosūtīts ziņojums;

a) ja atklātā vai slēgtā procedūrā nav 
iesniegti piedāvājumi vai nav iesniegti 
piemēroti piedāvājumi vai pieteikumi, ar 
noteikumu, ka līguma sākotnējie 
nosacījumi nav būtiski mainīti;

Or. de

Pamatojums

Neskaidrais ziņošanas pienākuma formulējums radītu nevajadzīgu birokrātiju un nesamērīgus 
pienākumus līgumslēdzējām iestādēm, jo īpaši ņemot vērā, ka ir jābūt tikai vienai valsts 
struktūrai.

Grozījums Nr. 794
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Anna 
Maria Corazza Bildt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja atklātā vai slēgtā procedūrā nav 
iesniegti piedāvājumi vai nav iesniegti 
piemēroti piedāvājumi vai pieteikumi, ar 
noteikumu, ka līguma sākotnējie 
nosacījumi nav būtiski mainīti un ka 
Komisijai vai saskaņā ar 84. pantu 
norīkotajai valsts pārraudzības struktūrai 
pēc pieprasījuma nosūtīts ziņojums;

a) ja atklātā vai slēgtā procedūrā nav 
iesniegti piedāvājumi vai nav iesniegti 
piemēroti piedāvājumi vai pieteikumi, ar 
noteikumu, ka līguma sākotnējie 
nosacījumi nav būtiski mainīti un ka 
Komisijai vai valsts kompetentajai
struktūrai pēc pieprasījuma nosūtīts 
ziņojums;

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais grozījums ir saistīts ar ierosinātajiem grozījumiem 84. pantā.
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Grozījums Nr. 795
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja atklātā vai slēgtā procedūrā nav 
iesniegti piedāvājumi vai nav iesniegti 
piemēroti piedāvājumi vai pieteikumi, ar 
noteikumu, ka līguma sākotnējie 
nosacījumi nav būtiski mainīti un ka 
Komisijai vai saskaņā ar 84. pantu 
norīkotajai valsts pārraudzības struktūrai 
pēc pieprasījuma nosūtīts ziņojums;

a) ja atklātā vai slēgtā procedūrā nav 
iesniegti piedāvājumi vai nav iesniegti 
piemēroti piedāvājumi vai pieteikumi, ar 
noteikumu, ka līguma sākotnējie 
nosacījumi nav mainīti;

Or. it

Grozījums Nr. 796
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja atklātā vai slēgtā procedūrā nav 
iesniegti piedāvājumi vai nav iesniegti 
piemēroti piedāvājumi vai pieteikumi, ar 
noteikumu, ka līguma sākotnējie 
nosacījumi nav būtiski mainīti un ka 
Komisijai vai saskaņā ar 84. pantu 
norīkotajai valsts pārraudzības struktūrai 
pēc pieprasījuma nosūtīts ziņojums;

a) atklātā vai slēgtā procedūrā nav iesniegti 
piedāvājumi vai nav iesniegti piemēroti 
piedāvājumi vai pieteikumi, ar noteikumu, 
ka līguma sākotnējie nosacījumi nav 
būtiski mainīti;

Or. en

Grozījums Nr. 797
Peter Simon

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



AM\908712LV.doc 25/169 PE492.859v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja atklātā vai slēgtā procedūrā nav 
iesniegti piedāvājumi vai nav iesniegti 
piemēroti piedāvājumi vai pieteikumi, ar 
noteikumu, ka līguma sākotnējie 
nosacījumi nav būtiski mainīti un ka 
Komisijai vai saskaņā ar 84. pantu 
norīkotajai valsts pārraudzības struktūrai 
pēc pieprasījuma nosūtīts ziņojums;

a) ja atklātā vai slēgtā procedūrā nav 
iesniegti piedāvājumi vai nav iesniegti 
piemēroti piedāvājumi vai pieteikumi, ar 
noteikumu, ka līguma sākotnējie 
nosacījumi nav mainīti;

Or. de

Grozījums Nr. 798
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja atklātā vai slēgtā procedūrā nav 
iesniegti piedāvājumi vai nav iesniegti 
piemēroti piedāvājumi vai pieteikumi, ar 
noteikumu, ka līguma sākotnējie 
nosacījumi nav būtiski mainīti un ka 
Komisijai vai saskaņā ar 84. pantu 
norīkotajai valsts pārraudzības struktūrai 
pēc pieprasījuma nosūtīts ziņojums;

a) atklātā vai slēgtā procedūrā nav iesniegti 
piedāvājumi vai nav iesniegti piemēroti 
piedāvājumi vai pieteikumi, ar noteikumu, 
ka līguma sākotnējie nosacījumi nav 
būtiski mainīti un ka Komisijai nosūtīts 
ziņojums;

Or. en

Grozījums Nr. 799
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja iepirkuma mērķis ir mākslas darba 
radīšana vai iegūšana;

b) ja māksliniecisku iemeslu dēļ līgumu 
var piešķirt tikai konkrētam ekonomikas 
dalībniekam;
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Or. en

Pamatojums

Sarunu procedūras bez iepriekšējas publicēšanas ierobežota izmantošana, attiecinot to tikai 
uz mākslu, ir pārāk sašaurināta pieeja. Attiecīgo publiskā iepirkuma līgumu nevar attiecināt 
uz mākslas darbu, tomēr tas neapšaubāmi var būt māksliniecisks pēc dabas (t. i., 
mākslinieciskā darbība, koncerts).

Grozījums Nr. 800
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) nav konkurences tehnisku iemeslu dēļ; svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 801
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) nav konkurences tehnisku iemeslu dēļ; i) nav konkurences tehnisku vai tiesisku
iemeslu dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 802
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts – i punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) nav konkurences tehnisku iemeslu dēļ; i) nav konkurences tehnisku vai tiesisku
iemeslu dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 803
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) nav konkurences tehnisku iemeslu dēļ; i) nav konkurences tehnisku vai tiesisku
iemeslu dēļ;

Or. de

Pamatojums

Šis papildinājums būs attiecināms arī uz gadījumiem, ja līgumslēdzējai iestādei ir 
nepieciešama ēka konkrētā vietā un īpašnieks to pārdos tikai tādā gadījumā, ja viņam piešķirs 
būvdarbu līgumu.

Grozījums Nr. 804
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts – i daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) nav konkurences tehnisku iemeslu dēļ; i) nav konkurences tiesisku vai tehnisku 
iemeslu dēļ;

Or. de

Grozījums Nr. 805
Marc Tarabella
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Direktīvas priekšlikums
30. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) citu ekskluzīvu tiesību aizsardzības dēļ; iii) citu ekskluzīvu tiesību aizsardzības dēļ, 
tostarp prioritāte attiecībā pret īpašumu;

Or. fr

Grozījums Nr. 806
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

šis izņēmums ir piemērojams tikai tad, ja 
nav nevienas saprātīgas alternatīvas vai 
aizstājēja un ja konkurences trūkumu 
nerada iepirkuma raksturlielumu mākslīga 
sašaurināšana;

šis izņēmums ir piemērojams tikai tad, ja 
konkurences trūkumu nerada iepirkuma 
raksturlielumu mākslīga sašaurināšana;

Or. de

Grozījums Nr. 807
Evelyne Gebhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

šis izņēmums ir piemērojams tikai tad, ja 
nav nevienas saprātīgas alternatīvas vai 
aizstājēja un ja konkurences trūkumu 
nerada iepirkuma raksturlielumu mākslīga 
sašaurināšana;

šis izņēmums ir piemērojams tikai tad, ja 
konkurences trūkumu nerada iepirkuma 
raksturlielumu mākslīga sašaurināšana;

Or. de
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Grozījums Nr. 808
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ciktāl tas noteikti vajadzīgs — ja 
ārkārtējas steidzamības dēļ, ko izraisījusi 
nepārvarama vara, nav iespējams ievērot 
termiņus, kas noteikti atklātām 
procedūrām, slēgtām procedūrām vai 
konkursa procedūrām ar sarunām; apstākļi, 
uz kuriem atsaucas, lai pamatotu ārkārtēju 
steidzamību, nekādā gadījumā nedrīkst būt 
attiecināmi uz līgumslēdzēju iestādi;

d) ciktāl tas noteikti vajadzīgs — ja 
ārkārtējas steidzamības dēļ un 
līgumslēdzēja iestāde nav varējusi 
paredzēt, nav iespējams ievērot termiņus, 
kas noteikti atklātām procedūrām, slēgtām 
procedūrām vai konkursa procedūrām ar 
sarunām; apstākļi, uz kuriem atsaucas, lai 
pamatotu ārkārtēju steidzamību, nekādā 
gadījumā nedrīkst būt attiecināmi uz 
līgumslēdzēju iestādi;

Or. en

Grozījums Nr. 809
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ciktāl tas noteikti vajadzīgs — ja 
ārkārtējas steidzamības dēļ, ko izraisījusi 
nepārvarama vara, nav iespējams ievērot 
termiņus, kas noteikti atklātām 
procedūrām, slēgtām procedūrām vai 
konkursa procedūrām ar sarunām; apstākļi, 
uz kuriem atsaucas, lai pamatotu ārkārtēju 
steidzamību, nekādā gadījumā nedrīkst būt 
attiecināmi uz līgumslēdzēju iestādi;

d) ciktāl tas noteikti vajadzīgs — ja 
ārkārtējas steidzamības dēļ nav iespējams 
ievērot termiņus, kas noteikti atklātām 
procedūrām, slēgtām procedūrām vai 
konkursa procedūrām ar sarunām; apstākļi, 
uz kuriem atsaucas, lai pamatotu ārkārtēju 
steidzamību, nekādā gadījumā nedrīkst būt 
attiecināmi uz līgumslēdzēju iestādi;

Or. en

Pamatojums

Par ārkārtēju steidzamību būtu jāuzskata ne tikai nepārvarama vara.
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Grozījums Nr. 810
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ciktāl tas noteikti vajadzīgs — ja 
ārkārtējas steidzamības dēļ, ko izraisījusi 
nepārvarama vara, nav iespējams ievērot 
termiņus, kas noteikti atklātām 
procedūrām, slēgtām procedūrām vai 
konkursa procedūrām ar sarunām; apstākļi, 
uz kuriem atsaucas, lai pamatotu ārkārtēju 
steidzamību, nekādā gadījumā nedrīkst būt 
attiecināmi uz līgumslēdzēju iestādi;

d) ciktāl tas noteikti vajadzīgs — ja 
ārkārtējas steidzamības dēļ, ko izraisījuši 
notikumi, kurus līgumslēdzēja iestāde nav 
varējusi paredzēt, nav iespējams ievērot 
termiņus, kas noteikti atklātām 
procedūrām, slēgtām procedūrām vai 
konkursa procedūrām ar sarunām; apstākļi, 
uz kuriem atsaucas, lai pamatotu ārkārtēju 
steidzamību, nekādā gadījumā nedrīkst būt 
attiecināmi uz līgumslēdzēju iestādi;

Or. en

Pamatojums

Iepirkuma procesa racionalizēšana.

Grozījums Nr. 811
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ciktāl tas noteikti vajadzīgs — ja 
ārkārtējas steidzamības dēļ, ko izraisījusi 
nepārvarama vara, nav iespējams ievērot 
termiņus, kas noteikti atklātām 
procedūrām, slēgtām procedūrām vai 
konkursa procedūrām ar sarunām; apstākļi, 
uz kuriem atsaucas, lai pamatotu ārkārtēju 
steidzamību, nekādā gadījumā nedrīkst būt 
attiecināmi uz līgumslēdzēju iestādi;

d) ciktāl tas noteikti vajadzīgs — ja 
ārkārtējas steidzamības dēļ, ko izraisījuši 
notikumi, kurus līgumslēdzēja iestāde nav 
varējusi paredzēt, nav iespējams ievērot 
termiņus, kas noteikti atklātām 
procedūrām, slēgtām procedūrām vai 
konkursa procedūrām ar sarunām; apstākļi, 
uz kuriem atsaucas, lai pamatotu ārkārtēju 
steidzamību, nekādā gadījumā nedrīkst būt 
attiecināmi uz līgumslēdzēju iestādi;

Or. de



AM\908712LV.doc 31/169 PE492.859v01-00

LV

Grozījums Nr. 812
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 2. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) ja ekonomikas dalībnieks ierosina 
inovācijas partnerību līgumslēdzējai 
iestādei, lai izveidotu strukturētu 
partnerību inovatīvu preču, pakalpojumu 
vai būvdarbu izstrādei un šādi iegūto 
preču, pakalpojumu vai būvdarbu 
turpmākai iegādei, ar nosacījumu, ka tie 
atbilst noteiktajiem rezultātu līmeņiem un 
izmaksām.

Or. fr

Grozījums Nr. 813
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ir neatbilstīgs vai nepieņemams un – ir neatbilstīgs vai nepieņemams vai

Or. en

Grozījums Nr. 814
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) attiecībā uz papildu piegādēm, ko veic 
sākotnējais piegādātājs un kas paredzētas 

b) attiecībā uz papildu piegādēm, ko veic 
sākotnējais piegādātājs un kas paredzētas 
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vai nu parasto piegāžu vai iekārtu daļējai 
aizstāšanai, vai esošo piegāžu vai iekārtu 
papildināšanai, ja piegādātāja maiņas dēļ 
līgumslēdzējai iestādei vajadzētu iegādāties 
materiālus ar atšķirīgiem tehniskiem 
parametriem un tas radītu nesaderību vai 
nesamērīgas tehniskas grūtības 
ekspluatācijā un apkopē; šādu līgumu, kā 
arī atkārtotu līgumu termiņš parasti 
nepārsniedz trīs gadus;

vai nu parasto piegāžu vai iekārtu daļējai 
aizstāšanai, vai esošo piegāžu vai iekārtu 
papildināšanai, ja piegādātāja maiņas dēļ 
līgumslēdzējai iestādei vajadzētu iegādāties 
materiālus ar atšķirīgiem tehniskiem 
parametriem un tas radītu nesaderību vai 
nesamērīgas tehniskas grūtības 
ekspluatācijā un apkopē; šādu līgumu, kā 
arī atkārtotu līgumu termiņš parasti 
nepārsniedz četrus gadus;

Or. en

Grozījums Nr. 815
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Sarunu procedūru bez iepriekšējas 
publicēšanas var paredzēt attiecībā uz 
publiskiem pakalpojumu līgumiem, ja 
attiecīgais līgums izriet no metu konkursa, 
kas organizēts saskaņā ar šo direktīvu, un 
ja tas atbilstīgi piemērojamiem 
noteikumiem ir jāpiešķir minētā metu 
konkursa uzvarētājam vai vienam no 
uzvarētājiem; pēdējā minētajā gadījumā 
visi uzvarētāji jāuzaicina piedalīties 
sarunās.

4. Sarunu procedūru bez iepriekšējas 
publicēšanas var izmantot attiecībā uz 
publiskiem pakalpojumu līgumiem, ja 
attiecīgais līgums izriet no metu konkursa, 
kas organizēts saskaņā ar šo direktīvu, un 
ja tas atbilstīgi piemērojamiem 
noteikumiem ir jāpiešķir minētā metu 
konkursa uzvarētājam vai vienam no 
uzvarētājiem; pēdējā minētajā gadījumā 
visi uzvarētāji jāuzaicina piedalīties 
sarunās.

Or. en

Pamatojums

Sarunu procedūra ir izmantojama, nevis paredzama procedūra.

Grozījums Nr. 816
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 5. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sarunu procedūru bez iepriekšējas 
publicēšanas var paredzēt attiecībā uz 
jauniem būvdarbiem vai pakalpojumiem, 
kas ir tiem līdzīgu būvdarbu vai 
pakalpojumu atkārtojums un kas uzticēti 
ekonomikas dalībniekam, kuram tās pašas 
līgumslēdzējas iestādes piešķīra sākotnējo 
līgumu, ar nosacījumu, ka šādi būvdarbi 
vai pakalpojumi atbilst pamata projektam, 
par ko piešķīra sākotnējo līgumu saskaņā 
ar 24. panta 1. punktu. Pamata projektā 
norāda būvdarbu vai pakalpojumu 
iespējamo papildu apmēru un nosacījumus, 
ar ko saskaņā tiks piešķirtas tiesības veikt 
šos būvdarbus vai sniegt šos pakalpojumus.

Sarunu procedūru bez iepriekšējas 
publicēšanas var izmantot attiecībā uz 
jauniem būvdarbiem vai pakalpojumiem, 
kas ir tiem līdzīgu būvdarbu vai 
pakalpojumu atkārtojums un kas uzticēti 
ekonomikas dalībniekam, kuram tās pašas 
līgumslēdzējas iestādes piešķīra sākotnējo 
līgumu, ar nosacījumu, ka šādi būvdarbi 
vai pakalpojumi atbilst pamata projektam, 
par ko piešķīra sākotnējo līgumu saskaņā 
ar 24. panta 1. punktu. Pamata projektā 
norāda būvdarbu vai pakalpojumu 
iespējamo papildu apmēru un nosacījumus, 
ar ko saskaņā tiks piešķirtas tiesības veikt 
šos būvdarbus vai sniegt šos pakalpojumus.

Or. en

Pamatojums

Turpat.

Grozījums Nr. 817
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sarunu procedūru bez iepriekšējas 
publicēšanas var paredzēt attiecībā uz 
jauniem būvdarbiem vai pakalpojumiem, 
kas ir tiem līdzīgu būvdarbu vai
pakalpojumu atkārtojums un kas uzticēti 
ekonomikas dalībniekam, kuram tās pašas 
līgumslēdzējas iestādes piešķīra sākotnējo 
līgumu, ar nosacījumu, ka šādi būvdarbi 
vai pakalpojumi atbilst pamata projektam, 
par ko piešķīra sākotnējo līgumu saskaņā 
ar 24. panta 1. punktu. Pamata projektā 
norāda būvdarbu vai pakalpojumu 
iespējamo papildu apmēru un nosacījumus, 

Sarunu procedūru bez iepriekšējas 
publicēšanas var ievērot attiecībā uz 
jauniem pakalpojumiem, kas ir tiem līdzīgu 
pakalpojumu atkārtojums un kas uzticēti 
ekonomikas dalībniekam, kuram tās pašas 
līgumslēdzējas iestādes piešķīra sākotnējo 
līgumu, ar nosacījumu, ka šādi 
pakalpojumi atbilst pamata projektam, par 
ko piešķīra sākotnējo līgumu saskaņā ar 
24. panta 1. punktu. Pamata projektā 
norāda pakalpojumu iespējamo papildu 
apmēru un nosacījumus, ar ko saskaņā tiks 
piešķirtas tiesības veikt šos būvdarbus vai 
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ar ko saskaņā tiks piešķirtas tiesības veikt 
šos būvdarbus vai sniegt šos pakalpojumus.

sniegt šos pakalpojumus.

Or. it

Grozījums Nr. 818
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiklīdz par pirmo projektu izsludina 
iepirkuma procedūru, līgumslēdzējas 
iestādes norāda šādas procedūras 
piemērošanas iespējamību un, piemērojot 
4. pantu, ņem vērā turpmāko būvdarbu vai
pakalpojumu kopējās paredzamās 
izmaksas.

Tiklīdz par pirmo projektu izsludina 
iepirkuma procedūru, līgumslēdzējas 
iestādes norāda šādas procedūras 
piemērošanas iespējamību un, piemērojot 
4. pantu, ņem vērā turpmāko pakalpojumu 
kopējās paredzamās izmaksas.

Or. it

Grozījums Nr. 819
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo procedūru var izmantot tikai trīs gadus 
pēc sākotnējā līguma noslēgšanas.

Šo procedūru var izmantot tikai divus
gadus pēc sākotnējā līguma noslēgšanas.

Or. it

Grozījums Nr. 820
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

5.a Līgumslēdzējas iestādes var kombinēt 
atvērtās procedūras elementus ar sarunu 
procedūru.

Or. de

Pamatojums

Ir jābūt iespējai īstenot līguma piešķiršanas procedūru vienā piegājienā. Tādējādi 
līgumslēdzējai iestādei būtu lielākas elastības iespējas, dodot tai iespēju kombinēt atvērtās 
procedūras un sarunu procedūras elementus. Īstenojot šādu viena piegājiena procedūru, 
līgumslēdzējai iestādei būtu iespēja nekavējoties saņemt piedāvājumus no pretendentiem un 
risināt sarunas par tiem tāpat kā atvērtās procedūras ietvaros.

Grozījums Nr. 821
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Sarunu procedūru bez iepriekšējas 
publicēšanas var izmantot, ja 
līgumslēdzēja iestāde uzskata, ka līgums 
ir jāpiešķir publiskā pakalpojuma 
uzņēmumam, lai veicinātu:
i) publiskā sektora darbinieku integrāciju 
privātajā sektorā vai
ii) piegādātāju daudzveidību tirgū, uz 
kuru attiecas publiskais līgums.
Šis izņēmums ir attiecināms tikai 
gadījumā, ja līgumu piešķir:
i) struktūrai, kas gaida, ka tā kļūs par 
publiskā pakalpojuma uzņēmumu pēc 
tam, kad attiecīgās personas pārtrauks 
nodarbinātību publiskajā sektorā un 
struktūra sāks sniegt pakalpojumus, vai
ii) trīs gadu laikā no dienas, kad publiskā 
pakalpojuma uzņēmums uzsāka jebkādu 
pakalpojumu sniegšanu.
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Or. en

Grozījums Nr. 822
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ja līgumslēdzēja iestāde nolemj 
saskaņā ar šo pantu izmantot sarunu 
procedūru bez iepriekšējas publicēšanas, 
tā sniedz 84. pantā minētajai pārraudzības 
struktūrai detalizētu ziņojumu, kurā ir 
norādīti attiecīgās izvēles iemesli un 
iekļauta piedāvājuma dokumentācija un 
saistītā informācija un, ja tā izvēlas 
ievērot sarunu procedūru bez iepriekšējas 
publicēšanas saskaņā ar a) apakšpunktu, 
iepriekšējā uzaicinājuma iesniegt 
piedāvājumus piedāvājuma 
dokumentācija.

Or. it

Grozījums Nr. 823
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārīgās vienošanās termiņš 
nepārsniedz četrus gadus, izņemot 
atbilstīgi pamatotus ārkārtas gadījumus, it 
sevišķi, ja to pamato vispārīgās 
vienošanās priekšmets.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Grozījums Nr. 824
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārīgās vienošanās termiņš nepārsniedz 
četrus gadus, izņemot atbilstīgi pamatotus 
ārkārtas gadījumus, it sevišķi, ja to pamato 
vispārīgās vienošanās priekšmets.

Vispārīgās vienošanās termiņš nepārsniedz 
sešus gadus, izņemot atbilstīgi pamatotus 
ārkārtas gadījumus, it sevišķi, ja to pamato 
vispārīgās vienošanās priekšmets.
Vispārīgās vienošanās attiecībā uz 
apkalpošanu termiņa pamatā ir būvdarbu 
vai piegāžu aprites cikls.

Or. en

Pamatojums

Lai risinātu problēmas, kas saistītas, piemēram, ar liftu apkalpošanas līgumiem.

Grozījums Nr. 825
Frank Engel, Constance Le Grip

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārīgās vienošanās termiņš nepārsniedz 
četrus gadus, izņemot atbilstīgi pamatotus 
ārkārtas gadījumus, it sevišķi, ja to 
pamato vispārīgās vienošanās priekšmets.

Vispārīgās vienošanās termiņš nepārsniedz 
četrus gadus, izņemot gadījumus, ja tā 
attiecas uz būvdarbiem, kuru veikšanai 
būs nepieciešams vairāk nekā četri gadi, 
vai ja ekonomikas dalībniekiem ir 
pamatoti nepieciešams ilgāks laika 
periods, lai veiktu ieguldījumus, kuru 
amortizācijas periods ir ilgāks nekā četri 
gadi vai kas ir saistīti ar atbilstīgu
darbinieku nolīgšanu līguma izpildei vai 
darbinieku apmācību līguma izpildei.
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Or. fr

Grozījums Nr. 826
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārīgās vienošanās termiņš nepārsniedz 
četrus gadus, izņemot atbilstīgi pamatotus
ārkārtas gadījumus, it sevišķi, ja to pamato 
vispārīgās vienošanās priekšmets.

Vispārīgās vienošanās termiņš nepārsniedz 
divus gadus un atbilstīgi pamatotos 
gadījumos var sasniegt četrus gadus;
vienošanās termiņš var būt pat ilgāks 
ārkārtas gadījumos, ja tie ir atbilstīgi 
pamatoti, it sevišķi, ja to pamato vispārīgās 
vienošanās priekšmets.

Or. es

Grozījums Nr. 827
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārīgās vienošanās līgumos par 
pakalpojumiem vispārīgās vienošanās 
termiņš var pārsniegt četrus gadus, ja tas 
ir nepieciešams gala lietotāja, ieguldījumu 
dabas vai citu pakalpojuma dabas aspektu 
interesēs.

Or. en

Grozījums Nr. 828
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

2. Tiesības slēgt līgumus, kuri pamatojas 
uz vispārīgo vienošanos, piešķir saskaņā 
ar 3. un 4. punktā noteiktajām 
procedūrām.

svītrots

Minētās procedūras var piemērot tikai 
starp tām līgumslēdzējām iestādēm, kas 
šim nolūkam ir skaidri noteiktas 
iepirkuma izsludināšanas paziņojumā, un 
tiem ekonomikas dalībniekiem, kuri 
sākotnēji ir vispārīgās vienošanās puse.
Ar līgumiem, kuri pamatojas uz vispārīgo 
vienošanos, nekādā gadījumā nedrīkst 
būtiski grozīt vispārīgās vienošanās 
noteikumus, jo īpaši 3. punktā minētajā 
gadījumā.
Līgumslēdzējas iestādes neizmanto 
vispārīgās vienošanās tā, lai traucētu, 
ierobežotu vai izkropļotu konkurenci.

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 829
Othmar Karas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir atļauts izņēmuma kārtā palielināt to 
līgumslēdzēju iestāžu skaitu, kuras 
izmanto vispārīgo vienošanos, ja ir 
ievēroti šādi nosacījumi:
a) vispārīgā vienošanās ir noslēgta ar 
centrālo iepirkuma struktūru;
b) šāda palielinājuma iespēja ir skaidri 
paredzēta sākotnējā paziņojumā;
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c) palielinājuma apjomu var noteikt, 
balstoties uz skaidriem kritērijiem, un
d) palielināšanu īsteno, balstoties uz 
vienošanos.

Or. de

Grozījums Nr. 830
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes neizmanto 
vispārīgās vienošanās tā, lai traucētu, 
ierobežotu vai izkropļotu konkurenci.

Līgumslēdzējas iestādes neizmanto 
vispārīgās vienošanās tā, lai traucētu, 
ierobežotu vai izkropļotu konkurenci, un 
tām ir jāsniedz pamatojums attiecīgo 
klauzulu iekļaušanai specifikācijās, lai 
nodrošinātu skaidrību par to 
interpretāciju.

Or. es

Grozījums Nr. 831
Pablo Arias Echeverría

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes neizmanto 
vispārīgās vienošanās tā, lai traucētu, 
ierobežotu vai izkropļotu konkurenci.

Līgumslēdzējas iestādes neizmanto 
vispārīgās vienošanās tā, lai traucētu, 
ierobežotu vai izkropļotu konkurenci, un 
tām ir jāsniedz pamatojums attiecīgo 
klauzulu iekļaušanai specifikācijās, lai 
nodrošinātu skaidrību par to 
interpretāciju.

Or. es
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Grozījums Nr. 832
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja vispārīgo vienošanos slēdz ar vienu 
ekonomikas dalībnieku, tiesības slēgt 
līgumus, kas pamatojas uz minēto 
vispārīgo vienošanos, piešķir saskaņā ar 
vispārīgās vienošanās noteikumu 
ierobežojumiem.

svītrots

Lai piešķirtu tiesības slēgt šādus līgumus, 
līgumslēdzējas iestādes var rakstiski 
apspriesties ar attiecīgo ekonomikas 
dalībnieku, kas ir vispārīgās vienošanās 
puse, un pieprasīt papildināt 
piedāvājumu, ja tas ir nepieciešams.

Or. en

Grozījums Nr. 833
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja vispārīgo vienošanos slēdz ar vairāk 
nekā vienu ekonomikas dalībnieku, to var 
pildīt vienā no turpmāk minētajiem diviem 
veidiem:

svītrots

a) saskaņā ar vispārīgās vienošanās 
noteikumiem un nosacījumiem, neatsākot 
konkursu, ja vispārīgā vienošanās paredz 
visus noteikumus, kas reglamentē 
attiecīgo būvdarbu, pakalpojumu un 
piegāžu nodrošināšanu, un objektīvus 
nosacījumus, ar ko saskaņā nosaka, kurš 
ekonomikas dalībnieks, kas ir vispārīgās 
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vienošanās puse, nodrošinās minētos 
būvdarbus, pakalpojumus un piegādes; 
minētos nosacījumus izklāsta iepirkuma 
procedūras dokumentos;
b) ja vispārīgā vienošanās neparedz visus 
noteikumus, kas reglamentē attiecīgo 
būvdarbu, pakalpojumu un piegāžu 
nodrošināšanu — atsākot konkursu starp 
ekonomikas dalībniekiem, kuri ir 
vispārīgās vienošanās puses.

