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Grozījums Nr. 1062
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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, kas radīti vai 
nu tīši, vai arī nolaidības rezultātā, 
saistībā ar kādas būtiskas prasības izpildi 
saskaņā ar iepriekšēju līdzīgu līgumu vai 
līgumiem ar to pašu līgumslēdzēju iestādi.

Or. de

Grozījums Nr. 1063
Sergio Gaetano Cofferati

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 dalībnieks ir iekļauts 
oficiālā neatbilstības reģistrā, kā 
paredzēts 73.a pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 1064
Anna Hedh

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 

d) ja ekonomikas dalībniekam ir konstatēti 
būtiski vai pastāvīgi trūkumi saistībā ar 
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kādas būtiskas prasības izpildi saskaņā ar 
iepriekšēju līdzīgu līgumu vai līgumiem ar 
to pašu līgumslēdzēju iestādi.

kādas būtiskas prasības izpildi saskaņā ar 
iepriekšēju līdzīgu līgumu vai līgumiem.

Or. en

Pamatojums

Svītrojums ir vajadzīgs, lai novērstu atkārtotus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus 
attiecīgajā dalībvalstī un to vietējo pārvaldes iestāžu vidū, kas ietilpst publiskajā sektorā.

Grozījums Nr. 1065
Cristian Silviu Buşoi

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.

Or. en

Pamatojums

Pastāv risks, ka ekonomikas dalībnieks, kurš nav pildījis savas līgumsaistības attiecībā uz 
vienu līgumslēdzēju iestādi, varētu tās nepildīt arī attiecībā uz citu iestādi. Līgumslēdzējām 
iestādēm būtu jāspēj no tā izvairīties, ja tās ir informētas par šādiem trūkumiem.

Grozījums Nr. 1066
António Fernando Correia de Campos

Direktīvas priekšlikums
55. pants – 3. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) ja ekonomikas dalībnieks ir piedalījies 
pētījumos, konsultācijās un apspriešanā, 
kā minēts 39. panta 1. punktā.
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Or. pt

Grozījums Nr. 1067
Monica Luisa Macovei

Direktīvas priekšlikums
55. pants – 3. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) ja interešu konfliktu nav izdevies 
efektīvi izlabot, kā paredzēts 21. panta 
3. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 1068
Monica Luisa Macovei

Direktīvas priekšlikums
55. pants – 3. punkts – 1. daļa – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) ja ekonomikas dalībnieks nav sniedzis 
atbilstīgu informāciju par 
īpašumtiesībām, tostarp arī par 
apakšuzņēmējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1069
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai piemērotu izslēgšanas iemeslu, kas 
minēts pirmās daļas d) apakšpunktā, 
līgumslēdzējas iestādes paredz līguma 
izpildes novērtēšanas metodi, kuras 

svītrots
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pamatā ir objektīvi un izmērāmi kritēriji 
un kuru piemēro sistēmiski, konsekventi 
un pārredzami. Izpildes novērtējuma 
rezultātus paziņo attiecīgajam 
darbuzņēmējam, kam dod iespēju iebilst 
pret konstatējumiem un saņemt tiesisku 
aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

Šāda metode ir jāparedz dalībvalstīm; nelielas līgumslēdzējas iestādes to nevar izdarīt.

Grozījums Nr. 1070
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai piemērotu izslēgšanas iemeslu, kas 
minēts pirmās daļas d) apakšpunktā, 
līgumslēdzējas iestādes paredz līguma 
izpildes novērtēšanas metodi, kuras 
pamatā ir objektīvi un izmērāmi kritēriji 
un kuru piemēro sistēmiski, konsekventi 
un pārredzami. Izpildes novērtējuma 
rezultātus paziņo attiecīgajam 
darbuzņēmējam, kam dod iespēju iebilst 
pret konstatējumiem un saņemt tiesisku 
aizsardzību.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 1071
Sergio Gaetano Cofferati

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

Lai piemērotu izslēgšanas iemeslu, kas 
minēts pirmās daļas d) apakšpunktā, 
līgumslēdzējas iestādes paredz līguma 
izpildes novērtēšanas metodi, kuras 
pamatā ir objektīvi un izmērāmi kritēriji 
un kuru piemēro sistēmiski, konsekventi 
un pārredzami. Izpildes novērtējuma 
rezultātus paziņo attiecīgajam 
darbuzņēmējam, kam dod iespēju iebilst 
pret konstatējumiem un saņemt tiesisku 
aizsardzību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1072
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai piemērotu izslēgšanas iemeslu, kas 
minēts pirmās daļas d) apakšpunktā, 
līgumslēdzējas iestādes paredz līguma 
izpildes novērtēšanas metodi, kuras 
pamatā ir objektīvi un izmērāmi kritēriji 
un kuru piemēro sistēmiski, konsekventi 
un pārredzami. Izpildes novērtējuma 
rezultātus paziņo attiecīgajam 
darbuzņēmējam, kam dod iespēju iebilst 
pret konstatējumiem un saņemt tiesisku 
aizsardzību.

Lai piemērotu izslēgšanas iemeslu, kas 
minēts pirmās daļas d) apakšpunktā, 
līgumslēdzējām iestādēm ir jāpierāda, ka 
pret ekonomikas dalībnieku ir pieņemts 
galīgs tiesas lēmums par trūkumiem 
līgumu izpildē vai ka ekonomikas 
dalībnieks ir atzinis šos izpildes trūkumus.

Or. de

Pamatojums

55. panta 3. punkta d) apakšpunktā paredzētie noteikumi sniegtu iespēju pieņemt patvaļīgus 
lēmumus un uzsākt nevajadzīgus strīdus, ja attiecīgā juridiskā noteikuma redakcijā nebūtu 
iekļauta prasība līgumslēdzējai iestādei iegūt pierādījumus, lai pamatotu izslēgšanu. 
Piemēram, līgumslēdzējai iestādei varētu pieprasīt iesniegt pret darbuzņēmēju pieņemta 
tiesas lēmuma par trūkumiem līgumu izpildē kopiju vai arī paša ekonomikas dalībnieka izdota 
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paziņojuma par šādu trūkumu atzīšanu kopiju. Par trūkumiem līgumu izpildē tiktu uzskatīti 
arī trūkumi, kas radušies nolaidības rezultātā.

Grozījums Nr. 1073
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šādas iespējas sniegšana kandidātam vai pretendentam vai ievērojami pagarināt un sarežģīt 
procedūras norisi, jo teorētiski šādā veidā var apstrīdēt jebkuru līgumslēdzējas iestādes 
lēmumu par kandidātu atlasi. Šāda „pašattīrīšanās” procedūra turklāt rada arī papildu 
administratīvo slogu līgumslēdzējai iestādei, jo tai tiek uzdots papildu uzdevums novērtēt 
kandidātu un pretendentu veiktos pasākumus, ņemot vērā noziedzīgā nodarījuma vai 
pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus.

Grozījums Nr. 1074
Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Or. it

Grozījums Nr. 1075
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 1076
Salvatore Iacolino

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 1077
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Direktīvas priekšlikums
55. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā nolūkā kandidāts vai pretendents 
pierāda, ka viņš ir kompensējis 
zaudējumus, ko radījis noziedzīgs 
nodarījums vai pārkāpums, ir vispusīgi 
paskaidrojis faktus un apstākļus, aktīvi 
sadarbojoties ar izmeklēšanas iestādēm, 
un ir piemērojis konkrētus tehniskus, 
organizatoriskus un personiskus 
pasākumus, kas ir atbilstīgi, lai novērstu 
turpmākus noziedzīgus nodarījumus vai 
pārkāpumus. Līgumslēdzējas iestādes 
novērtē kandidātu un pretendentu veiktos 
pasākumus, ņemot vērā noziedzīgā 
nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un 
konkrētos apstākļus. Ja līgumslēdzēja 
iestāde uzskata, ka pasākumi ir 
nepietiekami, tā savu lēmumu pamato.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1078
Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā nolūkā kandidāts vai pretendents 
pierāda, ka viņš ir kompensējis 
zaudējumus, ko radījis noziedzīgs 
nodarījums vai pārkāpums, ir vispusīgi 
paskaidrojis faktus un apstākļus, aktīvi 
sadarbojoties ar izmeklēšanas iestādēm, 
un ir piemērojis konkrētus tehniskus, 
organizatoriskus un personiskus 
pasākumus, kas ir atbilstīgi, lai novērstu 
turpmākus noziedzīgus nodarījumus vai 
pārkāpumus. Līgumslēdzējas iestādes 
novērtē kandidātu un pretendentu veiktos 
pasākumus, ņemot vērā noziedzīgā 

svītrots
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nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un 
konkrētos apstākļus. Ja līgumslēdzēja 
iestāde uzskata, ka pasākumi ir 
nepietiekami, tā savu lēmumu pamato.

Or. it

Grozījums Nr. 1079
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā nolūkā kandidāts vai pretendents 
pierāda, ka viņš ir kompensējis 
zaudējumus, ko radījis noziedzīgs 
nodarījums vai pārkāpums, ir vispusīgi 
paskaidrojis faktus un apstākļus, aktīvi 
sadarbojoties ar izmeklēšanas iestādēm, un 
ir piemērojis konkrētus tehniskus, 
organizatoriskus un personiskus 
pasākumus, kas ir atbilstīgi, lai novērstu 
turpmākus noziedzīgus nodarījumus vai 
pārkāpumus. Līgumslēdzējas iestādes 
novērtē kandidātu un pretendentu veiktos 
pasākumus, ņemot vērā noziedzīgā 
nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un 
konkrētos apstākļus. Ja līgumslēdzēja 
iestāde uzskata, ka pasākumi ir 
nepietiekami, tā savu lēmumu pamato.

Šajā nolūkā kandidāts, pretendents vai 
apakšuzņēmējs pierāda, ka viņš ir 
kompensējis zaudējumus, ko radījis 
noziedzīgs nodarījums vai pārkāpums, ir 
vispusīgi paskaidrojis faktus un apstākļus, 
aktīvi sadarbojoties ar izmeklēšanas 
iestādēm, un ir piemērojis konkrētus 
tehniskus, organizatoriskus un personiskus 
pasākumus, kas ir atbilstīgi, lai novērstu 
turpmākus noziedzīgus nodarījumus vai 
pārkāpumus. Līgumslēdzējas iestādes 
novērtē kandidātu, pretendentu vai 
apakšuzņēmēju veiktos pasākumus, ņemot 
vērā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma 
smagumu un konkrētos apstākļus. Ja 
līgumslēdzēja iestāde uzskata, ka pasākumi 
ir nepietiekami, tā savu lēmumu pamato.

Or. de

Grozījums Nr. 1080
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējām iestādēm nav pienākuma Līgumslēdzējām iestādēm nav pienākuma 
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piemērot visus 2., 3. un 4. punktā 
uzskaitītos nosacījumus, bet tās neparedz 
citas prasības, kas nav uzskaitītas.

piemērot visus 2., 3. un 4. punktā 
uzskaitītos nosacījumus, bet tās neparedz 
citas prasības, kas nav uzskaitītas, izņemot 
atbilstīgi pamatotos gadījumos, kas saistīti 
ar īpašiem riskiem, kuri skar būvdarbus,
pakalpojumus vai piegādes.

Or. en

Grozījums Nr. 1081
Frank Engel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēju iestāžu izvirzītie dalības 
nosacījumi ir tikai tādi, kuri ir atbilstīgi, lai 
nodrošinātu, ka kandidātam vai 
pretendentam ir juridiskās un finansiālās 
iespējas un saimnieciskās un tehniskās 
spējas izpildīt piešķiramo līgumu. Visas 
prasības ir saistītas un stingri samērīgas ar 
līguma priekšmetu, ņemot vērā vajadzību 
nodrošināt īstu konkurenci.

Līgumslēdzēju iestāžu izvirzītie dalības 
nosacījumi ir tikai tādi, kuri ir atbilstīgi, lai 
nodrošinātu, ka kandidātam vai 
pretendentam ir juridiskās un finansiālās 
iespējas un saimnieciskās un tehniskās 
spējas izpildīt piešķiramo līgumu. Tādējādi 
piedāvājumu nekādā gadījumā nedrīkst 
noraidīt tikai tādēļ, ka tajā nav minēta 
atsauce uz iepriekšējiem līgumiem. Šo 
kritēriju novērtēšanā var izmantot kā 
papildu elementu.
Visas prasības ir saistītas un stingri 
samērīgas ar līguma priekšmetu, ņemot 
vērā vajadzību nodrošināt īstu konkurenci.

Or. fr

Grozījums Nr. 1082
Robert Rochefort

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēju iestāžu izvirzītie dalības 
nosacījumi ir tikai tādi, kuri ir atbilstīgi, lai 

Līgumslēdzēju iestāžu izvirzītie dalības 
nosacījumi ir tikai tādi, kuri ir atbilstīgi, lai 



AM\908713LV.doc 13/158 PE492.860v01-00

LV

nodrošinātu, ka kandidātam vai 
pretendentam ir juridiskās un finansiālās 
iespējas un saimnieciskās un tehniskās 
spējas izpildīt piešķiramo līgumu. Visas 
prasības ir saistītas un stingri samērīgas ar 
līguma priekšmetu, ņemot vērā vajadzību 
nodrošināt īstu konkurenci.

nodrošinātu, ka kandidātam vai 
pretendentam ir juridiskās un finansiālās 
iespējas un saimnieciskās un tehniskās 
spējas izpildīt piešķiramo līgumu. Tādējādi 
piedāvājumu nekādā gadījumā nedrīkst 
noraidīt tikai tādēļ, ka tajā nav minēta 
atsauce uz iepriekšējiem līgumiem. Visas 
prasības ir saistītas un stingri samērīgas ar 
līguma priekšmetu, ņemot vērā vajadzību 
nodrošināt īstu konkurenci.

Or. fr

Grozījums Nr. 1083
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz pienācīgu ekonomisko un 
finansiālo stāvokli līgumslēdzējas iestādes 
var pieprasīt, lai ekonomikas dalībniekiem 
būtu pietiekamas finansiālās un
saimnieciskās spējas. Šajā nolūkā tās var 
pieprasīt, lai ekonomikas dalībniekiem 
būtu konkrēts gada minimālais 
apgrozījums, tostarp konkrēts minimālais 
apgrozījums līguma jomā, un atbilstīga 
profesionālās darbības civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšana.

3. Līgumslēdzējas iestādes nepieprasa, lai 
ekonomikas dalībniekiem būtu konkrēts 
gada minimālais apgrozījums, izņemot 
atbilstīgi pamatotos gadījumos, kas saistīti 
ar īpašiem riskiem, kuri skar būvdarbus, 
pakalpojumus vai piegādes. 
Līgumslēdzēja iestāde šādus ārkārtas 
apstākļus norāda iepirkuma dokumentos. 
Šādā gadījumā gada minimālais 
apgrozījums nepārsniedz paredzamo 
līguma vērtību divkāršā apmērā.