Or. en

Grozījums Nr. 834
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 4. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) daļēji, neatsākot konkursu saskaņā ar 
a) apakšpunktu, ja vispārīgā vienošanās 
paredz visus noteikumus, kas reglamentē 
attiecīgo būvdarbu, pakalpojumu un 
piegāžu nodrošināšanu, un daļēji, atsākot 
konkursu starp ekonomikas dalībniekiem, 
kuri ir vispārīgās vienošanās puses, 
saskaņā ar b) apakšpunktu neatkarīgi no 
tā, vai vispārīgā vienošanās paredz visus 
noteikumus, kas reglamentē attiecīgo 
būvdarbu, pakalpojumu un piegāžu 
nodrošināšanu.
Vispārīgo vienošanos var pildīt saskaņā ar 
šo punktu tikai tādā gadījumā, ja 
līgumslēdzēja iestāde ir paredzējusi šādu 
iespēju iepirkuma dokumentācijā. Ja 
vispārīgā vienošanās paredz visus 
noteikumus, kas reglamentē to 
nodrošināšanu, to, vai attiecīgos 
būvdarbus, pakalpojumus un piegādes 
iegādājas pēc konkursa atsākšanas vai 
tieši balstoties uz vispārīgās vienošanās 
noteikumiem, nosaka saskaņā ar 
objektīviem kritērijiem, kas ir izklāstīti 
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vispārīgās vienošanās tekstā. Vispārīgās 
vienošanās specifikācijas paredz arī to, uz 
kuriem noteikumiem var attiecināt 
konkursa atsākšanu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams vispārīgo vienošanos noteikumu pielāgojums, lai nodrošinātu, 
ka netiek negatīvi ietekmēti esošie inovatīvu līgumslēdzēju iestāžu mehānismi.

Grozījums Nr. 835
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 4. punkta b) apakšpunktā 
minētā konkursa pamatā ir tie paši 
noteikumi, ko piemēro vispārīgās 
vienošanās slēgšanas tiesību piešķiršanai, 
un, ja nepieciešams, precizēti noteikumi, 
kā arī — attiecīgā gadījumā — citi 
noteikumi, kuri minēti vispārīgās 
vienošanās specifikācijās, saskaņā ar 
šādu procedūru:

svītrots

a) par katru piešķiramo līgumu 
līgumslēdzējas iestādes rakstiski 
apspriežas ar ekonomikas dalībniekiem, 
kas spēj izpildīt attiecīgo līgumu;
b) līgumslēdzējas iestādes nosaka 
termiņu, kas ir pietiekami ilgs, lai varētu 
iesniegt piedāvājumus par katru atsevišķu 
līgumu, ņemot vērā tādus faktorus kā 
līguma priekšmeta sarežģītības pakāpe un 
piedāvājumu iesūtīšanai vajadzīgais laiks;
c) piedāvājumus iesniedz rakstiski, un tos 
neatver līdz atbildes sniegšanai noteiktā 
termiņa beigām;
d) līgumslēdzējas iestādes piešķir tiesības 
slēgt konkrēto līgumu pretendentam, kas 
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ir iesniedzis vislabāko piedāvājumu, 
pamatojoties uz līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijiem, kuri noteikti 
vispārīgās vienošanās specifikācijās.

Or. en

Grozījums Nr. 836
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) līgumslēdzējas iestādes nosaka termiņu, 
kas ir pietiekami ilgs, lai varētu iesniegt 
piedāvājumus par katru atsevišķu līgumu, 
ņemot vērā tādus faktorus kā līguma 
priekšmeta sarežģītības pakāpe un 
piedāvājumu iesūtīšanai vajadzīgais laiks;

b) līgumslēdzējas iestādes nosaka termiņu, 
kas ir pietiekami ilgs, lai varētu iesniegt 
piedāvājumus par katru atsevišķu līgumu, 
ņemot vērā tādus faktorus kā līguma 
priekšmeta sarežģītības pakāpe un 
piedāvājumu iesūtīšanai vajadzīgais laiks. 
Ja pretendentiem ir nepieciešams 
apmeklēt objektu pirms piedāvājuma 
iesniegšanas, tam paredz ne vairāk kā 
15 darbdienas;

Or. es

Grozījums Nr. 837
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) līgumslēdzējas iestādes nosaka termiņu, 
kas ir pietiekami ilgs, lai varētu iesniegt 
piedāvājumus par katru atsevišķu līgumu, 
ņemot vērā tādus faktorus kā līguma 
priekšmeta sarežģītības pakāpe un 
piedāvājumu iesūtīšanai vajadzīgais laiks;

b) līgumslēdzējas iestādes nosaka termiņu, 
kas ir pietiekami ilgs, lai varētu iesniegt 
piedāvājumus par katru atsevišķu līgumu, 
ņemot vērā tādus faktorus kā līguma 
priekšmeta sarežģītības pakāpe un 
piedāvājumu iesūtīšanai vajadzīgais laiks. 
Ja pretendentiem ir nepieciešams 
apmeklēt objektu pirms piedāvājuma 
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iesniegšanas, tam paredz ne vairāk kā 
15 darbdienas;

Or. es

Grozījums Nr. 838
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 5. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) līgumslēdzējas iestādes ņem vērā 
atbilstību darba tiesībām tādu 
pakalpojumu iepirkuma procedūrās, kas 
ir saistīti ar darbinieku aizvietošanu un 
kas tiek sniegti tautsaimniecības nozarēs, 
kuras uzskata par darbietilpīgām un ar 
zemu pievienoto vērtību; piedāvājumus, 
kuros piedāvātā cena ir zemāka nekā 
darba koplīgumos noteiktais atalgojums 
vai likumā noteiktā minimālā alga, 
uzskata par nenormāliem un 
nesamērīgiem.

Or. es

Grozījums Nr. 839
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Līgumslēdzējām iestādēm ir iespēja 
papildināt vispārīgo vienošanos ar 
jauniem ekonomikas dalībniekiem līguma 
darbības laikā, ja minētie ekonomikas 
dalībnieki atbilst šajā pantā noteiktajiem 
kritērijiem un vēl nepastāvēja vienošanās 
noslēgšanas laikā. 
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Līgumslēdzējām iestādēm ir iespēja izslēgt 
ekonomikas dalībniekus no vispārīgās 
vienošanās līguma darbības laikā, ja 
ekonomikas dalībnieku darbībā ir 
novērojamas būtiskas vai nemainīgas 
nepilnības attiecībā uz jebkuras būtiskas 
prasības izpildi, ko paredz vienošanās.

Or. en

Grozījums Nr. 840
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Bieži izmantotām iegādēm, kādas tās ir 
parasti pieejamas tirgū un kuru 
raksturlielumi atbilst līgumslēdzēju iestāžu 
prasībām, līgumslēdzējas iestādes var 
izmantot dinamiskās iepirkumu sistēmas. 
Dinamiskā iepirkumu sistēma darbojas kā 
pilnībā elektronisks process, un tās 
darbības laikā tā ir pieejama jebkuram 
ekonomikas dalībniekam, kurš atbilst 
atlases kritērijiem.

1. Bieži izmantotām standarta preču un 
pakalpojumu iegādēm, kādas tās ir parasti 
pieejamas tirgū un kuru raksturlielumi 
atbilst līgumslēdzēju iestāžu prasībām, 
līgumslēdzējas iestādes var izmantot 
dinamiskās iepirkumu sistēmas. Dinamiskā 
iepirkumu sistēma darbojas kā pilnībā 
elektronisks process, un tās darbības laikā 
tā ir pieejama jebkuram ekonomikas 
dalībniekam, kurš atbilst atlases 
kritērijiem.

Or. de

Grozījums Nr. 841
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Bieži izmantotām iegādēm, kādas tās ir 
parasti pieejamas tirgū un kuru 
raksturlielumi atbilst līgumslēdzēju iestāžu 
prasībām, līgumslēdzējas iestādes var 

1. Bieži izmantotām iegādēm, kādas tās ir 
parasti pieejamas tirgū un ar mazāk 
standartizētu kvalitāti un kuru 
raksturlielumi atbilst līgumslēdzēju iestāžu 
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izmantot dinamiskās iepirkumu sistēmas. 
Dinamiskā iepirkumu sistēma darbojas kā 
pilnībā elektronisks process, un tās 
darbības laikā tā ir pieejama jebkuram 
ekonomikas dalībniekam, kurš atbilst 
atlases kritērijiem.

prasībām, līgumslēdzējas iestādes var 
izmantot dinamiskās iepirkumu sistēmas. 
Šo sistēmu nevar attiecināt uz 
pakalpojumu un sarežģītu vai 
nestandartizētu produktu iegādi.
Dinamiskā iepirkumu sistēma darbojas kā 
pilnībā elektronisks process, un tās 
darbības laikā tā ir pieejama jebkuram 
ekonomikas dalībniekam, kurš atbilst 
atlases kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 842
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai piešķirtu tiesības slēgt līgumus 
saskaņā ar dinamisko iepirkumu sistēmu, 
līgumslēdzējas iestādes piemēro slēgtas 
procedūras noteikumus. Sistēmā pieņem 
visus kandidātus, kas atbilst atlases 
kritērijiem; sistēmā pieņemamo kandidātu 
skaits nav ierobežots saskaņā ar 64. pantu. 
Saziņu saistībā ar dinamisko iepirkumu 
sistēmu veic, izmantojot tikai elektroniskos 
saziņas līdzekļus saskaņā ar 19. panta 2.–
6. punktu.

2. Lai piešķirtu tiesības slēgt līgumus 
saskaņā ar dinamisko iepirkumu sistēmu, 
līgumslēdzējas iestādes visos gadījumos
piemēro slēgtas procedūras noteikumus. 
Sistēmā pieņem visus kandidātus, kas 
atbilst atlases kritērijiem; sistēmā 
pieņemamo kandidātu skaits nav ierobežots 
saskaņā ar 64. pantu. Saziņu saistībā ar 
dinamisko iepirkumu sistēmu veic, 
izmantojot tikai elektroniskos saziņas 
līdzekļus saskaņā ar 19. panta 2.–6. punktu.

Or. de

Grozījums Nr. 843
Othmar Karas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) publicē iepirkuma izsludināšanas a) publicē iepirkuma izsludināšanas 
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paziņojumu, skaidri norādot, ka ir 
paredzēta dinamiskā iepirkumu sistēma;

paziņojumu, raksturojot dinamisko
iepirkumu sistēmu un to, kāda ir 
procedūras norise; 

Or. de

Grozījums Nr. 844
Othmar Karas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) specifikācijās norāda vismaz paredzēto 
iepirkumu veidu un aptuveno daudzumu, 
kā arī visu vajadzīgo informāciju par 
iepirkumu sistēmu, izmantojamo 
elektronisko aprīkojumu un pieslēguma 
tehniskajiem priekšnoteikumiem un 
specifikācijām;

b) dinamiskās iepirkumu sistēmas 
noteikumos norāda vismaz paredzēto 
iepirkumu veidu un aptuveno daudzumu, 
kā arī visu vajadzīgo informāciju par 
iepirkumu sistēmu, izmantojamo 
elektronisko aprīkojumu un pieslēguma 
tehniskajiem priekšnoteikumiem un 
specifikācijām;

Or. de

Grozījums Nr. 845
Othmar Karas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Līgumslēdzējas iestādes visiem 
ekonomikas dalībniekiem visā dinamiskās 
iepirkumu sistēmas darbības laikā dod 
iespēju iesniegt dalības pieteikumu sistēmā 
saskaņā ar 2. punktā minētajiem 
nosacījumiem. Līgumslēdzējas iestādes 
pabeidz šādu pieteikumu novērtēšanu 
saskaņā ar atlases kritērijiem 10 darbdienu
laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

4. Līgumslēdzējas iestādes visiem 
ekonomikas dalībniekiem visā dinamiskās 
iepirkumu sistēmas darbības laikā dod 
iespēju iesniegt dalības pieteikumu sistēmā 
saskaņā ar 2. punktā minētajiem 
nosacījumiem. Līgumslēdzējas iestādes 
pabeidz šādu pieteikumu novērtēšanu 
saskaņā ar atlases kritērijiem 
21 kalendārās dienas laikā vai atbilstīgā 
iestāžu noteiktā periodā pēc pieteikuma 
saņemšanas.
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Or. de

Grozījums Nr. 846
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Līgumslēdzējas iestādes iepirkuma 
izsludināšanas paziņojumā norāda 
dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības 
laiku. Tie informē Komisiju par visām 
darbības laika izmaiņām, izmantojot 
šādas standarta veidlapas:

6. Līgumslēdzējas iestādes iepirkuma 
izsludināšanas paziņojumā norāda 
dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības 
laiku.

Or. nl

Pamatojums

Komisija ievieš ziņošanas prasības, kas rada birokrātisku slogu līgumslēdzējām iestādēm un 
veido detalizētu regulējumu.

Grozījums Nr. 847
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Līgumslēdzējas iestādes iepirkuma 
izsludināšanas paziņojumā norāda 
dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības 
laiku. Tie informē Komisiju par visām 
darbības laika izmaiņām, izmantojot 
šādas standarta veidlapas:

6. Līgumslēdzējas iestādes iepirkuma 
izsludināšanas paziņojumā norāda 
dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības 
laiku.

Or. en

Grozījums Nr. 848
Wim van de Camp
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Direktīvas priekšlikums
32. pants – 6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja darbības laiks tiek mainīts, 
nepārtraucot sistēmas darbību —
veidlapu, kura sākotnēji izmantota, lai 
izsludinātu iepirkumu, kas balstās uz 
dinamisko iepirkumu sistēmu;

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 849
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja darbības laiks tiek mainīts, 
nepārtraucot sistēmas darbību —
veidlapu, kura sākotnēji izmantota, lai 
izsludinātu iepirkumu, kas balstās uz 
dinamisko iepirkumu sistēmu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 850
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 6. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja sistēmas darbība tiek pārtraukta —
paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanu, kas minēts 48. pantā.

svītrots

Or. nl



AM\908712LV.doc 51/169 PE492.859v01-00

LV

Grozījums Nr. 851
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 6. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja sistēmas darbība tiek pārtraukta —
paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanu, kas minēts 48. pantā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 852
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Nedrīkst prasīt samaksu no 
ieinteresētajiem ekonomikas dalībniekiem 
vai no dinamiskās iepirkumu sistēmas 
dalībniekiem.

7. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūras laikā nedrīkst prasīt samaksu 
no ieinteresētajiem ekonomikas 
dalībniekiem vai no dinamiskās iepirkumu 
sistēmas dalībniekiem.

Or. de

Grozījums Nr. 853
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes var izmantot 
elektroniskās izsoles, kurās uzrāda jaunas 
cenas, kas ir pārskatītas un pazeminātas, 
un/vai jaunas vērtības attiecībā uz 

Tikai attiecībā uz standartizētiem 
pakalpojumiem un piegādēm 
līgumslēdzējas iestādes var izmantot 
elektroniskās izsoles, kurās uzrāda jaunas 
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konkrētiem piedāvājuma elementiem. cenas, kas ir pārskatītas un pazeminātas, 
un/vai jaunas vērtības attiecībā uz 
konkrētiem piedāvājuma elementiem.

Or. en

Grozījums Nr. 854
Barbara Weiler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes var izmantot 
elektroniskās izsoles, kurās uzrāda jaunas 
cenas, kas ir pārskatītas un pazeminātas, 
un/vai jaunas vērtības attiecībā uz 
konkrētiem piedāvājuma elementiem.

Līgumslēdzējas iestādes var izmantot 
elektroniskās izsoles, kurās uzrāda jaunas 
cenas, kas ir pārskatītas un pazeminātas, 
un/vai jaunas vērtības attiecībā uz 
konkrētiem piedāvājuma elementiem.
Elektronisko izsoļu darbības joma ir 
attiecināma uz pilnībā standartizētām 
piegādēm un pakalpojumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 855
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes var izmantot 
elektroniskās izsoles, kurās uzrāda jaunas 
cenas, kas ir pārskatītas un pazeminātas, 
un/vai jaunas vērtības attiecībā uz 
konkrētiem piedāvājuma elementiem.

Līgumslēdzējas iestādes var izmantot 
standartizētu preču elektroniskās izsoles, 
kurās uzrāda jaunas cenas, kas ir 
pārskatītas un pazeminātas, un/vai jaunas 
vērtības attiecībā uz konkrētiem 
piedāvājuma elementiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 856
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes var izmantot 
elektroniskās izsoles, kurās uzrāda jaunas 
cenas, kas ir pārskatītas un pazeminātas, 
un/vai jaunas vērtības attiecībā uz 
konkrētiem piedāvājuma elementiem.

Līgumslēdzējas iestādes var izmantot 
elektroniskās izsoles, kurās uzrāda jaunas 
cenas, kas ir pārskatītas un pazeminātas, 
un/vai jaunas vērtības attiecībā uz 
konkrētiem piedāvājuma elementiem.
Elektroniskās izsoles var izmantot tikai 
plaši pielietotu preču iegādei, kuras ir 
vispārpieejamas tirgū vairāk vai mazāk 
standartizētā kvalitātē. Tās nevar izmantot 
attiecībā uz pakalpojumu un sarežģītu vai 
nestandartizētu produktu iegādi.

Or. en

Grozījums Nr. 857
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes var izmantot 
elektroniskās izsoles, kurās uzrāda jaunas 
cenas, kas ir pārskatītas un pazeminātas, 
un/vai jaunas vērtības attiecībā uz 
konkrētiem piedāvājuma elementiem.

Līgumslēdzējas iestādes var izmantot 
elektroniskās izsoles tikai standartizētu 
preču iegādei, kurās uzrāda jaunas cenas, 
kas ir pārskatītas un pazeminātas, un/vai 
jaunas vērtības attiecībā uz konkrētiem 
piedāvājuma elementiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 858
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann
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Direktīvas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes var izmantot 
elektroniskās izsoles, kurās uzrāda jaunas 
cenas, kas ir pārskatītas un pazeminātas, 
un/vai jaunas vērtības attiecībā uz 
konkrētiem piedāvājuma elementiem.

Attiecībā uz standartizētām piegādēm un 
pakalpojumiem līgumslēdzējas iestādes 
var izmantot elektroniskās izsoles, kurās 
uzrāda jaunas cenas, kas ir pārskatītas un 
pazeminātas, un/vai jaunas vērtības 
attiecībā uz konkrētiem piedāvājuma 
elementiem.

Or. de

Pamatojums

Elektroniskās izsoles var būt piemērotas pilnībā standartizētām piegādēm un pakalpojumiem, 
bet tās parasti nav piemērotas vai pat pasliktina rezultātus, ja līguma piešķiršanas procedūra 
ir sarežģīta. Tās ir nepiemērotas būvdarbu piešķiršanas procedūrām.

Grozījums Nr. 859
Mitro Repo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes var izmantot 
elektroniskās izsoles, kurās uzrāda jaunas 
cenas, kas ir pārskatītas un pazeminātas, 
un/vai jaunas vērtības attiecībā uz 
konkrētiem piedāvājuma elementiem.

Līgumslēdzējas iestādes var izmantot 
standartizētu preču elektroniskās izsoles, 
kurās uzrāda jaunas cenas, kas ir 
pārskatītas un pazeminātas, un/vai jaunas 
vērtības attiecībā uz konkrētiem 
piedāvājuma elementiem.

Or. en

Grozījums Nr. 860
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

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

a) Šo pantu nepiemēro publiskajiem 
būvdarbu līgumiem vai arhitektūras vai 
tehnoloģisko pakalpojumu piešķiršanai.

Or. it

Grozījums Nr. 861
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tiesības slēgt līgumu piešķir, 
pamatojoties uz saimnieciski visizdevīgāko 
piedāvājumu, tad uzaicinājumam pievieno 
attiecīgā pretendenta pilnīga novērtējuma 
rezultātus, kas iegūti, vērtējot atbilstoši 
66. panta 5. punkta pirmajā daļā 
paredzētajam svērumam.

Uzaicinājumam pievieno attiecīgā 
pretendenta pilnīga novērtējuma rezultātus, 
kas iegūti, vērtējot atbilstoši 66. panta 
5. punkta pirmajā daļā paredzētajam 
svērumam.

Or. en

Grozījums Nr. 862
Lara Comi, Raffaele Baldassarre

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt, ka elektronisko 
katalogu izmantošana ir obligāta saistībā 
ar konkrētiem iepirkuma veidiem.

Dalībvalstis var paredzēt elektronisko 
katalogu izmantošanu saistībā ar 
publiskiem pakalpojumu un piegāžu 
līgumiem. Šo pantu nepiemēro 
publiskajiem būvdarbu līgumiem vai 
arhitektūras vai tehnoloģisko 
pakalpojumu piešķiršanai.

Or. it
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Grozījums Nr. 863
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
34.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

34.a pants
Elektroniskās piedāvājumu iesniegšanas 

centralizētā tīmekļa vietne
Lai nodrošinātu pārredzamību, 
līgumslēdzējas iestādes var publicēt 
informāciju par veiktajiem būvdarbiem 
u.tml. šim nolūkam izveidotā centralizētā 
tīmekļa vietnē, norādot apjomu, 
daudzumu un tamlīdzīgu informāciju, lai 
citas līgumslēdzējas iestādes varētu 
salīdzināt, kādas summas ir samaksātas 
par pielīdzināmiem būvdarbiem utt., un 
balstīt savus uzaicinājumus iesniegt 
piedāvājums uz šo informāciju, kas 
samazinātu izmaksas un ļautu konstatēt 
būtiskas atšķirības līgumcenā, tādējādi 
atvieglojot jebkādas krāpniecības 
atklāšanu.

Or. nl

Grozījums Nr. 864
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzējas iestādes var iepirkt 
būvdarbus, piegādes un/vai pakalpojumus
no centralizēto iepirkumu struktūrām vai ar 
to starpniecību.

1. Dalībvalstis var noteikt, ka 
līgumslēdzējas iestādes var iepirkt 
būvdarbus, piegādes un/vai pakalpojumus 
no centralizēto iepirkumu struktūrām vai ar 
to starpniecību.
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Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jābūt iespējai atļaut līgumslēdzējām iestādēm izmantot centralizētas 
iepirkumu struktūras pakalpojumus, bet tam nevajadzētu būt šo iestāžu pienākumam. 
Centralizētas iegādes darbības ir viena no iepirkumu metodēm, kas ļauj apkopot 
pieprasījumu, kas varētu būt nelabvēlīgs MVU. Tāpēc dalībvalstīm būtu jāatļauj pieņemt 
lēmumu par to, vai izstrādāt vai neizstrādāt centralizētas iepirkuma metodes, atkarībā no to 
valsts politikas.

Grozījums Nr. 865
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzējas iestādes var iepirkt 
būvdarbus, piegādes un/vai pakalpojumus 
no centralizēto iepirkumu struktūrām vai ar 
to starpniecību.

1. Līgumslēdzējas iestādes var iepirkt 
būvdarbus, piegādes un/vai pakalpojumus 
no centralizēto iepirkumu struktūrām vai ar 
to starpniecību. Dalībvalstis atbalsta 
centralizēto iepirkumu izsoles procedūru 
izmantošanu, jo īpaši mazo iepircēju 
gadījumā.

Or. it

Grozījums Nr. 866
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzējas iestādes var iepirkt 
būvdarbus, piegādes un/vai pakalpojumus 
no centralizēto iepirkumu struktūrām vai ar 
to starpniecību.

1. Līgumslēdzējas iestādes var iepirkt 
būvdarbus, piegādes un/vai pakalpojumus 
no centralizēto iepirkumu struktūrām vai ar 
to starpniecību, ja piedāvājumu kopums 
lielākos konkursos nerada šķēršļus 
patiesai konkurencei un neveicina 
oligopolu un monopolu rašanos vai de 
facto nerada šķēršļus gala lietotāju 
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tiesībām izvēlēties. Centralizēto iepirkumu 
struktūras pienākums ir nodrošināt, ka tā 
visās savās darbībās:
1) konstatēs un nepieļaus tādu līgumu 
slēgšanu, kas rada monopola un oligopola 
struktūru un tirgu veidošanas risku;
2) balstoties uz faktiem, efektīvi nepieļaus 
tādu iepirkumu līgumu slēgšanu un 
procesus, kas apdraud MVU un vietējo 
uzņēmumu iespējas piedalīties un iegūt 
līgumus;
3) neradīs šķēršļus gala lietotāju tiesībām 
izvēlēties un tikt uzklausītiem.

Or. en

Grozījums Nr. 867
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis līgumslēdzējām iestādēm 
nodrošina iespēju izmantot centralizētās 
iegādes darbības, ko piedāvā centralizēto 
iepirkumu struktūras, kuras reģistrētas 
citā dalībvalstī.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 868
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis līgumslēdzējām iestādēm 
nodrošina iespēju izmantot centralizētās 
iegādes darbības, ko piedāvā centralizēto 

2. Dalībvalstis līgumslēdzējām iestādēm 
var arī nodrošināt iespēju izmantot 
centralizētās iegādes darbības, ko piedāvā 
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iepirkumu struktūras, kuras reģistrētas citā 
dalībvalstī.

centralizēto iepirkumu struktūras, kuras 
reģistrētas citā dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jābūt iespējai atļaut līgumslēdzējām iestādēm izmantot centralizētas 
iepirkumu struktūras pakalpojumus, kas darbojas citā dalībvalstī, bet tam nevajadzētu būt šo 
iestāžu pienākumam. Atsevišķās dalībvalstīs 35. panta 2. punktā paredzētā Komisijas 
priekšlikuma iespēja var radīt problēmas valsts likumdošanā (t. i., līgumslēdzējām iestādēm 
nebūtu iespējams piemērot citas dalībvalsts tiesību normas, jo īpaši attiecībā uz noteikumiem, 
kas reglamentē pārskatīšanas procedūras).

Grozījums Nr. 869
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēja iestāde pilda savas saistības 
saskaņā ar šo direktīvu, ja tā īsteno 
iepirkumu, izmantojot centralizētās iegādes 
darbības, ciktāl visus attiecīgās iepirkuma 
procedūras posmus un to īstenošanu realizē 
centralizēto iepirkumu struktūra viena pati
no iepirkuma izsludināšanas līdz izrietošā 
līguma vai līgumu izpildes beigām.

Līgumslēdzēja iestāde pilda savas saistības 
saskaņā ar šo direktīvu, ja tā īsteno 
iepirkumu, izmantojot centralizētās iegādes 
darbības, ciktāl visus attiecīgās iepirkuma 
procedūras posmus un to īstenošanu realizē 
centralizēto iepirkumu struktūra no 
iepirkuma izsludināšanas līdz izrietošā 
līguma vai līgumu izpildes beigām.

Or. fr

Grozījums Nr. 870
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
36. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

36. pants svītrots
Iegādes palīgdarbības
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Iegādes palīgdarbību veicējus izvēlas 
saskaņā ar šajā direktīvā izklāstītajām 
iepirkuma procedūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 871
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
37. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Viena vai vairākas līgumslēdzējas 
iestādes var vienoties par dažu konkrētu 
iepirkumu kopīgu īstenošanu.

1. Divas vai vairākas līgumslēdzējas 
iestādes var vienoties par dažu konkrētu 
iepirkumu kopīgu īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 872
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja līgumslēdzēja iestāde viena pati īsteno 
visus attiecīgās iepirkuma procedūras 
posmus no iepirkuma izsludināšanas līdz 
izrietošā līguma vai līgumu izpildes 
beigām, tad šī līgumslēdzēja iestāde 
vienīgā ir atbildīga par direktīvā noteikto 
saistību izpildi.

Ja iepirkuma procedūras izpildi visā 
pilnībā kopīgi realizē attiecīgās 
līgumslēdzējas iestādes, tās ir kopīgi 
atbildīgas par direktīvā noteikto saistību 
izpildi. Uzskata, ka līgumslēdzējas 
iestādes kopīgi izpilda līguma 
piešķiršanas procedūru, ja viena 
līgumslēdzēja iestāde vada procedūru gan 
savā vārdā, gan pārējo attiecīgo 
līgumslēdzēju iestāžu vārdā.

Or. en
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Grozījums Nr. 873
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr, ja iepirkuma procedūras vai 
izrietošo līgumu izpildi realizē viena vai 
vairākas līgumslēdzējas iestādes, katra 
līgumslēdzēja iestāde turpina būt atbildīga 
par savu saistību pildīšanu saskaņā ar šo 
direktīvu attiecībā uz tās realizētajiem 
posmiem.

Tomēr, ja iepirkuma procedūras izpildi ne 
visā pilnībā kopīgi realizē attiecīgās
līgumslēdzējas iestādes, katra 
līgumslēdzēja iestāde ir atbildīga par savu 
saistību pildīšanu saskaņā ar šo direktīvu 
attiecībā uz tās realizētajiem posmiem.

Or. en

Grozījums Nr. 874
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
38. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38. pants svītrots
Kopējais iepirkums starp līgumslēdzējām 
iestādēm no dažādām dalībvalstīm
1. Neskarot 11. pantu, līgumslēdzējas 
iestādes no dažādām dalībvalstīm var 
kopīgi piešķirt līgumu slēgšanas tiesības, 
izmantojot kādu no šajā pantā 
aprakstītajām pieejām.
2. Vairākas līgumslēdzējas iestādes kopā 
var iepirkt būvdarbus, piegādes un/vai 
pakalpojumus no citā dalībvalstī 
izveidotas centralizēto iepirkumu 
struktūras vai ar tās starpniecību. Šādā 
gadījumā iepirkuma procedūru īsteno 
saskaņā ar tās dalībvalsts noteikumiem, 
kurā atrodas centralizēto iepirkumu 
struktūra.