Or. en

Grozījums Nr. 1084
Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz pienācīgu ekonomisko un 3. Attiecībā uz pienācīgu ekonomisko un 



PE492.860v01-00 14/158 AM\908713LV.doc

LV

finansiālo stāvokli līgumslēdzējas iestādes 
var pieprasīt, lai ekonomikas dalībniekiem 
būtu pietiekamas finansiālās un 
saimnieciskās spējas. Šajā nolūkā tās var 
pieprasīt, lai ekonomikas dalībniekiem 
būtu konkrēts gada minimālais 
apgrozījums, tostarp konkrēts minimālais 
apgrozījums līguma jomā, un atbilstīga 
profesionālās darbības civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšana.

finansiālo stāvokli līgumslēdzējas iestādes 
var pieprasīt, lai ekonomikas dalībniekiem 
būtu pietiekamas finansiālās un 
saimnieciskās spējas. Šajā nolūkā tās var 
pieprasīt, lai ekonomikas dalībniekiem 
vismaz pēdējo piecu gadu laikā būtu bijis 
konkrēts gada minimālais apgrozījums, 
tostarp konkrēts minimālais apgrozījums 
līguma jomā, un atbilstīga profesionālās 
darbības civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšana.

Or. it

Grozījums Nr. 1085
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz pienācīgu ekonomisko un 
finansiālo stāvokli līgumslēdzējas iestādes 
var pieprasīt, lai ekonomikas dalībniekiem 
būtu pietiekamas finansiālās un 
saimnieciskās spējas. Šajā nolūkā tās var 
pieprasīt, lai ekonomikas dalībniekiem 
būtu konkrēts gada minimālais 
apgrozījums, tostarp konkrēts minimālais 
apgrozījums līguma jomā, un atbilstīga 
profesionālās darbības civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšana.

3. Attiecībā uz pienācīgu ekonomisko un 
finansiālo stāvokli līgumslēdzējas iestādes 
var pieprasīt, lai ekonomikas dalībniekiem 
būtu pietiekamas finansiālās un 
saimnieciskās spējas. Šajā nolūkā tās var 
pieprasīt, lai ekonomikas dalībniekiem 
vismaz trīs gadus būtu bijis konkrēts gada 
minimālais apgrozījums, tostarp konkrēts 
minimālais apgrozījums līguma jomā, un 
atbilstīga profesionālās darbības 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

Or. en

Pamatojums

Ir jānovērš iespēja, ka līgumslēdzējas iestādes var noteikt gada minimālā apgrozījuma 
prasības uz pārāk ilgu laika periodu, kas varētu ierobežot ekonomikas dalībnieku dalību.

Grozījums Nr. 1086
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Direktīvas priekšlikums
56. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gada minimālais apgrozījums 
nepārsniedz paredzamo līguma vērtību 
trīskāršā apmērā, izņemot atbilstīgi 
pamatotos gadījumos, kas saistīti ar 
īpašiem riskiem, kuri skar būvdarbus, 
pakalpojumus vai piegādes. 
Līgumslēdzēja iestāde šādus ārkārtas 
apstākļus norāda iepirkuma dokumentos.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1087
Frank Engel, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gada minimālais apgrozījums nepārsniedz 
paredzamo līguma vērtību trīskāršā 
apmērā, izņemot atbilstīgi pamatotos 
gadījumos, kas saistīti ar īpašiem riskiem, 
kuri skar būvdarbus, pakalpojumus vai 
piegādes. Līgumslēdzēja iestāde šādus 
ārkārtas apstākļus norāda iepirkuma 
dokumentos.

Gada minimālais apgrozījums nepārsniedz 
paredzamo līguma vērtību, izņemot 
atbilstīgi pamatotos gadījumos, kas saistīti 
ar īpašiem riskiem, kuri skar būvdarbus, 
pakalpojumus vai piegādes. Līgumslēdzēja 
iestāde šādus ārkārtas apstākļus norāda 
iepirkuma dokumentos.

Or. fr

Grozījums Nr. 1088
Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gada minimālais apgrozījums nepārsniedz Iepriekš minētais gada minimālais 



PE492.860v01-00 16/158 AM\908713LV.doc

LV

paredzamo līguma vērtību trīskāršā 
apmērā, izņemot atbilstīgi pamatotos 
gadījumos, kas saistīti ar īpašiem riskiem, 
kuri skar būvdarbus, pakalpojumus vai 
piegādes. Līgumslēdzēja iestāde šādus 
ārkārtas apstākļus norāda iepirkuma 
dokumentos.

apgrozījums nepārsniedz paredzamo 
līguma vērtību trīskāršā apmērā, izņemot 
atbilstīgi pamatotos gadījumos, kas saistīti 
ar īpašiem riskiem, kuri skar būvdarbus, 
pakalpojumus vai piegādes. Līgumslēdzēja 
iestāde šādus ārkārtas apstākļus norāda 
iepirkuma dokumentos.

Or. it

Grozījums Nr. 1089
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gada minimālais apgrozījums nepārsniedz 
paredzamo līguma vērtību trīskāršā 
apmērā, izņemot atbilstīgi pamatotos 
gadījumos, kas saistīti ar īpašiem riskiem, 
kuri skar būvdarbus, pakalpojumus vai 
piegādes. Līgumslēdzēja iestāde šādus 
ārkārtas apstākļus norāda iepirkuma 
dokumentos.

Gada minimālais apgrozījums nepārsniedz 
paredzamo līguma vērtību divkāršā 
apmērā, izņemot atbilstīgi pamatotos 
gadījumos, kas saistīti ar īpašiem riskiem, 
kuri skar būvdarbus, pakalpojumus vai 
piegādes. Līgumslēdzēja iestāde šādus 
ārkārtas apstākļus norāda iepirkuma 
dokumentos.

Or. en

Pamatojums

Pieprasītais minimālā apgrozījuma līmenis nedrīkstētu būt pārāk augsts, lai pārmērīgi 
neierobežotu to ekonomikas dalībnieku skaitu, kas piedalās līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas procedūrā.

Grozījums Nr. 1090
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja līgumu dala daļās, šo pantu piemēro Ja līgumu dala daļās, šo pantu piemēro 
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attiecībā uz katru atsevišķo daļu. 
Līgumslēdzēja iestāde tomēr var noteikt 
minimālo gada apgrozījumu, atsaucoties 
uz daļu grupām, gadījumā, ja 
izraudzītajam pretendentam piešķir 
vairākas daļas, kas jāizpilda vienlaicīgi.

attiecībā uz katru atsevišķo daļu.

Or. en

Grozījums Nr. 1091
Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja līgumu dala daļās, šo pantu piemēro 
attiecībā uz katru atsevišķo daļu. 
Līgumslēdzēja iestāde tomēr var noteikt 
minimālo gada apgrozījumu, atsaucoties uz 
daļu grupām, gadījumā, ja izraudzītajam 
pretendentam piešķir vairākas daļas, kas 
jāizpilda vienlaicīgi.

Ja līgumu dala daļās, šo pantu piemēro 
attiecībā uz katru atsevišķo daļu. 
Līgumslēdzēja iestāde tomēr var noteikt 
iepriekš minēto minimālo gada 
apgrozījumu, atsaucoties uz daļu grupām, 
gadījumā, ja izraudzītajam pretendentam 
piešķir vairākas daļas, kas jāizpilda 
vienlaicīgi.

Or. it

Grozījums Nr. 1092
Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Attiecībā uz tehniskajām un 
profesionālajām spējām līgumslēdzējas 
iestādes var pieprasīt, lai ekonomikas 
dalībnieku rīcībā būtu vajadzīgie 
cilvēkresursi un tehniskie resursi, un 
pieredze, lai pildītu līgumu saskaņā ar 
atbilstīgu kvalitātes standartu.
Līgumslēdzējas iestādes var secināt, ka 

4. Attiecībā uz tehniskajām un 
profesionālajām spējām līgumslēdzējas 
iestādes var pieprasīt, lai ekonomikas 
dalībnieku rīcībā būtu vajadzīgie 
cilvēkresursi un tehniskie resursi, un 
pieredze, lai pildītu līgumu saskaņā ar 
atbilstīgu kvalitātes standartu.
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ekonomikas dalībnieki nepildīs līgumu 
saskaņā ar atbilstīgu kvalitātes standartu, 
ja līgumslēdzēja iestāde ir konstatējusi, ka 
tiem ir konfliktējošas intereses, kas var 
negatīvi ietekmēt līguma izpildi.

Or. de

Pamatojums

Nav skaidrs, cik lielā mērā „konfliktējošas intereses” otrā teikuma nozīmē varētu kavēt 
līguma izpildi. Turklāt līgumslēdzēja iestāde nedrīkstētu būt vienīgā, kas nosaka, kas ir 
„konfliktējošas intereses”.

Grozījums Nr. 1093
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
57. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) tie atbilst katrā dalībvalstī 
piemērojamiem noteikumiem par cilvēku 
ar invaliditāti integrēšanu darba tirgū;

Or. es

Grozījums Nr. 1094
Pablo Arias Echeverría

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzēja iestāde var jebkurā brīdī 
procedūras laikā pieprasīt kandidātam vai 
pretendentam iesniegt visus vajadzīgos 
dokumentus vai to daļu, ja tas 
nepieciešams, lai nodrošinātu procedūras 
pienācīgu īstenošanu.

2. Līgumslēdzēja iestāde jebkurā brīdī 
procedūras laikā pieprasa kandidātam vai 
pretendentam iesniegt visus vajadzīgos 
dokumentus vai to daļu, ja tas 
nepieciešams, lai nodrošinātu procedūras 
pienācīgu īstenošanu.

Or. es
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Grozījums Nr. 1095
Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a To līgumslēdzējas iestādes pieprasīto 
deklarāciju un pierādījumu iesniegšanai, 
kuri netika sniegti līdz noteiktajam 
piedāvājumu iesniegšanas termiņam, var 
piešķirt termiņa pagarinājumu. 

Or. de

Pamatojums

Oficiālās procedūrās ir jābūt iespējai piedāvājumos veikt nelielas izmaiņas vai uzlabojumus. 
Līgumslēdzējas iestādes tad varētu uzņēmumus lūgt iesniegt trūkstošos pavaddokumentus. Ja 
šāda noteikuma nav, līgumslēdzēja iestāde būtu spiesta automātiski izslēgt piedāvājumu, kuru 
tā uzskata par saimnieciski visizdevīgāko un kuru ir iesniedzis zināms un atbilstīgs uzņēmums, 
tikai tādēļ, ka trūkst viena pavaddokumenta, kuru līgumslēdzēja iestāde ir pieprasījusi 
uzņēmuma piemērotības pierādīšanai.

Grozījums Nr. 1096
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kandidātiem un pretendentiem neprasa 
atkārtoti iesniegt sertifikātu vai citas 
dokumentāras liecības, kas ir jau 
iesniegtas tai pašai līgumslēdzējai iestādei 
pēdējo četru gadu laikā saistībā ar 
iepriekš notikušu procedūru un joprojām 
ir spēkā.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Accepting self-declarations as a preliminary evidence in the procedure is a good way to 
facilitate access of SMEs to public contracts. However, it should not obstruct a balance 
between obligations or rights of parties to the procedure. Public authorities should have a 
possibility to verify whether a candidate fulfils requirements. In particular, contracting 
authority shall have the right to ask tenderers or candidates to submit up-to-date certificates 
even in the case where they have submitted them to the same contracting authority in the past 
four years. It is essential for a contracting authority to have up-to-date information about 
qualifications of the candidate in question.

Grozījums Nr. 1097
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kandidātiem un pretendentiem neprasa 
atkārtoti iesniegt sertifikātu vai citas 
dokumentāras liecības, kas ir jau iesniegtas 
tai pašai līgumslēdzējai iestādei pēdējo 
četru gadu laikā saistībā ar iepriekš 
notikušu procedūru un joprojām ir spēkā.

Kandidātiem un pretendentiem neprasa 
atkārtoti iesniegt sertifikātu vai citas 
dokumentāras liecības, kas ir jau iesniegtas 
tai pašai līgumslēdzējai iestādei pēdējo 
divu gadu laikā saistībā ar iepriekš 
notikušu procedūru un joprojām ir spēkā.
Līgumslēdzējai iestādei tomēr ir tiesības 
pieprasīt jaunākus pierādījumus, ja 
procedūras laikā tiek apšaubīts iesniegto 
pierādījumu derīgums.

Or. en

Grozījums Nr. 1098
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
58. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vēlākais pēc diviem gadiem no 
92. panta 1. punktā paredzētā datuma e-
Certis izmantošana kļūst obligāta, un 
līgumslēdzējām iestādēm ir pienākums 

2. Vēlākais pēc diviem gadiem no 
92. panta 1. punktā paredzētā datuma e-
Certis izmantošana kļūst obligāta, un 
līgumslēdzējām iestādēm ir pienākums 
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pieprasīt tādus sertifikātu un dokumentāro 
liecību veidus, kas ir pieejami e-Certis.

pieprasīt tādus sertifikātu un dokumentāro 
liecību veidus, kas ir pieejami e-Certis, 
izņemot atbilstīgi pamatotos gadījumos, 
kas saistīti ar īpašiem riskiem, kuri skar 
būvdarbus, pakalpojumus vai piegādes.

Or. en

Grozījums Nr. 1099
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
59. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

59. pants svītrots
Eiropas iepirkuma pase
1. Valstu iestādes, ja to pieprasa 
attiecīgajā dalībvalstī reģistrēts 
ekonomikas dalībnieks, kas atbilst 
vajadzīgajiem nosacījumiem, izdod 
Eiropas iepirkuma pasi. Eiropas 
iepirkuma pase ietver XIII pielikumā 
izklāstītos datus, un to sagatavo, 
pamatojoties uz standarta veidlapu. 
Saskaņā ar 89. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
grozītu XIII pielikumu tehnikas attīstības 
vai administratīvu apsvērumu dēļ. Tā 
nosaka Eiropas iepirkuma pases 
standarta veidlapu. Attiecīgos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 91. pantā minēto 
konsultēšanas procedūru.
2. Ne vēlāk kā 2 gadus pēc 92. panta 
1. punktā paredzētā datuma pasi sagatavo 
tikai elektroniskā formā. 
3. Iestāde, kas izdod pasi, attiecīgo 
informāciju kompetentajām iestādēm 
pieprasa tieši, izņemot gadījumus, kad to 
aizliedz valsts noteikumi par personas 
datu aizsardzību.
4. Visas līgumslēdzējas iestādes atzīst 
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Eiropas iepirkuma pasi kā pieradījumu 
par atbilstību dalības nosacījumiem, uz 
kuriem tā attiecas, un to nepamatoti 
neapšauba. Pasi varētu pamatoti apšaubīt, 
ja tā izdota pirms vairāk nekā sešiem 
mēnešiem.
5. Dalībvalstis citām dalībvalstīm pēc 
pieprasījuma sniedz visu informāciju par 
Eiropas iepirkuma pases autentiskumu un 
saturu. Reģistrācijas dalībvalsts 
kompetentās iestādes sniedz šo 
informāciju saskaņā ar 88. pantu.

Or. en

Pamatojums

It would be enough to accept Passports issued by other Member States, just as it is now in the 
case of official lists of approved economic operators or their certification as provided for in 
Article 52 of Directive 2004/18. It is not clear why Passport should be mandatory, official 
lists and certification being facultative. Added value of the provision is questionable: where 
contracting authorities are obliged to accept self-declaration as preliminary evidence that 
candidates fulfil selection criteria, it is pointless to introduce additional kind of 
documentation such as European Procurement Passport.

Grozījums Nr. 1100
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ne vēlāk kā 2 gadus pēc 92. panta 
1. punktā paredzētā datuma pasi sagatavo 
tikai elektroniskā formā.

2. Ne vēlāk kā 4 gadus pēc 92. panta 
1. punktā paredzētā datuma pasi sagatavo 
tikai elektroniskā formā.

Or. it

Grozījums Nr. 1101
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Sirpa Pietikäinen, Jürgen 
Creutzmann, Anna Maria Corazza Bildt
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Direktīvas priekšlikums
59. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Iestāde, kas izdod pasi, attiecīgo 
informāciju kompetentajām iestādēm 
pieprasa tieši, izņemot gadījumus, kad to 
aizliedz valsts noteikumi par personas datu 
aizsardzību.

3. Iestāde, kas izdod pasi, attiecīgo 
informāciju kompetentajām iestādēm 
pieprasa tieši, izņemot gadījumus, kad to 
aizliedz valsts noteikumi par personas datu 
aizsardzību, un gadījumus, kad 
informāciju var iegūt tikai no paša 
ekonomikas dalībnieka. Šādos gadījumos 
ekonomikas dalībniekam šī informācija 
jāiesniedz iestādei, lai saņemtu publiskā 
iepirkuma pasi.

Or. en

Pamatojums

Publiskā iepirkuma pase samazinās darījumu izmaksas publiskā iepirkuma procedūrās, taču 
tajā jāietver plašāka informācija nekā var apkopot pašas iestādes. Informāciju, ko nevar iegūt 
citur, tām jāpieprasa attiecīgajam ekonomikas dalībniekam.

Grozījums Nr. 1102
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Iepirkuma pase ietver XIII pielikumā 
uzskaitīto informāciju un apliecinājumu, 
ka attiecīgie ekonomikas dalībnieki nav 
centušies un necentīsies:
a) neatbilstīgi ietekmēt līgumslēdzējas 
iestādes lēmumu pieņemšanas procesu vai 
iegūt konfidenciālu informāciju, kas tiem 
var nodrošināt neatbilstīgas priekšrocības 
iepirkuma procesā;
b) slēgt vienošanās ar citiem kandidātiem 
un pretendentiem, lai izkropļotu 
konkurenci;
c) apzināti sniegt maldinošu informāciju, 
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kas var būtiski ietekmēt lēmumus par 
izslēgšanu, atlasi vai līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanu.
Ekonomikas dalībnieks paraksta 
iepirkuma pasi, tādējādi apliecinot 
iepirkuma pasē sniegtās informācijas 
patiesumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1103
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Visas līgumslēdzējas iestādes atzīst 
Eiropas iepirkuma pasi kā pieradījumu par 
atbilstību dalības nosacījumiem, uz kuriem 
tā attiecas, un to nepamatoti neapšauba. 
Pasi varētu pamatoti apšaubīt, ja tā izdota 
pirms vairāk nekā sešiem mēnešiem.

4. Visas līgumslēdzējas iestādes atzīst 
Eiropas iepirkuma pasi kā pierādījumu par 
atbilstību dalības nosacījumiem, uz kuriem 
tā attiecas, un to nepamatoti neapšauba. 
Pasi varētu pamatoti apšaubīt, ja tā izdota 
pirms vairāk nekā sešiem mēnešiem vai 
katra atsevišķā gadījuma būtības dēļ.
Šādos gadījumos līgumslēdzēja iestāde 
var pieprasīt jaunākus vai atšķirīgu veidu 
sertifikātus.

Or. en

Grozījums Nr. 1104
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Visas līgumslēdzējas iestādes atzīst 
Eiropas iepirkuma pasi kā pieradījumu par 
atbilstību dalības nosacījumiem, uz kuriem 
tā attiecas, un to nepamatoti neapšauba. 
Pasi varētu pamatoti apšaubīt, ja tā izdota 

4. Visas līgumslēdzējas iestādes atzīst 
Eiropas iepirkuma pasi kā pierādījumu par 
atbilstību dalības nosacījumiem, uz kuriem 
tā attiecas, un to nepamatoti neapšauba. 
Pasi varētu pamatoti apšaubīt, ja tā izdota 
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pirms vairāk nekā sešiem mēnešiem. pirms vairāk nekā viena gada.

Or. en

Pamatojums

Publiskā iepirkuma pase būtu jāizsniedz uz vienu gadu. Reizi sešos mēnešos pasē iekļautajā 
ekonomiskajā informācijā tiks atspoguļoti uzņēmuma gada pārskatu dati un novērsta datu 
atkārtošanās. Attiecībā uz pasē sniegtās informācijas spēkā esamību, t. i. attiecībā uz publiskā 
sektora parādu, ekonomikas dalībniekam saskaņā ar 22. panta c) punktu ir jāsniedz 
apliecinājums, ka tas nav centies un necentīsies apzināti sniegt maldinošu informāciju.

Grozījums Nr. 1105
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Visas līgumslēdzējas iestādes atzīst 
Eiropas iepirkuma pasi kā pieradījumu par 
atbilstību dalības nosacījumiem, uz kuriem 
tā attiecas, un to nepamatoti neapšauba. 
Pasi varētu pamatoti apšaubīt, ja tā izdota 
pirms vairāk nekā sešiem mēnešiem.

4. Visas līgumslēdzējas iestādes atzīst 
Eiropas iepirkuma pasi kā pierādījumu par 
atbilstību dalības nosacījumiem, uz kuriem 
tā attiecas, un to nepamatoti neapšauba. 
Pasi varētu pamatoti apšaubīt, ja tā izdota 
pirms vairāk nekā viena gada.

Or. en

Grozījums Nr. 1106
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Pretendentus var izslēgt no Eiropas 
iepirkuma pases, ja tie nav maksājuši 
sociālā nodrošinājuma iemaksas vai ja 
ekonomikas dalībnieks ar galīgu tiesas 
lēmumu ir atzīts par vainīgu noziedzīgā 
nodarījumā, kas ietekmē tā profesionālo 
darbību, vai ir vainojams smagā, ar 
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profesionālo darbību saistītā pārkāpumā.

Or. en

Grozījums Nr. 1107
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ekonomikas dalībnieks sava 
saimnieciskā un finansiālā stāvokļa 
atbilstību, kā arī atbilstību dzīvnieku 
labturības jomā spēkā esošajiem 
noteikumiem un standartiem, parasti var 
apliecināt, iesniedzot vienu vai vairākas 
XIV pielikuma 1. daļā minētās izziņas.

Or. en

Grozījums Nr. 1108
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Līgumslēdzēja iestāde pieprasa, lai 
pretendenti vai kandidāti apliecinātu, ka 
piedāvājuma sagatavošanā viņi ir 
ievērojuši tās saistības attiecībā uz darba 
aizsardzības noteikumiem un darba 
apstākļiem, kas ir spēkā vietā, kur jāveic 
būvdarbi vai jāsniedz pakalpojumi.

Or. en

Pamatojums

Šis punkts ir identisks jaunākās vispārējā iepirkuma direktīvas 2004/18/EK 27. panta 
2. punkta noteikumiem. Nav nekāda iemesla svītrot šo noteikumu, kurā iekļauts noderīgs 
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precizējums.

Grozījums Nr. 1109
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
61. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kvalitātes nodrošināšanas standarti un 
vides vadības standarti

Kvalitātes nodrošināšanas standarti un 
sociālie standarti, vides vadības un 
dzīvnieku labturības standarti

Or. en

Grozījums Nr. 1110
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
61. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja līgumslēdzējas iestādes pieprasa 
sertifikātus, ko sagatavojušas neatkarīgas 
struktūras un kas apliecina, ka ekonomikas 
dalībnieks atbilst konkrētiem kvalitātes 
nodrošināšanas standartiem, tostarp 
attiecībā uz personu ar invaliditāti piekļuvi, 
tās atsaucas uz kvalitātes nodrošināšanas 
sistēmām, kuru pamatā ir attiecīgo Eiropas 
standartu sērijas, ko apstiprinājušas 
akreditētas struktūras. Tās atzīst 
līdzvērtīgus sertifikātus, ko izdevušas citu 
dalībvalstu struktūras. No ekonomikas 
dalībniekiem, kam nav pieejami šādi 
sertifikāti vai nav iespējas tos saņemt 
attiecīgajos termiņos, tās pieņem arī citus 
līdzvērtīgus kvalitātes nodrošinājuma 
pasākumu pierādījumus.

1. Ja līgumslēdzējas iestādes pieprasa 
sertifikātus, ko sagatavojušas neatkarīgas 
struktūras un kas apliecina, ka ekonomikas 
dalībnieks atbilst konkrētiem kvalitātes 
nodrošināšanas standartiem, tostarp 
attiecībā uz personu ar invaliditāti piekļuvi 
un attiecībā uz sociālo un solidaritātes 
ekonomiku un ētiskas tirdzniecības 
prasībām, tās atsaucas uz kvalitātes 
nodrošināšanas sistēmām, kuru pamatā ir 
attiecīgo Eiropas standartu sērijas, ko 
apstiprinājušas akreditētas struktūras. Tās 
atzīst līdzvērtīgus sertifikātus, ko izdevušas 
citu dalībvalstu struktūras. No ekonomikas 
dalībniekiem, kam nav pieejami šādi 
sertifikāti vai nav iespējas tos saņemt 
attiecīgajos termiņos, tās pieņem arī citus 
līdzvērtīgus kvalitātes nodrošinājuma 
pasākumu pierādījumus.
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Or. en

Grozījums Nr. 1111
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
61. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja līgumslēdzējas iestādes pieprasa 
sertifikātus, ko sagatavojušas neatkarīgas 
struktūras un kas apliecina, ka ekonomikas 
dalībnieks atbilst konkrētiem kvalitātes 
nodrošināšanas standartiem, tostarp 
attiecībā uz personu ar invaliditāti piekļuvi, 
tās atsaucas uz kvalitātes nodrošināšanas 
sistēmām, kuru pamatā ir attiecīgo Eiropas 
standartu sērijas, ko apstiprinājušas 
akreditētas struktūras. Tās atzīst 
līdzvērtīgus sertifikātus, ko izdevušas citu
dalībvalstu struktūras. No ekonomikas 
dalībniekiem, kam nav pieejami šādi 
sertifikāti vai nav iespējas tos saņemt 
attiecīgajos termiņos, tās pieņem arī citus 
līdzvērtīgus kvalitātes nodrošinājuma 
pasākumu pierādījumus.

1. Ja līgumslēdzējas iestādes pieprasa 
sertifikātus, ko sagatavojušas neatkarīgas 
struktūras un kas apliecina, ka ekonomikas 
dalībnieks atbilst konkrētiem kvalitātes 
nodrošināšanas standartiem, tostarp 
attiecībā uz personu ar invaliditāti piekļuvi 
un attiecībā uz sociālo un solidaritātes 
ekonomiku un ētiskas tirdzniecības 
prasībām, tās atsaucas uz kvalitātes 
nodrošināšanas sistēmām, kuru pamatā ir 
attiecīgo Eiropas standartu sērijas, ko 
apstiprinājušas akreditētas struktūras vai 
daudzpusējas, trešo personu pārbaudītas 
organizatoriskas ilgtspējas
nodrošināšanas sistēmas. Tās atzīst 
līdzvērtīgus sertifikātus, ko izdevušas citu 
dalībvalstu struktūras. No ekonomikas 
dalībniekiem, kam nav pieejami šādi 
sertifikāti vai nav iespējas tos saņemt 
attiecīgajos termiņos, tās pieņem arī citus 
līdzvērtīgus kvalitātes nodrošinājuma 
pasākumu pierādījumus.

Or. en

Pamatojums

Līgumslēdzējas iestādes var pilnīgi likumīgi pieprasīt potenciālajiem pretendentiem 
informāciju par to, kādā veidā tie plāno sasniegt līgumā noteiktos mērķus. Kā Komisija jau 
atzinusi savā Paziņojumā „Godīgās tirdzniecības un nevalstisku, ar tirdzniecību saistītu 
ilgtspējas nodrošināšanas sistēmu nozīme” (COM (2009) 215), privātas, daudzpusējas, trešo 
personu pārbaudītas organizatoriskas ilgtspējas nodrošināšanas sistēmas ir pietiekami 
spēcīgs un lietderīgs instruments, kas ir līgumslēdzēju iestāžu rīcībā.
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Grozījums Nr. 1112
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
61. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja līgumslēdzējas iestādes pieprasa, lai 
tiktu iesniegti sertifikāti, ko sagatavojušas 
neatkarīgas struktūras un kas apliecina, ka 
ekonomikas dalībnieks atbilst konkrētām 
vides vadības shēmām vai standartiem, tās 
atsaucas uz Eiropas Savienības Vides 
vadības un audita sistēmu (EMAS) vai uz 
citām vides vadības shēmām, kuras atzītas 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1221/200941 45. pantu, 
vai citiem vides vadības standartiem, kas 
pamatojas uz attiecīgajiem Eiropas vai 
starptautiskajiem standartiem, kurus 
izstrādājušas akreditētas struktūras. 
Līgumslēdzējas iestādes atzīst līdzvērtīgus 
sertifikātus, ko izdevušas citu dalībvalstu 
struktūras. No ekonomikas dalībniekiem, 
kam nav pieejami šādi sertifikāti vai nav 
iespējas tos saņemt attiecīgajos termiņos, 
tās pieņem arī citus līdzvērtīgus vides 
vadības pasākumu pierādījumus.