3. Vairākas līgumslēdzējas iestādes no 
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dažādām dalībvalstīm var kopīgi piešķirt 
publiska līguma slēgšanas tiesības. Tādā 
gadījumā iesaistītās līgumslēdzējas 
iestādes slēdz vienošanos, nosakot:

a) kuras valsts noteikumus piemēro 
iepirkuma procedūrai;

b) iepirkuma procedūras iekšējo 
organizāciju, ietverot procedūras 
pārvaldību, atbildības jomu dalīšanu, 
iepērkamo būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu sadalījumu un līgumu 
slēgšanu.

Nosakot piemērojamos valsts tiesību aktus 
saskaņā ar a) apakšpunktu, 
līgumslēdzējas iestādes var izvēlēties 
jebkuras tās dalībvalsts noteikumus, kurā 
atrodas vismaz viena no iesaistītajām 
līgumslēdzējām iestādēm.

4. Ja vairākas līgumslēdzējas iestādes no 
dažādām dalībvalstīm ir izveidojušas 
kopēju tiesību subjektu, ieskaitot Eiropas 
teritoriālās sadarbības grupas saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 1082/20061 vai citus subjektus, 
kas izveidoti saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem, iesaistītās līgumslēdzējas iestādes 
ar kopējā tiesību subjekta kompetentās 
struktūras lēmumu vienojas par 
piemērojamiem kādas no šo dalībvalstu 
iepirkuma noteikumiem:

a) tās dalībvalsts noteikumi, kurā kopējam 
tiesību subjektam ir reģistrēta juridiskā 
adrese; 

b) tās dalībvalsts noteikumi, kurā kopējais 
tiesību subjekts īsteno savas darbības.

Šādu vienošanos var piemērot vai nu 
nenoteiktu laiku, ja to nosaka kopējā 
tiesību subjekta dibināšanas dokumentā, 

                                               
1 OV L 210, 31.7.2006., 19. lpp.
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vai var attiecināt tikai uz noteiktu laiku, 
uz konkrētiem līgumu veidiem vai uz 
viena vai vairāku atsevišķu līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanu.

5. Ja nav vienošanās par piemērojamiem 
publiskā iepirkuma tiesību aktiem, līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanai 
piemērojamos valsts tiesību aktus nosaka 
saskaņā ar šādiem noteikumiem:

a) ja procedūru īsteno vai pārvalda viena 
iesaistītā līgumslēdzēja iestāde citu vārdā, 
piemēro šīs līgumslēdzējas iestādes 
dalībvalsts noteikumus;

b) ja procedūru neīsteno vai nepārvalda 
viena iesaistītā līgumslēdzēja iestāde citu 
vārdā un

i) ja tā attiecas uz būvdarbu līgumu, 
līgumslēdzējas iestādes piemēro tās 
dalībvalsts noteikumus, kurā veic lielāko 
daļu būvdarbu;

ii) ja tā attiecas uz pakalpojumu vai 
piegādes līgumu, līgumslēdzējas iestādes 
piemēro tās dalībvalsts noteikumus, kurā 
sniegta lielākā daļa pakalpojumu vai 
piegāžu;

c) ja nav iespējams noteikt piemērojamos 
valsts tiesību aktus saskaņā ar a) vai 
b) apakšpunktu, līgumslēdzējas iestādes 
piemēro tās līgumslēdzējas iestādes 
dalībvalsts noteikumus, kas uzņemas 
lielāko daļu izmaksu.

6. Ja nav vienošanās par piemērojamiem 
p u b l i s k ā  iepirkuma tiesību aktiem 
saskaņā ar 4. punktu, valsts tiesību aktus, 
kas reglamentē iepirkuma procedūras, 
kuras īsteno kopēji tiesību subjekti, ko 
izveidojušas līgumslēdzējas iestādes no 
dažādām dalībvalstīm, nosaka saskaņā ar 
šādiem noteikumiem:

a) ja procedūru īsteno vai pārvalda kopējā 
tiesību subjekta kompetentā struktūra, 
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piemēro tās dalībvalsts noteikumus, kurā 
tiesību subjektam ir reģistrēta juridiskā 
adrese;

b) ja procedūru īsteno vai pārvalda kopējā 
tiesību subjekta dalībnieks šā tiesību 
subjekta vārdā, piemēro 5. punkta a) un 
b) apakšpunktā paredzētos noteikumus;
ja nav iespējams noteikt piemērojamos 
valsts tiesību aktus saskaņā ar 5. punkta 
a) vai b) apakšpunktu, līgumslēdzējas 
iestādes piemēro tās dalībvalsts 
noteikumus, kurā tiesību subjektam ir 
reģistrēta juridiskā adrese.
7. Viena vai vairākas līgumslēdzējas 
iestādes var piešķirt atsevišķus līgumus 
saskaņā ar citā dalībvalstī esošas 
līgumslēdzējas iestādes vai kopīgi ar šādu 
līgumslēdzēju iestādi noslēgto vispārīgo 
vienošanos ar nosacījumu, ka vispārīgajā 
vienošanās ir paredzēti īpaši noteikumi, 
kas ļauj attiecīgajai līgumslēdzējai 
iestādei vai līgumslēdzējām iestādēm 
piešķirt tiesības slēgt atsevišķus līgumus.

8. Lēmumiem par publisku līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanu pārrobežu 
publiskajā iepirkumā piemēro parastos 
pārbaudes mehānismus, kas pieejami 
saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību 
aktiem.
9. Lai nodrošinātu pārbaudes mehānismu 
efektīvu darbību, dalībvalstis nodrošina, 
ka to vietējā tiesību sistēmā pilnībā īsteno 
to pārskatīšanas struktūru lēmumus 
Padomes Direktīvas 89/665/EEK1 nozīmē, 
kas atrodas citās dalībvalstīs, ja šādi 
lēmumi attiecas uz līgumslēdzējām 
iestādēm, kuras atrodas to teritorijā un 
kuras piedalās attiecīgajā pārrobežu 
publiskā iepirkuma procedūrā. 

Or. en

                                               
1 OV L 395, 30.12. 1989., 33. lpp.
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Grozījums Nr. 875
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
38. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38. pants svītrots
Kopējais iepirkums starp līgumslēdzējām 
iestādēm no dažādām dalībvalstīm
1. Neskarot 11. pantu, līgumslēdzējas 
iestādes no dažādām dalībvalstīm var 
kopīgi piešķirt līgumu slēgšanas tiesības, 
izmantojot kādu no šajā pantā 
aprakstītajām pieejām.
2. Vairākas līgumslēdzējas iestādes kopā 
var iepirkt būvdarbus, piegādes un/vai 
pakalpojumus no citā dalībvalstī 
izveidotas centralizēto iepirkumu 
struktūras vai ar tās starpniecību. Šādā 
gadījumā iepirkuma procedūru īsteno 
saskaņā ar tās dalībvalsts noteikumiem, 
kurā atrodas centralizēto iepirkumu 
struktūra.

3. Vairākas līgumslēdzējas iestādes no 
dažādām dalībvalstīm var kopīgi piešķirt 
publiska līguma slēgšanas tiesības. Tādā 
gadījumā iesaistītās līgumslēdzējas 
iestādes slēdz vienošanos, nosakot:

a) kuras valsts noteikumus piemēro 
iepirkuma procedūrai;

b) iepirkuma procedūras iekšējo 
organizāciju, ietverot procedūras 
pārvaldību, atbildības jomu dalīšanu, 
iepērkamo būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu sadalījumu un līgumu 
slēgšanu.

Nosakot piemērojamos valsts tiesību aktus 
saskaņā ar a) apakšpunktu, 
līgumslēdzējas iestādes var izvēlēties 
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jebkuras tās dalībvalsts noteikumus, kurā 
atrodas vismaz viena no iesaistītajām 
līgumslēdzējām iestādēm.

4. Ja vairākas līgumslēdzējas iestādes no 
dažādām dalībvalstīm ir izveidojušas 
kopēju tiesību subjektu, ieskaitot Eiropas 
teritoriālās sadarbības grupas saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 1082/20061 vai citus subjektus, 
kas izveidoti saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem, iesaistītās līgumslēdzējas iestādes 
ar kopējā tiesību subjekta kompetentās 
struktūras lēmumu vienojas par 
piemērojamiem kādas no šo dalībvalstu 
iepirkuma noteikumiem:

a) tās dalībvalsts noteikumi, kurā kopējam 
tiesību subjektam ir reģistrēta juridiskā 
adrese; 

b) tās dalībvalsts noteikumi, kurā kopējais 
tiesību subjekts īsteno savas darbības.

Šādu vienošanos var piemērot vai nu 
nenoteiktu laiku, ja to nosaka kopējā 
tiesību subjekta dibināšanas dokumentā, 
vai var attiecināt tikai uz noteiktu laiku, 
uz konkrētiem līgumu veidiem vai uz 
viena vai vairāku atsevišķu līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanu.

5. Ja nav vienošanās par piemērojamiem 
publiskā iepirkuma tiesību aktiem, līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanai 
piemērojamos valsts tiesību aktus nosaka 
saskaņā ar šādiem noteikumiem:

a) ja procedūru īsteno vai pārvalda viena 
iesaistītā līgumslēdzēja iestāde citu vārdā, 
piemēro šīs līgumslēdzējas iestādes 
dalībvalsts noteikumus;

b) ja procedūru neīsteno vai nepārvalda 
viena iesaistītā līgumslēdzēja iestāde citu 

                                               
1 OV L 210, 31.7.2006., 19. lpp.
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vārdā un

i) ja tā attiecas uz būvdarbu līgumu, 
līgumslēdzējas iestādes piemēro tās 
dalībvalsts noteikumus, kurā veic lielāko 
daļu būvdarbu;

ii) ja tā attiecas uz pakalpojumu vai 
piegādes līgumu, līgumslēdzējas iestādes 
piemēro tās dalībvalsts noteikumus, kurā 
sniegta lielākā daļa pakalpojumu vai 
piegāžu;

c) ja nav iespējams noteikt piemērojamos 
valsts tiesību aktus saskaņā ar a) vai 
b) apakšpunktu, līgumslēdzējas iestādes 
piemēro tās līgumslēdzējas iestādes 
dalībvalsts noteikumus, kas uzņemas 
lielāko daļu izmaksu.

6. Ja nav vienošanās par piemērojamiem 
p u b l i s k ā  iepirkuma tiesību aktiem 
saskaņā ar 4. punktu, valsts tiesību aktus, 
kas reglamentē iepirkuma procedūras, 
kuras īsteno kopēji tiesību subjekti, ko 
izveidojušas līgumslēdzējas iestādes no 
dažādām dalībvalstīm, nosaka saskaņā ar 
šādiem noteikumiem:

a) ja procedūru īsteno vai pārvalda kopējā 
tiesību subjekta kompetentā struktūra, 
piemēro tās dalībvalsts noteikumus, kurā 
tiesību subjektam ir reģistrēta juridiskā 
adrese;

b) ja procedūru īsteno vai pārvalda kopējā 
tiesību subjekta dalībnieks šā tiesību 
subjekta vārdā, piemēro 5. punkta a) un 
b) apakšpunktā paredzētos noteikumus;
ja nav iespējams noteikt piemērojamos 
valsts tiesību aktus saskaņā ar 5. punkta 
a) vai b) apakšpunktu, līgumslēdzējas 
iestādes piemēro tās dalībvalsts 
noteikumus, kurā tiesību subjektam ir 
reģistrēta juridiskā adrese.
7. Viena vai vairākas līgumslēdzējas 
iestādes var piešķirt atsevišķus līgumus 
saskaņā ar citā dalībvalstī esošas 
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līgumslēdzējas iestādes vai kopīgi ar šādu 
līgumslēdzēju iestādi noslēgto vispārīgo 
vienošanos ar nosacījumu, ka vispārīgajā 
vienošanās ir paredzēti īpaši noteikumi, 
kas ļauj attiecīgajai līgumslēdzējai 
iestādei vai līgumslēdzējām iestādēm 
piešķirt tiesības slēgt atsevišķus līgumus.

8. Lēmumiem par publisku līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanu pārrobežu 
publiskajā iepirkumā piemēro parastos 
pārbaudes mehānismus, kas pieejami 
saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību 
aktiem.
9. Lai nodrošinātu pārbaudes mehānismu 
efektīvu darbību, dalībvalstis nodrošina, 
ka to vietējā tiesību sistēmā pilnībā īsteno 
to pārskatīšanas struktūru lēmumus 
Padomes Direktīvas 89/665/EEK1 nozīmē, 
kas atrodas citās dalībvalstīs, ja šādi 
lēmumi attiecas uz līgumslēdzējām 
iestādēm, kuras atrodas to teritorijā un 
kuras piedalās attiecīgajā pārrobežu 
publiskā iepirkuma procedūrā. 

Or. en

Grozījums Nr. 876
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot 11. pantu, līgumslēdzējas 
iestādes no dažādām dalībvalstīm var 
kopīgi piešķirt līgumu slēgšanas tiesības, 
izmantojot kādu no šajā pantā 
aprakstītajām pieejām.

1. Neskarot 11. pantu, dalībvalstis var
noteikt, ka līgumslēdzējas iestādes var 
kopīgi piešķirt līgumu slēgšanas tiesības ar 
citu dalībvalstu līgumslēdzējām iestādēm, 
ja:
a) kopīga līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršana ir pamatota līguma pārrobežu 

                                               
1 OV L 395, 30.12. 1989., 33. lpp.
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dabas dēļ
vai
b) publisko līgumu līdzfinansē 
līgumslēdzējas iestādes no dažādām 
dalībvalstīm,
vai
c) publiskais līgums ir inovatīvs.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jābūt iespējai pieņemt lēmumu par to, vai līgumslēdzēja iestāde var piešķirt 
līguma slēgšanas tiesības kopīgi ar līgumslēdzējām iestādēm no citām dalībvalstīm. Turklāt 
būtu jābūt konkrētiem nosacījumiem, saskaņā ar kuriem līguma slēgšanas tiesības var piešķirt 
kopīgi ar līgumslēdzējām iestādēm no citām dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 877
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vairākas līgumslēdzējas iestādes kopā 
var iepirkt būvdarbus, piegādes un/vai 
pakalpojumus no citā dalībvalstī 
izveidotas centralizēto iepirkumu 
struktūras vai ar tās starpniecību. Šādā 
gadījumā iepirkuma procedūru īsteno 
saskaņā ar tās dalībvalsts noteikumiem, 
kurā atrodas centralizēto iepirkumu 
struktūra.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 878
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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



PE492.859v01-00 70/169 AM\908712LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vairākas līgumslēdzējas iestādes no 
dažādām dalībvalstīm var kopīgi piešķirt 
publiska līguma slēgšanas tiesības. Tādā
gadījumā iesaistītās līgumslēdzējas iestādes 
slēdz vienošanos, nosakot:

1. punktā minētajā gadījumā iesaistītās 
līgumslēdzējas iestādes slēdz vienošanos, 
nosakot:

Or. en

Grozījums Nr. 879
Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot piemērojamos valsts tiesību aktus 
saskaņā ar a) apakšpunktu, līgumslēdzējas 
iestādes var izvēlēties jebkuras tās 
dalībvalsts noteikumus, kurā atrodas 
vismaz viena no iesaistītajām 
līgumslēdzējām iestādēm.

Nosakot piemērojamos valsts tiesību aktus 
saskaņā ar a) apakšpunktu, līgumslēdzējas 
iestādes izvēlas jebkuras tās dalībvalsts 
noteikumus, kurā atrodas vismaz viena no 
iesaistītajām līgumslēdzējām iestādēm.

Or. de

Pamatojums

Iespējai pusēm izvēlēties piemērojamās tiesības ir jābūt saistītai ar objektīvām attiecīgā 
līguma vajadzībām. 

Grozījums Nr. 880
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja nav vienošanās par piemērojamiem 
publiskā iepirkuma tiesību aktiem, līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanai 

svītrots
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piemērojamos valsts tiesību aktus nosaka 
saskaņā ar šādiem noteikumiem:
a) ja procedūru īsteno vai pārvalda viena 
iesaistītā līgumslēdzēja iestāde citu vārdā, 
piemēro šīs līgumslēdzējas iestādes 
dalībvalsts noteikumus;
b) ja procedūru neīsteno vai nepārvalda 
viena iesaistītā līgumslēdzēja iestāde citu 
vārdā un
i) ja tā attiecas uz būvdarbu līgumu, 
līgumslēdzējas iestādes piemēro tās 
dalībvalsts noteikumus, kurā veic lielāko 
daļu būvdarbu;
ii) ja tā attiecas uz pakalpojumu vai 
piegādes līgumu, līgumslēdzējas iestādes 
piemēro tās dalībvalsts noteikumus, kurā 
sniegta lielākā daļa pakalpojumu vai 
piegāžu;
c) ja nav iespējams noteikt piemērojamos 
valsts tiesību aktus saskaņā ar a) vai 
b) apakšpunktu, līgumslēdzējas iestādes 
piemēro tās līgumslēdzējas iestādes 
dalībvalsts noteikumus, kas uzņemas 
lielāko daļu izmaksu.

Or. en

Pamatojums

Ir pietiekami, ja līgumslēdzējas iestādes vienojas par piemērojamajiem valsts iepirkuma 
noteikumiem. 5. punkts nav nepieciešams. Šī punkta svītrošana vienokāršos pantu.

Grozījums Nr. 881
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ja nav iespējams noteikt piemērojamos 
valsts tiesību aktus saskaņā ar a) vai 
b) apakšpunktu, līgumslēdzējas iestādes 
piemēro tās līgumslēdzējas iestādes 

svītrots



PE492.859v01-00 72/169 AM\908712LV.doc

LV

dalībvalsts noteikumus, kas uzņemas 
lielāko daļu izmaksu.

Or. en

Grozījums Nr. 882
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Vairākas līgumslēdzējas iestādes no 
dažādām dalībvalstīm var iegādāties 
būvdarbus, piegādes un/vai pakalpojumus 
no centralizētas iepirkumu struktūras, kas 
atrodas citā dalībvalstī, vai ar šādas 
struktūras starpniecību, ja attiecīgās 
dalībvalstis ir paredzējušas 35. panta 
2. punktā minēto iespēju un ir izpildīti visi 
1. punktā minētie nosacījumi. Tādā 
gadījumā puses noslēdz vienošanos, kurā 
nosaka, kuras valsts noteikumi ir 
piemērojami iepirkuma procedūrai.

Or. en

Grozījums Nr. 883
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja nav vienošanās par piemērojamiem 
publiskā iepirkuma tiesību aktiem 
saskaņā ar 4. punktu, valsts tiesību aktus, 
kas reglamentē iepirkuma procedūras, 
kuras īsteno kopēji tiesību subjekti, ko 
izveidojušas līgumslēdzējas iestādes no 
dažādām dalībvalstīm, nosaka saskaņā ar 
šādiem noteikumiem:

svītrots
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a) ja procedūru īsteno vai pārvalda kopējā 
tiesību subjekta kompetentā struktūra, 
piemēro tās dalībvalsts noteikumus, kurā 
tiesību subjektam ir reģistrēta juridiskā 
adrese;
b) ja procedūru īsteno vai pārvalda kopējā 
tiesību subjekta dalībnieks šā tiesību 
subjekta vārdā, piemēro 5. punkta a) un 
b) apakšpunktā paredzētos noteikumus;
c) ja nav iespējams noteikt piemērojamos 
valsts tiesību aktus saskaņā ar 5. punkta 
a) vai b) apakšpunktu, līgumslēdzējas 
iestādes piemēro tās dalībvalsts 
noteikumus, kurā tiesību subjektam ir 
reģistrēta juridiskā adrese.

Or. en

Pamatojums

Ir pietiekami, ja līgumslēdzējas iestādes vienojas par piemērojamajiem valsts iepirkuma 
noteikumiem. 6. punkts nav nepieciešams. Šī punkta svītrošana vienokāršos pantu.

Grozījums Nr. 884
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Viena vai vairākas līgumslēdzējas 
iestādes var piešķirt atsevišķus līgumus 
saskaņā ar citā dalībvalstī esošas 
līgumslēdzējas iestādes vai kopīgi ar šādu 
līgumslēdzēju iestādi noslēgto vispārīgo 
vienošanos ar nosacījumu, ka vispārīgajā 
vienošanās ir paredzēti īpaši noteikumi, kas 
ļauj attiecīgajai līgumslēdzējai iestādei vai 
līgumslēdzējām iestādēm piešķirt tiesības 
slēgt atsevišķus līgumus.

7. Dalībvalstis var noteikt, ka viena vai 
vairākas līgumslēdzējas iestādes var 
piešķirt atsevišķus līgumus saskaņā ar citā 
dalībvalstī esošas līgumslēdzējas iestādes 
vai kopīgi ar šādu līgumslēdzēju iestādi 
noslēgto vispārīgo vienošanos ar 
nosacījumu, ka vispārīgajā vienošanās ir 
paredzēti īpaši noteikumi, kas ļauj 
attiecīgajai līgumslēdzējai iestādei vai 
līgumslēdzējām iestādēm piešķirt tiesības 
slēgt atsevišķus līgumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 885
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Lai nodrošinātu pārbaudes mehānismu 
efektīvu darbību, dalībvalstis nodrošina, 
ka to vietējā tiesību sistēmā pilnībā īsteno 
to pārskatīšanas struktūru lēmumus 
Padomes Direktīvas 89/665/EEK33

nozīmē, kas atrodas citās dalībvalstīs, ja 
šādi lēmumi attiecas uz līgumslēdzējām 
iestādēm, kuras atrodas to teritorijā un 
kuras piedalās attiecīgajā pārrobežu 
publiskā iepirkuma procedūrā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šāds noteikums var radīt problēmas praksē. Nav skaidrs, kā dalībvalstīm būtu jānodrošina, 
ka pārskatīšanas struktūru (kas ne vienmēr ir saistītas ar tieslietu sistēmu), kas atrodas citās 
dalībvalstīs, lēmumus pilnībā īsteno to vietējā tiesību sistēmā.

Grozījums Nr. 886
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
39. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Pirms iepirkuma procedūru 
uzsākšanas dalībvalstis kopā ar 
līgumslēdzējām iestādēm un politiskajiem 
līderiem visos attiecīgajos līmeņos 
izstrādā tādu iepirkuma stratēģiju visos 
attiecīgajos līmeņos (valsts, reģionālajā 
un vietējā), kurā ir ņemtas vērā šajā 
direktīvā noteiktās prioritātes. Valsts 
iestādes nodrošina stratēģijas ievērošanu 
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un īstenošanu saskaņā ar šajā direktīvā 
noteiktajām prioritātēm. Stratēģijas 
nodrošina, ka ir ievēroti vismaz šādi 
principi:
a) iepirkuma iestādes kopā ar 
politiskajiem līderiem valsts, reģionālajā 
un vietējā līmenī ir galvenie iepirkuma 
stratēģiju principu noteicēji;
b) pirms iepirkuma procedūras sākuma 
organizē atklātas sēdes un konsultācijas 
ar produktu un pakalpojumu gala 
lietotājiem. Gala lietotāju uzskatus 
dokumentē un ņem vērā iepirkuma 
procesa izpildes laikā;
c) iepirkuma stratēģija ir politisks rīks un 
saistošs dokuments iepirkuma procesu 
īstenošanā un izpildē. Jebkura iepirkuma 
procesa prioritātes un mērķi nevar 
atšķirties no stratēģijas.

Or. en

Grozījums Nr. 887
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms iepirkuma procedūras sākšanas 
līgumslēdzējas iestādes var rīkot 
apspriešanos ar tirgus dalībniekiem, lai 
novērtētu tirgus struktūru, spēju un 
kapacitāti, kā arī lai informētu ekonomikas 
dalībniekus par saviem iepirkuma plāniem 
un prasībām.

1. Pirms iepirkuma procedūras sākšanas 
līgumslēdzējas iestādes var rīkot 
apspriešanos ar tirgus dalībniekiem, lai 
novērtētu tirgus struktūru, spēju un 
kapacitāti un/vai lai informētu ekonomikas 
dalībniekus par saviem iepirkuma plāniem 
un prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 888
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab
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Direktīvas priekšlikums
39. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms iepirkuma procedūras sākšanas 
līgumslēdzējas iestādes var rīkot 
apspriešanos ar tirgus dalībniekiem, lai 
novērtētu tirgus struktūru, spēju un 
kapacitāti, kā arī lai informētu ekonomikas 
dalībniekus par saviem iepirkuma plāniem 
un prasībām.

Pirms iepirkuma procedūras sākšanas 
līgumslēdzējas iestādes var rīkot tirgus 
izpēti, lai novērtētu tirgus struktūru, spēju 
un kapacitāti vai lai informētu ekonomikas 
dalībniekus par saviem iepirkuma plāniem 
un prasībām.

Or. de

Pamatojums

Lingvistisks precizējums: noteicošais punkts ir brīdis, kad tiek uzsākta līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas procedūra saskaņā ar procesuālo tiesību normām, nevis, piemēram, 
brīdis, kad līgumslēdzēja iestāde pieņem iekšēju lēmumu. Termins „apspriešanās ar tirgus 
dalībniekiem” būtu jāaizstāj ar „tirgus izpēte”, jo terminu „apspriešanās” varētu attiecināt 
tikai uz izpēti, kas ir saistīta ar dialoga risināšanu. Tomēr būtu jābūt iespējamām arī 
vienkāršām aptaujām, piemēram, par to, vai konkrēts pakalpojums vispār ir pieejams tirgū.

Grozījums Nr. 889
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā nolūkā līgumslēdzējas iestādes var 
pieprasīt vai pieņemt konsultācijas no 
administratīvā atbalsta struktūrām vai no 
trešām personām, vai tirgus dalībniekiem 
ar nosacījumu, ka šādas konsultācijas 
neapdraud konkurenci un nav pretrunā 
nediskriminācijas un pārredzamības 
principiem.

Šajā nolūkā līgumslēdzējas iestādes var 
pieprasīt vai pieņemt konsultācijas no 
administratīvā atbalsta struktūrām vai no 
trešām personām, vai tirgus dalībniekiem.

Or. en
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Pamatojums

Nevajadzīgs

Grozījums Nr. 890
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā nolūkā līgumslēdzējas iestādes var 
pieprasīt vai pieņemt konsultācijas no 
administratīvā atbalsta struktūrām vai no 
trešām personām, vai tirgus dalībniekiem 
ar nosacījumu, ka šādas konsultācijas 
neapdraud konkurenci un nav pretrunā 
nediskriminācijas un pārredzamības 
principiem.

Šajā nolūkā līgumslēdzējas iestādes var 
pieprasīt vai pieņemt konsultācijas no 
administratīvā atbalsta struktūrām vai no 
trešām personām, vai tirgus dalībniekiem.

Or. de

Pamatojums

Teikuma otrā daļa būtu jāsvītro, jo var rasties grūtības tās piemērošanā praksē. Ir gandrīz 
neiespējami saprast, pēc kādiem kritērijiem noteikt, vai konkrētā konsultācija neapdraud 
konkurenci. Arīdzan nav skaidrs, kādos gadījumos līgumslēdzēja iestāde varētu pieņemt šādu 
lēmumu (ex ante vai ex post). Turklāt nediskriminācija un pārredzamība ir vispārīgas 
prasības, kuras tāpat ir saistošas valsts iestādēm.

Grozījums Nr. 891
António Fernando Correia de Campos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā nolūkā līgumslēdzējas iestādes var 
pieprasīt vai pieņemt konsultācijas no 
administratīvā atbalsta struktūrām vai no 
trešām personām, vai tirgus dalībniekiem 
ar nosacījumu, ka šādas konsultācijas 
neapdraud konkurenci un nav pretrunā 

Šajā nolūkā līgumslēdzējas iestādes var 
pieprasīt vai pieņemt konsultācijas no 
administratīvā atbalsta struktūrām vai no 
trešām personām, vai tirgus dalībniekiem 
ar nosacījumu, ka šādas konsultācijas 
neapdraud konkurenci un nav pretrunā 
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nediskriminācijas un pārredzamības 
principiem.

nediskriminācijas un pārredzamības 
principiem vai neliedz kādai struktūrai, ar 
kuru ir notikusi konsultēšanās, piedalīties 
attiecīgajā iepirkuma procedūrā.

Or. pt

Grozījums Nr. 892
Frank Engel, Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādi pasākumi ietver visas būtiskas 
informācijas paziņošanu citiem 
kandidātiem un pretendentiem, kura 
sniegta vai kura izriet no citu kandidātu vai 
pretendentu iesaistīšanās iepirkuma 
procedūras sagatavošanā, un atbilstīgu 
termiņu noteikšanu piedāvājumu 
saņemšanai.

Šādi pasākumi ietver visas būtiskas 
informācijas paziņošanu citiem 
kandidātiem un pretendentiem, kura 
sniegta vai kura izriet no citu kandidātu vai 
pretendentu iesaistīšanās iepirkuma 
procedūras sagatavošanā, un atbilstīgu 
termiņu noteikšanu piedāvājumu 
saņemšanai. 

Līgumslēdzēju iestāžu pienākums ir:
i) precizēt uzaicinājumā piedalīties 
konsultācijā, kādu informāciju uzskatīs 
par atbilstīgu un līdz ar to var darīt 
zināmu visiem iespējamajiem 
pretendentiem, vai
ii) detalizēti izklāstīt konsultāciju 
dalībnieku tiesības un tiem pieejamās 
procedūras, lai viņi varētu aizsargāt 
konfidenciālu informāciju.

Attiecīgo kandidātu vai pretendentu izslēdz 
no procedūras tikai tad, ja nav citu iespēju 
nodrošināt atbilstību pienākumam ievērot 
vienlīdzīgas attieksmes principu.

Attiecīgo kandidātu vai pretendentu izslēdz 
no procedūras tikai tad, ja nav citu iespēju 
nodrošināt atbilstību pienākumam ievērot 
vienlīdzīgas attieksmes principu.

Or. en

Pamatojums

Although the measures proposed by the Commission in Article 39(2) provide a necessary 
balance between the possibility for procurers to conduct market consultations and the 
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assurance for bidders that participation will not lead to exclusion provided that the 
established provisions are respected, there is a potential practical difficulty in identifying and 
agreeing with contracting authorities in each case what constitutes “relevant information” to 
be shared in a preliminary market consultation and what should be kept confidential. 
Allowing contracting authorities to clearly set out either information that could become 
relevant for sharing or procedures to protect confidential information will bring more clarity 
to the different parties and safeguard the interests of economic operators.

Grozījums Nr. 893
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādi pasākumi ietver visas būtiskas
informācijas paziņošanu citiem 
kandidātiem un pretendentiem, kura 
sniegta vai kura izriet no citu kandidātu vai 
pretendentu iesaistīšanās iepirkuma 
procedūras sagatavošanā, un atbilstīgu 
termiņu noteikšanu piedāvājumu 
saņemšanai. Attiecīgo kandidātu vai 
pretendentu izslēdz no procedūras tikai tad, 
ja nav citu iespēju nodrošināt atbilstību 
pienākumam ievērot vienlīdzīgas 
attieksmes principu.

Šādi pasākumi ietver visas informācijas 
paziņošanu citiem kandidātiem un 
pretendentiem, kuru ir sniegusi 
līgumslēdzēja iestāde vai kura izriet no 
citu kandidātu vai pretendentu iesaistīšanās 
iepirkuma procedūras sagatavošanā, un 
atbilstīgu termiņu noteikšanu piedāvājumu 
saņemšanai. Attiecīgo kandidātu vai 
pretendentu izslēdz no procedūras tikai tad, 
ja nav citu iespēju nodrošināt atbilstību 
pienākumam ievērot vienlīdzīgas 
attieksmes principu.

Or. fr

Pamatojums

Pretendentiem jābūt iespējai saņemt tikai to informāciju, kuru līgumslēdzēja iestāde ir 
sniegusi iepriekšējas apspriešanās ar tirgus dalībniekiem procedūras ietvaros, nevis 
„apmaiņas” informāciju, kas var ietvert piedāvājumu elementus, kas diskriminētu attiecībā 
pret citiem pretendentiem, kuri ir iepriekšējas apspriešanās ar tirgus dalībniekiem dalībnieki.

Grozījums Nr. 894
Jürgen Creutzmann

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



PE492.859v01-00 80/169 AM\908712LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādi pasākumi ietver visas būtiskas 
informācijas paziņošanu citiem 
kandidātiem un pretendentiem, kura 
sniegta vai kura izriet no citu kandidātu vai 
pretendentu iesaistīšanās iepirkuma 
procedūras sagatavošanā, un atbilstīgu 
termiņu noteikšanu piedāvājumu 
saņemšanai. Attiecīgo kandidātu vai 
pretendentu izslēdz no procedūras tikai tad, 
ja nav citu iespēju nodrošināt atbilstību 
pienākumam ievērot vienlīdzīgas 
attieksmes principu.

Šādi pasākumi ietver visas būtiskas 
informācijas paziņošanu citiem 
kandidātiem un pretendentiem, kura 
sniegta vai kura izriet no citu kandidātu vai 
pretendentu iesaistīšanās iepirkuma 
procedūras sagatavošanā, un atbilstīgu 
termiņu noteikšanu piedāvājumu 
saņemšanai. Līgumslēdzējas iestādes i) 
precizē uzaicinājumā piedalīties 
konsultācijā, kādu informāciju uzskatīs 
par atbilstīgu un līdz ar to var darīt 
zināmu visiem iespējamajiem 
pretendentiem, vai ii) detalizēti izklāsta 
konsultāciju dalībnieku tiesības un tiem 
pieejamās procedūras, lai viņi varētu 
aizsargāt konfidenciālu informāciju.
Attiecīgo kandidātu vai pretendentu izslēdz 
no procedūras tikai tad, ja nav citu iespēju 
nodrošināt atbilstību pienākumam ievērot 
vienlīdzīgas attieksmes principu.

Or. en

Pamatojums

Ir iespējamas praktiskas grūtības katrā konkrētā gadījumā identificēt un vienoties ar 
līgumslēdzējām iestādēm par to, kas ir uzskatāma par „atbilstīgu informāciju”, ar ko būtu 
jādalās iepriekšējas apspriešanās ar tirgus dalībniekiem ietvaros, un kas ir uzskatāma par 
konfidenciālu informāciju. Ļaujot līgumslēdzējām iestādēm skaidri noteikt jebkura veida 
informāciju, kas varētu būt atbilstīga, lai ar to dalītos, vai procedūras konfidenciālas 
informācijas aizsargāšanai, tiks nodrošināta lielāka skaidrība dažādām pusēm un aizsargātas 
ekonomikas dalībnieku intereses.

Grozījums Nr. 895
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tehniskās specifikācijas, kā noteikts
VIII pielikuma 1. punktā, izklāsta 

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

Tehniskajās specifikācijās nosaka 
būvdarbu, pakalpojuma vai piegādes 
raksturlielumus, un tām ir jābūt saistītām 
ar līguma priekšmetu.

Or. en

Grozījums Nr. 896
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Tehniskās specifikācijas, kā noteikts
VIII pielikuma 1. punktā, izklāsta 
iepirkuma procedūras dokumentos. 
Tehniskajās specifikācijās nosaka 
būvdarbu, pakalpojuma vai piegādes 
raksturlielumus, lai sasniegtu 
līgumslēdzējas iestādes izmantošanas, 
ilgtspējas un dzīvnieku labturības mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 897
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 898
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šie raksturlielumi var arī attiekties uz 
pieprasīto būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu īpašu ražošanas vai 
sniegšanas procesu vai jebkuru citu to 
aprites cikla posmu, kā minēts 2. panta 
22. punktā. Ir jāņem vērā arī šādas 
prasības:
a) sociālie kritēriji, piemēram, pienācīgi 
darba apstākļi, veselības un drošības 
regulējums, kolektīvās sarunas, dzimumu 
līdzsvars (piemēram, līdzvērtīgs 
atalgojums, darba un ģimenes dzīves 
līdzsvars), sociālā iekļaušana, tostarp 
nodarbinātības iespējas darba ņēmējiem 
ar invaliditāti, mazāk aizsargātiem vai 
neaizsargātiem darba ņēmējiem 
(piemēram, ilgtermiņa bezdarbnieki, romi, 
migranti, gados jaunāki vai vecāki darba 
ņēmēji), profesionālās apmācības 
pieejamība, lietotāju iesaistīšana un 
konsultēšana, pieejamība izmaksu ziņā, 
cilvēktiesības un ētiska tirdzniecība;
b) pakalpojumu līgumiem un līgumiem, 
kas saistīti ar būvdarbu projektēšanu –
personāla, kam uzticēta attiecīgā līguma 
izpilde, organizēšana, kvalifikācija un 
pieredze.

Or. de

Grozījums Nr. 899
Heide Rühle

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

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

Šie raksturlielumi var arī attiekties uz 
pieprasīto būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu īpašu ražošanas vai 
sniegšanas procesu vai jebkuru citu to 
aprites cikla posmu.

Or. en

Grozījums Nr. 900
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 901
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šie raksturlielumi var arī attiekties uz 
pieprasīto būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu īpašu ražošanas vai 
sniegšanas procesu vai jebkuru citu to 
aprites cikla posmu, tostarp sociāli 
ilgtspējīgiem ražošanas procesiem, kuros 
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ir īpaši ņemta vērā dzīvnieku labturība, kā 
minēts 2. panta 22. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 902
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šie raksturlielumi var arī attiekties uz 
pieprasīto būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu īpašu ražošanas vai 
sniegšanas procesu vai jebkuru citu to 
aprites cikla posmu, kā minēts 2. panta 
22. punktā, ja tie ir saistīti ar līguma 
priekšmetu un ir samērīgi ar līguma 
vērtību un mērķiem.

Or. en

Pamatojums

Kanditātiem nevar pieprasīt pierādīt lietas, kuras tiem nav pieejamas, kompetenci attiecībā uz 
vai atbildību par visu piegādes ķēdi. Šo iemeslu dēļ tehniskajām specifikācijām ir arī turpmāk 
jābūt stingri saistītām ar līguma priekšmetu, un prasībām ir jābūt samērīgām ar līguma 
vērtību un mērķiem.

Grozījums Nr. 903
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes tehniskajās 
specifikācijās skaidri nosaka pienākumus, 
kas saistīti ar sociālajiem un 
nodarbinātības nosacījumiem, piemēram, 
veselība un drošība darbavietā, sociālais 



AM\908712LV.doc 85/169 PE492.859v01-00

LV

nodrošinājums un darba apstākļi saskaņā 
ar ES un dalībvalstu likumiem, 
noteikumiem vai administratīvajiem 
aktiem, šķīrējtiesas nolēmums, koplīgumi 
un XI pielikumā norādītie starptautisko 
darba tiesību noteikumi, kas ir 
piemērojami vietā, kur notiek būvdarbu, 
pakalpojuma vai piegādes izpilde, kā daļu 
no absolūtajām prasībām, kas jāievēro, 
iesniedzot piedāvājumu līguma 
saņemšanai.

Or. de

Grozījums Nr. 904
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 905
Catherine Stihler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

paredzēts lietošanai personām —
neatkarīgi no tā, vai tas paredzēts plašākai 

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

Or. en

Pamatojums

The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities came into force in 
the European Union in January 2011. Article 4 (d) of the Convention specifies that State 
Parties should refrain from engaging in any act or practice that is inconsistent with the 
Convention and ensure that public authorities and institutions act in conformity with the 
Convention. Articles 4, 9, and articles 19 to 30 of the Convention are very clear about general 
and specific obligations regarding equal access for disabled people and set out obligations of 
parties in relation to accessibility. There are no exceptions to these principles in the 
Convention.

Grozījums Nr. 906
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgā gadījumā tehniskās 
specifikācijas var ietvert prasības attiecībā 
uz:
a) darbības rezultātiem, tostarp vides un 
klimata darbības rezultātiem un darbības 
rezultātiem sociālās ietekmes ziņā;
b) aprites cikla raksturlielumiem;
d) personāla, kam uzticēta attiecīgā 
līguma izpilde, organizēšanu, 
kvalifikāciju un pieredzi;
d) drošību vai dimensijām, tostarp 
kvalitātes nodrošināšanas procedūrām, 
terminoloģiju, simboliem, testēšanu un 
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testēšanas metodēm, iesaiņošanu, 
marķēšanu, lietošanas instrukcijām;
e) noteikumiem par izstrādes un izmaksu 
aprēķināšanas, testēšanas, pārbaudes un 
būvdarbu pieņemšanas nosacījumiem un 
būvniecības metodēm vai paņēmieniem 
un visiem pārējiem tehniskajiem 
nosacījumiem, kurus līgumslēdzēja 
iestāde var noteikt saskaņā ar vispārējiem 
vai īpašiem noteikumiem attiecībā uz 
pabeigtajiem būvdarbiem un ar tiem 
saistītajiem materiāliem vai daļām;
f) inovatīvu preču un pakalpojumu 
veicināšanu, iesniedzot piedāvājumus 
problēmu risināšanai, nevis konkrēti 
noteiktām precēm un pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 907
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visiem iepirkumiem tehniskās 
specifikācijas izstrādā tā, lai nodrošinātu, 
ka produkti, pakalpojumi un būvdarbi, uz 
kuriem ir attiecināms līgums, atbilst datu 
aizsardzības tiesību prasībām personas 
datu apstrādes izstrādes laikā (integrēta 
datu aizsardzība).

Or. en

Grozījums Nr. 908
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 1. punkts – 5. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ar Savienības tiesību aktu pieņem 
obligātus piekļuves standartus, tehniskajās 
specifikācijās ietver atsauci uz šādiem 
standartiem, ciktāl ir runa par piekļuves 
kritērijiem.

Ja ar Savienības tiesību aktu pieņem 
obligātus piekļuves standartus, tehniskajās 
specifikācijās ietver atsauci uz šādiem 
standartiem, ciktāl ir runa par piekļuves 
kritērijiem personām ar invaliditāti vai 
projektu visiem lietotājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 909
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ar Savienības tiesību aktu pieņem 
obligātus piekļuves standartus, tehniskajās 
specifikācijās ietver atsauci uz šādiem 
standartiem, ciktāl ir runa par piekļuves 
kritērijiem.

Ja ar Savienības tiesību aktu pieņem 
obligātus piekļuves, vides vai sociālos
standartus, tehniskajās specifikācijās ietver 
atsauci uz šādiem standartiem, ciktāl ir 
runa par piekļuves kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 910
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tehniskās specifikācijas var ietvert arī 
prasības attiecībā uz:
a) nodarbinātības nosacījumiem, 
personāla, kam uzticēta attiecīgā līguma 
izpilde, organizēšanu, kvalifikāciju un 
pieredzi;
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Or. en

Grozījums Nr. 911
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tehniskās specifikācijas garantē visiem 
ekonomikas dalībniekiem vienādu piekļuvi 
un nerada nepamatotus ierobežojumus 
konkurencei publiskā iepirkuma 
procedūrās.

2. Tehniskās specifikācijas garantē visiem 
ekonomikas dalībniekiem vienādu piekļuvi 
un nerada nepamatotus ierobežojumus 
konkurencei publiskā iepirkuma 
procedūrās. Tehniskās specifikācijas 
izstrādā tā, lai nodrošinātu, ka 
piedāvājumu iesniegšanas vai jebkuras 
citas iepirkuma procedūras panākumu 
pamatā būtu ne tikai vai galvenokārt 
konkurence darba ņēmēju darbavietas 
drošības vai darba nosacījumu ziņā.

Or. fi

Grozījums Nr. 912
Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tehniskās specifikācijas garantē visiem 
ekonomikas dalībniekiem vienādu piekļuvi 
un nerada nepamatotus ierobežojumus 
konkurencei publiskā iepirkuma 
procedūrās.

2. Tehniskās specifikācijas garantē visiem 
ekonomikas dalībniekiem vienādu piekļuvi 
un nerada nepamatotus ierobežojumus 
konkurencei publiskā iepirkuma 
procedūrās.

Tehniskās specifikācijas nodrošina, ka 
publiskā iepirkuma pamatā ir ne tikai 
konkurence, kas ir atkarīga no 
sliktākajiem darba ņēmēju darba 
apstākļiem vai darbaspēka darbavietu 
samazinājuma. 
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Or. fi

Grozījums Nr. 913
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 914
Evelyne Gebhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de
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Grozījums Nr. 915
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 916
Toine Manders

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) ar darbības rezultātiem vai funkcionālām 
prasībām, ietverot vides raksturlielumus, ar 
nosacījumu, ka šie raksturlielumi ir 
pietiekami precīzi, lai pretendenti varētu 
noteikt līguma priekšmetu un lai 
līgumslēdzēji varētu piešķirt līguma 
slēgšanas tiesības. Darbības rezultāti un 
funkcionālās prasības būtu jāformulē tā, 
lai iepirkumā varētu piedalīties visi 
pretendenti, kas atbilst līdzvērtīgām vai 
salīdzināmām prasībām. Ja līgumslēdzēja 
iestāde noraida piedāvājumu, jo tas neesot 
līdzvērtīgs vai salīdzināms, līgumslēdzējai 
iestādei ir jāsniedz pierādījumi par to 
pretendentam;

Or. nl
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Grozījums Nr. 917
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ar atsauci uz tehniskajām specifikācijām 
un — hierarhiskā secībā — uz valsts 
standartiem, kuros pārņemti Eiropas 
standarti, Eiropas tehniskiem
apstiprinājumiem, kopējām tehniskajām 
specifikācijām, starptautiskiem 
standartiem, Eiropas standartizācijas 
institūciju noteiktām citām tehnisko 
atsauču sistēmām vai, ja tādu nav, uz valsts 
standartiem, valsts tehniskajiem 
apstiprinājumiem vai valsts tehniskajām 
specifikācijām attiecībā uz būvdarbu 
projektēšanu, tāmēšanu un izpildi un 
piegāžu izmantošanu; katru atsauci 
papildina ar frāzi „vai līdzvērtīgs”;

b) ar atsauci uz tehniskajām specifikācijām 
un — hierarhiskā secībā — uz valsts 
standartiem, kuros pārņemti Eiropas 
standarti, Eiropas tehniskiem
novērtējumiem, kopējām tehniskajām 
specifikācijām, starptautiskiem 
standartiem, Eiropas standartizācijas 
institūciju noteiktām citām tehnisko 
atsauču sistēmām vai, ja kādu no tām nav, 
uz valsts standartiem, valsts tehniskajiem 
apstiprinājumiem vai valsts tehniskajām 
specifikācijām attiecībā uz būvdarbu 
projektēšanu, tāmēšanu un izpildi un 
piegāžu izmantošanu; katru atsauci 
papildina ar frāzi „vai līdzvērtīgs”;

Or. en

Grozījums Nr. 918
Wim van de Camp

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ar atsauci uz tehniskajām specifikācijām 
un — hierarhiskā secībā — uz valsts 
standartiem, kuros pārņemti Eiropas 
standarti, Eiropas tehniskiem 
apstiprinājumiem, kopējām tehniskajām 
specifikācijām, starptautiskiem 
standartiem, Eiropas standartizācijas 
institūciju noteiktām citām tehnisko 
atsauču sistēmām vai, ja tādu nav, uz valsts 
standartiem, valsts tehniskajiem 
apstiprinājumiem vai valsts tehniskajām 
specifikācijām attiecībā uz būvdarbu 

b) ar atsauci uz tehniskajām specifikācijām 
un — hierarhiskā secībā un nepieļaujot 
diskrimināciju attiecībā uz izstrādes 
metodi — uz valsts standartiem, kuros 
pārņemti Eiropas standarti, Eiropas 
tehniskiem apstiprinājumiem, kopējām 
tehniskajām specifikācijām, 
starptautiskiem standartiem, Eiropas 
standartizācijas institūciju noteiktām citām 
tehnisko atsauču sistēmām vai, ja tādu nav, 
uz valsts standartiem, valsts tehniskajiem 
apstiprinājumiem vai valsts tehniskajām 
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projektēšanu, tāmēšanu un izpildi un 
piegāžu izmantošanu; katru atsauci 
papildina ar frāzi „vai līdzvērtīgs”;

specifikācijām attiecībā uz būvdarbu 
projektēšanu, tāmēšanu un izpildi un 
piegāžu izmantošanu; katru atsauci 
papildina ar frāzi „vai līdzvērtīgs”;

Or. en

Grozījums Nr. 919
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ar atsauci uz tehniskajām specifikācijām 
un — hierarhiskā secībā — uz valsts 
standartiem, kuros pārņemti Eiropas 
standarti, Eiropas tehniskiem 
apstiprinājumiem, kopējām tehniskajām 
specifikācijām, starptautiskiem 
standartiem, Eiropas standartizācijas 
institūciju noteiktām citām tehnisko 
atsauču sistēmām vai, ja tādu nav, uz valsts 
standartiem, valsts tehniskajiem 
apstiprinājumiem vai valsts tehniskajām 
specifikācijām attiecībā uz būvdarbu 
projektēšanu, tāmēšanu un izpildi un 
piegāžu izmantošanu; katru atsauci 
papildina ar frāzi „vai līdzvērtīgs”;

b) ar atsauci uz tehniskajām specifikācijām 
un — hierarhiskā secībā un nepieļaujot 
diskrimināciju attiecībā uz izstrādes 
metodi — uz valsts standartiem, kuros 
pārņemti Eiropas standarti, Eiropas 
tehniskiem apstiprinājumiem, kopējām 
tehniskajām specifikācijām, 
starptautiskiem standartiem, Eiropas 
standartizācijas institūciju noteiktām citām 
tehnisko atsauču sistēmām vai, ja tādu nav, 
uz valsts standartiem, valsts tehniskajiem 
apstiprinājumiem vai valsts tehniskajām 
specifikācijām attiecībā uz būvdarbu 
projektēšanu, tāmēšanu un izpildi un 
piegāžu izmantošanu; katru atsauci 
papildina ar frāzi „vai līdzvērtīgs”;

Or. en

Pamatojums

Tehniskajām specifikācijām būtu jābūt nediskriminējošām un tehnoloģiju ziņā neitrālām. Šie 
fundamentālie principi būtu attiecināmi gan uz standartu, gan specifikāciju izmantošanu 
iepirkumā. Saskaņā ar nediskriminējošām, tehnoloģiju ziņā neitrālām specifikācijām 
ekonomikas dalībniekiem ir jākonkurē, lai ražotu labākos risinājums, kas ir inovāciju un 
ekonomiskās izaugsmes dzinējspēks. Vēl neitralitāte tehnoloģiju ziņā nodrošina, ka iestādes 
var izvēlēties no iespējami plaša produktu un pakalpojumu klāsta, veicinot labāko vērtības un 
cenas attiecību.
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Grozījums Nr. 920
Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) kvalitātes kritērijus, kas ir uzskatāmi 
par līdzvērtīgiem standartiem un jebkurai 
citai tehnisko atsauču sistēmai, arī ir 
jāiekļauj darba koplīgumos, kas 
piemērojami valstī, reģionā un nozarē, 
kurā tiek realizēts iepirkums.

Or. fi

Grozījums Nr. 921
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Izņemot tad, ja līguma priekšmets to 
attaisno, tehniskajās specifikācijās nemin
konkrētus ražotājus vai avotus vai 
konkrētus procesus, vai tirdzniecības 
markas, patentus, tipus, vai konkrētu 
izcelsmi, vai ražošanas veidu, kas dažiem 
uzņēmumiem vai ražojumiem var 
nodrošināt priekšrocības vai izraisīt to 
izslēgšanu. Izņēmuma gadījumos šādu 
atsauci var iekļaut, ja nav iespējams 
sagatavot pietiekami precīzu un skaidru 
līguma priekšmeta aprakstu saskaņā ar 
3. punktu. Tādā gadījumā šādu atsauci 
papildina ar frāzi „vai līdzvērtīgs”.

4. Ja līguma priekšmets to attaisno, 
tehniskajās specifikācijās var minēt
konkrētus ražotājus vai avotus vai 
konkrētus procesus, kas raksturo 
produktus vai pakalpojumus, vai
tirdzniecības markas, patentus, tipus, vai 
konkrētu izcelsmi, vai ražošanas veidu. 
Tādā gadījumā šādu atsauci papildina ar 
frāzi „vai līdzvērtīgs”.

Or. en

Grozījums Nr. 922
Wim van de Camp
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Direktīvas priekšlikums
40. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Izņemot tad, ja līguma priekšmets to 
attaisno, tehniskajās specifikācijās nemin
konkrētus ražotājus vai avotus vai 
konkrētus procesus, vai tirdzniecības 
markas, patentus, tipus, vai konkrētu 
izcelsmi, vai ražošanas veidu, kas dažiem 
uzņēmumiem vai ražojumiem var 
nodrošināt priekšrocības vai izraisīt to 
izslēgšanu. Izņēmuma gadījumos šādu 
atsauci var iekļaut, ja nav iespējams 
sagatavot pietiekami precīzu un skaidru 
līguma priekšmeta aprakstu saskaņā ar 
3. punktu. Tādā gadījumā šādu atsauci 
papildina ar frāzi „vai līdzvērtīgs”.

4. Izņemot tad, ja līguma priekšmets to 
attaisno, tehniskajās specifikācijās nemin 
konkrētus ražotājus vai avotus vai 
konkrētus procesus, izstrādi vai 
uzņēmējdarbības modeli vai metodi vai 
tirdzniecības markas, patentus, tipus, vai 
konkrētu izcelsmi, vai ražošanas veidu vai 
ražošanas vietu, kas dažiem uzņēmumiem 
vai ražojumiem var nodrošināt 
priekšrocības vai izraisīt to izslēgšanu. 
Izņēmuma gadījumos šādu atsauci var 
iekļaut, ja nav iespējams sagatavot 
pietiekami precīzu un skaidru līguma 
priekšmeta aprakstu saskaņā ar 3. punktu. 
Tādā gadījumā šādu atsauci papildina ar 
frāzi „vai līdzvērtīgs”.

Or. en

Grozījums Nr. 923
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Izņemot tad, ja līguma priekšmets to 
attaisno, tehniskajās specifikācijās nemin 
konkrētus ražotājus vai avotus vai 
konkrētus procesus, vai tirdzniecības 
markas, patentus, tipus, vai konkrētu 
izcelsmi, vai ražošanas veidu, kas dažiem 
uzņēmumiem vai ražojumiem var 
nodrošināt priekšrocības vai izraisīt to 
izslēgšanu. Izņēmuma gadījumos šādu 
atsauci var iekļaut, ja nav iespējams 
sagatavot pietiekami precīzu un skaidru
līguma priekšmeta aprakstu saskaņā ar 
3. punktu. Tādā gadījumā šādu atsauci 

4. Izņemot tad, ja līguma priekšmets to 
attaisno, tehniskajās specifikācijās nemin 
konkrētus ražotājus vai avotus vai 
konkrētus procesus, izstrādi vai 
uzņēmējdarbības modeli vai metodi vai 
tirdzniecības markas, patentus, tipus, vai 
konkrētu izcelsmi, vai ražošanas veidu vai 
ražošanas vietu, jo šāda atsauce dažiem 
uzņēmumiem vai ražojumiem var 
nodrošināt priekšrocības vai izraisīt to 
izslēgšanu. Izņēmuma gadījumos šādu 
atsauci var iekļaut, ja nav iespējams 
sagatavot pietiekami precīzu un skaidru 
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papildina ar frāzi „vai līdzvērtīgs”. līguma priekšmeta aprakstu saskaņā ar 
3. punktu. Tādā gadījumā šādu atsauci 
sistemātiski papildina ar frāzi „vai 
līdzvērtīgs”.

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu inovācijas un ekonomisko izaugsmi, ir svarīgi nodrošināt, ka visi pretendenti 
konkurē vienlīdzīgā statusā. Diskriminācija, tostarp tehnoloģiju vai ražošanas vietas ziņā, 
būtu pieļaujama tikai ļoti retos izņēmuma gadījumos. Jebkāda priekšrokas došana neatkarīgi 
no tā, vai tas ir attiecībā uz noteiktām tehnoloģijām, uzņēmējdarbības modeļiem, pārdevējiem 
vai produkta izcelsmi, ierobežo inovācijas un konkurenci, kā rezultātā valsts struktūrām nav 
iespējas izvēlēties risinājumus, kas vislabāk atbilst konkrētā iepirkuma vajadzībām.

Grozījums Nr. 924
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Izņemot tad, ja līguma priekšmets to 
attaisno, tehniskajās specifikācijās nemin
konkrētus ražotājus vai avotus vai 
konkrētus procesus, vai tirdzniecības 
markas, patentus, tipus, vai konkrētu 
izcelsmi, vai ražošanas veidu, kas dažiem 
uzņēmumiem vai ražojumiem var 
nodrošināt priekšrocības vai izraisīt to 
izslēgšanu. Izņēmuma gadījumos šādu
atsauci var iekļaut, ja nav iespējams 
sagatavot pietiekami precīzu un skaidru 
līguma priekšmeta aprakstu saskaņā ar 
3. punktu. Tādā gadījumā šādu atsauci 
papildina ar frāzi „vai līdzvērtīgs”.

4. Izņēmuma un tikai pamatotā gadījumā
līguma priekšmets to attaisno, tehniskajās 
specifikācijās var minēt konkrētus 
ražotājus vai avotus vai konkrētus 
procesus, patentus, tipus, vai konkrētu 
izcelsmi, vai ražošanas veidu. Šādu atsauci 
papildina ar frāzi „vai līdzvērtīgs”.

Or. en

Grozījums Nr. 925
Philippe Juvin
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Direktīvas priekšlikums
40. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Izņemot tad, ja līguma priekšmets to 
attaisno, tehniskajās specifikācijās nemin 
konkrētus ražotājus vai avotus vai 
konkrētus procesus, vai tirdzniecības 
markas, patentus, tipus, vai konkrētu 
izcelsmi, vai ražošanas veidu, kas dažiem 
uzņēmumiem vai ražojumiem var 
nodrošināt priekšrocības vai izraisīt to 
izslēgšanu. Izņēmuma gadījumos šādu 
atsauci var iekļaut, ja nav iespējams 
sagatavot pietiekami precīzu un skaidru 
līguma priekšmeta aprakstu saskaņā ar 
3. punktu. Tādā gadījumā šādu atsauci 
papildina ar frāzi „vai līdzvērtīgs”.