2. Ja līgumslēdzējas iestādes pieprasa, lai 
tiktu iesniegti sertifikāti, ko sagatavojušas 
neatkarīgas struktūras un kas apliecina, ka 
ekonomikas dalībnieks atbilst konkrētām 
vides vadības shēmām vai standartiem, tās 
atsaucas uz Eiropas Savienības Vides 
vadības un audita sistēmu (EMAS) vai uz 
citām vides vadības shēmām, kuras atzītas 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1221/200941 45. pantu, 
vai citiem vides vadības standartiem, kas 
pamatojas uz attiecīgajiem Eiropas vai 
starptautiskajiem standartiem, kurus 
izstrādājušas akreditētas struktūras. 
Līgumslēdzējas iestādes atzīst līdzvērtīgus 
sertifikātus, ko izdevušas citu dalībvalstu 
struktūras. No ekonomikas dalībniekiem, 
kam nav pieejami šādi sertifikāti vai nav 
iespējas tos saņemt attiecīgajos termiņos, 
tās pieņem arī citus līdzvērtīgus vides 
vadības pasākumu pierādījumus. Lai 
netiktu diskriminēti tie pretendenti, kuri 
iegulda laiku un naudu sertifikātu un 
testa ziņojumu iegūšanā, pierādījumu 
līdzvērtība jāpierāda tam pretendentam, 
kurš vēlas, lai tā tiktu atzīta.

Or. en

Grozījums Nr. 1113
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
61. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja līgumslēdzējas iestādes pieprasa, lai 2. Ja līgumslēdzējas iestādes pieprasa, lai 
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tiktu iesniegti sertifikāti, ko sagatavojušas 
neatkarīgas struktūras un kas apliecina, ka 
ekonomikas dalībnieks atbilst konkrētām 
vides vadības shēmām vai standartiem, tās 
atsaucas uz Eiropas Savienības Vides 
vadības un audita sistēmu (EMAS) vai uz 
citām vides vadības shēmām, kuras atzītas 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1221/200941 45. pantu, 
vai citiem vides vadības standartiem, kas 
pamatojas uz attiecīgajiem Eiropas vai 
starptautiskajiem standartiem, kurus 
izstrādājušas akreditētas struktūras. 
Līgumslēdzējas iestādes atzīst līdzvērtīgus 
sertifikātus, ko izdevušas citu dalībvalstu 
struktūras. No ekonomikas dalībniekiem, 
kam nav pieejami šādi sertifikāti vai nav 
iespējas tos saņemt attiecīgajos termiņos, 
tās pieņem arī citus līdzvērtīgus vides 
vadības pasākumu pierādījumus.

tiktu iesniegti sertifikāti, ko sagatavojušas 
neatkarīgas struktūras un kas apliecina, ka 
ekonomikas dalībnieks atbilst konkrētām 
vides vadības shēmām vai standartiem, tās 
atsaucas uz Eiropas Savienības Vides 
vadības un audita sistēmu (EMAS) vai uz 
citām vides vadības shēmām, kuras atzītas 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1221/200941 45. pantu, 
vai citiem vides vadības standartiem, kas 
pamatojas uz attiecīgajiem Eiropas vai 
starptautiskajiem standartiem, kurus 
izstrādājušas akreditētas struktūras. 
Līgumslēdzējas iestādes atzīst līdzvērtīgus 
sertifikātus, ko izdevušas citu dalībvalstu 
struktūras. Pakalpojumu jomā tie var būt 
ekomarķējuma sertifikāti, kas ietver arī 
vides vadības kritērijus. No ekonomikas 
dalībniekiem, kam nav pieejami šādi 
sertifikāti vai nav iespējas tos saņemt 
attiecīgajos termiņos, tās pieņem arī citus 
līdzvērtīgus vides vadības pasākumu 
pierādījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1114
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja līgumslēdzējas iestādes pieprasa, 
lai tiktu iesniegti sertifikāti vai atbilstoši 
pierādījumi, ko sagatavojušas neatkarīgas 
struktūras un kas apliecina, ka 
ekonomikas dalībnieks atbilst tādām 
konkrētām vadības shēmām vai 
standartiem attiecībā uz darba apstākļiem 
visā piegādes ķēdes garumā, uz kurām 
attiecas XI pielikumā uzskaitītās 
Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) 
konvencijas, tās atsaucas uz dalību 
daudzpusējās iniciatīvās, kurās tiek 
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pārstāvēti uzņēmumi, arodbiedrības 
un/vai attiecīgās nevalstiskās 
organizācijas. Šīm daudzpusējām 
iniciatīvām ir neatkarīgas dalībnieku 
pārbaudes sistēma, lai nodrošinātu 
atbilstību XI pielikumā minētajiem 
nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1115
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
61. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1116
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
61. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 1117
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
62. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz būvdarbu līgumiem, 
pakalpojumu līgumiem un izvietošanas 
un uzstādīšanas darbiem saistībā ar 
piegādes līgumu līgumslēdzējas iestādes 
var pieprasīt, lai konkrētus kritiski 
svarīgus uzdevumus pildītu tieši pats 
pretendents vai — ja piedāvājumu 
iesniedz ekonomikas dalībnieku grupa, kā 
minēts 16. pantā, —grupas dalībnieks.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 1118
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tās paziņo Komisijai un pārējām 
dalībvalstīm tās sertifikācijas struktūras vai 
par oficiālajiem sarakstiem atbildīgās 
struktūras adresi, kurai sūta pieteikumus.

Pēc Komisijas un pārējo dalībvalstu 
pieprasījuma dalībvalstis tām paziņo tās 
sertifikācijas struktūras vai par oficiālajiem 
sarakstiem atbildīgās struktūras adresi, 
kurai sūta pieteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1119
Monica Luisa Macovei
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Direktīvas priekšlikums
63. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis tiešsaistē publicē un regulāri 
atjaunina to ekonomikas dalībnieku 
sarakstu, kas izslēgti no dalības publiskā 
iepirkuma līguma izpildē, pamatojoties uz 
55. panta 1., 2. un 3. punktā minētajiem 
iemesliem.

Or. en

Grozījums Nr. 1120
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Līgumslēdzēja iestāde var veikt 
kvalifikācijas atlasi saskaņā ar kandidātu 
marķēšanas un sarindošanas sistēmu, 
kuru var izmantot arī piedāvājumu 
galīgajā sarindošanā.

Or. fr

Grozījums Nr. 1121
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Slēgtās procedūrās, konkursa procedūrās 
ar sarunām, konkursa dialoga procedūrās 
un inovācijas partnerībās līgumslēdzējas 
iestādes var ierobežot to atlases kritērijiem 
atbilstīgo kandidātu skaitu, kurus tās 
uzaicinās iesniegt piedāvājumu vai 

1. Slēgtās procedūrās un konkursa 
procedūrās ar sarunām līgumslēdzējas 
iestādes var ierobežot to atlases kritērijiem 
atbilstīgo kandidātu skaitu, kurus tās 
uzaicinās iesniegt piedāvājumu vai 
piedalīties dialogā, ja vien ir pieejams 
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piedalīties dialogā, ja vien ir pieejams 
pietiekams kvalificētu kandidātu skaits.

pietiekams kvalificētu kandidātu skaits.

Or. fr

Grozījums Nr. 1122
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Slēgtā procedūrā minimālais kandidātu 
skaits ir pieci kandidāti. Konkursa 
procedūrā ar sarunām, konkursa dialoga 
procedūrā un inovācijas partnerībā
minimālais kandidātu skaits ir trīs 
kandidāti. Uzaicināto kandidātu skaitam 
katrā ziņā ir jābūt pietiekamam, lai 
nodrošinātu īstu konkurenci.

2. Slēgtā procedūrā minimālais kandidātu 
skaits ir pieci kandidāti. Konkursa 
procedūrā ar sarunām minimālais 
kandidātu skaits ir trīs kandidāti.
Uzaicināto kandidātu skaitam katrā ziņā ir 
jābūt pietiekamam, lai nodrošinātu īstu 
konkurenci.

Or. fr

Grozījums Nr. 1123
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza 
Bildt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr
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Grozījums Nr. 1124
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

„Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma” kritērijs ir galvenais kritērijs, kas aptver 
kvalitatīvos, vides un sociālos aspektus, kā arī cenu un izmaksas.

Grozījums Nr. 1125
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 1126
Robert Rochefort
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Direktīvas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Neskarot valsts normatīvos vai 
administratīvos aktus attiecībā uz atlīdzību 
par konkrētu pakalpojumu sniegšanu, 
līgumslēdzējas iestādes publiskā iepirkuma
līgumus piešķir pretendentam ar 
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 
Ja publiskā iepirkuma līgums attiecas uz 
preču piegādi, jo īpaši uz standarta preču 
piegādi, līgumslēdzējas iestādes var 
piešķirt līguma slēgšanas tiesības, 
pamatojoties uz zemāko izmaksu kritēriju.

Or. fr

Grozījums Nr. 1127
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Neskarot valsts normatīvos vai 
administratīvos aktus attiecībā uz atlīdzību 
par konkrētu pakalpojumu sniegšanu, 
līgumslēdzējas iestādes publiskā iepirkuma
līgumus piešķir saskaņā ar vairākiem 
kritērijiem, kurus izmanto saimnieciski 
visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 1128
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

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

a) saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 1129
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Grozījums, kas izriet no šī paša autora ierosinātā 66. panta 1. punkta grozījuma. 
„Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma” kritērijs ir galvenais kritērijs, kas aptver 
kvalitatīvos, vides un sociālos aspektus, kā arī cenu un izmaksas.

Grozījums Nr. 1130
Robert Rochefort

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums;

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 1131
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 1132
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums;

a) saimnieciski, sociāli un vides ziņā
visizdevīgākais piedāvājums;

Or. en

Grozījums Nr. 1133
Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums;

a) saimnieciski, sociāli un vides ziņā
visizdevīgākais piedāvājums;

Or. en

Grozījums Nr. 1134
Heide Rühle
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Direktīvas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) viszemākās izmaksas. svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1135
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) viszemākās izmaksas. svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 1136
Barbara Weiler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) viszemākās izmaksas. svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 1137
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

b) viszemākās izmaksas. svītrots

Or. de

Pamatojums

Grozījums, kas izriet no šī paša autora ierosinātā 66. panta 1. punkta grozījuma. 
„Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma” kritērijs ir galvenais kritērijs, kas aptver 
kvalitatīvos, vides un sociālos aspektus, kā arī cenu un izmaksas.

Grozījums Nr. 1138
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) viszemākās izmaksas. svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 1139
Evelyne Gebhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) viszemākās izmaksas. svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 1140
Robert Rochefort

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

b) viszemākās izmaksas. svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 1141
Toine Manders

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) viszemākās izmaksas. svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 1142
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) viszemākās izmaksas. b) viszemākā cena.

Or. en

Grozījums Nr. 1143
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) viszemākās izmaksas. b) viszemākā cena tikai gadījumā, ja 
objektīvu iemeslu dēļ nav pieejami citi 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
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kritēriji, jo īpaši attiecībā uz standarta 
produktiem, kuru sastāvs vai īpašības 
būtiski neatšķiras.

Or. en

Pamatojums

Lai gan vairumā gadījumu saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam ir jābūt izšķirošajam 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijam, attiecībā uz standarta produktiem ir 
jāsaglabā zemākās cenas kritērijs.

Grozījums Nr. 1144
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) viszemākās izmaksas. b) viszemākā cena.

Or. da

Grozījums Nr. 1145
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izmaksas pēc līgumslēdzējas iestādes 
izvēles var novērtēt, pamatojoties tikai uz 
cenu vai izmantojot rentabilitātes pieeju, 
piemēram, aprites cikla izmaksu pieeju, 
saskaņā ar 67. pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem.

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 1146
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izmaksas pēc līgumslēdzējas iestādes 
izvēles var novērtēt, pamatojoties tikai uz 
cenu vai izmantojot rentabilitātes pieeju, 
piemēram, aprites cikla izmaksu pieeju, 
saskaņā ar 67. pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Grozījums, kas izriet no šī paša autora ierosinātā 66. panta 1. punkta grozījuma. 
„Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma” kritērijs ir galvenais kritērijs, kas aptver 
kvalitatīvos, vides un sociālos aspektus, kā arī cenu un izmaksas.

Grozījums Nr. 1147
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izmaksas pēc līgumslēdzējas iestādes 
izvēles var novērtēt, pamatojoties tikai uz 
cenu vai izmantojot rentabilitātes pieeju, 
piemēram, aprites cikla izmaksu pieeju, 
saskaņā ar 67. pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1148
Jürgen Creutzmann
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Direktīvas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izmaksas pēc līgumslēdzējas iestādes 
izvēles var novērtēt, pamatojoties tikai uz 
cenu vai izmantojot rentabilitātes pieeju, 
piemēram, aprites cikla izmaksu pieeju, 
saskaņā ar 67. pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1149
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izmaksas pēc līgumslēdzējas iestādes 
izvēles var novērtēt, pamatojoties tikai uz 
cenu vai izmantojot rentabilitātes pieeju, 
piemēram, aprites cikla izmaksu pieeju, 
saskaņā ar 67. pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem.

Izmaksas pēc līgumslēdzējas iestādes 
izvēles var novērtēt, izmantojot 
rentabilitātes pieeju, piemēram, aprites 
cikla izmaksu pieeju, saskaņā ar 67. pantā 
izklāstītajiem nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1150
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izmaksas pēc līgumslēdzējas iestādes 
izvēles var novērtēt, pamatojoties tikai uz 
cenu vai izmantojot rentabilitātes pieeju, 
piemēram, aprites cikla izmaksu pieeju, 
saskaņā ar 67. pantā izklāstītajiem 

Izmaksas novērtē, izmantojot rentabilitātes 
pieeju, piemēram, aprites cikla izmaksu 
pieeju, saskaņā ar 67. pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem.
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nosacījumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 1151
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. da

Grozījums Nr. 1152
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria 
Corazza Bildt

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums, kā minēts 1. punktā, no 
līgumslēdzējas iestādes perspektīvas tiek 
noteikts, pamatojoties uz kritērijiem, kas 
saistīti ar attiecīgā publiskā līguma 
priekšmetu. Minētie kritēriji papildus cenai 
vai izmaksām var ietvert citus kritērijus, 
kas saistīti ar attiecīgā publiskā līguma 
priekšmetu.