4. Izņemot tad, ja līguma priekšmets to 
attaisno, tehniskajās specifikācijās nemin 
konkrētus ražotājus vai avotus vai 
konkrētus procesus, vai tirdzniecības 
markas, patentus, tipus, vai konkrētu 
izcelsmi, vai ražošanas veidu, kas dažiem 
uzņēmumiem vai ražojumiem var 
nodrošināt priekšrocības vai izraisīt to 
izslēgšanu.

Izņēmuma gadījumos šādu atsauci var 
iekļaut:
a) ja nav iespējams sagatavot pietiekami 
precīzu un skaidru līguma priekšmeta 
aprakstu saskaņā ar 3. punktu. Tādā 
gadījumā šādu atsauci papildina ar frāzi 
„vai līdzvērtīgs”;
b) ja to attaisno līgums un atsauce 
attiecas uz ražošanas vai procesa vietu 
Eiropas Savienības teritorijā.

Or. fr

Pamatojums

Ja to attaisno līgums, arī turpmāk ir jābūt iespējai sniegt informāciju par ražošanas vai 
procesa vietu Eiropas Savienības teritorijā.

Grozījums Nr. 926
Heide Rühle

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

5. Ja līgumslēdzēja iestāde izmanto iespēju 
atsaukties uz 3. punkta b) apakšpunktā 
minētajām specifikācijām, tā nenoraida 
piedāvājumu tikai tāpēc, ka piedāvātie 
būvdarbi, piegādes un pakalpojumi 
neatbilst atsaucē norādītajām 
specifikācijām, ja pretendents, izmantojot 
jebkādus piemērotus līdzekļus, tostarp 
42. pantā minētos pierādījumus, pierāda, ka 
viņa piedāvātie risinājumi līdzvērtīgi 
nodrošina tehnisko specifikāciju prasību 
izpildi.

5. Ja līgumslēdzēja iestāde izmanto iespēju 
atsaukties uz 3. punkta b) apakšpunktā 
minētajām specifikācijām, tā nenoraida 
piedāvājumu tikai tāpēc, ka piedāvātie 
būvdarbi, piegādes un pakalpojumi 
neatbilst atsaucē norādītajām 
specifikācijām, ja pretendents, izmantojot 
piemērotus līdzekļus, tostarp 42. pantā 
minētos pierādījumus, pierāda, ka viņa 
piedāvātie risinājumi līdzvērtīgi nodrošina 
tehnisko specifikāciju prasību izpildi.

Or. en

Pamatojums

Lai ierobežotu slogu līgumslēdzējām iestādēm un nediskriminētu tos pretendentus, kas 
iegulda laiku un līdzekļus sertifikātos vai pārbaudes ziņojumos, līdzvērtības pierādīšanas 
slogs būtu jānosaka pretendentam, kas apgalvo, ka ir līdzvērtīgs.

Grozījums Nr. 927
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja līgumslēdzēja iestāde izmanto 3. punkta 
a) apakšpunktā noteikto iespēju tehniskās 
specifikācijas izteikt ar darbības 
rezultātiem vai funkcionālām prasībām, tad 
tā nenoraida tādu būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu piedāvājumu, kas atbilst 
valsts standartam, ar ko pārņemts Eiropas 
standarts, Eiropas tehniskajam 
apstiprinājumam, kopējai tehniskai 
specifikācijai, starptautiskajam standartam 
vai tehnisko atsauču sistēmai, kuru 
izveidojusi Eiropas standartizācijas 
institūcija, ja minētās specifikācijas 
nodrošina noteiktos darbības rezultātus vai 

Ja līgumslēdzēja iestāde izmanto 3. punkta 
a) apakšpunktā noteikto iespēju tehniskās 
specifikācijas izteikt, balstoties uz darbības 
rezultātiem vai funkcionālām prasībām, tad 
tā nenoraida tādu būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu piedāvājumu, kas atbilst 
valsts standartam, ar ko pārņemts Eiropas 
standarts, Eiropas tehniskajam 
apstiprinājumam, kopējai tehniskai 
specifikācijai, starptautiskajam standartam 
vai tehnisko atsauču sistēmai, kuru 
izveidojusi Eiropas standartizācijas 
institūcija, ja minētās specifikācijas 
nodrošina noteiktos darbības rezultātus vai 
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funkcionālās prasības. funkcionālās prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 928
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pretendents, izmantojot jebkādus
piemērotus līdzekļus, tostarp 42. pantā 
minētos, savā piedāvājumā pierāda, ka 
piedāvātie būvdarbi, piegādes vai 
pakalpojumi atbilst līgumslēdzējas iestādes 
noteiktajiem darbības rezultātiem vai 
funkcionālajām prasībām.

Pretendents, izmantojot piemērotus 
līdzekļus, tostarp 42. pantā minētos, savā 
piedāvājumā pierāda, ka piedāvātie 
būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi atbilst 
līgumslēdzējas iestādes noteiktajiem 
darbības rezultātiem vai funkcionālajām 
prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 929
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 6. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējām iestādēm ir jābūt 
spējīgām kontrolēt un uzraudzīt prasību 
izpildi piedāvājumu procesa, kā arī 
līguma izpildes laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 930
Heide Rühle

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

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

Ja līgumslēdzējas iestādes tehniskajās 
specifikācijās, līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijos vai līguma 
darbības rezultātu klauzulās nosaka 
būvdarbu, pakalpojumu vai piegāžu vides, 
sociālos vai citas prasības vai kritērijus, tās 
var pieprasīt konkrētu marķējumu kā 
pierādījumu, ka šie būvdarbi, 
pakalpojumi vai piegādes atbilst 
attiecīgajām prasībām vai kritērijiem, ja 
izpildīti visi šie nosacījumi:

Or. en

Grozījums Nr. 931
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 932
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 933
Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 934
Heide Rühle

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 935
Frank Engel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) marķējuma prasības ir atbilstīgas, lai 
noteiktu to būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu raksturlielumus, kuri ir 
līguma priekšmets; 

Or. fr

Grozījums Nr. 936
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 937
Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ierobežojot prasības attiecībā uz raksturlielumiem, kas saistīti ar līguma priekšmetu, nav 
vajadzīgs marķējums attiecībā uz, piemēram, darba vidi.

Grozījums Nr. 938
Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en



PE492.859v01-00 104/169 AM\908712LV.doc

LV

Grozījums Nr. 939
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) marķējuma prasības ir sagatavotas, 
pamatojoties uz zinātnisku informāciju 
vai citiem objektīvi pārbaudāmiem un 
nediskriminējošiem kritērijiem;

b) marķējuma prasības, kas ir jāievēro, lai 
saņemtu marķējumu, ir pamatotas uz 
objektīvi pārbaudāmiem un 
nediskriminējošiem kritērijiem;

Or. en

Grozījums Nr. 940
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) marķējuma prasības ir sagatavotas, 
pamatojoties uz zinātnisku informāciju vai 
citiem objektīvi pārbaudāmiem un 
nediskriminējošiem kritērijiem;

b) marķējuma, sertifikāta vai citas 
nodrošināšanas sistēmas prasības ir 
sagatavotas, pamatojoties uz zinātnisku 
informāciju vai citiem objektīvi 
pārbaudāmiem un nediskriminējošiem 
kritērijiem;

Or. en

Grozījums Nr. 941
Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) marķējuma prasības ir sagatavotas, 
pamatojoties uz zinātnisku informāciju vai 
citiem objektīvi pārbaudāmiem un 
nediskriminējošiem kritērijiem;

b) marķējuma, sertifikāta vai citas 
nodrošināšanas sistēmas prasības ir 
sagatavotas, pamatojoties uz zinātnisku 
informāciju vai citiem objektīvi 
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pārbaudāmiem un nediskriminējošiem 
kritērijiem;

Or. en

Grozījums Nr. 942
Toine Manders

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) noteikumi, kas reglamentē izvēli, ir 
saprātīgi samērīgi ar līguma būtību;

Or. nl

Grozījums Nr. 943
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) marķējumi ir noteikti atklātā un 
pārredzamā procedūrā, kurā var piedalīties 
visas ieinteresētās personas, tostarp 
valdības struktūras, patērētāji, ražotāji,
izplatītāji un vides organizācijas;

c) marķējumi ir noteikti atklātā un 
pārredzamā procedūrā, kurā visām
atbilstīgajām ieinteresētajām personām, 
tostarp valdības struktūrām, patērētājiem,
ražotājiem, arodbiedrībām, izplatītājiem
un vides un sociālajām organizācijām ir 
būtiska loma. Valdības struktūras var 
piedalīties, bet to dalība nav obligāta;

Or. en

Grozījums Nr. 944
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

c) marķējumi ir noteikti atklātā un 
pārredzamā procedūrā, kurā var piedalīties 
visas ieinteresētās personas, tostarp 
valdības struktūras, patērētāji, ražotāji, 
izplatītāji un vides organizācijas;

c) marķējumi ir noteikti atklātā un 
pārredzamā procedūrā, kurā var piedalīties 
visas ieinteresētās personas, tostarp 
valdības struktūras, patērētāji, ražotāji, 
izplatītāji un vides un sociālās
organizācijas;

Or. es

Grozījums Nr. 945
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) marķējumi ir noteikti atklātā un 
pārredzamā procedūrā, kurā var piedalīties 
visas ieinteresētās personas, tostarp 
valdības struktūras, patērētāji, ražotāji, 
izplatītāji un vides organizācijas;

c) marķējumi, sertifikāts vai citas 
nodrošināšanas sistēmas ir noteikti atklātā 
un pārredzamā procedūrā, kurā var 
piedalīties visas ieinteresētās personas, 
tostarp valdības struktūras, patērētāji, 
ražotāji, izplatītāji un vides organizācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 946
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) marķējumi ir noteikti atklātā un 
pārredzamā procedūrā, kurā var piedalīties 
visas ieinteresētās personas, tostarp 
valdības struktūras, patērētāji, ražotāji, 
izplatītāji un vides organizācijas;

c) marķējumi ir noteikti atklātā un 
pārredzamā procedūrā, kurā var piedalīties 
visas ieinteresētās personas, tostarp 
valdības struktūras, patērētāji, 
arodbiedrības, ražotāji, izplatītāji un vides 
organizācijas;
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Or. en

Grozījums Nr. 947
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) marķējumi ir noteikti atklātā un 
pārredzamā procedūrā, kurā var piedalīties 
visas ieinteresētās personas, tostarp 
valdības struktūras, patērētāji, ražotāji, 
izplatītāji un vides organizācijas;

c) marķējumi ir noteikti atklātā un 
pārredzamā procedūrā, kurā var piedalīties 
visas ieinteresētās personas, tostarp 
valdības struktūras, patērētāji, ražotāji, 
arodbiedrības, izplatītāji un vides 
organizācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 948
Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) marķējumi ir noteikti atklātā un 
pārredzamā procedūrā, kurā var piedalīties 
visas ieinteresētās personas, tostarp 
valdības struktūras, patērētāji, ražotāji, 
izplatītāji un vides organizācijas;

c) marķējumi, sertifikāti vai citas 
nodrošināšanas sistēmas ir noteikti atklātā 
un pārredzamā procedūrā, kurā var 
piedalīties visas ieinteresētās personas, 
tostarp valdības struktūras, patērētāji, 
ražotāji, izplatītāji un vides un sociālās
organizācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 949
Ádám Kósa

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

c) marķējumi ir noteikti atklātā un 
pārredzamā procedūrā, kurā var piedalīties 
visas ieinteresētās personas, tostarp 
valdības struktūras, patērētāji, ražotāji, 
izplatītāji un vides organizācijas;

c) marķējumi ir noteikti atklātā un 
pārredzamā procedūrā, kurā var piedalīties 
visas ieinteresētās personas, tostarp 
valdības struktūras, patērētāji, ražotāji, 
izplatītāji un vides organizācijas, personu 
ar invaliditāti organizācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 950
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) marķējumi ir pieejami visām 
ieinteresētajām personām;

d) marķējumi, sertifikāts vai citas 
nodrošināšanas sistēmas ir pieejamas
visām ieinteresētajām personām;

Or. en

Grozījums Nr. 951
Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) marķējumi ir pieejami visām 
ieinteresētajām personām;

d) marķējumi, sertifikāti vai citas 
nodrošināšanas sistēmas ir pieejamas
visām ieinteresētajām personām;

Or. en

Grozījums Nr. 952
Heide Rühle
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Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

e) prasības, kas jāievēro, lai iegūtu 
marķējumu, nosaka trešā persona, kas ir 
neatkarīga no ekonomikas dalībnieka, kurš 
piesakās marķējuma saņemšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 953
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

e) atbilstības marķējumam, sertifikātam 
vai citām nodrošināšanas sistēmām 
pārbaudi un piešķiršanu nosaka trešā 
persona, kas ir neatkarīga no ekonomikas 
dalībnieka, kurš piesakās marķējuma, 
sertifikāta vai citas nodrošināšanas 
sistēmas saņemšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 954
Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

e) marķējuma, sertifikāta vai citu 
nodrošināšanas sistēmu kritērijus nosaka 
trešā persona, kas ir neatkarīga no 
ekonomikas dalībnieka, kurš piesakās 
marķējuma, sertifikāta vai citu 
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nodrošināšanas sistēmu saņemšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 955
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

e) marķējuma kritērijus nosaka trešā 
persona, kas ir akreditēta saskaņā ar 
atzītiem akreditācijas standartiem un kas 
ir neatkarīga no ekonomikas dalībnieka, 
kurš piesakās marķējuma saņemšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 956
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) marķējumam, sertifikātam vai citām 
nodrošināšanas sistēmām būtu jāparedz 
un jānodrošina augstākais 
pārskatatbildības un kvalitātes līmenis 
saistībā ar līguma priekšmetu, lai 
nepieļautu marķēšanas sistēmas 
nepareizu lietošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 957
Christel Schaldemose
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Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes, kas pieprasa 
īpašu marķējumu, pieņem visus 
līdzvērtīgos marķējumus, kas atbilst 
līgumslēdzēju iestāžu norādīto 
marķējumu prasībām. Attiecībā uz 
precēm, kam nav marķējuma, 
līgumslēdzējas iestādes pieņem arī ražotāja 
tehnisko dokumentāciju vai citus 
atbilstīgus pierādījumus.

Attiecībā uz precēm, kam nav marķējuma, 
līgumslēdzējas iestādes var pieņemt arī 
ražotāja tehnisko dokumentāciju vai citus 
atbilstīgus pierādījumus. Attiecībā uz 
precēm, kam nav marķējuma, 
līgumslēdzējas iestādes var pieņemt arī 
ražotāja tehnisko dokumentāciju vai citus 
atbilstīgus pierādījumus, bet tikai no 
ekonomikas dalībniekiem, kuriem šāds 
sertifikāts nav pieejams vai nav iespējas 
saņemt to attiecīgajā termiņā.

Or. en

Grozījums Nr. 958
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes, kas pieprasa īpašu 
marķējumu, pieņem visus līdzvērtīgos 
marķējumus, kas atbilst līgumslēdzēju 
iestāžu norādīto marķējumu prasībām. 
Attiecībā uz precēm, kam nav marķējuma, 
līgumslēdzējas iestādes pieņem arī ražotāja 
tehnisko dokumentāciju vai citus 
atbilstīgus pierādījumus.

Līgumslēdzējas iestādes, kas pieprasa īpašu 
marķējumu, pieņem visus līdzvērtīgos 
marķējumus, kas atbilst līgumslēdzēju 
iestāžu norādīto marķējumu prasībām. 
Attiecībā uz precēm, kam nav marķējuma, 
līgumslēdzējas iestādes pieņem arī ražotāja 
tehnisko dokumentāciju vai citus 
atbilstīgus līdzvērtības pierādījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 959
Heide Rühle

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

Līgumslēdzējas iestādes, kas pieprasa īpašu 
marķējumu, pieņem visus līdzvērtīgos 
marķējumus, kas atbilst līgumslēdzēju 
iestāžu norādīto marķējumu prasībām. 
Attiecībā uz precēm, kam nav marķējuma, 
līgumslēdzējas iestādes pieņem arī ražotāja 
tehnisko dokumentāciju vai citus 
atbilstīgus pierādījumus.

Līgumslēdzējas iestādes, kas pieprasa īpašu 
marķējumu, pieņem visus līdzvērtīgos 
marķējumus, kas atbilst līgumslēdzēju 
iestāžu norādīto konkrēto marķējumu 
prasībām. Līgumslēdzējas iestādes pieņem 
citus atbilstīgus pierādījumus par šādu 
prasību ievērošanu, kas var ietvert
ražotāja tehnisko dokumentāciju, ja 
attiecīgajam ekonomikas dalībniekam nav 
pieejams marķējums vai nav iespējas 
saņemt to attiecīgajā termiņā, ja
nepieejamība nav atkarīga no attiecīgā
ekonomikas dalībnieka. Tomēr, lai 
nediskriminētu pretendentus, kas iegulda 
laiku un naudu sertifikātos vai pārbaudes 
ziņojumos, līdzvērtības pierādīšanas slogs 
būtu jānosaka pretendentam, kas apgalvo, 
ka ir līdzvērtīgs.

Or. en

Grozījums Nr. 960
Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes, kas pieprasa īpašu 
marķējumu, pieņem visus līdzvērtīgos 
marķējumus, kas atbilst līgumslēdzēju 
iestāžu norādīto marķējumu prasībām. 
Attiecībā uz precēm, kam nav marķējuma, 
līgumslēdzējas iestādes pieņem arī ražotāja 
tehnisko dokumentāciju vai citus 
atbilstīgus pierādījumus.

Līgumslēdzējas iestādes, kas pieprasa īpašu 
marķējumu, pieņem visus līdzvērtīgos 
marķējumus, kas atbilst līgumslēdzēju 
iestāžu norādīto marķējumu prasībām. 
Attiecībā uz precēm, kam nav marķējuma, 
līgumslēdzējas iestādes pieņem arī ražotāja 
tehnisko dokumentāciju vai citus 
atbilstīgus pierādījumus. Pretendenta 
pienākums ir pierādīt līdzvērtību 
pieprasītajam marķējumam.

Or. fr
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Grozījums Nr. 961
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes, kas pieprasa īpašu 
marķējumu, pieņem visus līdzvērtīgos 
marķējumus, kas atbilst līgumslēdzēju 
iestāžu norādīto marķējumu prasībām. 
Attiecībā uz precēm, kam nav marķējuma, 
līgumslēdzējas iestādes pieņem arī ražotāja 
tehnisko dokumentāciju vai citus 
atbilstīgus pierādījumus.

Līgumslēdzējas iestādes, kas pieprasa īpašu 
marķējumu, pieņem visus līdzvērtīgos 
marķējumus, kas atbilst līgumslēdzēju 
iestāžu norādīto marķējumu prasībām. 
Attiecībā uz precēm, kam nav marķējuma, 
līgumslēdzējas iestādes pieņem arī ražotāja 
tehnisko dokumentāciju vai citus 
atbilstīgus pierādījumus. Priekšroku dod 
marķējumiem, tehniskai dokumentācijai 
vai citiem pierādījumiem, kas ir izstrādāti, 
sertificēti vai pārbaudīti ar valdības 
struktūru vai vides vai sociālo 
organizāciju līdzdalību.

Or. es

Grozījums Nr. 962
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes, kas pieprasa īpašu 
marķējumu, pieņem visus līdzvērtīgos 
marķējumus, kas atbilst līgumslēdzēju 
iestāžu norādīto marķējumu prasībām. 
Attiecībā uz precēm, kam nav marķējuma, 
līgumslēdzējas iestādes pieņem arī ražotāja 
tehnisko dokumentāciju vai citus 
atbilstīgus pierādījumus.

Līgumslēdzējas iestādes, kas pieprasa īpašu 
marķējumu, sertifikātu vai citu 
nodrošināšanas sistēmu, pieņem visus 
līdzvērtīgos marķējumus, kas atbilst 
līgumslēdzēju iestāžu norādīto marķējumu, 
sertifikāta vai citas nodrošināšanas 
sistēmas prasībām. Attiecībā uz precēm, 
kam nav marķējuma, sertifikāta vai citas 
nodrošināšanas sistēmas, līgumslēdzējas 
iestādes pieņem arī ražotāja tehnisko 
dokumentāciju vai citus atbilstīgus 
pierādījumus.

Or. en



PE492.859v01-00 114/169 AM\908712LV.doc

LV

Grozījums Nr. 963
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes, kas pieprasa īpašu 
marķējumu, pieņem visus līdzvērtīgos 
marķējumus, kas atbilst līgumslēdzēju 
iestāžu norādīto marķējumu prasībām.
Attiecībā uz precēm, kam nav marķējuma, 
līgumslēdzējas iestādes pieņem arī 
ražotāja tehnisko dokumentāciju vai citus 
atbilstīgus pierādījumus.

Līgumslēdzējas iestādes, kas pieprasa īpašu 
marķējumu, pieņem visus līdzvērtīgos 
marķējumus, kas atbilst līgumslēdzēju 
iestāžu norādīto marķējumu prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 964
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieprasot konkrētu marķējumu, 
līgumslēdzēja iestāde nediskriminē 
pretendentus iepirkuma procedūrā.

Or. fr

Pamatojums

Marķējumu izmantošana līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procesā nedrīkst kļūt par 
iemeslu diskriminējošai praksei, kuras ietvaros atsevišķiem kandidātiem tiek dota priekšroka 
attiecībā pret citiem.

Grozījums Nr. 965
Ivo Belet
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Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes, kas pieprasa īpašu 
marķējumu, pieņem visus līdzvērtīgos 
marķējumus, kas atbilst līgumslēdzēju 
iestāžu norādīto marķējumu prasībām. 
Attiecībā uz precēm, kam nav marķējuma, 
līgumslēdzējas iestādes pieņem arī ražotāja 
tehnisko dokumentāciju vai citus 
atbilstīgus pierādījumus.

Līgumslēdzējas iestādes, kas pieprasa īpašu 
marķējumu, sertifikātu un citu 
nodrošināšanas sistēmu, pieņem visus 
līdzvērtīgos marķējumus, kas atbilst 
līgumslēdzēju iestāžu norādīto marķējumu, 
sertifikāta un citas nodrošināšanas 
sistēmas prasībām. Attiecībā uz precēm, 
kam nav marķējuma, sertifikāta un citas 
nodrošināšanas sistēmas, līgumslēdzējas 
iestādes pieņem arī ražotāja tehnisko 
dokumentāciju vai citus atbilstīgus 
pierādījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 966
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja marķējums, sertifikāts vai cita 
nodrošināšanas sistēma atbilst 1. punkta 
b), c), d) un e) apakšpunktā paredzētajiem 
nosacījumiem, bet nosaka arī prasības, kas 
nav saistītas ar līguma priekšmetu, 
līgumslēdzējas iestādes var noteikt 
tehnisko specifikāciju, atsaucoties uz šā 
marķējuma, sertifikāta vai citas 
nodrošināšanas sistēmas detalizēto 
specifikāciju vai — ja vajadzīgs — tās 
daļām, kuras ir saistītas ar līguma 
priekšmetu un ir atbilstīgas, lai noteiktu šā 
priekšmeta raksturlielumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 967
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja marķējums, sertifikāts un cita 
nodrošināšanas sistēma atbilst 1. punkta 
b), c), d) un e) apakšpunktā paredzētajiem 
nosacījumiem, bet nosaka arī prasības, kas 
nav saistītas ar līguma priekšmetu, 
līgumslēdzējas iestādes var noteikt 
tehnisko specifikāciju, atsaucoties uz šā 
marķējuma, sertifikāta un citas 
nodrošināšanas sistēmas detalizēto 
specifikāciju vai — ja vajadzīgs — tās 
daļām, kuras ir saistītas ar līguma 
priekšmetu un ir atbilstīgas, lai noteiktu šā 
priekšmeta raksturlielumus.

Or. en

Grozījums Nr. 968
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes var pieprasīt, lai 
ekonomikas dalībnieki nodrošina testa 
ziņojumu, ko izsniegusi atzīta struktūra, vai 
sertifikātu, kuru izdevusi šāda struktūra, lai 
pierādītu atbilstību tehniskajām 
specifikācijām.

Līgumslēdzējas iestādes var pieprasīt, lai 
ekonomikas dalībnieki nodrošina testa 
ziņojumu, ko izsniegusi atzīta struktūra, vai 
sertifikātu, kuru izdevusi šāda struktūra, lai 
pierādītu atbilstību tehniskajās
specifikācijās, noteiktajām prasībām vai 
kritērijiem, līguma slēgšanas tiesību 
kritērijiem vai līguma darbības rezultātu 
klauzulām.

Or. en
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Grozījums Nr. 969
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja līgumslēdzējas iestādes pieprasa iesniegt 
sertifikātus, ko izdevušas atzītas struktūras 
un kas apstiprina atbilstību konkrētai 
tehniskajai specifikācijai, tās pieņem arī 
citu līdzvērtīgu atzītu struktūru sertifikātus.

Ja līgumslēdzējas iestādes pieprasa iesniegt 
sertifikātus, ko izdevusi konkrēta 
atbilstības novērtēšanas struktūra, tās 
pieņem arī citu līdzvērtīgu atzītu struktūru 
sertifikātus.

Or. en

Grozījums Nr. 970
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzējas iestādes pieņem citus
atbilstīgus pierādījumus, nevis tos, kas 
minēti 1. punktā, piemēram, ražotāja 
tehnisko dokumentāciju, ja attiecīgais 
ekonomikas dalībnieks nevar piekļūt 
1. punktā minētajiem sertifikātiem vai 
testa ziņojumiem vai ja nav iespējams tos 
iegūt attiecīgajos termiņos.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 971
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzējas iestādes pieņem citus 2. Līgumslēdzējas iestādes pieņem citus 
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atbilstīgus pierādījumus, nevis tos, kas 
minēti 1. punktā, piemēram, ražotāja 
tehnisko dokumentāciju, ja attiecīgais 
ekonomikas dalībnieks nevar piekļūt 
1. punktā minētajiem sertifikātiem vai testa 
ziņojumiem vai ja nav iespējams tos iegūt 
attiecīgajos termiņos.

atbilstīgus pierādījumus, nevis tos, kas 
minēti 1. punktā, piemēram, ražotāja 
tehnisko dokumentāciju, ja attiecīgais 
ekonomikas dalībnieks nevar piekļūt 
1. punktā minētajiem sertifikātiem vai testa 
ziņojumiem vai ja nav iespējams tos iegūt 
attiecīgajos termiņos, ar nosacījumu, ka 
nepieejamība nav atkarīga no attiecīgā 
ekonomikas dalībnieka. Tomēr, lai 
ierobežotu slogu līgumslēdzējām iestādēm 
un nediskriminētu tos pretendentus, kas 
iegulda laiku un līdzekļus sertifikātos vai 
testa ziņojumos, līdzvērtības pierādīšanas 
slogs būtu jānosaka pretendentam, kas 
apgalvo, ka ir līdzvērtīgs.

Or. en

Grozījums Nr. 972
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzējas iestādes pieņem citus 
atbilstīgus pierādījumus, nevis tos, kas 
minēti 1. punktā, piemēram, ražotāja 
tehnisko dokumentāciju, ja attiecīgais 
ekonomikas dalībnieks nevar piekļūt 
1. punktā minētajiem sertifikātiem vai testa 
ziņojumiem vai ja nav iespējams tos iegūt 
attiecīgajos termiņos.

2. Līgumslēdzējas iestādes pieņem citus 
atbilstīgus un līdzvērtīgus pierādījumus, 
nevis tos, kas minēti 1. punktā, piemēram, 
ražotāja tehnisko dokumentāciju, ja 
attiecīgais ekonomikas dalībnieks nevar 
piekļūt 1. punktā minētajiem sertifikātiem 
vai testa ziņojumiem vai ja nav iespējams 
tos iegūt attiecīgajos termiņos.

Or. en

Grozījums Nr. 973
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

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

2. Līgumslēdzējas iestādes pieņem citus 
atbilstīgus pierādījumus, nevis tos, kas 
minēti 1. punktā, piemēram, ražotāja 
tehnisko dokumentāciju, ja attiecīgais 
ekonomikas dalībnieks nevar piekļūt 
1. punktā minētajiem sertifikātiem vai testa 
ziņojumiem vai ja nav iespējams tos iegūt 
attiecīgajos termiņos.

2. Līgumslēdzējas iestādes pieņem citus 
atbilstīgus pierādījumus, nevis tos, kas 
minēti 1. punktā, piemēram, ražotāja 
tehnisko dokumentāciju, ja attiecīgais 
ekonomikas dalībnieks nevar piekļūt 
1. punktā minētajiem sertifikātiem vai testa 
ziņojumiem vai ja nav iespējams tos iegūt 
attiecīgajos termiņos. Pierādījumiem jābūt 
papildinātiem ar nediskriminējošu, 
pārbaudāmu zinātnisko informāciju.