Izmaksas novērtē, izmantojot 
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rentabilitātes pieeju, piemēram, aprites 
cikla izmaksu pieeju, saskaņā ar 67. pantā 
izklāstītajiem nosacījumiem.
Cena ir izšķirošais līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritērijs augsti 
standartizētu preču un pakalpojumu 
gadījumā.
Citi kritēriji var būt:

Or. fr

Grozījums Nr. 1153
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1154
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums, kā minēts 1. punkta 
a) apakšpunktā, no līgumslēdzējas iestādes 

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

kritērijiem, kas saistīti ar attiecīgā publiskā 
līguma priekšmetu. Minētie kritēriji ietver 
cenu vai izmaksas un citus kvalitātes, 
vides un sociālos kritērijus, kas saistīti ar 
attiecīgā publiskā līguma priekšmetu, kā:

Or. de

Pamatojums

Grozījums, kas seko tā paša autora grozījumam 66. panta 1. punktā. Kritērijs „saimnieciski 
visizdevīgākais piedāvājums” ir visaptverošs kritērijs, kas ietver kvalitātes, vides un sociālos 
aspektus, cenu un izmaksas.

Grozījums Nr. 1155
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums, kā minēts 1. punkta 
a) apakšpunktā, no līgumslēdzējas iestādes 
perspektīvas tiek noteikts, pamatojoties uz 
kritērijiem, kas saistīti ar attiecīgā publiskā 
līguma priekšmetu, un, ja iespējams, uz 
2. panta 22. punktā definētā aprites cikla 
pārvēršanu naudas izteiksmē. Minētie 
kritēriji papildus cenai vai izmaksām, kā 
minēts 1. punkta b) apakšpunktā, var 
ietvert citus kritērijus, kas saistīti ar 
attiecīgā publiskā līguma priekšmetu, kā:

Or. en

Grozījums Nr. 1156
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 1157
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1158
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1159
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums, kā minēts 1. punktā, no 
līgumslēdzējas iestādes perspektīvas tiek 
noteikts, pamatojoties uz kritērijiem, kas 
saistīti ar attiecīgā publiskā līguma 
priekšmetu. Minētie kritēriji papildus cenai 
vai izmaksām ietver citus kritērijus, kas 
saistīti ar attiecīgā publiskā līguma 
priekšmetu.

Izmaksas novērtē, izmantojot 
rentabilitātes pieeju, piemēram, aprites 
cikla izmaksu pieeju, saskaņā ar 67. pantā 
izklāstītajiem nosacījumiem. Cena ir 
izšķirošais līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijs augsti standartizētu 
preču un pakalpojumu gadījumā. Citi 
kritēriji var būt:

Or. fr
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Grozījums Nr. 1160
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1161
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. nl
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Grozījums Nr. 1162
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1163
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) pienācīgi darba apstākļi, veselība un 
drošība darba vietā, darba koplīgumu 
slēgšanas tiesību ievērošana;

Or. it

Grozījums Nr. 1164
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kvalitāte, ietverot tehniskās 
priekšrocības, estētiskās un funkcionālās 
īpašības, pieejamība, projektēšana visu 
lietotāju ērtībām, vides raksturlielumi un 
inovatīvais raksturs;

a) kvalitāte, ietverot tehniskās 
priekšrocības, estētiskās un funkcionālās 
īpašības, pieejamība, projektēšana visu 
lietotāju ērtībām, vides, sociālie un 
inovatīvie raksturlielumi;

Or. en

Grozījums Nr. 1165
Anna Maria Corazza Bildt

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kvalitāte, ietverot tehniskās 
priekšrocības, estētiskās un funkcionālās
īpašības, pieejamība, projektēšana visu 
lietotāju ērtībām, vides raksturlielumi un
inovatīvais raksturs;

a) kvalitāte, ietverot tehniskās 
priekšrocības, estētiskās un funkcionālās 
īpašības, pieejamība, projektēšana visu 
lietotāju ērtībām, inovatīvais raksturs un 
vides raksturlielumi, tostarp attiecīgā 
gadījumā tuvumā veikta iepirkuma 
rentabilitāte;

Or. en

Grozījums Nr. 1166
Herbert Dorfmann

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kvalitāte, ietverot tehniskās 
priekšrocības, estētiskās un funkcionālās 
īpašības, pieejamība, projektēšana visu 
lietotāju ērtībām, vides raksturlielumi un
inovatīvais raksturs;

a) kvalitāte, ietverot tehniskās 
priekšrocības, estētiskās un funkcionālās 
īpašības, pieejamība, projektēšana visu 
lietotāju ērtībām, vides raksturlielumi,
inovatīvais raksturs un īsie cikli;
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Or. de

Pamatojums

Ieviešot šo papildu kritēriju, līgumslēdzēji varēs ņemt vērā īpašo pievienoto vērtību, ko 
nodrošina konkrētas preces un pakalpojumi. Šī pievienotā vērtība ir saistīta ar to, ka, 
izmantojot īsos ciklus, produkti un pakalpojumi pie līgumslēdzējām iestādēm nonāk ātrāk un 
spēj ātrāk un elastīgāk reaģēt uz šo iestāžu mainīgajām vajadzībām. Vienlaicīgi var panākt 
pastāvīgu vides standartu uzlabojumu (mazāki transportēšanas attālumi, īsāki uzglabāšanas
periodi, zemāks emisijas līmenis).

Grozījums Nr. 1167
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kvalitāte, ietverot tehniskās 
priekšrocības, estētiskās un funkcionālās 
īpašības, pieejamība, projektēšana visu 
lietotāju ērtībām, vides raksturlielumi un
inovatīvais raksturs;

a) darbības rezultāti, tostarp ekoloģisko 
un klimata raksturlielumu līmeņi un 
rezultāti sociālās ietekmes ziņā;

Or. en

Grozījums Nr. 1168
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kvalitāte, ietverot tehniskās 
priekšrocības, estētiskās un funkcionālās 
īpašības, pieejamība, projektēšana visu
lietotāju ērtībām, vides raksturlielumi un 
inovatīvais raksturs;

a) aprites cikla izmaksas un kvalitāte, 
ietverot tehniskās priekšrocības, estētiskās 
un funkcionālās īpašības, pieejamība, 
projektēšana visu lietotāju ērtībām, vides 
raksturlielumi un inovatīvais raksturs;

Or. en
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Grozījums Nr. 1169
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kvalitāte, ietverot tehniskās 
priekšrocības, estētiskās un funkcionālās 
īpašības, pieejamība, projektēšana visu 
lietotāju ērtībām, vides raksturlielumi un 
inovatīvais raksturs;

a) kvalitāte, ietverot tehniskās 
priekšrocības, estētiskās un funkcionālās 
īpašības, pieejamība, projektēšana visu 
lietotāju ērtībām, vides raksturlielumi un 
inovatīvie aspekti, pēcpārdošanas 
pakalpojumi un tehniskā palīdzība, 
piegādes nosacījumi (piegādes datums, 
piegādes process un piegādes laikposms 
vai pabeigšanas laikposms);

Or. en

Pamatojums

Vērā ņemamo kritēriju (izņemot cenu un izmaksas) saraksts nav pilnīgs — to var papildināt, 
un, lasot šo pantu, tam jābūt skaidram.

Grozījums Nr. 1170
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kvalitāte, ietverot tehniskās 
priekšrocības, estētiskās un funkcionālās 
īpašības, pieejamība, projektēšana visu 
lietotāju ērtībām, vides raksturlielumi un 
inovatīvais raksturs;

a) kvalitāte, ietverot tehniskās 
priekšrocības, estētiskās un funkcionālās 
īpašības, pieejamība, projektēšana visu 
lietotāju ērtībām, vides un sociālie 
raksturlielumi un inovatīvais raksturs;

Or. en

Grozījums Nr. 1171
Toine Manders
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Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kvalitāte, ietverot tehniskās 
priekšrocības, estētiskās un funkcionālās 
īpašības, pieejamība, projektēšana visu 
lietotāju ērtībām, vides raksturlielumi un 
inovatīvais raksturs;

a) kvalitāte, ietverot tehniskās 
priekšrocības, estētiskās un funkcionālās 
īpašības, pieejamība, projektēšana visu 
lietotāju ērtībām un vides raksturlielumi;

Or. nl

Grozījums Nr. 1172
Ian Hudghton

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kvalitāte, ietverot tehniskās 
priekšrocības, estētiskās un funkcionālās 
īpašības, pieejamība, projektēšana visu 
lietotāju ērtībām, vides raksturlielumi un 
inovatīvais raksturs;

a) kvalitāte, ietverot tehniskās 
priekšrocības, estētiskās un funkcionālās 
īpašības, pieejamība, projektēšana visu 
lietotāju ērtībām, vides raksturlielumi un 
inovatīvais raksturs, un — ja to var 
pamatot ar sabiedriskās politikas 
interesēm, lai veicinātu ilgtspējīgu 
ekonomikas izaugsmi — sociāli 
ekonomiskā ietekme;

Or. en

Pamatojums

Ja to var pamatot ar sabiedriskās politikas interesēm, lai veicinātu ilgtspējīgu ekonomikas 
izaugsmi, līgumslēdzējām iestādēm būtu jāspēj ietvert kritērijus, kas saistīti ar sociāli 
ekonomisko ietekmi, lai noteiktu, kurš piedāvājums piedāvā vislabāko rezultātu par cenu, kas 
maksājama par līguma prasību izpildi. Līdztekus esošajiem noteikumiem šajā tiesību akta 
priekšlikumā ar šo grozījumu vietējiem pretendentiem netiek dotas nekādas tiešas 
priekšrocības, ne arī diskriminēti citi pretendenti.

Grozījums Nr. 1173
Catherine Stihler
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Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kvalitāte, ietverot tehniskās 
priekšrocības, estētiskās un funkcionālās 
īpašības, pieejamība, projektēšana visu 
lietotāju ērtībām, vides raksturlielumi un
inovatīvais raksturs;

a) kvalitāte, ietverot tehniskās 
priekšrocības, estētiskās un funkcionālās 
īpašības, pieejamība, projektēšana visu 
lietotāju ērtībām, vides raksturlielumi,
inovatīvais raksturs un — ja to var 
pamatot ar sabiedriskās politikas 
interesēm, lai veicinātu ilgtspējīgu 
ekonomikas izaugsmi — sociāli 
ekonomiskā ietekme;

Or. en

Grozījums Nr. 1174
Louis Grech

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kvalitāte, ietverot tehniskās 
priekšrocības, estētiskās un funkcionālās 
īpašības, pieejamība, projektēšana visu 
lietotāju ērtībām, vides raksturlielumi un 
inovatīvais raksturs;

a) kvalitāte, ietverot tehniskās 
priekšrocības, estētiskās un funkcionālās 
īpašības, pieejamība, projektēšana visu 
lietotāju ērtībām, vides raksturlielumi un 
inovatīvais raksturs, atbalsts vietējās 
apmācības nodrošināšanai, vietējā 
atbalsta ķēde, sociālā kohēzija un 
apsvērumi attiecībā uz taisnīgu 
tirdzniecību, kā arī apņemšanās līguma 
izpildē nodarbināt tādas mērķgrupas kā 
ilgstoši bezdarbnieki, jaunieši un personas 
ar invaliditāti.

Or. en

Grozījums Nr. 1175
Anna Hedh
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Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) aprites cikla procesa kritēriji;

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir paplašināt līgumslēdzēju iestāžu iespējas piešķiršanas kritērijos 
iekļaut sociālās un vides prasības.

Grozījums Nr. 1176
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) izmaksas aprites cikla laikā saskaņā 
ar 67. pantu;

Or. en

Pamatojums

Aprites cikla izmaksu noteikšanai vajadzētu būt vienai no saimnieciski visizdevīgākā 
piedāvājuma noteikšanas iespējām, nevis tās alternatīvai.

Grozījums Nr. 1177
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) inovatīvie raksturlielumi, tostarp 
labākie pieejamie tehniskie paņēmieni;

Or. nl
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Grozījums Nr. 1178
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir paplašināt līgumslēdzēju iestāžu iespējas piešķiršanas kritērijos 
iekļaut sociālās un vides prasības.

Grozījums Nr. 1179
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anna Maria Corazza Bildt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pakalpojumu līgumiem un līgumiem, 
kas saistīti ar būvdarbu projektēšanu, var 
ņemt vērā tā personāla organizāciju, 
kvalifikāciju un pieredzi, kurš norīkots 
attiecīgā līguma izpildei, paredzot, ka pēc 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
šādu personālu drīkst aizstāt tikai ar 
līgumslēdzējas iestādes piekrišanu, kam 
jāpārliecinās, ka aizstājēji nodrošina
līdzvērtīgu organizāciju un kvalitāti;

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Noteikums, kas paredz, ka pēc līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas darbuzņēmēja personālu 
drīkst aizstāt tikai ar līgumslēdzējas iestādes piekrišanu un ka šai iestādei ir jāpārliecinās, ka 
aizstājēji nodrošina līdzvērtīgu organizāciju un kvalitāti, radītu pārmērīgu administratīvo 
slogu un varētu būt par iemeslu ar darba tiesībām saistītām problēmām, jo īpaši maziem un 
vidējiem uzņēmumiem. Turklāt šis noteikums būtu pretrunā atbilstības un līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritēriju nodalīšanas principam.

Grozījums Nr. 1180
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pakalpojumu līgumiem un līgumiem, 
kas saistīti ar būvdarbu projektēšanu, var 
ņemt vērā tā personāla organizāciju, 
kvalifikāciju un pieredzi, kurš norīkots 
attiecīgā līguma izpildei, paredzot, ka pēc 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas šādu 
personālu drīkst aizstāt tikai ar 
līgumslēdzējas iestādes piekrišanu, kam 
jāpārliecinās, ka aizstājēji nodrošina 
līdzvērtīgu organizāciju un kvalitāti;

b) pakalpojumu līgumiem un līgumiem, 
kas saistīti ar būvdarbiem un jo īpaši 
būvdarbu projektēšanu, var ņemt vērā tā 
personāla organizāciju, kvalifikāciju un 
pieredzi, kurš norīkots attiecīgā līguma 
izpildei, paredzot, ka pēc līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas šādu personālu drīkst 
aizstāt tikai ar līgumslēdzējas iestādes 
piekrišanu, kam jāpārliecinās, ka aizstājēji 
nodrošina līdzvērtīgu organizāciju un 
kvalitāti;

Or. en

Pamatojums

Par to būtu jālemj līgumslēdzējai iestādei. Piemēram, attiecībā uz vecu ēku restaurāciju šie 
kritēriji ir tikpat svarīgi kā būvdarbu projektēšanas gadījumā.