Or. it

Grozījums Nr. 974
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis pēc pieprasījuma nodrošina 
citām dalībvalstīm visu informāciju, kas 
saistīta ar liecībām un dokumentiem, kuri 
iesniegti saskaņā ar 40. panta 6. punktu, 
41. pantu un šā panta 1., 2. un 3. punktu, 
lai pierādītu atbilstību tehniskajām 
prasībām. Reģistrācijas dalībvalsts 
kompetentās iestādes sniedz šo informāciju 
saskaņā ar 88. pantu.

4. Dalībvalstis pēc pieprasījuma nodrošina 
citām dalībvalstīm visu informāciju, kas 
saistīta ar liecībām un dokumentiem, kuri 
iesniegti saskaņā ar 40. panta 6. punktu, 
41. pantu un šā panta 1., 2. un 3. punktu. 
Ekonomikas dalībnieka reģistrācijas 
dalībvalsts kompetentās iestādes sniedz šo 
informāciju saskaņā ar 88. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 975
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
43. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzējas iestādes var atļaut
pretendentiem iesniegt piedāvājumu 
variantus. Līgumslēdzējas iestādes 
paziņojumā par līgumu vai — ja iepirkuma 
izsludināšanai izmanto iepriekšējo 
informatīvo paziņojumu — uzaicinājumā 
apstiprināt ieinteresētību norāda, vai ir 
atļauts iesniegt piedāvājumu variantus. Bez 
šādas norādes variantu iesniegšana nav 
atļauta.

1. Līgumslēdzējas iestādes atļauj
pretendentiem iesniegt piedāvājumu 
variantus, ja vien tie ir saistīti ar līguma 
priekšmetu. Ja līgumslēdzējas iestādes 
neatļauj variantus, tās paziņojumā par 
līgumu vai — ja iepirkuma izsludināšanai 
izmanto iepriekšējo informatīvo 
paziņojumu — uzaicinājumā apstiprināt 
ieinteresētību norāda to, vai ir atļauts 
iesniegt piedāvājumu variantus. Bez šādas 
norādes variantu iesniegšana nav 
noraidāma.

Or. en

Grozījums Nr. 976
Frank Engel, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
43. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzējas iestādes var atļaut 
pretendentiem iesniegt piedāvājumu 
variantus. Līgumslēdzējas iestādes 
paziņojumā par līgumu vai — ja 
iepirkuma izsludināšanai izmanto 
iepriekšējo informatīvo paziņojumu —
uzaicinājumā apstiprināt ieinteresētību 
norāda, vai ir atļauts iesniegt 
piedāvājumu variantus. Bez šādas 
norādes variantu iesniegšana nav atļauta.

1. Pretendenti var iesniegt piedāvājumu 
variantus kopā ar pamata priekšlikumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 977
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – -1. daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Piedāvājuma variants ir alternatīva 
līguma izstrādes, izpildes vai finansēšanas 
metode.

Or. fr

Grozījums Nr. 978
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
43. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzējas iestādes var atļaut
pretendentiem iesniegt piedāvājumu 
variantus. Līgumslēdzējas iestādes 
paziņojumā par līgumu vai — ja iepirkuma 
izsludināšanai izmanto iepriekšējo 
informatīvo paziņojumu — uzaicinājumā 
apstiprināt ieinteresētību norāda, vai ir 
atļauts iesniegt piedāvājumu variantus. Bez 
šādas norādes variantu iesniegšana nav
atļauta.

1. Līgumslēdzējas iestādes atļauj
pretendentiem iesniegt piedāvājumu 
variantus. Ja līgumslēdzējas iestādes 
nevēlas atļaut piedāvājuma variantu 
iesniegšanu, tās paziņojumā par līgumu 
vai — ja iepirkuma izsludināšanai izmanto 
iepriekšējo informatīvo paziņojumu —
uzaicinājumā apstiprināt ieinteresētību 

norāda to, vai ir atļauts iesniegt 
piedāvājumu variantus. Bez šādas norādes 
variantu iesniegšana ir atļauta.

Or. en

Grozījums Nr. 979
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
43. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzējas iestādes var atļaut
pretendentiem iesniegt piedāvājumu 
variantus. Līgumslēdzējas iestādes 
paziņojumā par līgumu vai — ja iepirkuma 

1. Līgumslēdzējas iestādes var aizliegt
pretendentiem iesniegt piedāvājumu 
variantus. Līgumslēdzējas iestādes 
paziņojumā par līgumu vai — ja iepirkuma 
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izsludināšanai izmanto iepriekšējo 
informatīvo paziņojumu — uzaicinājumā 
apstiprināt ieinteresētību norāda, vai ir 
atļauts iesniegt piedāvājumu variantus. 
Bez šādas norādes variantu iesniegšana nav
atļauta.

izsludināšanai izmanto iepriekšējo 
informatīvo paziņojumu — uzaicinājumā 
apstiprināt ieinteresētību norāda, vai ir 
aizliegts iesniegt piedāvājumu variantus. 
Bez šādas norādes variantu iesniegšana ir
atļauta.

Or. fr

Grozījums Nr. 980
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
43. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzējas iestādes var atļaut 
pretendentiem iesniegt piedāvājumu 
variantus. Līgumslēdzējas iestādes 
paziņojumā par līgumu vai — ja iepirkuma 
izsludināšanai izmanto iepriekšējo 
informatīvo paziņojumu — uzaicinājumā 
apstiprināt ieinteresētību norāda, vai ir 
atļauts iesniegt piedāvājumu variantus. 
Bez šādas norādes variantu iesniegšana 
nav atļauta.

1. Līgumslēdzējas iestādes var atļaut 
pretendentiem iesniegt piedāvājumu 
variantus. Līgumslēdzējas iestādes parasti 
atļauj piedāvājuma variantu iesniegšanu, 
ja vien paziņojumā par līgumu vai — ja 
iepirkuma izsludināšanai izmanto 
iepriekšējo informatīvo paziņojumu —
uzaicinājumā apstiprināt ieinteresētību nav 

noteikts citādi. Bez norādes par pretējo
variantu iesniegšana ir atļauta.

Or. en

Grozījums Nr. 981
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
43. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzējas iestādes, kas atļauj 
variantu iesniegšanu, iepirkuma procedūras 
dokumentos norāda obligātās prasības, kās
jāievēro attiecībā uz šādiem variantiem, un 
visas īpašās variantu iesniegšanas 
prasības. Tās arī nodrošina, ka izvēlētos 

2. Līgumslēdzējas iestādes, kas atļauj 
variantu iesniegšanu, iepirkuma procedūras 
dokumentos norāda obligātās prasības, kas
jāievēro attiecībā uz šādiem variantiem. 
Tās arī nodrošina, ka izvēlētos līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijus var 
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līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijus var lietderīgi piemērot 
piedāvājumu variantiem, kas atbilst 
minētajām obligātajām prasībām, kā arī 
atbilstīgiem piedāvājumiem, kuri nav 
varianti.

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

Or. en

Grozījums Nr. 982
Frank Engel, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
43. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzējas iestādes, kas atļauj 
variantu iesniegšanu, iepirkuma 
procedūras dokumentos norāda obligātās 
prasības, kās jāievēro attiecībā uz šādiem 
variantiem, un visas īpašās variantu 
iesniegšanas prasības. Tās arī nodrošina, ka 
izvēlētos līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijus var lietderīgi 
piemērot piedāvājumu variantiem, kas 
atbilst minētajām obligātajām prasībām, kā 
arī atbilstīgiem piedāvājumiem, kuri nav 
varianti.

2. Līgumslēdzējas iestādes iepirkuma 
procedūras dokumentos norāda obligātās 
prasības, kas jāievēro attiecībā uz šādiem 
variantiem, un visas īpašās variantu 
iesniegšanas prasības. Tās arī nodrošina, ka 
izvēlētos līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijus var lietderīgi 
piemērot piedāvājumu variantiem, kas 
atbilst minētajām obligātajām prasībām, kā 
arī atbilstīgiem piedāvājumiem, kuri nav 
varianti.

Or. fr

Grozījums Nr. 983
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
43. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzējas iestādes, kas atļauj 
variantu iesniegšanu, iepirkuma 
procedūras dokumentos norāda obligātās 
prasības, kās jāievēro attiecībā uz šādiem 

2. Ja variantu iesniegšana nav aizliegta, 
līgumslēdzējas iestādes iepirkuma 
procedūras dokumentos norāda obligātās 
prasības, kas jāievēro attiecībā uz šādiem 
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variantiem, un visas īpašās variantu 
iesniegšanas prasības. Tās arī nodrošina, ka 
izvēlētos līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijus var lietderīgi 
piemērot piedāvājumu variantiem, kas 
atbilst minētajām obligātajām prasībām, kā 
arī atbilstīgiem piedāvājumiem, kuri nav 
varianti.

variantiem, un visas īpašās variantu 
iesniegšanas prasības. Tās arī nodrošina, ka 
izvēlētos līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijus var lietderīgi 
piemērot piedāvājumu variantiem, kas 
atbilst minētajām obligātajām prasībām, kā 
arī atbilstīgiem piedāvājumiem, kuri nav 
varianti.

Or. fr

Grozījums Nr. 984
Phil Prendergast

Direktīvas priekšlikums
43. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzējas iestādes, kas atļauj 
variantu iesniegšanu, iepirkuma procedūras 
dokumentos norāda obligātās prasības, kās
jāievēro attiecībā uz šādiem variantiem, un 
visas īpašās variantu iesniegšanas prasības. 
Tās arī nodrošina, ka izvēlētos līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijus var 
lietderīgi piemērot piedāvājumu 
variantiem, kas atbilst minētajām 
obligātajām prasībām, kā arī atbilstīgiem 
piedāvājumiem, kuri nav varianti.

2. Piedāvājumu variantu iesniegšanu var 
atļaut iepirkuma procedūras dokumentos, 
kuros ir noteiktas obligātās prasības, kas
jāievēro attiecībā uz šādiem variantiem, un 
visas variantu iesniegšanas prasības. 
Minētās prasības ir obligātas, lai 
nodrošinātu to, ka piedāvājumu varianti 
neietekmēs līguma priekšmetu. 
Līgumslēdzēja iestāde var noraidīt 
jebkurus piedāvājuma variantus, ja tas 
var ietekmēt līguma priekšmetu. Tās arī 
nodrošina, ka izvēlētos līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritērijus var lietderīgi 
piemērot piedāvājumu variantiem, kas 
atbilst minētajām prasībām, kā arī 
atbilstīgiem piedāvājumiem, kuri nav 
varianti.

Or. en

Grozījums Nr. 985
Heide Rühle

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



AM\908712LV.doc 125/169 PE492.859v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izskata tikai tos variantus, kas atbilst 
līgumslēdzēju iestāžu noteiktajām 
obligātajām prasībām.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 986
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publisku piegādes vai pakalpojumu 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūrās līgumslēdzējas iestādes, kas 
atļāvušas iesniegt variantus, nenoraida 
kādu variantu, pamatojoties vienīgi uz to, 
ka gadījumā, ja tiktu izraudzīts attiecīgais 
variants, tiktu noslēgts nevis publisks 
piegādes līgums, bet pakalpojumu līgums 
vai tiktu noslēgts nevis publisks 
pakalpojumu līgums, bet gan piegādes 
līgums.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 987
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publisku piegādes vai pakalpojumu līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās 
līgumslēdzējas iestādes, kas atļāvušas 
iesniegt variantus, nenoraida kādu 
variantu, pamatojoties vienīgi uz to, ka 

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

variants, tiktu noslēgts nevis publisks 
piegādes līgums, bet pakalpojumu līgums 
vai tiktu noslēgts nevis publisks 
pakalpojumu līgums, bet gan piegādes 
līgums.

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu inovatīvus produktus un ražošanas metodes, piedāvājuma varianti ir viens no 
labākajiem pieejamajiem instrumentiem, kas būtu jāatbalsta, nevis kuram būtu jārada šķēršļi.

Grozījums Nr. 988
Robert Rochefort

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publisku piegādes vai pakalpojumu līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās 
līgumslēdzējas iestādes, kas atļāvušas
iesniegt variantus, nenoraida kādu variantu, 
pamatojoties vienīgi uz to, ka gadījumā, ja 
tiktu izraudzīts attiecīgais variants, tiktu 
noslēgts nevis publisks piegādes līgums, 
bet pakalpojumu līgums vai tiktu noslēgts 
nevis publisks pakalpojumu līgums, bet 
gan piegādes līgums.

Publisku piegādes vai pakalpojumu līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās 
līgumslēdzējas iestādes, kas nav 
aizliegušas iesniegt variantus, nenoraida 
kādu variantu, pamatojoties vienīgi uz to, 
ka gadījumā, ja tiktu izraudzīts attiecīgais 
variants, tiktu noslēgts nevis publisks 
piegādes līgums, bet pakalpojumu līgums 
vai tiktu noslēgts nevis publisks 
pakalpojumu līgums, bet gan piegādes 
līgums.

Or. fr

Grozījums Nr. 989
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
44. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44. pants svītrots
Līgumu sadalīšana daļās

1. Publiskus līgumus var sadalīt 
viendabīgās vai neviendabīgās daļās. 
Attiecībā uz līgumiem, kuru vērtība atbilst 
4. pantā paredzētajām robežvērtībām vai 
pārsniedz tās, bet nav mazāka par 
EUR 500 000, ko nosaka saskaņā ar 
5. pantu, ja līgumslēdzēja iestāde uzskata, 
ka tos nav lietderīgi sadalīt daļās, tā 
paziņojumā par līgumu vai uzaicinājumā 
apstiprināt ieinteresētību sniedz tam īpašu 
pamatojumu.

Līgumslēdzējas iestādes paziņojumā par 
līgumu vai uzaicinājumā apstiprināt 
ieinteresētību norāda, vai piedāvājumus 
var iesniegt tikai par vienu vai par 
vairākām daļām.

2. Līgumslēdzējas iestādes var, pat ja ir 
norādīta iespēja iesniegt piedāvājumu par 
visām daļām, ierobežot daļu skaitu, kuras 
var piešķirt vienam pretendentam, ar 
nosacījumu, ka paziņojumā par līgumu 
vai uzaicinājumā apstiprināt 
ieinteresētību ir norādīts maksimālais 
skaits. Līgumslēdzējas iestādes nosaka un 
iepirkuma procedūras dokumentos 
norāda objektīvus un nediskriminējošus 
kritērijus vai noteikumus, kas attiecas uz 
dažādu daļu piešķiršanu, ja izvēlēto 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritēriju piemērošana nozīmētu, ka 
vienam pretendentam var piešķirt tādu 
daļu skaitu, kas pārsniedz maksimālo 
skaitu.

3. Ja vienam pretendentam var piešķirt 
vairāk nekā vienu daļu, līgumslēdzējas 
iestādes var noteikt, ka tās vai nu piešķirs 
vienu līgumu par daļu, vai piešķirs vienu 
vai vairākus līgumus, kas aptver vairākas 
vai visas daļas.
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Līgumslēdzējas iestādes iepirkuma 
procedūras dokumentos norāda, vai tās 
patur tiesības izdarīt šādu izvēli un, ja tā, 
kuras daļas var sagrupēt vienā līgumā.

Līgumslēdzējas iestādes pirmām kārtām 
nosaka piedāvājumus, kuri katrā 
atsevišķā daļā vislabāk atbilst līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem, 
kas noteikti saskaņā ar 66. pantu. Tās var 
piešķirt līgumu par vairākām daļām 
pretendentam, kas nav ieguvis pirmo vietu 
attiecībā uz visām šajā līgumā ietvertajām 
atsevišķajām daļām, ar nosacījumu, ka 
atbilstīgi 66. pantam noteiktie līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji tiek 
labāk izpildīti attiecībā uz visām minētajā 
līgumā ietvertajām daļām. Līgumslēdzējas 
iestādes iepirkuma procedūras 
dokumentos nosaka metodes, ko tās 
paredz izmantot šādam salīdzinājumam. 
Šādas metodes ir pārredzamas, objektīvas 
un nediskriminējošas.

4. Līgumslēdzējas iestādes var pieprasīt, 
lai visi darbuzņēmēji koordinētos saskaņā 
ar tā ekonomikas dalībnieka norādēm, 
kuram ir piešķirta daļa, kas ietver visa 
projekta vai tā atbilstošo daļu 
koordināciju.

Or. da

Grozījums Nr. 990
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publiskus līgumus var sadalīt viendabīgās 
vai neviendabīgās daļās. Attiecībā uz 
līgumiem, kuru vērtība atbilst 4. pantā 
paredzētajām robežvērtībām vai pārsniedz 
tās, bet nav mazāka par EUR 500 000, ko 
nosaka saskaņā ar 5. pantu, ja 
līgumslēdzēja iestāde uzskata, ka tos nav 

Publiskus līgumus var sadalīt viendabīgās 
vai neviendabīgās daļās. Dalībvalstis 
paredz noteikumus par līgumu sadalīšanu 
daļās valsts līmenī. Līgumslēdzējas 
iestādes paziņojumā par līgumu vai 
uzaicinājumā apstiprināt ieinteresētību 
norāda, vai piedāvājumus var iesniegt 
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lietderīgi sadalīt daļās, tā paziņojumā par 
līgumu vai uzaicinājumā apstiprināt 
ieinteresētību sniedz tam īpašu 
pamatojumu.

tikai par vienu vai par vairākām daļām.

Or. en

Pamatojums

Līguma vērtību nosaka pēc iepērkamo preču, būvdarbu vai pakalpojumu dabas un apjoma. 
Līguma priekšmets ļaus gūt skaidrību par to, kāpēc līguma vērtība ir vairāk nekā 
EUR 500 000. Tāpēc tas, ka līgumslēdzējām iestādēm attiecībā uz katru lielāku līgumu ir 
jāpaskaidro un jāpamato, kāpēc līguma vērtība ir vairāk nekā EUR 500 000 un kāpēc tas nav 
sadalīts, ir uzskatāms par nevajadzīgu administratīvo slogu un pārspīlētu pienākumu.

Grozījums Nr. 991
Frank Engel, Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publiskus līgumus var sadalīt viendabīgās 
vai neviendabīgās daļās. Attiecībā uz 
līgumiem, kuru vērtība atbilst 4. pantā 
paredzētajām robežvērtībām vai pārsniedz 
tās, bet nav mazāka par EUR 500 000, ko 
nosaka saskaņā ar 5. pantu, ja
līgumslēdzēja iestāde uzskata, ka tos nav 
lietderīgi sadalīt daļās, tā paziņojumā par 
līgumu vai uzaicinājumā apstiprināt 
ieinteresētību sniedz tam īpašu 
pamatojumu.

Publiskus līgumus var sadalīt viendabīgās 
vai neviendabīgās daļās. Attiecībā uz 
līgumiem, kuru vērtība atbilst 4. pantā 
paredzētajām robežvērtībām vai pārsniedz 
tās, bet nav mazāka par EUR 500 000, ko 
nosaka saskaņā ar 5. pantu, līgumslēdzēja 
iestāde paziņojumā par līgumu vai 
uzaicinājumā sniedz īpašu pamatojumu tās 
lēmumam sadalīt vai nesadalīt līgumus 
daļās.

Or. fr

Grozījums Nr. 992
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

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



PE492.859v01-00 130/169 AM\908712LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publiskus līgumus var sadalīt viendabīgās 
vai neviendabīgās daļās. Attiecībā uz 
līgumiem, kuru vērtība atbilst 4. pantā 
paredzētajām robežvērtībām vai pārsniedz 
tās, bet nav mazāka par EUR 500 000, ko 
nosaka saskaņā ar 5. pantu, ja 
līgumslēdzēja iestāde uzskata, ka tos nav 
lietderīgi sadalīt daļās, tā paziņojumā par 
līgumu vai uzaicinājumā apstiprināt 
ieinteresētību sniedz tam īpašu 
pamatojumu.

Publiskus līgumus var sadalīt viendabīgās 
vai neviendabīgās daļās.

Or. en

Grozījums Nr. 993
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publiskus līgumus var sadalīt viendabīgās 
vai neviendabīgās daļās. Attiecībā uz 
līgumiem, kuru vērtība atbilst 4. pantā 
paredzētajām robežvērtībām vai pārsniedz 
tās, bet nav mazāka par EUR 500 000, ko 
nosaka saskaņā ar 5. pantu, ja 
līgumslēdzēja iestāde uzskata, ka tos nav 
lietderīgi sadalīt daļās, tā paziņojumā par 
līgumu vai uzaicinājumā apstiprināt 
ieinteresētību sniedz tam īpašu 
pamatojumu.

Publiskus līgumus var sadalīt daļās.

Or. fr

Grozījums Nr. 994
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann
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Direktīvas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publiskus līgumus var sadalīt viendabīgās 
vai neviendabīgās daļās. Attiecībā uz 
līgumiem, kuru vērtība atbilst 4. pantā 
paredzētajām robežvērtībām vai pārsniedz 
tās, bet nav mazāka par EUR 500 000, ko 
nosaka saskaņā ar 5. pantu, ja 
līgumslēdzēja iestāde uzskata, ka tos nav 
lietderīgi sadalīt daļās, tā paziņojumā par 
līgumu vai uzaicinājumā apstiprināt 
ieinteresētību sniedz tam īpašu 
pamatojumu.

Publiskus līgumus var sadalīt daļās. 
Attiecībā uz piegāžu un pakalpojumu
līgumiem, kuru vērtība ir vienāda ar vai 
lielāka par EUR 500 000, un būvdarbu 
līgumiem, kuru vērtība ir vienāda ar vai 
lielāka par EUR 10 000 000, ko nosaka 
saskaņā ar 5. pantu, ja līgumslēdzēja 
iestāde uzskata, ka tos nav lietderīgi sadalīt 
daļās, tā norāda to paziņojumā par līgumu 
vai uzaicinājumā apstiprināt ieinteresētību.

Or. en

Pamatojums

Vienkāršošanas labad nav vajadzības norādīt, ka pants attiecas uz līgumiem, kuru vērtība ir 
vienāda ar vai lielāka par4. pantā norādītajām robežvērtībām, jo tas ir acīm redzams. Ir 
pietiekami norādīt konkrētas robežvērtības, kurām būtu jābūt atšķirīgām attiecībā uz piegāžu 
un pakalpojumu līgumiem no vienas puses un būvdarbiem no otras puses, jo šīs robežvērtības 
parasti ir dažādas saskaņā ar publiskā iepirkuma direktīvām.

Grozījums Nr. 995
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publiskus līgumus var sadalīt viendabīgās 
vai neviendabīgās daļās. Attiecībā uz 
līgumiem, kuru vērtība atbilst 4. pantā 
paredzētajām robežvērtībām vai pārsniedz 
tās, bet nav mazāka par EUR 500 000, ko 
nosaka saskaņā ar 5. pantu, ja
līgumslēdzēja iestāde uzskata, ka tos nav 
lietderīgi sadalīt daļās, tā paziņojumā par 
līgumu vai uzaicinājumā apstiprināt 
ieinteresētību sniedz tam īpašu 
pamatojumu.

Lai uzlabotu publiskā iepirkuma 
pieejamību maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, publiskus līgumus var 
sadalīt viendabīgās vai neviendabīgās 
daļās. Attiecībā uz līgumiem, kuru vērtība 
atbilst 4. pantā paredzētajām robežvērtībām 
vai pārsniedz tās, bet nav mazāka par 
EUR 1 000 000, ko nosaka saskaņā ar 
5. pantu, līgumslēdzējas iestādes 
paziņojumā par līgumu vai uzaicinājumā 
apstiprināt ieinteresētību sniedz
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pamatojumu līguma nesadalīšanai daļās.

Or. en

Grozījums Nr. 996
Cornelis de Jong

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publiskus līgumus var sadalīt viendabīgās 
vai neviendabīgās daļās. Attiecībā uz 
līgumiem, kuru vērtība atbilst 4. pantā 
paredzētajām robežvērtībām vai pārsniedz 
tās, bet nav mazāka par EUR 500 000, ko 
nosaka saskaņā ar 5. pantu, ja 
līgumslēdzēja iestāde uzskata, ka tos nav 
lietderīgi sadalīt daļās, tā paziņojumā par 
līgumu vai uzaicinājumā apstiprināt 
ieinteresētību sniedz tam īpašu 
pamatojumu.

Lai maksimāli palielinātu konkurenci un 
ja vien līguma priekšmeta dēļ nav 
iespējams īstenot sadalīšanu, balstoties uz 
attiecīgo pakalpojumu dabu, 
līgumslēdzēja iestāde piešķir līgumu 
atsevišķās daļās. Ja līgumu nevar sadalīt 
daļās, jo līguma priekšmeta dēļ nav 
iespējams īstenot sadalīšanu, balstoties uz 
attiecīgo pakalpojumu dabu, 
līgumslēdzēja iestāde paziņojumā par 
līgumu vai uzaicinājumā apstiprināt 
ieinteresētību sniedz tam īpašu 
pamatojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 997
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publiskus līgumus var sadalīt viendabīgās 
vai neviendabīgās daļās. Attiecībā uz 
līgumiem, kuru vērtība atbilst 4. pantā 
paredzētajām robežvērtībām vai pārsniedz 
tās, bet nav mazāka par EUR 500 000, ko 
nosaka saskaņā ar 5. pantu, ja 
līgumslēdzēja iestāde uzskata, ka tos nav 
lietderīgi sadalīt daļās, tā paziņojumā par 

Lai maksimāli palielinātu konkurenci, 
līgumslēdzēja iestāde var piešķirt līgumu 
atsevišķās daļās. Ja katrā konkrētajā 
gadījumā šāda rīcība ir pamatota, 
līgumslēdzēja iestāde var izvēlēties 
nesadalīt līgumu daļās. 
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līgumu vai uzaicinājumā apstiprināt 
ieinteresētību sniedz tam īpašu 
pamatojumu.

Or. de

Pamatojums

Vienkāršošanas labad būtu jāatbrīvojas no šī nevajadzīgā administratīvā sloga 
līgumslēdzējām iestādēm.

Grozījums Nr. 998
Sirpa Pietikäinen, Anneli Jäätteenmäki

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publiskus līgumus var sadalīt viendabīgās 
vai neviendabīgās daļās. Attiecībā uz 
līgumiem, kuru vērtība atbilst 4. pantā 
paredzētajām robežvērtībām vai pārsniedz 
tās, bet nav mazāka par EUR 500 000, ko 
nosaka saskaņā ar 5. pantu, ja 
līgumslēdzēja iestāde uzskata, ka tos nav 
lietderīgi sadalīt daļās, tā paziņojumā par 
līgumu vai uzaicinājumā apstiprināt 
ieinteresētību sniedz tam īpašu 
pamatojumu.

Lai veicinātu konkurenci un palīdzētu 
MVU piedalīties publiskajā iepirkumā, 
publiskus līgumus sadala viendabīgās vai 
neviendabīgās daļās, ja tas atbilst līguma 
dabai. Attiecībā uz līgumiem, kuru vērtība 
atbilst 4. pantā paredzētajām robežvērtībām 
vai pārsniedz tās, bet nav mazāka par 
EUR 500 000, ko nosaka saskaņā ar 
5. pantu, ja līgumslēdzēja iestāde uzskata, 
ka tos nav lietderīgi sadalīt daļās, tā 
paziņojumā par līgumu vai uzaicinājumā 
apstiprināt ieinteresētību sniedz tam īpašu 
pamatojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 999
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publiskus līgumus var sadalīt viendabīgās Publiskus līgumus var sadalīt viendabīgās 
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vai neviendabīgās daļās. Attiecībā uz 
līgumiem, kuru vērtība atbilst 4. pantā 
paredzētajām robežvērtībām vai pārsniedz 
tās, bet nav mazāka par EUR 500 000, ko 
nosaka saskaņā ar 5. pantu, ja
līgumslēdzēja iestāde uzskata, ka tos nav 
lietderīgi sadalīt daļās, tā paziņojumā par 
līgumu vai uzaicinājumā apstiprināt 
ieinteresētību sniedz tam īpašu 
pamatojumu.

vai neviendabīgās daļās. Attiecībā uz 
līgumiem, kuru vērtība atbilst 4. pantā 
paredzētajām robežvērtībām vai pārsniedz 
tās, bet nav mazāka par EUR 500 000, ko 
nosaka saskaņā ar 5. pantu, līgumslēdzēja 
iestāde paziņojumā par līgumu vai 
uzaicinājumā apstiprināt ieinteresētību 
sniedz īpašu pamatojumu tās lēmumam 
sadalīt vai nesadalīt līgumu daļās.

Or. it

Grozījums Nr. 1000
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publiskus līgumus var sadalīt viendabīgās 
vai neviendabīgās daļās. Attiecībā uz 
līgumiem, kuru vērtība atbilst 4. pantā 
paredzētajām robežvērtībām vai pārsniedz 
tās, bet nav mazāka par EUR 500 000, ko 
nosaka saskaņā ar 5. pantu, ja
līgumslēdzēja iestāde uzskata, ka tos nav 
lietderīgi sadalīt daļās, tā paziņojumā par 
līgumu vai uzaicinājumā apstiprināt 
ieinteresētību sniedz tam īpašu 
pamatojumu.

Publiskus līgumus var sadalīt viendabīgās 
vai neviendabīgās daļās. Attiecībā uz 
līgumiem, kuru vērtība atbilst 4. pantā 
paredzētajām robežvērtībām vai pārsniedz 
tās, bet nav mazāka par EUR 500 000, ko 
nosaka saskaņā ar 5. pantu, līgumslēdzēja 
iestāde paziņojumā par līgumu vai 
uzaicinājumā apstiprināt ieinteresētību 
sniedz īpašu pamatojumu tās lēmumam 
atbalstīt vai neatbalstīt līguma sadalīšanu 
daļās.

Or. en

Pamatojums

Līgumu sadalīšana daļās atvieglo MVU dalību publiskajā iepirkumā, un līgumslēdzēju iestāžu 
pienākums ir vismaz apsvērt šo iespēju. Tomēr direktīvai būtu jābūt neitrālākai un nav 
jāsekmē nedz līgumu sadalīšana daļās, nedz viens līgums, jo lēmums ir jāpieņem atbilstoši 
katrai konkrētajai situācijai, ņemot vērā tehniskos un ekonomiskos faktorus.

Grozījums Nr. 1001
Riikka Manner
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Direktīvas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publiskus līgumus var sadalīt viendabīgās 
vai neviendabīgās daļās. Attiecībā uz 
līgumiem, kuru vērtība atbilst 4. pantā 
paredzētajām robežvērtībām vai pārsniedz 
tās, bet nav mazāka par EUR 500 000, ko 
nosaka saskaņā ar 5. pantu, ja
līgumslēdzēja iestāde uzskata, ka tos nav 
lietderīgi sadalīt daļās, tā paziņojumā par 
līgumu vai uzaicinājumā apstiprināt 
ieinteresētību sniedz tam īpašu 
pamatojumu.

Lai veicinātu konkurenci un palīdzētu 
MVU piedalīties publiskajā iepirkumā, 
publiskus līgumus var sadalīt viendabīgās 
vai neviendabīgās daļās, izņemot 
iepirkumā, attiecībā uz kuru līgumslēdzēja 
iestāde uzskata, ka to nav lietderīgi sadalīt 
daļās.

Or. en

Pamatojums

Ir nepārprotami svarīgi iedrošināt līgumslēdzēju iestādi sadalīt līgumu daļās, lai atvieglotu 
MVU dalību publiskā iepirkuma procedūrās. Tomēr nebūtu jānosaka pienākums sadalīt 
līgumu daļās, jo tādā gadījumā līgumslēdzēja iestāde var sadalīt daļās vienošanos, ko 
nevajadzēja dalīt. Tā bieži vien ir, piemēram, būvniecības un IT līgumu gadījumos.

Grozījums Nr. 1002
Phil Prendergast

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publiskus līgumus var sadalīt viendabīgās 
vai neviendabīgās daļās. Attiecībā uz 
līgumiem, kuru vērtība atbilst 4. pantā 
paredzētajām robežvērtībām vai pārsniedz 
tās, bet nav mazāka par EUR 500 000, ko 
nosaka saskaņā ar 5. pantu, ja
līgumslēdzēja iestāde uzskata, ka tos nav 
lietderīgi sadalīt daļās, tā paziņojumā par 
līgumu vai uzaicinājumā apstiprināt 
ieinteresētību sniedz tam īpašu 
pamatojumu.

Publiskus līgumus var sadalīt viendabīgās 
vai neviendabīgās daļās. Attiecībā uz 
līgumiem, kuru vērtība atbilst 4. pantā
paredzētajām robežvērtībām vai pārsniedz 
tās, bet nav mazāka par EUR 500 000, ko 
nosaka saskaņā ar 5. pantu, līgumslēdzēja 
iestāde paziņojumā par līgumu vai 
uzaicinājumā apstiprināt ieinteresētību 
sniedz īpašu pamatojumu tās lēmumam 
sadalīt vai nesadalīt līgumu daļās 
attiecībā uz nedalāmību tehniskā, tiesiskā 
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vai finanšu ziņā. Attiecībā uz konkrētiem 
līgumiem dalībvalstis var noteikt un 
paredzēt obligātas daļas.

Or. en

Grozījums Nr. 1003
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes paziņojumā par 
līgumu vai uzaicinājumā apstiprināt 
ieinteresētību norāda, vai piedāvājumus 
var iesniegt tikai par vienu vai par 
vairākām daļām.

Līgumslēdzējas iestādes paziņojumā par 
līgumu vai uzaicinājumā apstiprināt 
ieinteresētību norāda, vai līgumu var slēgt 
tikai par vienu vai par vairākām daļām. Tās 
var brīvi noteikt daļu skaitu, ņemot jo 
īpaši vērā sniedzamo pakalpojumu 
tehniskos raksturlielumus, attiecīgās 
tautsaimniecības nozares struktūru un 
attiecīgā gadījumā noteiktām profesijām 
piemērojamos noteikumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 1004
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes paziņojumā par 
līgumu vai uzaicinājumā apstiprināt 
ieinteresētību norāda, vai piedāvājumus 
var iesniegt tikai par vienu vai par 
vairākām daļām.

Ja līgumslēdzēja iestāde ierobežo iespēju 
iesniegt piedāvājumu par vienu vai 
vairākām daļām, tā norāda to paziņojumā 
par līgumu, uzaicinājumā apstiprināt 
ieinteresētību vai iepirkuma 
dokumentācijā.

Or. en
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Pamatojums

Ir pietiekami uzlikt līgumslēdzējām iestādēm par pienākumu paziņojumā par līgumu vai 
uzaicinājumā apstiprināt ieinteresētību informēt par tās lēmumu nesadalīt līgumu daļās. 
Līgumslēdzējām iestādēm nebūtu jāuzliek par pienākumu sniegt konkrētus paskaidrojumus 
par tās rīcības iemesliem. Nav skaidrs, kāda būtu šādas prasības pievienotā vērtība. Otrās 
daļas formulējums ir pielāgots, lai tas būtu skaidrāks.

Grozījums Nr. 1005
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
44. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzējas iestādes var, pat ja ir 
norādīta iespēja iesniegt piedāvājumu par 
visām daļām, ierobežot daļu skaitu, kuras 
var piešķirt vienam pretendentam, ar 
nosacījumu, ka paziņojumā par līgumu 
vai uzaicinājumā apstiprināt 
ieinteresētību ir norādīts maksimālais 
skaits. Līgumslēdzējas iestādes nosaka un 
iepirkuma procedūras dokumentos 
norāda objektīvus un nediskriminējošus 
kritērijus vai noteikumus, kas attiecas uz 
dažādu daļu piešķiršanu, ja izvēlēto 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritēriju piemērošana nozīmētu, ka 
vienam pretendentam var piešķirt tādu 
daļu skaitu, kas pārsniedz maksimālo 
skaitu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Iepirkuma noteikumu vienkāršošana.

Grozījums Nr. 1006
Marc Tarabella
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Direktīvas priekšlikums
44. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzējas iestādes var, pat ja ir 
norādīta iespēja iesniegt piedāvājumu par
visām daļām, ierobežot daļu skaitu, kuras 
var piešķirt vienam pretendentam, ar 
nosacījumu, ka paziņojumā par līgumu vai 
uzaicinājumā apstiprināt ieinteresētību ir 
norādīts maksimālais skaits. 
Līgumslēdzējas iestādes nosaka un 
iepirkuma procedūras dokumentos norāda 
objektīvus un nediskriminējošus kritērijus 
vai noteikumus, kas attiecas uz dažādu daļu 
piešķiršanu, ja izvēlēto līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritēriju piemērošana 
nozīmētu, ka vienam pretendentam var 
piešķirt tādu daļu skaitu, kas pārsniedz 
maksimālo skaitu.

2. Kandidāti nevar iesniegt dažādus 
piedāvājumus par atšķirīgu daļu skaitu. 
Līgumslēdzējas iestādes ierobežo daļu 
skaitu, kuras var piešķirt vienam 
pretendentam, ar nosacījumu, ka 
paziņojumā par līgumu vai uzaicinājumā 
apstiprināt ieinteresētību ir norādīts 
maksimālais skaits. Līgumslēdzējas 
iestādes nosaka un iepirkuma procedūras 
dokumentos norāda objektīvus un 
nediskriminējošus kritērijus vai 
noteikumus, kas attiecas uz dažādu daļu 
piešķiršanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 1007
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
44. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja vienam pretendentam var piešķirt 
vairāk nekā vienu daļu, līgumslēdzējas 
iestādes var noteikt, ka tās vai nu piešķirs 
vienu līgumu par daļu, vai piešķirs vienu 
vai vairākus līgumus, kas aptver vairākas 
vai visas daļas.

svītrots

Līgumslēdzējas iestādes iepirkuma 
procedūras dokumentos norāda, vai tās 
patur tiesības izdarīt šādu izvēli un, ja tā, 
kuras daļas var sagrupēt vienā līgumā.
Līgumslēdzējas iestādes pirmām kārtām 
nosaka piedāvājumus, kuri katrā 
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atsevišķā daļā vislabāk atbilst līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem, 
kas noteikti saskaņā ar 66. pantu. Tās var 
piešķirt līgumu par vairākām daļām 
pretendentam, kas nav ieguvis pirmo vietu 
attiecībā uz visām šajā līgumā ietvertajām 
atsevišķajām daļām, ar nosacījumu, ka 
atbilstīgi 66. pantam noteiktie līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji tiek 
labāk izpildīti attiecībā uz visām minētajā 
līgumā ietvertajām daļām. Līgumslēdzējas 
iestādes iepirkuma procedūras 
dokumentos nosaka metodes, ko tās 
paredz izmantot šādam salīdzinājumam. 
Šādas metodes ir pārredzamas, objektīvas 
un nediskriminējošas.

Or. en

Pamatojums

Iepirkuma noteikumu vienkāršošana.

Grozījums Nr. 1008
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
44. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja vienam pretendentam var piešķirt 
vairāk nekā vienu daļu, līgumslēdzējas 
iestādes var noteikt, ka tās vai nu piešķirs 
vienu līgumu par daļu, vai piešķirs vienu 
vai vairākus līgumus, kas aptver vairākas 
vai visas daļas.

svītrots

Līgumslēdzējas iestādes iepirkuma 
procedūras dokumentos norāda, vai tās 
patur tiesības izdarīt šādu izvēli un, ja tā, 
kuras daļas var sagrupēt vienā līgumā.
Līgumslēdzējas iestādes pirmām kārtām 
nosaka piedāvājumus, kuri katrā 
atsevišķā daļā vislabāk atbilst līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem, 
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kas noteikti saskaņā ar 66. pantu. Tās var 
piešķirt līgumu par vairākām daļām 
pretendentam, kas nav ieguvis pirmo vietu 
attiecībā uz visām šajā līgumā ietvertajām 
atsevišķajām daļām, ar nosacījumu, ka 
atbilstīgi 66. pantam noteiktie līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji tiek 
labāk izpildīti attiecībā uz visām minētajā 
līgumā ietvertajām daļām. Līgumslēdzējas 
iestādes iepirkuma procedūras 
dokumentos nosaka metodes, ko tās 
paredz izmantot šādam salīdzinājumam. 
Šādas metodes ir pārredzamas, objektīvas 
un nediskriminējošas.

Or. en

Grozījums Nr. 1009
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja vienam pretendentam var piešķirt 
vairāk nekā vienu daļu, līgumslēdzējas 
iestādes var noteikt, ka tās vai nu piešķirs 
vienu līgumu par daļu, vai piešķirs vienu 
vai vairākus līgumus, kas aptver vairākas 
vai visas daļas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

3. punkts var radīt pretrunu ar priekšlikuma mērķi, proti, nodrošināt publisko līgumu labāku 
pieejamību MVU, jo tas var kļūt par iemeslu iepirkuma sakopošanai, tādējādi izslēdzot MVU.

Grozījums Nr. 1010
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
44. pants – 3. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes iepirkuma 
procedūras dokumentos norāda, vai tās 
patur tiesības izdarīt šādu izvēli un, ja tā, 
kuras daļas var sagrupēt vienā līgumā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1011
Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes iepirkuma 
procedūras dokumentos norāda, vai tās 
patur tiesības izdarīt šādu izvēli un, ja tā, 
kuras daļas var sagrupēt vienā līgumā.

Līgumslēdzējas iestādes iepirkuma 
procedūras dokumentos norāda, vai tās 
patur tiesības izdarīt šādu izvēli un, ja tā, 
kuras daļas var sagrupēt vienā līgumā. Ja 
piešķir vienu līgumu, tas nedrīkst 
ierobežot konkurenci vai izraisīt tirgus 
monopolizāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 1012
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes pirmām kārtām 
nosaka piedāvājumus, kuri katrā 
atsevišķā daļā vislabāk atbilst līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem, 
kas noteikti saskaņā ar 66. pantu. Tās var
piešķirt līgumu par vairākām daļām 
pretendentam, kas nav ieguvis pirmo vietu 
attiecībā uz visām šajā līgumā ietvertajām 

svītrots
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atsevišķajām daļām, ar nosacījumu, ka 
atbilstīgi 66. pantam noteiktie līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji tiek 
labāk izpildīti attiecībā uz visām minētajā 
līgumā ietvertajām daļām. Līgumslēdzējas 
iestādes iepirkuma procedūras 
dokumentos nosaka metodes, ko tās 
paredz izmantot šādam salīdzinājumam. 
Šādas metodes ir pārredzamas, objektīvas 
un nediskriminējošas.

Or. en

Pamatojums

Līguma vērtību nosaka pēc iepērkamo preču, būvdarbu vai pakalpojumu dabas un apjoma. 
Līguma priekšmets ļaus gūt skaidrību par to, kāpēc līguma vērtība ir vairāk nekā 
EUR 500 000. Tāpēc tas, ka līgumslēdzējām iestādēm attiecībā uz katru lielāku līgumu ir 
jāpaskaidro un jāpamato, kāpēc līguma vērtība ir vairāk nekā EUR 500 000 un kāpēc tas nav 
sadalīts, ir uzskatāms par nevajadzīgu administratīvo slogu un pārspīlētu pienākumu.

Grozījums Nr. 1013
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes pirmām kārtām 
nosaka piedāvājumus, kuri katrā 
atsevišķā daļā vislabāk atbilst līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem, 
kas noteikti saskaņā ar 66. pantu. Tās var 
piešķirt līgumu par vairākām daļām 
pretendentam, kas nav ieguvis pirmo vietu 
attiecībā uz visām šajā līgumā ietvertajām 
atsevišķajām daļām, ar nosacījumu, ka 
atbilstīgi 66. pantam noteiktie līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji tiek 
labāk izpildīti attiecībā uz visām minētajā 
līgumā ietvertajām daļām. Līgumslēdzējas 
iestādes iepirkuma procedūras 
dokumentos nosaka metodes, ko tās 
paredz izmantot šādam salīdzinājumam. 
Šādas metodes ir pārredzamas, objektīvas 

svītrots
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un nediskriminējošas.

Or. en

Grozījums Nr. 1014
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
44. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Līgumslēdzējas iestādes var pieprasīt, 
lai visi darbuzņēmēji koordinētos saskaņā 
ar tā ekonomikas dalībnieka norādēm, 
kuram ir piešķirta daļa, kas ietver visa 
projekta vai tā atbilstošo daļu 
koordināciju.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Līguma vērtību nosaka pēc iepērkamo preču, būvdarbu vai pakalpojumu dabas un apjoma. 
Līguma priekšmets ļaus gūt skaidrību par to, kāpēc līguma vērtība ir vairāk nekā 
EUR 500 000. Tāpēc tas, ka līgumslēdzējām iestādēm attiecībā uz katru lielāku līgumu ir 
jāpaskaidro un jāpamato, kāpēc līguma vērtība ir vairāk nekā EUR 500 000 un kāpēc tas nav 
sadalīts, ir uzskatāms par nevajadzīgu administratīvo slogu un pārspīlētu pienākumu.

Grozījums Nr. 1015
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
44. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Līgumslēdzējas iestādes var pieprasīt, 
lai visi darbuzņēmēji koordinētos saskaņā 
ar tā ekonomikas dalībnieka norādēm, 
kuram ir piešķirta daļa, kas ietver visa 
projekta vai tā atbilstošo daļu 
koordināciju.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Iepirkuma noteikumu vienkāršošana.

Grozījums Nr. 1016
Cornelis de Jong

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Slēgtās procedūrās un konkursa procedūrās 
ar sarunām centrālās pārvaldes iestāžu 
padotībā esošas līgumslēdzējas iestādes 
var izmantot iepriekšēju informatīvu 
paziņojumu kā iepirkuma izsludināšanas 
paziņojumu saskaņā ar 24. panta 2. punktu, 
ja paziņojums atbilst visiem turpmāk 
minētajiem nosacījumiem:

Slēgtās procedūrās un konkursa procedūrās 
ar sarunām līgumslēdzējas iestādes var 
izmantot iepriekšēju informatīvu 
paziņojumu kā iepirkuma izsludināšanas 
paziņojumu saskaņā ar 24. panta 2. punktu, 
ja paziņojums atbilst visiem turpmāk 
minētajiem nosacījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 1017
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) ja ekonomikas dalībnieks ir iekļauts 
neatbilstības reģistrā saskaņā ar 
83.a pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 1018
Louis Grech
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Direktīvas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm attiecīgā gadījumā būtu 
jāpieņem „pilsoņu izvēles modelis” 
attiecībā uz publiskajiem iepirkumiem, jo 
īpaši privātpakalpojumu piedāvājumiem, 
piemēram, mājas uzkopšanas 
pakalpojumi vecāka gadagājuma 
cilvēkiem. Tādējādi pilsoņi varētu izlemt 
par konkrētu dalībnieku no kandidātu 
vidus, kas atbilst kvalitātes kritērijiem, 
piekrīt (maksimālajai) cenai un kam 
līgumslēdzēja iestāde piešķir 
pamatlīgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1019
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā 48 dienas pēc līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas vai 
vispārīgās vienošanās noslēgšanas 
līgumslēdzējas iestādes informē par 
iepirkuma procedūras rezultātiem, nosūtot 
paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanu.

Ne vēlāk kā 14 dienas pēc līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas vai 
vispārīgās vienošanās noslēgšanas 
līgumslēdzējas iestādes informē par 
iepirkuma procedūras rezultātiem, nosūtot 
paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanu. Nepilnīga vai nesaskanīga 
paziņojuma par līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanu gadījumā Komisija sazināsies 
ar līgumslēdzēju iestādi, lai saņemtu 
trūkstošo vai skaidrojošu informāciju par 
paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanu.

Or. en
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Pamatojums

TED dati nav uzticami, jo līgumslēdzējas iestādes bieži vien aizmirst nosūtīt paziņojumus par 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Saīsinot termiņu, šis datu apkopošanas pīlārs kļūtu 
efektīvāks. Turklāt paziņojumi par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu bieži vien ir nepilnīgi 
vai nesaskanīgi, un praksē Komisija nesazinās ar līgumslēdzējām iestādēm, lai saņemtu 
precizētu informāciju. Tāpēc būtu lietderīgi ieviest skaidru pienākumu Komisijai pārbaudīt 
datu pilnību un saskanību.

Grozījums Nr. 1020
Frank Engel, Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā 48 dienas pēc līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas vai 
vispārīgās vienošanās noslēgšanas 
līgumslēdzējas iestādes informē par 
iepirkuma procedūras rezultātiem, nosūtot 
paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanu.

Ne vēlāk kā 48 dienas pēc līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas vai 
vispārīgās vienošanās noslēgšanas 
līgumslēdzējas iestādes informē par 
iepirkuma procedūras rezultātiem, nosūtot 
paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanu.

XVI B pielikumā uzskaitīto publisko 
pakalpojumu līgumu gadījumā 
līgumslēdzējas iestādes norāda 
paziņojumā, vai tās piekrīt tā 
publicēšanai. Attiecībā uz šādiem 
pakalpojumu līgumiem Komisija izstrādā 
noteikumus par statistisku ziņojumu 
veidošanu, balstoties uz šādiem 
paziņojumiem, un šādu ziņojumu 
publicēšanu saskaņā ar 91. pantā noteikto 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar no jauna ieviesto atšķirību starp A un B tipa pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 1021
António Fernando Correia de Campos
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Direktīvas priekšlikums
48. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Līgumslēdzējas iestādes 48 dienu laikā 
pēc katra uz dinamisko iepirkumu sistēmu 
balstīta līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas nosūta paziņojumu par līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas rezultātiem.
Līgumslēdzējas iestādes tomēr var 
sagrupēt šādus paziņojumus pa 
ceturkšņiem. Šādā gadījumā tās nosūta 
apkopotos paziņojumus 48 dienu laikā pēc 
katra ceturkšņa beigām.

3. Līgumslēdzējas iestādes 48 dienu laikā 
pēc katra uz dinamisko iepirkumu sistēmu 
balstīta līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas nosūta paziņojumu par līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas rezultātiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 1022
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
50. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kamēr 46., 47. un 48. pantā minētie 
paziņojumi un tajos ietvertā informācija 
nav publicēta saskaņā ar 49. pantu, 
attiecīgajā valstī nepublicē ne 
paziņojumus, ne to saturu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Birokrātisks un nevajadzīgs slogs un kļūdu avots.

Grozījums Nr. 1023
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzējas iestādes bez maksas 
nodrošina neierobežotu, pilnu un tiešu 
elektronisko piekļuvi iepirkuma procedūras 
dokumentiem, sākot no dienas, kad 
publicēts paziņojums saskaņā ar 49. pantu, 
vai no dienas, kurā ir nosūtīts uzaicinājums 
apstiprināt ieinteresētību. Paziņojuma vai 
uzaicinājuma tekstā norāda interneta 
adresi, kurā var piekļūt dokumentācijai.

1. Līgumslēdzējas iestādes bez maksas 
nodrošina pilnu un tiešu elektronisko 
piekļuvi iepirkuma procedūras 
dokumentiem, sākot no dienas, kad 
publicēts paziņojums saskaņā ar 49. pantu, 
vai no dienas, kurā ir nosūtīts uzaicinājums 
apstiprināt ieinteresētību. Līgumslēdzējas 
iestādes konkrētās situācijās var lūgt
nosaukumu, adresi vai citu līdzekli 
pretendenta identificēšanai. Paziņojuma 
vai uzaicinājuma tekstā norāda interneta 
adresi, kurā var piekļūt dokumentācijai.

Or. en

Pamatojums

Var rasties nepieciešamība pierādīt, piemēram, pretendenta datus (nosaukums, adrese u.c.).

Grozījums Nr. 1024
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzējas iestādes bez maksas 
nodrošina neierobežotu, pilnu un tiešu 
elektronisko piekļuvi iepirkuma procedūras 
dokumentiem, sākot no dienas, kad 
publicēts paziņojums saskaņā ar 49. pantu, 
vai no dienas, kurā ir nosūtīts uzaicinājums 
apstiprināt ieinteresētību. Paziņojuma vai 
uzaicinājuma tekstā norāda interneta 
adresi, kurā var piekļūt dokumentācijai.

1. Līgumslēdzējas iestādes bez maksas 
nodrošina neierobežotu, pilnu un tiešu 
elektronisko piekļuvi iepirkuma procedūras 
dokumentiem, sākot no dienas, kad 
publicēts paziņojums saskaņā ar 49. pantu, 
vai no dienas, kurā ir nosūtīts uzaicinājums 
apstiprināt ieinteresētību. Paziņojuma vai 
uzaicinājuma tekstā norāda interneta 
adresi, kurā var piekļūt dokumentācijai.
Līgumslēdzējas iestādes var noteikt, ka 
piekļuve ir iespējama, pieteikuma 
iesniedzējam iesniedzot tā vārdu, adresi, 
citu informāciju vai atbilstīgus 
dokumentus, kas ļauj skaidri noteikt 
pieteikuma iesniedzēja identitāti.
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Or. de

Pamatojums

Attiecībā uz līgumiem, kas saistīti, piemēram, ar drošību, līgumslēdzējām iestādēm ir 
pamatots iemesls noskaidrot, kas pieprasa piedāvājuma dokumentāciju.

Grozījums Nr. 1025
Pablo Arias Echeverría

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šo papildu informāciju sniedz visiem 
pretendentiem, kas piedalās iepirkuma 
procedūrā.

Or. es

Grozījums Nr. 1026
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Slēgtās procedūrās, konkursa dialoga 
procedūrās, inovācijas partnerībās un 
konkursa procedūrās ar sarunām 
līgumslēdzējas iestādes vienlaikus rakstiski 
uzaicina atlasītos kandidātus iesniegt 
piedāvājumus vai — konkursa dialoga 
gadījumā — piedalīties dialogā.

Slēgtās procedūrās un konkursa procedūrās 
ar sarunām līgumslēdzējas iestādes 
vienlaikus rakstiski uzaicina atlasītos 
kandidātus iesniegt piedāvājumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 1027
Anja Weisgerber, Andreas Schwab
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Direktīvas priekšlikums
52. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētajos 
uzaicinājumos ietver atsauci uz 
elektronisko adresi, kurā elektroniski ir 
tieši pieejamas specifikācijas un citi 
pavaddokumenti. Turklāt šādos 
uzaicinājumos iekļauj X pielikumā 
izklāstīto informāciju.

2. Šā panta 1. punktā minētajos 
uzaicinājumos ietver atsauci uz 
elektronisko adresi, kurā elektroniski ir 
pieejamas pretendentiem. Turklāt šādos 
uzaicinājumos iekļauj X pielikumā 
izklāstīto informāciju.

Or. de

Pamatojums

Precizējums, ar ko ir pietiekami, lai nodrošinātu informācijas pieejamību internetā. Atsevišķu 
pretendentu informēšanai nevajadzētu būt prasībai. Pretendentiem ir pašiem jāuzņemas 
atbildība par to.

Grozījums Nr. 1028
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
53. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc attiecīgās personas pieprasījuma 
līgumslēdzēja iestāde iespējami drīzāk —
un jebkurā gadījumā 15 dienu laikā pēc 
rakstiska pieprasījuma saņemšanas —
informē:

2. Līgumslēdzēja iestāde iespējami drīzāk 
pēc koncesijas piešķiršanas datuma vai 
datuma, kurā ir noraidīts dalības 
pieprasījums vai piedāvājums, — un 
jebkurā gadījumā 15 dienu laikā pēc 
rakstiska pieprasījuma saņemšanas —
informē:

Or. es

Grozījums Nr. 1029
Heide Rühle

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

2. Līgumslēdzējas iestādes var izlemt 
nepiešķirt tiesības slēgt līgumu 
pretendentam, kas iesniedzis vislabāko 
piedāvājumu, ja tās ir konstatējušas, ka 
piedāvājums vismaz līdzvērtīgā veidā
neatbilst Savienības tiesību aktos 
noteiktajām saistībām sociālo un darba 
tiesību jomā vai vides jomā, vai 
XI pielikumā uzskaitīto starptautisko 
sociālo un vides tiesību noteikumiem.

2. Līgumslēdzējas iestādes var izlemt 
nepiešķirt tiesības slēgt līgumu 
pretendentam, kas iesniedzis vislabāko 
piedāvājumu, ja ir konstatēts, ka 
piedāvājums neatbilst Savienības vai 
dalībvalstu tiesību aktos noteiktajām 
saistībām sociālo un darba tiesību jomā vai 
vides jomā vai koplīgumiem, kas ir 
piemērojami vietā, kur notiek būvdarbu, 
pakalpojumu vai piegāžu izpilde, vai 
XI pielikumā uzskaitīto starptautisko 
sociālo un vides tiesību noteikumiem, un 
ja tie ir saistīti ar līguma priekšmetu.

Or. en

Grozījums Nr. 1030
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzējas iestādes var izlemt 
nepiešķirt tiesības slēgt līgumu 
pretendentam, kas iesniedzis vislabāko 
piedāvājumu, ja tās ir konstatējušas, ka 
piedāvājums vismaz līdzvērtīgā veidā
neatbilst Savienības tiesību aktos 
noteiktajām saistībām sociālo un darba 
tiesību jomā vai vides jomā, vai 
XI pielikumā uzskaitīto starptautisko 
sociālo un vides tiesību noteikumiem.

2. Līgumslēdzējas iestādes var izlemt 
nepiešķirt tiesības slēgt līgumu 
pretendentam, kas iesniedzis vislabāko 
piedāvājumu, ja ir konstatēts, ka 
piedāvājums neatbilst Savienības vai 
dalībvalstu tiesību aktos noteiktajām 
saistībām sociālo un darba tiesību jomā vai 
vides jomā, vai XI pielikumā uzskaitīto 
starptautisko sociālo un vides tiesību 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

54. panta 2. punkts attiecas uz atbilstību ES tiesību aktiem. Šis formulējums ir ļoti plašs un 
līdz ar to neskaidrs. Turklāt saskaņā ar esošo direktīvu jau ir iespējams izslēgt pretendentus, 
kuru rīcība ir nelikumīga. Tāpēc šis noteikums ir nevajadzīgs. Šāda veida regulējums ir lieks, 
jo ir acīm redzams, ka gan pretendentam, gan līgumslēdzējai iestādei ir jāievēro ES tiesību 



PE492.859v01-00 152/169 AM\908712LV.doc

LV

akti.