Grozījums Nr. 1181
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pakalpojumu līgumiem un līgumiem, 
kas saistīti ar būvdarbu projektēšanu, var 
ņemt vērā tā personāla organizāciju, 
kvalifikāciju un pieredzi, kurš norīkots
attiecīgā līguma izpildei, paredzot, ka pēc 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
šādu personālu drīkst aizstāt tikai ar 
līgumslēdzējas iestādes piekrišanu, kam 
jāpārliecinās, ka aizstājēji nodrošina 
līdzvērtīgu organizāciju un kvalitāti;

b) aprites cikla raksturlielumi;

ba) attiecīgā līguma izpildei norīkotā 
personāla organizācija, kvalifikācija un 
pieredze;

bb) drošums vai izmēri, tostarp 
procedūras attiecībā uz kvalitātes 
nodrošināšanu, terminoloģiju, simboliem, 
testēšanas un pārbaudes metodēm, 
iesaiņojumu, apzīmējumiem un 
marķēšanu, norādījumiem lietotājam;
bc) noteikumi par būvprojektēšanu un 
tāmēšanu, būvju un būvniecības metožu 
un tehnoloģiju testēšanas, inspekcijas un 
pieņemšanas nosacījumi un visi pārējie 
tehniskie nosacījumi, ko var noteikt 
līgumslēdzēja iestāde saskaņā ar 
vispārīgiem vai īpašiem noteikumiem 
attiecībā uz pabeigtām būvēm un tajās 
izmantotajiem materiāliem vai daļām.

Or. en

Grozījums Nr. 1182
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pakalpojumu līgumiem un līgumiem, 
kas saistīti ar būvdarbu projektēšanu, var 
ņemt vērā tā personāla organizāciju, 

b) ja personāla kvalitātei ir izšķiroša 
nozīme līguma izpildē, var ņemt vērā tā 
personāla organizāciju, kvalifikāciju un 
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kvalifikāciju un pieredzi, kurš norīkots 
attiecīgā līguma izpildei, paredzot, ka pēc 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas šādu 
personālu drīkst aizstāt tikai ar 
līgumslēdzējas iestādes piekrišanu, kam 
jāpārliecinās, ka aizstājēji nodrošina 
līdzvērtīgu organizāciju un kvalitāti;

pieredzi, kurš norīkots attiecīgā līguma 
izpildei, paredzot, ka pēc līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas šādu personālu drīkst 
aizstāt tikai ar līgumslēdzējas iestādes 
piekrišanu;

Or. en

Pamatojums

Personāla kvalifikācijas un pieredzes kritērijs jāņem vērā tikai saistībā ar, piemēram, 
intelektuāla rakstura pakalpojumu sniegšanu, kur konkrētas personas kvalifikācijai un 
pieredzei ir izšķiroša nozīme pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanā. Tomēr, ja tas ir 
paredzēts visa veida pakalpojumiem, tad būtu vismaz jānorāda, ka šo kritēriju var piemērot 
gadījumā, kad personāla kvalifikācijai un pieredzei ir izšķiroša nozīme konkrētā pakalpojuma 
kvalitātes nodrošināšanā.

Grozījums Nr. 1183
Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pakalpojumu līgumiem un līgumiem, 
kas saistīti ar būvdarbu projektēšanu, var 
ņemt vērā tā personāla organizāciju, 
kvalifikāciju un pieredzi, kurš norīkots 
attiecīgā līguma izpildei, paredzot, ka pēc 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas šādu 
personālu drīkst aizstāt tikai ar 
līgumslēdzējas iestādes piekrišanu, kam 
jāpārliecinās, ka aizstājēji nodrošina 
līdzvērtīgu organizāciju un kvalitāti;

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

Or. en
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Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir dot līgumslēdzējām iestādēm lielākas iespējas ņemt vērā 
apakšuzņēmējus.

Grozījums Nr. 1184
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pakalpojumu līgumiem un līgumiem, 
kas saistīti ar būvdarbu projektēšanu, var 
ņemt vērā tā personāla organizāciju,
kvalifikāciju un pieredzi, kurš norīkots 
attiecīgā līguma izpildei, paredzot, ka pēc 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas šādu 
personālu drīkst aizstāt tikai ar 
līgumslēdzējas iestādes piekrišanu, kam 
jāpārliecinās, ka aizstājēji nodrošina 
līdzvērtīgu organizāciju un kvalitāti;

b) pakalpojumu līgumiem un līgumiem, 
kas saistīti ar būvdarbu projektēšanu, var 
ņemt vērā tā personāla kvalifikāciju un 
pieredzi, kurš norīkots attiecīgā līguma 
izpildei, paredzot, ka pēc līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas šādu personālu drīkst 
aizstāt tikai ar līgumslēdzējas iestādes 
piekrišanu, kam jāpārliecinās, ka aizstājēji 
nodrošina līdzvērtīgu kvalifikāciju un 
pieredzi;

Or. en

Grozījums Nr. 1185
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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Grozījums Nr. 1186
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pieprasīto būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu konkrētais ražošanas vai 
sniegšanas process vai citi aprites cikla 
posmi, kā minēts 2. panta 22. punktā, 
ciktāl minētie kritēriji ir norādīti saskaņā 
ar 4. punktu un attiecas uz faktoriem, kas 
ir tieši iesaistīti šajos procesos un kas 
raksturo pieprasīto būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu konkrēto ražošanas vai 
sniegšanas procesu.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru kontekstā kritēriji, kas neattiecas uz 
iepirkumu, būtu jāizmanto tikai tādā gadījumā, ja tie ir cieši saistīti ar līguma priekšmetu. 
Prasība saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanā ņemt vērā ražošanas procesus ir 
pretrunā šim principam.

Grozījums Nr. 1187
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pieprasīto būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu konkrētais ražošanas vai 
sniegšanas process vai citi aprites cikla 
posmi, kā minēts 2. panta 22. punktā, 
ciktāl minētie kritēriji ir norādīti saskaņā 
ar 4. punktu un attiecas uz faktoriem, kas 
ir tieši iesaistīti šajos procesos un kas 
raksturo pieprasīto būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu konkrēto ražošanas vai 
sniegšanas procesu.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 1188
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pieprasīto būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu konkrētais ražošanas vai 
sniegšanas process vai citi aprites cikla 
posmi, kā minēts 2. panta 22. punktā, 
ciktāl minētie kritēriji ir norādīti saskaņā 
ar 4. punktu un attiecas uz faktoriem, kas 
ir tieši iesaistīti šajos procesos un kas 
raksturo pieprasīto būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu konkrēto ražošanas vai 
sniegšanas procesu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1189
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pieprasīto būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu konkrētais ražošanas vai 
sniegšanas process vai citi aprites cikla 
posmi, kā minēts 2. panta 22. punktā, ciktāl 
minētie kritēriji ir norādīti saskaņā ar 
4. punktu un attiecas uz faktoriem, kas ir 
tieši iesaistīti šajos procesos un kas 
raksturo pieprasīto būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu konkrēto ražošanas vai 
sniegšanas procesu.

d) pieprasīto būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu konkrētais ražošanas vai 
sniegšanas process vai citi aprites cikla 
posmi, kā minēts 2. panta 22. punktā, 
saskaņā ar 4. punktu.

Or. en
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Pamatojums

Ārkārtīgi sarežģīts un liekvārdīgs formulējums.

Grozījums Nr. 1190
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – d apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šie kritēriji var ietvert kritērijus attiecībā 
uz cilvēkresursiem, kas tieši iesaistīti 
ražošanas procesā, piemēram, pienācīgus 
darba apstākļus, tostarp algu, sociālo 
aizsardzību, darba drošības un veselības 
aizsardzību, vienādas iespējas ražošanā 
iesaistītajiem darbiniekiem un to 
dzimumu līdztiesību, nelabvēlīgā stāvoklī 
nonākušu vai mazaizsargātām sabiedrības 
grupām piederīgu personu nodarbinātību 
un apmācību iespējas ražošanas procesā 
iesaistītajiem darbiniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1191
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) saimnieciski visizdevīgākā 
piedāvājuma kritērijā līgumslēdzēja 
iestāde var iekļaut arī vajadzīgās cenas 
elementu, nosakot fiksētu cenu vai 
izmaksas, kā rezultātā ekonomikas 
dalībnieku konkurences pamatā būs tikai 
kvalitātes kritēriji.

Or. en
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Grozījums Nr. 1192
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) sociālie kritēriji, tādi kā pienācīgu 
darba apstākļu nodrošināšana, darba 
drošības un veselības noteikumu 
ievērošana, darba koplīgumu slēgšana, 
dzimumu līdztiesība (piemēram, vienāds 
atalgojums, darba un privātās dzīves 
līdzsvars), sociālā integrācija, tostarp 
darba iespējas personām ar invaliditāti, 
nelabvēlīgā stāvoklī nonākušām vai 
mazaizsargātām sabiedrības grupām 
piederīgām personām (tādām kā ilgstoši 
bezdarbnieki, romi, migranti, jaunieši vai 
vecāki cilvēki), profesionālās apmācības 
pieejamība darba vietā, lietotāju 
iesaistīšana un apspriešanās ar tiem, cenu 
pieejamība, cilvēktiesības un ētiska 
tirdzniecība.

Or. de

Grozījums Nr. 1193
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) raksturlielumi attiecībā uz darba 
apstākļiem, kuru mērķis ir aizsargāt 
darba ņēmēju veselību vai veicināt 
nelabvēlīgā stāvoklī nonākušu personu 
vai personu ar invaliditāti sociālo 
integrāciju, iesaistot tās līguma izpildē.

Or. es
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Grozījums Nr. 1194
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) sociālie kritēriji, tādi kā dzimumu 
līdztiesība, sociālā iekļaušana, tostarp 
darba iespējas personām ar invaliditāti, 
nelabvēlīgā stāvoklī nonākušām vai 
mazaizsargātām sabiedrības grupām 
piederīgām personām, profesionālās 
apmācības pieejamība darba vietā, 
apspriešanās ar lietotājiem un to 
līdzdalība, ekonomiskā pieejamība.

Or. it

Grozījums Nr. 1195
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) sociālie kritēriji.

Or. da

Grozījums Nr. 1196
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var noteikt, ka konkrēta svītrots
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veida līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanas pamatā ir saimnieciski 
visizdevīgākais piedāvājums, kā minēts 
1. punkta a) apakšpunktā un 2. punktā.

Or. fr

Grozījums Nr. 1197
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var noteikt, ka konkrēta 
veida līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanas pamatā ir saimnieciski 
visizdevīgākais piedāvājums, kā minēts 
1. punkta a) apakšpunktā un 2. punktā.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 1198
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var noteikt, ka konkrēta 
veida līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
pamatā ir saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums, kā minēts 1. punkta 
a) apakšpunktā un 2. punktā.

3. Dalībvalstis var noteikt, ka konkrēta 
veida līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
pamatā ir saimnieciski, sociāli un vides 
ziņā visizdevīgākais piedāvājums, kā 
minēts 1. punkta a) apakšpunktā un 
2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 1199
Anna Hedh
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Direktīvas priekšlikums
66. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var noteikt, ka konkrēta 
veida līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
pamatā ir saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums, kā minēts 1. punkta 
a) apakšpunktā un 2. punktā.

3. Dalībvalstis var noteikt, ka konkrēta 
veida līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
pamatā ir saimnieciski, sociāli un vides 
ziņā visizdevīgākais piedāvājums, kā 
minēts 1. punkta a) apakšpunktā un 
2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 1200
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritēriji nenodrošina līgumslēdzējai 
iestādei neierobežotu izvēles brīvību. Šie 
kritēriji nodrošina efektīvas konkurences 
iespēju, un tos papildina ar prasībām, kas 
ļauj efektīvi pārbaudīt pretendentu 
sniegto informāciju. Līgumslēdzējas 
iestādes, pamatojoties uz pretendentu 
sniegto informāciju un pierādījumiem, 
efektīvi pārbauda, vai piedāvājumi atbilst 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijiem.

svītrots

Or. de

Pamatojums

66. panta 4. punkts nav skaidri saprotams un šim priekšlikumam juridiskā ziņā neko nedod. 
Nav skaidrs, kādus jautājumus ar šiem abiem teikumiem Komisija mēģina regulēt, jo to saturs 
jau ir pilnībā ietverts vispārējā aizliegumā izvairīties no noteikumu un pārredzamības 
principa ievērošanas. Tāpēc vienkāršības un lielākas juridiskās skaidrības labad šis punkts ir 
jāsvītro.
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Grozījums Nr. 1201
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritēriji nenodrošina līgumslēdzējai 
iestādei neierobežotu izvēles brīvību. Šie 
kritēriji nodrošina efektīvas konkurences 
iespēju, un tos papildina ar prasībām, kas 
ļauj efektīvi pārbaudīt pretendentu sniegto 
informāciju. Līgumslēdzējas iestādes, 
pamatojoties uz pretendentu sniegto 
informāciju un pierādījumiem, efektīvi 
pārbauda, vai piedāvājumi atbilst līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem.

4. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijus papildina ar prasībām, kas ļauj 
efektīvi pārbaudīt pretendentu sniegto 
informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 1202
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritēriji nenodrošina līgumslēdzējai 
iestādei neierobežotu izvēles brīvību. Šie 
kritēriji nodrošina efektīvas konkurences 
iespēju, un tos papildina ar prasībām, kas 
ļauj efektīvi pārbaudīt pretendentu sniegto 
informāciju. Līgumslēdzējas iestādes, 
pamatojoties uz pretendentu sniegto 
informāciju un pierādījumiem, efektīvi 
pārbauda, vai piedāvājumi atbilst līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem.

4. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritēriji ir cieši saistīti ar līguma 
priekšmetu (tostarp preču vai 
pakalpojumu neredzamajiem 
raksturlielumiem, tādiem kā aprites cikla 
raksturlielumi, kā minēts 2. panta 
22.a punktā (jauns); šie kritēriji nodrošina 
efektīvas un godīgas konkurences iespēju, 
un tos papildina ar prasībām, kas ļauj 
efektīvi pārbaudīt pretendentu sniegto 
informāciju. Līgumslēdzējas iestādes, 
pamatojoties uz pretendentu sniegto 
informāciju un pierādījumiem, efektīvi 
pārbauda, vai piedāvājumi atbilst līguma 
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slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem.

Or. de

Grozījums Nr. 1203
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritēriji nenodrošina līgumslēdzējai 
iestādei neierobežotu izvēles brīvību. Šie 
kritēriji nodrošina efektīvas konkurences 
iespēju, un tos papildina ar prasībām, kas 
ļauj efektīvi pārbaudīt pretendentu sniegto 
informāciju. Līgumslēdzējas iestādes, 
pamatojoties uz pretendentu sniegto 
informāciju un pierādījumiem, efektīvi 
pārbauda, vai piedāvājumi atbilst līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem.

4. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritēriji nenodrošina līgumslēdzējai 
iestādei neierobežotu izvēles brīvību. 
Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijiem, ko izmanto tā piedāvājuma 
noteikšanai, kurš nodrošina iespēju iegūt 
vislabāko rezultātu par samaksāto cenu;

a) jābūt saistītiem ar līguma priekšmetu;
b) jānodrošina efektīvas konkurences 
iespēja un

c) jābūt papildinātiem ar prasībām, kas 
ļauj efektīvi pārbaudīt pretendentu sniegto 
informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 1204
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Intelektuāla rakstura pakalpojumu 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
pamatā parasti ir 1. punkta 
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a) apakšpunktā minētais kritērijs. Zemāko 
izmaksu kritēriju var izmantot tikai 
pienācīgi pamatotos gadījumos attiecībā 
uz nesarežģītiem, daudzkārtējiem 
pakalpojumiem, kuru sniegšanai nav 
nepieciešamas iemaņas daudzās jomās.

Or. it

Grozījums Nr. 1205
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1206
Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minētajā gadījumā līgumslēdzēja iestāde 
paziņojumā par līgumu, uzaicinājumā 
apstiprināt ieinteresētību, iepirkuma 
procedūras dokumentos vai — konkursa 
dialoga gadījumā — aprakstošajā 

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

dokumentā norāda kritēriju relatīvo 
svērumu, ko tā izmantos, lai noteiktu 
saimnieciski, sociāli un vides ziņā
visizdevīgāko piedāvājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1207
Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minētajā gadījumā līgumslēdzēja iestāde 
paziņojumā par līgumu, uzaicinājumā 
apstiprināt ieinteresētību, iepirkuma 
procedūras dokumentos vai — konkursa 
dialoga gadījumā — aprakstošajā 
dokumentā norāda to kritēriju relatīvo 
svērumu, ko tā izmanto, lai noteiktu 
piedāvājumu, kurš nodrošina iespēju iegūt 
vislabāko rezultātu par samaksāto cenu.

Or. en

Grozījums Nr. 1208
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
67. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aprites cikla izmaksas aptver, ciktāl
attiecināms, šādas preces, pakalpojuma vai 
būvdarbu aprites cikla izmaksas, kā 
definēts 2. panta 22. punktā:

1. Aprites cikla izmaksas aptver, ciktāl 
attiecināms, daļu vai visas no šādām 
izmaksām, ko līgumslēdzēja iestāde vai 
citi lietotāji sedz 2. panta 22. punktā 
definētā preces, pakalpojuma vai būvdarbu 
aprites cikla laikā: 

Or. en



PE492.860v01-00 74/158 AM\908713LV.doc

LV

Pamatojums

Aprites cikla izmaksu noteikšana būtu jāsāk ar iegādes brīdi, un būtu jānosaka tikai iekšējās 
izmaksas. Ārējās izmaksas ir grūti nosakāmas, un tajā pašā laikā, nosakot aprites cikla 
izmaksas, nevajadzētu radīt jaunus šķēršļus brīvai preču un pakalpojumu apritei vienotā 
tirgū. Tāpēc ārējās izmaksas aprites cikla izmaksu noteikšanā nav jāietver.

Grozījums Nr. 1209
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iekšējās izmaksas, tostarp izmaksas, kas 
saistītas ar iegādi, piemēram, ražošanas
izmaksas, izmantošanu, piemēram, 
elektroenerģijas patēriņš un apkopes 
izmaksas, un aprites cikla beigām, 
piemēram, savākšanas un otrreizējas 
pārstrādes izmaksas, un

a) iekšējās izmaksas, tostarp izmaksas, kas 
saistītas ar iegādi, izmantošanas, 
piemēram, enerģijas un citu resursu 
izmantošanas, izmaksas, apkopes izmaksas 
un izmaksas, kas saistītas ar aprites cikla 
beigām, piemēram, savākšanas un 
otrreizējas pārstrādes izmaksas, un

Or. en

Pamatojums

Jāatzīmē, ka aprites cikla izmaksu noteikšanai jāvelta īpaša uzmanība. Šis kritērijs nedrīkst 
radīt slogu MVU, kuriem var rasties izmaksas un administratīvi šķēršļi saistībā ar preces 
aprites cikla izmaksu noteikšanu. Īstenībā tas var arī radīt sarežģījumus, jo izmaksu 
noteikšanai var izmantot dažādas metodikas.

Grozījums Nr. 1210
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iekšējās izmaksas, tostarp izmaksas, kas 
saistītas ar iegādi, piemēram, ražošanas 
izmaksas, izmantošanu, piemēram, 
elektroenerģijas patēriņš un apkopes 
izmaksas, un aprites cikla beigām, 

a) iekšējās izmaksas, kas saistītas ar 
izmantošanu, piemēram, apkopes un 
resursu efektivitātes (tostarp 
energoefektivitātes) izmaksas, otrreizējas 
pārstrādes un savākšanas izmaksas aprites 
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piemēram, savākšanas un otrreizējas 
pārstrādes izmaksas, un

cikla beigās un sociālās ietekmes 
izmaksas, ja tās ir saistītas ar līguma 
izpildi. Iekšējās izmaksas ietver arī 
efektīvas projektēšanas, plānošanas un 
procesa izmaksas, piemēram, saistībā ar 
elektronisko līdzekļu izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 1211
Riikka Manner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iekšējās izmaksas, tostarp izmaksas, kas 
saistītas ar iegādi, piemēram, ražošanas 
izmaksas, izmantošanu, piemēram,
elektroenerģijas patēriņš un apkopes 
izmaksas, un aprites cikla beigām, 
piemēram, savākšanas un otrreizējas 
pārstrādes izmaksas, un

a) iekšējās izmaksas, tostarp izmaksas, kas 
saistītas ar iegādi, piemēram, ražošanas 
izmaksas, izmantošanu, piemēram, 
elektroenerģijas patēriņš un apkopes 
izmaksas, un aprites cikla beigām, 
piemēram, savākšanas un otrreizējas 
pārstrādes izmaksas;

Or. en

Grozījums Nr. 1212
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iekšējās izmaksas, tostarp izmaksas, kas 
saistītas ar iegādi, piemēram, ražošanas 
izmaksas, izmantošanu, piemēram, 
elektroenerģijas patēriņš un apkopes 
izmaksas, un aprites cikla beigām, 
piemēram, savākšanas un otrreizējas 
pārstrādes izmaksas, un

a) izmaksas, kas saistītas ar iegādi;

Or. en
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Grozījums Nr. 1213
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
67. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) izmantošanas izmaksas, piemēram, 
saistībā ar enerģijas patēriņu un citu 
resursu izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 1214
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
67. pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) apkopes izmaksas;

Or. en

Grozījums Nr. 1215
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
67. pants – 1. punkts – ac apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ac) izmaksas, kas saistītas ar aprites cikla 
beigām, piemēram, savākšanas un 
otrreizējas pārstrādes izmaksas;

Or. en
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Grozījums Nr. 1216
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ārējās vides izmaksas, kas tieši saistītas 
ar aprites ciklu — ar nosacījumu, ka tās 
var aprēķināt naudas izteiksmē un 
pārbaudīt, — un kas var ietvert 
siltumnīcefekta gāzu un citu piesārņotāju 
emisijas izmaksas un citas klimata 
pārmaiņu mazināšanas izmaksas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ārējās izmaksas ir grūti nosakāmas, un tajā pašā laikā, nosakot aprites cikla izmaksas, 
nevajadzētu radīt jaunus šķēršļus brīvai preču un pakalpojumu apritei vienotā tirgū. Tāpēc 
ārējās izmaksas aprites cikla izmaksu noteikšanā nav jāietver.

Grozījums Nr. 1217
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ārējās vides izmaksas, kas tieši saistītas 
ar aprites ciklu — ar nosacījumu, ka tās var 
aprēķināt naudas izteiksmē un pārbaudīt, 
— un kas var ietvert siltumnīcefekta gāzu 
un citu piesārņotāju emisijas izmaksas un 
citas klimata pārmaiņu mazināšanas 
izmaksas.

b) ārējās izmaksas, tādas kā sociālās 
un/vai vides izmaksas, kas tieši saistītas ar 
aprites ciklu — ar nosacījumu, ka tās var 
aprēķināt naudas izteiksmē un pārbaudīt, 
— un kas var ietvert siltumnīcefekta gāzu 
un citu piesārņotāju emisijas izmaksas un 
citas klimata pārmaiņu mazināšanas 
izmaksas.

Or. en
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Grozījums Nr. 1218
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ārējās vides izmaksas, kas tieši saistītas 
ar aprites ciklu — ar nosacījumu, ka tās var 
aprēķināt naudas izteiksmē un pārbaudīt, 
— un kas var ietvert siltumnīcefekta gāzu 
un citu piesārņotāju emisijas izmaksas un 
citas klimata pārmaiņu mazināšanas 
izmaksas.

b) ārējās vides izmaksas, kas tieši saistītas 
ar preces aprites ciklu — ar nosacījumu, ka 
tās var aprēķināt naudas izteiksmē un 
pārbaudīt.

Or. en

Grozījums Nr. 1219
Pablo Arias Echeverría

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ārējās vides izmaksas, kas tieši saistītas 
ar aprites ciklu — ar nosacījumu, ka tās var 
aprēķināt naudas izteiksmē un pārbaudīt, 
— un kas var ietvert siltumnīcefekta gāzu 
un citu piesārņotāju emisijas izmaksas un 
citas klimata pārmaiņu mazināšanas 
izmaksas.

b) ārējās vides izmaksas, kas tieši saistītas 
ar aprites ciklu, tostarp nodokļi, — ar 
nosacījumu, ka tās var aprēķināt naudas 
izteiksmē un pārbaudīt, — un kas var 
ietvert siltumnīcefekta gāzu un citu 
piesārņotāju emisijas izmaksas un citas 
klimata pārmaiņu mazināšanas izmaksas.

Or. es

Grozījums Nr. 1220
Heide Rühle

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

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

2. Ja līgumslēdzējas iestādes novērtē 
izmaksas, izmantojot aprites cikla izmaksu 
pieeju, tās iepirkuma procedūras 
dokumentos norāda datus, kas jāsniedz 
pretendentiem, un metodi, ko 
līgumslēdzēja iestāde izmantos aprites 
cikla izmaksu noteikšanai. Šo aprites cikla 
izmaksu novērtēšanai izmantotajai 
metodei jāatbilst visiem šādiem 
nosacījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 1221
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja līgumslēdzējas iestādes novērtē 
izmaksas, izmantojot aprites cikla izmaksu 
pieeju, tās iepirkuma procedūras 
dokumentos norāda metodiku, kas 
izmantota aprites cikla izmaksu 
aprēķināšanai, un aprites cikla izmaksu 
aprēķināšanas metodi nodrošina ikvienam 
pretendentam. Izmantotajai metodikai 
jāatbilst visiem šādiem nosacījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 1222
Jürgen Creutzmann

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

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

2. Ja līgumslēdzējas iestādes izmanto
aprites cikla izmaksu pieeju, tās iepirkuma 
procedūras dokumentos norāda datus, kas
jāsniedz pretendentiem, un metodi, ko 
līgumslēdzēja iestāde izmantos aprites 
cikla izmaksu noteikšanai, pamatojoties uz 
šiem datiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1223
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja saskaņā ar iepriekš minēto prasību aprites cikla izmaksu noteikšanā ņem vērā tikai 
iekšējās izmaksas, sākot no iegādes brīža, tad sīki izstrādātu noteikumu izvirzīšana attiecībā 
uz aprites cikla izmaksu aprēķināšanas metodiku šajā direktīvā nav pamatota. Iekšējās 
izmaksas iespējams novērtēt salīdzinoši viegli, pamatojoties uz faktiskiem datiem, un 
līgumslēdzējām iestādēm vajadzētu ļaut izmantot savu metodiku (kas vēl jāpublicē).

Grozījums Nr. 1224
Heide Rühle

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

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

a) tā balstās uz objektīvi pārbaudāmiem un 
nediskriminējošiem kritērijiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1225
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) tā ir izstrādāta, pastāvīgi konsultējoties 
ar ieinteresētajām personām, tostarp 
nozares pārstāvjiem, un balstās uz 
zinātnisku informāciju vai citiem objektīvi 
pārbaudāmiem un nediskriminējošiem 
kritērijiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1226
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tā ir noteikta atkārtotai vai pastāvīgai 
izmantošanai;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ar šo noteikumu tiktu izslēgta spēkā esošajās direktīvās paredzētā iespēja izmantot specifisku 
metodiku, kas ir piemērota vienam konkrētam līgumam.
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Grozījums Nr. 1227
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tā ir noteikta atkārtotai vai pastāvīgai 
izmantošanai;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja saskaņā ar iepriekš minēto prasību aprites cikla izmaksu noteikšanā ņem vērā tikai 
iekšējās izmaksas, sākot no iegādes brīža, tad sīki izstrādātu noteikumu izvirzīšana attiecībā 
uz aprites cikla izmaksu aprēķināšanas metodiku šajā direktīvā nav pamatota. Iekšējās 
izmaksas iespējams novērtēt salīdzinoši viegli, pamatojoties uz faktiskiem datiem, un 
līgumslēdzējām iestādēm vajadzētu ļaut izmantot savu metodiku (kas vēl jāpublicē).

Grozījums Nr. 1228
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tā ir pieejama visām ieinteresētajām 
personām.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja saskaņā ar iepriekš minēto prasību aprites cikla izmaksu noteikšanā ņem vērā tikai 
iekšējās izmaksas, sākot no iegādes brīža, tad sīki izstrādātu noteikumu izvirzīšana attiecībā 
uz aprites cikla izmaksu aprēķināšanas metodiku šajā direktīvā nav pamatota. Iekšējās 
izmaksas iespējams novērtēt salīdzinoši viegli, pamatojoties uz faktiskiem datiem, un 
līgumslēdzējām iestādēm vajadzētu ļaut izmantot savu metodiku (kas vēl jāpublicē).
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Grozījums Nr. 1229
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) nepieciešamos datus samērā vienkārši 
var nodrošināt ekonomikas dalībnieki, kas 
ierasti rūpīgi veic savu darbu, tostarp 
dalībnieki no trešām valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 1230
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) nepieciešamos datus samērā vienkārši 
var nodrošināt ekonomikas dalībnieki, kas 
ierasti rūpīgi veic savu darbu.

Or. en

Grozījums Nr. 1231
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes atļauj 
ekonomikas dalībniekiem, tostarp 
ekonomikas dalībniekiem no trešām 
valstīm, izmantot atšķirīgu metodiku 
piedāvājumu aprites cikla izmaksu 
noteikšanai ar nosacījumu, ka 
ekonomikas dalībnieki pierāda, ka šī 

svītrots
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metodika atbilst a), b) un c) apakšpunktā 
noteiktajām prasībām un ir līdzvērtīga 
līgumslēdzējas iestādes norādītajai 
metodikai.