Grozījums Nr. 1031
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzējas iestādes var izlemt 
nepiešķirt tiesības slēgt līgumu 
pretendentam, kas iesniedzis vislabāko 
piedāvājumu, ja tās ir konstatējušas, ka 
piedāvājums vismaz līdzvērtīgā veidā 
neatbilst Savienības tiesību aktos 
noteiktajām saistībām sociālo un darba 
tiesību jomā vai vides jomā, vai 
XI pielikumā uzskaitīto starptautisko 
sociālo un vides tiesību noteikumiem.

2. Līgumslēdzējas iestādes var izlemt 
nepiešķirt tiesības slēgt līgumu 
pretendentam, kas iesniedzis vislabāko 
piedāvājumu, ja tās ir konstatējušas, ka 
piedāvājums vismaz līdzvērtīgā veidā 
neatbilst Savienības tiesību aktos 
noteiktajām saistībām sociālo un darba 
tiesību jomā, datu aizsardzības tiesību 
jomā vai vides jomā, vai XI pielikumā 
uzskaitīto starptautisko sociālo un vides 
tiesību noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1032
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzējas iestādes var izlemt 
nepiešķirt tiesības slēgt līgumu 
pretendentam, kas iesniedzis vislabāko 
piedāvājumu, ja tās ir konstatējušas, ka 
piedāvājums vismaz līdzvērtīgā veidā 
neatbilst Savienības tiesību aktos 
noteiktajām saistībām sociālo un darba 
tiesību jomā vai vides jomā, vai 
XI pielikumā uzskaitīto starptautisko 
sociālo un vides tiesību noteikumiem.

2. Līgumslēdzējas iestādes var izlemt 
nepiešķirt tiesības slēgt līgumu 
pretendentam, kas iesniedzis vislabāko 
piedāvājumu, ja ir konstatēts, ka 
piedāvājums vismaz līdzvērtīgā veidā 
neatbilst dalībvalstu vai Savienības tiesību 
aktos noteiktajām saistībām sociālo un 
darba tiesību jomā vai vides jomā, vai 
XI pielikumā uzskaitīto starptautisko 
sociālo un vides tiesību noteikumiem.

Or. de
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Grozījums Nr. 1033
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzējas iestādes var izlemt 
nepiešķirt tiesības slēgt līgumu 
pretendentam, kas iesniedzis vislabāko 
piedāvājumu, ja tās ir konstatējušas, ka 
piedāvājums vismaz līdzvērtīgā veidā 
neatbilst Savienības tiesību aktos 
noteiktajām saistībām sociālo un darba 
tiesību jomā vai vides jomā, vai 
XI pielikumā uzskaitīto starptautisko 
sociālo un vides tiesību noteikumiem.

2. Līgumslēdzējas iestādes var izlemt 
nepiešķirt tiesības slēgt līgumu 
pretendentam, kas iesniedzis vislabāko 
piedāvājumu, ja tās ir konstatējušas, ka 
piedāvājums vismaz līdzvērtīgā veidā 
neatbilst Savienības tiesību aktos un 
dalībvalstu likumos, noteikumos un citos 
saistošos noteikumos noteiktajām 
saistībām sociālo un darba tiesību jomā vai 
vides jomā, vai XI pielikumā uzskaitīto 
starptautisko sociālo un vides tiesību 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz noteikumiem šajā pantā ir attiecināma tikai uz Savienības tiesību aktiem konkrētās 
reglamentētās jomās. Šī atsauce būtu jāpaplašina tā, lai būtu ņemti vērā dalībvalstu tiesību 
akti un darba tirgus regulēšanas sistēmas.

Grozījums Nr. 1034
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzējas iestādes var izlemt 
nepiešķirt tiesības slēgt līgumu 
pretendentam, kas iesniedzis vislabāko 
piedāvājumu, ja tās ir konstatējušas, ka 
piedāvājums vismaz līdzvērtīgā veidā 
neatbilst Savienības tiesību aktos 
noteiktajām saistībām sociālo un darba 

2. Līgumslēdzējas iestādes var izlemt 
nepiešķirt tiesības slēgt līgumu 
pretendentam, kas iesniedzis vislabāko 
piedāvājumu, ja ir konstatēts, ka 
piedāvājums neatbilst Savienības vai 
dalībvalstu tiesību aktos noteiktajām 
saistībām sociālo un darba tiesību jomā vai 
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tiesību jomā vai vides jomā, vai 
XI pielikumā uzskaitīto starptautisko 
sociālo un vides tiesību noteikumiem.

vides jomā, vai XI pielikumā uzskaitīto 
starptautisko sociālo un vides tiesību 
noteikumiem.

Or. de

Pamatojums

Pretendentiem ir jāievēro ne tikai ES tiesību akti, bet arī dalībvalstu tiesību akti.

Grozījums Nr. 1035
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzējas iestādes var izlemt 
nepiešķirt tiesības slēgt līgumu 
pretendentam, kas iesniedzis vislabāko 
piedāvājumu, ja tās ir konstatējušas, ka 
piedāvājums vismaz līdzvērtīgā veidā 
neatbilst Savienības tiesību aktos 
noteiktajām saistībām sociālo un darba 
tiesību jomā vai vides jomā, vai 
XI pielikumā uzskaitīto starptautisko
sociālo un vides tiesību noteikumiem.

2. Līgumslēdzējas iestādes var izlemt 
nepiešķirt tiesības slēgt līgumu 
pretendentam, kas iesniedzis vislabāko 
piedāvājumu, ja tās ir konstatējušas, ka 
piedāvājums vismaz līdzvērtīgā veidā 
neatbilst Savienības tiesību aktos 
noteiktajām saistībām sociālo un darba 
tiesību jomā vai vides jomā, vai saistībām 
attiecībā uz darba apstākļiem piegādes 
ķēdē, kā noteikts dalībvalstu likumos un 
noteikumos, kurās notiek ražošanas 
procesi, un XI pielikumā uzskaitītajās
starptautiskajās konvencijās, atkarībā no 
tā, kas ir izdevīgāk darba ņēmējiem.

Šie noteikumi ietver:
a) noteikumus, kas ir iekļauti SDO 
pamatkonvencijās (biedrošanās brīvība un 
kolektīvās sarunas, piespiedu un 
obligātais darbs, diskriminācija attiecībā 
uz nodarbinātību un nodarbošanos, bērnu 
darbs);
b) darba drošību un veselību;
c) darba laiku;
d) atalgojumu un
e) sociālo nodrošinājumu.
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Or. en

Grozījums Nr. 1036
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzējas iestādes var izlemt
nepiešķirt tiesības slēgt līgumu 
pretendentam, kas iesniedzis vislabāko 
piedāvājumu, ja tās ir konstatējušas, ka 
piedāvājums vismaz līdzvērtīgā veidā 
neatbilst Savienības tiesību aktos 
noteiktajām saistībām sociālo un darba 
tiesību jomā vai vides jomā, vai 
XI pielikumā uzskaitīto starptautisko 
sociālo un vides tiesību noteikumiem.

2. Līgumslēdzējas iestādes izlemj
nepiešķirt tiesības slēgt līgumu 
pretendentam, kas iesniedzis vislabāko 
piedāvājumu, ja tās ir konstatējušas,
balstoties uz skaidriem un pietiekamiem 
pierādījumiem, ka piedāvājums vismaz 
līdzvērtīgā veidā neatbilst Savienības 
tiesību aktos noteiktajām saistībām sociālo 
un darba tiesību jomā vai vides jomā, vai 
XI pielikumā uzskaitīto starptautisko 
sociālo un vides tiesību noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Būtu jābūt skaidram, ka līgumslēdzējas iestādes nedrīkst piešķirt līgumu kandidātam, par 
kuru ir zināms, ka tas pārkāpj tiesību aktus sociālo, darba vai vides tiesību jomā.

Grozījums Nr. 1037
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atklātās procedūrās līgumslēdzējas 
iestādes var izlemt, ka piedāvājumi ir 
jāizskata, pirms tiek pārbaudīta atbilstība 
atlases kritērijiem, ar nosacījumu, ka ir 
ievēroti šīs iedaļas attiecīgie noteikumi, 
tostarp noteikums, ka līgumu nepiešķir 
pretendentam, kas būtu ticis izslēgts 
saskaņā ar 55. pantu vai kas neatbilst 

svītrots
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līgumslēdzējas iestādes noteiktajiem 
atlases kritērijiem saskaņā ar šīs iedaļas 
1. apakšiedaļu.

Or. fr

Grozījums Nr. 1038
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atklātās procedūrās līgumslēdzējas 
iestādes var izlemt, ka piedāvājumi ir 
jāizskata, pirms tiek pārbaudīta atbilstība 
atlases kritērijiem, ar nosacījumu, ka ir 
ievēroti šīs iedaļas attiecīgie noteikumi, 
tostarp noteikums, ka līgumu nepiešķir 
pretendentam, kas būtu ticis izslēgts 
saskaņā ar 55. pantu vai kas neatbilst 
līgumslēdzējas iestādes noteiktajiem 
atlases kritērijiem saskaņā ar šīs iedaļas 
1. apakšiedaļu.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 1039
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atklātās procedūrās līgumslēdzējas 
iestādes var izlemt, ka piedāvājumi ir 
jāizskata, pirms tiek pārbaudīta atbilstība 
atlases kritērijiem, ar nosacījumu, ka ir 
ievēroti šīs iedaļas attiecīgie noteikumi, 
tostarp noteikums, ka līgumu nepiešķir 
pretendentam, kas būtu ticis izslēgts 
saskaņā ar 55. pantu vai kas neatbilst 

3. Atklātās procedūrās līgumslēdzējas 
iestādes var izlemt, ka piedāvājumi ir 
jāizskata, pirms tiek pārbaudīta atbilstība 
atlases kritērijiem, ar nosacījumu, ka ir 
ievēroti šīs iedaļas attiecīgie noteikumi, 
tostarp noteikums, ka līgumu nepiešķir 
pretendentam, kas būtu ticis izslēgts 
saskaņā ar 55. pantu vai kas neatbilst 
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līgumslēdzējas iestādes noteiktajiem 
atlases kritērijiem saskaņā ar šīs iedaļas 
1. apakšiedaļu.

līgumslēdzējas iestādes noteiktajiem 
atlases kritērijiem saskaņā ar šīs iedaļas 1. 
un 2. apakšiedaļu.

Or. en

Grozījums Nr. 1040
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija saskaņā ar 89. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
grozītu XI pielikumā doto sarakstu, kad 
tas ir nepieciešams jaunu starptautisku 
nolīgumu noslēgšanas vai spēkā esošo 
starptautisko nolīgumu grozījumu dēļ.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1041
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pienākumu izslēgt kandidātu vai 
pretendentu no dalības publiskajā līgumā 
piemēro arī gadījumos, kad tiesas 
spriedumā, kas stājies spēkā, par vainīgiem 
ir atzīti uzņēmuma direktori vai jebkuras 
citas personas, kam ir pārstāvniecības, 
lēmumu pieņemšanas vai kontroles 
pilnvaras attiecībā uz kandidātu vai 
pretendentu.

Pienākumu izslēgt kandidātu vai 
pretendentu no dalības publiskajā līgumā 
piemēro arī gadījumos, kad tiesas 
spriedumā, kas stājies spēkā, par vainīgiem 
ir atzīti uzņēmuma direktori.

Or. en
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Pamatojums

Ja nav skaidras definīcijas, šī daļa paver iespējas nepareizai piemērošanai un tiesiskiem 
strīdiem.

Grozījums Nr. 1042
Salvatore Iacolino, Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tāds rodas darbuzņēmēja izvēles 
procedūras laikā, minēto izslēgšanas 
pamatojumu var līdzīgā veidā izmantot, 
lai izslēgtu attiecīgo uzņēmumu no līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras.

Or. it

Grozījums Nr. 1043
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
55. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ekonomikas dalībnieku izslēdz no 
dalības līgumā, ja līgumslēdzēja iestāde ir 
saņēmusi informāciju par lēmumu, kas ir 
spēkā res judicata un kas nosaka, ka 
attiecīgais ekonomikas dalībnieks nav 
izpildījis saistības, kuras attiecas uz 
nodokļu maksājumiem vai sociālā 
nodrošinājuma iemaksām vai jebkuriem 
citiem pienākumiem, kas attiecas uz 
sociālajiem un nodarbinātības 
nosacījumiem, piemēram, veselība un 
drošība darbavietā, sociālais 
nodrošinājums un darba apstākļi saskaņā
ar ES un dalībvalstu likumiem, 
noteikumiem vai administratīvajiem 
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aktiem, šķīrējtiesas nolēmums, koplīgumi 
un XI pielikumā norādītie līgumi un 
starptautisko darba tiesību noteikumi, kas 
ir piemērojami vietā, kur notiek būvdarbu, 
pakalpojuma vai piegādes izpilde; šie 
pienākumi ir attiecināmi arī uz pārrobežu 
situācijām, ja darba ņēmēji no vienas 
dalībvalsts sniedz pakalpojumus citā 
dalībvalstī.

Or. de

Grozījums Nr. 1044
Salvatore Iacolino, Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
55. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ekonomikas dalībnieku izslēdz no 
dalības publiskā līgumā, ja attiecīgais 
ekonomikas dalībnieks nav izpildījis 
saistības, kuras attiecas uz nodokļu 
maksājumiem vai sociālā nodrošinājuma 
iemaksām saskaņā ar tās valsts tiesību aktu 
noteikumiem, kurā šis dalībnieks ir 
reģistrēts, vai saskaņā ar līgumslēdzējas 
iestādes valsts tiesību aktu noteikumiem.

Or. it

Grozījums Nr. 1045
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
55. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

dalības līgumā, ja:

ir pārliecinoši pierādīts, ka attiecīgais 
ekonomikas dalībnieks ir nopietni vai 
atkārtoti pārkāpis noteikumus, kas regulē 
sociālā nodrošinājuma iemaksas saskaņā 
ar tās valsts tiesību aktu noteikumiem, 
kurā šis dalībnieks ir reģistrēts, vai 
saskaņā ar līgumslēdzējas iestādes valsts 
tiesību aktu noteikumiem;
ir pārliecinoši pierādīts, ka attiecīgais 
ekonomikas dalībnieks nopietni vai 
atkārtoti nav izpildījis saistības, kuras 
attiecas uz nodokļu maksājumiem, saskaņā 
ar tās valsts tiesību aktu noteikumiem, kurā 
šis dalībnieks ir reģistrēts, vai saskaņā ar 
līgumslēdzējas iestādes valsts tiesību aktu 
noteikumiem.

Or. it

Grozījums Nr. 1046
Frank Engel, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja tā ir informēta par jebkādiem 
Savienības tiesību aktos noteikto saistību 
pārkāpumiem sociālo un darba tiesību vai 
vides tiesību jomā, vai XI pielikumā 
uzskaitīto starptautisko sociālo un vides
tiesību noteikumu pārkāpumiem; atbilstība 
Savienības tiesību aktiem vai 

a) ja tā ir informēta par jebkādiem 
atkārtotiem Savienības tiesību aktos 
noteikto saistību pārkāpumiem sociālo un 
darba tiesību vai vides tiesību jomā, vai 
XI pielikumā uzskaitīto, bet uz pirmā 
līmeņa piegādātājiem attiecināmo
starptautisko darba tiesību noteikumu 
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starptautisko tiesību noteikumiem ietver 
arī līdzvērtīgu atbilstību;

pārkāpumiem; 

Or. en

Grozījums Nr. 1047
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja tā ir informēta par jebkādiem 
Savienības tiesību aktos noteikto saistību 
pārkāpumiem sociālo un darba tiesību vai 
vides tiesību jomā, vai XI pielikumā 
uzskaitīto starptautisko sociālo un vides 
tiesību noteikumu pārkāpumiem; atbilstība 
Savienības tiesību aktiem vai starptautisko 
tiesību noteikumiem ietver arī līdzvērtīgu 
atbilstību;

a) ja tā ir informēta par jebkādiem 
Savienības tiesību aktos noteikto saistību 
pārkāpumiem sociālo un darba tiesību vai 
vides tiesību jomā, vai XI pielikumā 
uzskaitīto starptautisko sociālo un vides 
tiesību noteikumu pārkāpumiem; atbilstība 
Savienības tiesību aktiem vai starptautisko 
tiesību noteikumiem ietver arī līdzvērtīgu 
atbilstību. Piedāvājumu izslēgšanai 
saskaņā ar šo pantu var izmantot tikai 
pārkāpumus, par kuriem tiesu vai 
kompetentā iestāde Savienībā vai PTO 
Nolīguma par valsts iepirkumu 
parakstītājvalsts ir publiskojusi 
spriedumu;

Or. en

Grozījums Nr. 1048
Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja tā ir informēta par jebkādiem 
Savienības tiesību aktos noteikto saistību 
pārkāpumiem sociālo un darba tiesību vai 
vides tiesību jomā, vai XI pielikumā 
uzskaitīto starptautisko sociālo un vides 

a) ja tā ir informēta par jebkādiem 
Savienības tiesību aktos noteikto saistību 
pārkāpumiem sociālo un darba tiesību vai 
vides tiesību jomā, vai XI pielikumā 
uzskaitīto starptautisko sociālo un vides 
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tiesību noteikumu pārkāpumiem; atbilstība 
Savienības tiesību aktiem vai 
starptautisko tiesību noteikumiem ietver 
arī līdzvērtīgu atbilstību;

tiesību noteikumu pārkāpumiem, un 
kompetentā tiesa ir noteikusi pārkāpumu 
kā res judicata;

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā tiesisko seku nopietnību – arī saistībā ar izvēles izslēgšanas pamatojumu –, tiesai 
būtu jānosaka sociālo, darba vai vides tiesību aktu pārkāpumi kā res judicata, lai izvairītos 
no tiesiskās nenoteiktības un patvaļīgiem lēmumiem. Otrā teikuma formulējums ir neskaidrs, 
tāpēc būtu svītrojams, lai izvairītos no tiesiskās nenoteiktības.

Grozījums Nr. 1049
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja tā ir informēta par jebkādiem 
Savienības tiesību aktos noteikto saistību 
pārkāpumiem sociālo un darba tiesību vai 
vides tiesību jomā, vai XI pielikumā 
uzskaitīto starptautisko sociālo un vides 
tiesību noteikumu pārkāpumiem; atbilstība 
Savienības tiesību aktiem vai starptautisko 
tiesību noteikumiem ietver arī līdzvērtīgu 
atbilstību;

a) ja tā ir informēta par jebkādiem 
Savienības tiesību aktos noteikto saistību 
pārkāpumiem sociālo un darba tiesību, 
datu aizsardzības tiesību vai vides tiesību 
jomā, vai XI pielikumā uzskaitīto 
starptautisko sociālo un vides tiesību 
noteikumu pārkāpumiem; atbilstība 
Savienības tiesību aktiem vai starptautisko 
tiesību noteikumiem ietver arī līdzvērtīgu 
atbilstību;

Or. en

Grozījums Nr. 1050
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja tā ir informēta par jebkādiem a) ja tā ir informēta par jebkādiem 
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Savienības tiesību aktos noteikto saistību 
pārkāpumiem sociālo un darba tiesību vai 
vides tiesību jomā, vai XI pielikumā 
uzskaitīto starptautisko sociālo un vides 
tiesību noteikumu pārkāpumiem; atbilstība 
Savienības tiesību aktiem vai starptautisko 
tiesību noteikumiem ietver arī līdzvērtīgu 
atbilstību;

Savienības tiesību aktos noteikto saistību 
pārkāpumiem sociālo un darba tiesību vai 
vides tiesību jomā vai koplīgumu, 
piemēram, darba algu līgumu 
pārkāpumiem, vai XI pielikumā uzskaitīto 
starptautisko sociālo un vides tiesību 
noteikumu pārkāpumiem; atbilstība 
Savienības tiesību aktiem vai starptautisko 
tiesību noteikumiem ietver arī līdzvērtīgu 
atbilstību;

Or. de

Grozījums Nr. 1051
Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja tā ir informēta par jebkādiem 
Savienības tiesību aktos noteikto saistību 
pārkāpumiem sociālo un darba tiesību vai 
vides tiesību jomā, vai XI pielikumā 
uzskaitīto starptautisko sociālo un vides 
tiesību noteikumu pārkāpumiem; atbilstība 
Savienības tiesību aktiem vai starptautisko 
tiesību noteikumiem ietver arī līdzvērtīgu 
atbilstību;

a) ja tā ir informēta par jebkādiem 
Savienības tiesību aktos vai dalībvalstu 
likumos, noteikumos un citos saistošos 
noteikumos noteikto saistību pārkāpumiem 
sociālo un darba tiesību vai vides tiesību 
jomā, vai XI pielikumā uzskaitīto 
starptautisko sociālo un vides tiesību 
noteikumu pārkāpumiem; atbilstība 
Savienības tiesību aktiem vai starptautisko 
tiesību noteikumiem ietver arī līdzvērtīgu 
atbilstību;

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz noteikumiem šajā pantā ir attiecināma tikai uz Savienības tiesību aktiem konkrētās 
reglamentētās jomās. Šī atsauce būtu jāpaplašina tā, lai būtu ņemti vērā dalībvalstu tiesību 
akti un darba tirgus regulēšanas sistēmas.

Grozījums Nr. 1052
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Direktīvas priekšlikums
55. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja tā ir informēta par jebkādiem 
Savienības tiesību aktos noteikto saistību 
pārkāpumiem sociālo un darba tiesību vai 
vides tiesību jomā, vai XI pielikumā 
uzskaitīto starptautisko sociālo un vides 
tiesību noteikumu pārkāpumiem; atbilstība 
Savienības tiesību aktiem vai starptautisko 
tiesību noteikumiem ietver arī līdzvērtīgu 
atbilstību;

a) ja tā ir informēta par jebkādiem 
Savienības un dalībvalstu tiesību aktos 
noteikto saistību pārkāpumiem sociālo un 
darba tiesību vai vides tiesību jomā, vai 
XI pielikumā uzskaitīto starptautisko 
sociālo un vides tiesību noteikumu 
pārkāpumiem; atbilstība Savienības tiesību 
aktiem vai starptautisko tiesību 
noteikumiem ietver arī līdzvērtīgu 
atbilstību;

Or. de

Grozījums Nr. 1053
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja tā ir informēta par jebkādiem 
Savienības tiesību aktos noteikto saistību 
pārkāpumiem sociālo un darba tiesību vai 
vides tiesību jomā, vai XI pielikumā 
uzskaitīto starptautisko sociālo un vides 
tiesību noteikumu pārkāpumiem;
atbilstība Savienības tiesību aktiem vai 
starptautisko tiesību noteikumiem ietver arī 
līdzvērtīgu atbilstību;

a) ja tā ir informēta par jebkādiem 
Savienības tiesību aktos noteikto saistību 
pārkāpumiem sociālo un darba tiesību vai 
vides tiesību jomā vai saistībām attiecībā 
uz darba apstākļiem piegādes ķēdē, kā 
noteikts dalībvalstu likumos un 
noteikumos, kurās notiek ražošanas 
procesi, un XI pielikumā uzskaitītajās
starptautiskajās konvencijās, atkarībā no 
tā, kas ir izdevīgāk darba ņēmējiem.
Šie noteikumi ietver:
a) noteikumus, kas ir iekļauti SDO 
pamatkonvencijās (biedrošanās brīvība un 
kolektīvās sarunas, piespiedu un 
obligātais darbs, diskriminācija attiecībā 
uz nodarbinātību un nodarbošanos, bērnu 
darbs);
b) darba drošību un veselību;
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c) darba laiku;
d) atalgojumu un 
e) sociālo nodrošinājumu. 
Atbilstība Savienības tiesību aktiem vai 
starptautisko tiesību noteikumiem ietver arī 
līdzvērtīgu atbilstību;

Or. en

Grozījums Nr. 1054
Catherine Stihler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja tā ir informēta par jebkādiem 
Savienības tiesību aktos noteikto saistību 
pārkāpumiem sociālo un darba tiesību vai 
vides tiesību jomā, vai XI pielikumā 
uzskaitīto starptautisko sociālo un vides 
tiesību noteikumu pārkāpumiem; atbilstība 
Savienības tiesību aktiem vai starptautisko 
tiesību noteikumiem ietver arī līdzvērtīgu 
atbilstību;

a) ja tā ir informēta par jebkādiem 
Savienības tiesību aktos vai dalībvalstu 
likumos, noteikumos un citos saistošos 
noteikumos noteikto saistību pārkāpumiem 
dzimuma, sociālo un darba tiesību vai 
vides tiesību jomā, vai XI pielikumā 
uzskaitīto starptautisko sociālo un vides 
tiesību noteikumu pārkāpumiem; atbilstība 
Savienības tiesību aktiem vai starptautisko 
tiesību noteikumiem ietver arī līdzvērtīgu 
atbilstību;

Or. en

Grozījums Nr. 1055
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
55. pants – 3. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) līgumslēdzēja iestāde izslēdz iespēju 
piedalīties publiskā līgumā jebkuram 
ekonomikas dalībniekam, ja ir izpildīts 
kāds no 1., 2., 2.a (jauns) punkta un 
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3. punkta c) vai d) apakšpunktā 
minētajiem nosacījumiem attiecībā uz 
ekonomikas dalībnieka piedāvāto 
būvuzņēmēju saskaņā ar 71. pantu;

Or. de

Grozījums Nr. 1056
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja ekonomikas dalībniekam ir 
piemērotas maksātnespējas vai likvidācijas 
procedūras, ja tā aktīvus pārvalda 
likvidators vai tiesa, ja tas ir noslēdzis 
mierizlīgumu ar kreditoriem, ja tas ir
pārtraucis saimniecisko darbību vai 
nonācis citā līdzvērtīgā situācijā, kas izriet 
no līdzīgas procedūras, kura paredzēta 
valsts normatīvajos aktos;

b) ja ekonomikas dalībniekam ir 
piemērotas maksātnespējas vai likvidācijas 
procedūras, ja tā aktīvus pārvalda 
likvidators vai tiesa, ja tas ir pārtraucis 
saimniecisko darbību vai nonācis citā 
līdzvērtīgā situācijā, kas izriet no līdzīgas 
procedūras, kura paredzēta valsts 
normatīvajos aktos;

Or. en

Pamatojums

Plaši izplatīto situāciju, kurā ekonomikas dalībnieks ir noslēdzis mierizlīgumu ar kreditoriem, 
pašu par sevi nedrīkst uzskatīt par pamatojumu izslēgšanai.

Grozījums Nr. 1057
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ja līgumslēdzēja iestāde ar jebkādiem 
līdzekļiem var pamatot, ka ekonomikas 
dalībnieks ir vainīgs ar profesionālo 
darbību saistītā smagā pārkāpumā;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 1058
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ja līgumslēdzēja iestāde ar jebkādiem 
līdzekļiem var pamatot, ka ekonomikas 
dalībnieks ir vainīgs ar profesionālo 
darbību saistītā smagā pārkāpumā;

svītrots

Or. de

Pamatojums

In the light of the serious legal consequences of exclusion from an award procedure - also in 
connection with the optional exclusion grounds - the wording is too vague. That is 
particularly so in view of the fact that, in the Commission draft, misconduct can be 
demonstrated ‘by any means’. The concept of “grave professional misconduct” is not defined 
objectively in the directive, while any decision to exclude an economic operator from a 
procurement procedure should be based on objective and measurable criteria and the 
discretion of the contracting authority should be limited.

Pamatojums

Grozījums Nr. 1059
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
55. pants – 3. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ja līgumslēdzēja iestāde var jebkādiem 
līdzekļiem pierādīt, ka ekonomikas 
dalībnieks ir izdarījis nopietnu 
profesionālās ētikas pārkāpumu, kas nav 
norādīts a) apakšpunktā, piemēram, ja 
ekonomikas dalībniekam ir konstatēti 
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būtiski vai pastāvīgi trūkumi saistībā ar 
kādas būtiskas prasības izpildi saskaņā ar 
iepriekšēju līdzīgu līgumu vai līgumiem ar 
to pašu līgumslēdzēju iestādi;

Or. en

Pamatojums

Divi atsevišķi izslēgšanas pamatojumi c) un d) apakšpunktā rosina uzskatīt, ka 
d) apakšpunktā minētie gadījumi nav uzskatāmi par c) apakšpunktā minēto nopietno 
profesionālās ētikas pārkāpumu gadījumiem. Skaidrības labad ir ierosināts apvienot c) un 
d) apakšpunktā paredzēto izslēgšanas pamatojumu jaunā c) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 1060
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
55. pants – 3. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ja ekonomikas dalībniekam ir 
konstatēti būtiski vai pastāvīgi trūkumi 
saistībā ar kādas būtiskas prasības izpildi 
saskaņā ar iepriekšēju līdzīgu līgumu vai 
līgumiem ar to pašu līgumslēdzēju iestādi.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1061
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
55. pants – 3. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ja ekonomikas dalībniekam ir konstatēti 
būtiski vai pastāvīgi trūkumi saistībā ar 
kādas būtiskas prasības izpildi saskaņā ar 
iepriekšēju līdzīgu līgumu vai līgumiem ar 
to pašu līgumslēdzēju iestādi.

d) ja ekonomikas dalībniekam ir konstatēti 
būtiski vai pastāvīgi trūkumi saistībā ar 
kādas būtiskas prasības izpildi saskaņā ar 
iepriekšēju līdzīgu līgumu vai līgumiem ar 
to pašu līgumslēdzēju iestādi vai citām 
līgumslēdzējām iestādēm.
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Or. fr