Or. en

Grozījums Nr. 1232
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes atļauj 
ekonomikas dalībniekiem, tostarp 
ekonomikas dalībniekiem no trešām 
valstīm, izmantot atšķirīgu metodiku 
piedāvājumu aprites cikla izmaksu 
noteikšanai ar nosacījumu, ka 
ekonomikas dalībnieki pierāda, ka šī 
metodika atbilst a), b) un c) apakšpunktā 
noteiktajām prasībām un ir līdzvērtīga 
līgumslēdzējas iestādes norādītajai 
metodikai.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja saskaņā ar iepriekš minēto prasību aprites cikla izmaksu noteikšanā ņem vērā tikai 
iekšējās izmaksas, sākot no iegādes brīža, tad sīki izstrādātu noteikumu izvirzīšana attiecībā 
uz aprites cikla izmaksu aprēķināšanas metodiku šajā direktīvā nav pamatota. Iekšējās 
izmaksas iespējams novērtēt salīdzinoši viegli, pamatojoties uz faktiskiem datiem, un 
līgumslēdzējām iestādēm vajadzētu ļaut izmantot savu metodiku (kas vēl jāpublicē).

Grozījums Nr. 1233
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

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

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

svītrots

Šādu tiesību aktu un deleģēto aktu 
saraksts ir ietverts XV pielikumā. Saskaņā 
ar 89. pantu Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz šā 
saraksta atjaunināšanu, ja minētie 
grozījumi ir vajadzīgi saistībā ar jauna 
tiesību akta pieņemšanu vai šādu tiesību 
aktu atcelšanu vai grozīšanu.

Or. de

Pamatojums

Noteikumi, ar kuriem līgumslēdzējas iestādes tiek mudinātas par līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritēriju izmantot aprites cikla izmaksas, ir vērtējami atzinīgi. Tomēr šī juridiskā 
prasība attiecas uz izmaksu aprēķināšanas metodi, kas vēl nav izstrādāta, un, ņemot vērā tās 
neprognozējamību, šobrīd tā ir jānoraida.

Grozījums Nr. 1234
Wim van de Camp

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrota
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Or. nl

Grozījums Nr. 1235
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrota

Or. en

Pamatojums

Ja saskaņā ar iepriekš minēto prasību aprites cikla izmaksu noteikšanā ņem vērā tikai 
iekšējās izmaksas, sākot no iegādes brīža, tad sīki izstrādātu noteikumu izvirzīšana attiecībā 
uz aprites cikla izmaksu aprēķināšanas metodiku šajā direktīvā nav pamatota. Iekšējās 
izmaksas iespējams novērtēt salīdzinoši viegli, pamatojoties uz faktiskiem datiem, un 
līgumslēdzējām iestādēm vajadzētu ļaut izmantot savu metodiku (kas vēl jāpublicē).

Grozījums Nr. 1236
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Jebkuru kopēju metodiku aprites cikla 
izmaksu aprēķināšanai, kas pieņemta kā 
Savienības tiesību akta daļa saskaņā ar 
nozaru tiesību aktiem vai kā Eiropas 
tehniskās specifikācijas daļa, uzskata par 
atbilstošu 2. punktā noteiktajiem 
kritērijiem, un to var ietvert 66. panta 
1. punktā minētajos līguma slēgšanas 
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tiesību piešķiršanas kritērijos. tiesību piešķiršanas kritērijos.

Or. en

Pamatojums

Līgumslēdzējas iestādes būtu jāmudina ņemt vērā aprites cikla izmaksas. Tomēr izmaksu 
aprēķināšanas metodes izstrādē joprojām rodas problēmas. Pienākums izmantot ES metodi ir 
pārāk grūti izpildāms, turklāt Eiropas tiesību aktos publiskā iepirkuma jomā ir noteiktas 
obligātās prasības un līgumslēdzējas iestādes var savas prasības papildināt, ja vien tās ievēro 
Līguma principus un īpašās prasības attiecībā uz līguma slēgšanas piešķiršanas kritērijiem.

Grozījums Nr. 1237
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Komisija, izmantojot deleģētos aktus vai 
nozaru tiesību aktus, nosaka kopējas 
metodikas tādu preču aprites cikla 
izmaksu aprēķināšanai, kurām ir liels 
ietaupījumu vai vides uzlabojumu 
potenciāls. Ja kopēja metodika aprites 
cikla izmaksu aprēķināšanai ir pieņemta kā 
Savienības tiesību akta daļa, arī ar nozaru 
regulējumā pieņemtajiem deleģētajiem 
aktiem, to piemēro gadījumos, kad aprites 
cikla izmaksas ir ietvertas 66. panta 
1. punktā minētajos līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritērijos.

Or. en

Grozījums Nr. 1238
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

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

3. Ja kopēja metodika aprites cikla izmaksu 
aprēķināšanai, kas cita starpā ietver 
papildu sekas attiecībā uz vidi, ar 
Savienības tiesību aktu ir noteikta par 
obligātu, to piemēro gadījumos, kad aprites 
cikla izmaksas ir ietvertas 66. panta 
1. punktā minētajos līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritērijos.

Or. en

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi, lai kopējā metodika aprites cikla izmaksu aprēķināšanai tiktu pieņemta ar 
Savienības tiesību aktu un lai Komisija varētu tikai atjaunināt XV pielikumu. 67. panta 
3. punkta 2. daļa jāformulē tā, lai būtu skaidrs, ka Komisijai ir piešķirtas tiesības pieņemt 
deleģētos aktus tikai ar mērķi atjaunināt XV pielikumu. Tā nekādā gadījumā nerada pamatu 
tam, lai Komisija pieņemtu deleģētos aktus, ar kuriem jebkura aprites cikla izmaksu 
aprēķināšanas metodika tiktu noteikta par obligātu.

Grozījums Nr. 1239
Wim van de Camp

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādu tiesību aktu un deleģēto aktu 
saraksts ir ietverts XV pielikumā. Saskaņā 
ar 89. pantu Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz šā 
saraksta atjaunināšanu, ja minētie 
grozījumi ir vajadzīgi saistībā ar jauna 
tiesību akta pieņemšanu vai šādu tiesību 
aktu atcelšanu vai grozīšanu.

svītrota

Or. nl

Grozījums Nr. 1240
Jürgen Creutzmann
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Direktīvas priekšlikums
67. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādu tiesību aktu un deleģēto aktu 
saraksts ir ietverts XV pielikumā. Saskaņā 
ar 89. pantu Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz šā 
saraksta atjaunināšanu, ja minētie 
grozījumi ir vajadzīgi saistībā ar jauna 
tiesību akta pieņemšanu vai šādu tiesību 
aktu atcelšanu vai grozīšanu.

svītrota

Or. en

Pamatojums

Ja saskaņā ar iepriekš minēto prasību aprites cikla izmaksu noteikšanā ņem vērā tikai 
iekšējās izmaksas, sākot no iegādes brīža, tad sīki izstrādātu noteikumu izvirzīšana attiecībā 
uz aprites cikla izmaksu aprēķināšanas metodiku šajā direktīvā nav pamatota. Iekšējās 
izmaksas iespējams novērtēt salīdzinoši viegli, pamatojoties uz faktiskiem datiem, un 
līgumslēdzējām iestādēm vajadzētu ļaut izmantot savu metodiku (kas vēl jāpublicē).

Grozījums Nr. 1241
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādu tiesību aktu un deleģēto aktu saraksts 
ir ietverts XV pielikumā. Saskaņā ar 
89. pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus attiecībā uz šā saraksta 
atjaunināšanu, ja minētie grozījumi ir 
vajadzīgi saistībā ar jauna tiesību akta 
pieņemšanu vai šādu tiesību aktu atcelšanu 
vai grozīšanu.

Šādu tiesību aktu saraksts ir ietverts 
XV pielikumā. Saskaņā ar 89. pantu 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus attiecībā uz šā saraksta 
atjaunināšanu, ja minētie grozījumi ir 
vajadzīgi saistībā ar jauna tiesību akta 
pieņemšanu vai šādu tiesību aktu atcelšanu 
vai grozīšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 1242
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādu tiesību aktu un deleģēto aktu saraksts 
ir ietverts XV pielikumā. Saskaņā ar 
89. pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus attiecībā uz šā saraksta
atjaunināšanu, ja minētie grozījumi ir 
vajadzīgi saistībā ar jauna tiesību akta 
pieņemšanu vai šādu tiesību aktu 
atcelšanu vai grozīšanu.

Šādu tiesību aktu saraksts ir ietverts 
XV pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 1243
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
68. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piešķiršanas ierobežojumi Lēmums par līguma slēgšanas tiesību 
nepiešķiršanu

Or. fr

Grozījums Nr. 1244
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
68. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes nepiešķir līguma 
slēgšanas tiesības pretendentam, kas 
iesniedzis vislabāko piedāvājumu, ja ir 
atbilstība kādam no šiem nosacījumiem:

Līgumslēdzējām iestādēm ir tiesības 
neturpināt publiskā iepirkuma procedūru. 
Iemesli lēmumam par līguma slēgšanas 
tiesību nepiešķiršanu ir jāpamato un 
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jāpaziņo visiem kandidātiem un 
pretendentiem.
Jebkurā gadījumā līgumslēdzējas iestādes 
var nepiešķirt līguma slēgšanas tiesības 
pretendentam, kas iesniedzis vislabāko 
piedāvājumu, ja ir atbilstība kādam no šiem 
nosacījumiem:

Or. fr

Grozījums Nr. 1245
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
69. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

69. pants svītrots
Nepamatoti lēti piedāvājumi
1. Līgumslēdzējas iestādes pieprasa 
ekonomikas dalībniekiem paskaidrot 
piemēroto cenu vai izmaksas, ja ir izpildīti 
visi turpmāk minētie nosacījumi:
a) pieprasītā cena vai izmaksas ir par 
vairāk nekā 50 % zemākas nekā pārējo 
piedāvājumu vidējā cena vai izmaksas;
b) pieprasītā cena vai izmaksas ir par 
vairāk nekā 20 % zemākas nekā otrā 
lētākā piedāvājuma cena vai izmaksas;
c) ir iesniegti vismaz pieci piedāvājumi.
2. Līgumslēdzējas iestādes var šādus 
paskaidrojumus pieprasīt arī, ja 
piedāvājumi šķiet nepamatoti lēti citu 
iemeslu dēļ.
3. Šā panta 1. un 2. punktā minētie 
paskaidrojumi var it sevišķi attiekties uz:
a) to, kādā veidā būvniecības, ražošanas 
vai pakalpojumu sniegšanas procesā 
panāk ietaupījumus;
b) izraudzītajiem tehniskajiem 
risinājumiem vai kādiem īpaši izdevīgiem 
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būvdarbu veikšanas vai preču piegādes, 
vai pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, 
kas ir pieejami pretendentam;
c) pretendenta piedāvāto būvdarbu, 
piegāžu vai pakalpojumu oriģinalitāti;
d) vismaz līdzvērtīgu atbilstību Savienības 
tiesību aktos noteiktajām saistībām 
sociālo un darba tiesību jomā vai vides 
tiesību aktu jomā, vai starptautisko 
sociālo un vides tiesību noteikumu jomā, 
kā uzskaitīts XI pielikumā, vai, ja tādi 
netiek piemēroti, citiem noteikumiem, kas 
nodrošina līdzvērtīgu aizsardzību;
e) pretendenta iespējām saņemt valsts 
atbalstu.
4. Līgumslēdzēja iestāde pārbauda sniegto 
informāciju, apspriežoties ar pretendentu. 
Tā var noraidīt piedāvājumu tikai tad, ja 
liecības nepamato zemo cenas vai izmaksu 
līmeni, ņemot vērā 3. punktā minētos 
elementus. 
Līgumslēdzējas iestādes noraida 
piedāvājumu, ja tās ir konstatējušas, ka 
piedāvājums ir nepamatoti lēts, jo 
neatbilst Savienības tiesību aktos 
noteiktajām saistībām sociālo un darba 
tiesību jomā vai vides jomā, vai 
starptautisko sociālo un vides tiesību 
noteikumiem, kā uzskaitīts XI pielikumā.
5. Ja līgumslēdzēja iestāde konstatē, ka 
piedāvājums ir nepamatoti lēts, jo 
pretendents ir saņēmis valsts atbalstu, 
piedāvājumu šā iemesla dēļ var noraidīt 
tikai pēc apspriešanās ar pretendentu, ja 
pretendents nevar līgumslēdzējas iestādes 
noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka 
attiecīgais atbalsts bija saderīgs ar iekšējo 
tirgu Līguma 107. panta nozīmē. Ja 
līgumslēdzēja iestāde noraida 
piedāvājumu minēto apstākļu dēļ, tā par 
to informē Komisiju.
6. Saskaņā ar 88. pantu dalībvalstis citām 
dalībvalstīm pēc pieprasījuma nodrošina 
visu informāciju, kas saistīta ar liecībām 
un dokumentiem, kuri iesniegti attiecībā 
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uz 3. punktā uzskaitītajiem datiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1246
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzējas iestādes pieprasa 
ekonomikas dalībniekiem paskaidrot 
piemēroto cenu vai izmaksas, ja ir izpildīti 
visi turpmāk minētie nosacījumi:

svītrots

a) pieprasītā cena vai izmaksas ir par 
vairāk nekā 50 % zemākas nekā pārējo 
piedāvājumu vidējā cena vai izmaksas;
b) pieprasītā cena vai izmaksas ir par 
vairāk nekā 20 % zemākas nekā otrā 
lētākā piedāvājuma cena vai izmaksas;
c) ir iesniegti vismaz pieci piedāvājumi.

Or. de

Pamatojums

Spēkā esošās direktīvas redakcijas atjaunošana.

Grozījums Nr. 1247
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzējas iestādes pieprasa 
ekonomikas dalībniekiem paskaidrot 
piemēroto cenu vai izmaksas, ja ir izpildīti 
visi turpmāk minētie nosacījumi:

1. Ja konkrēta līguma gadījumā, ņemot 
vērā sniedzamo pakalpojumu, 
piedāvājumi šķiet nepamatoti lēti, 
līgumslēdzēja iestāde šos piedāvājumus 
drīkst noraidīt tikai pēc tam, kad tā ir 
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rakstveidā pieprasījusi sīkāku informāciju 
par tiem piedāvājuma elementiem, ko tā 
uzskata par būtiskiem.
Šī informācija var jo īpaši attiekties uz:

Or. nl

Grozījums Nr. 1248
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzējas iestādes pieprasa 
ekonomikas dalībniekiem paskaidrot 
piemēroto cenu vai izmaksas, ja ir izpildīti 
visi turpmāk minētie nosacījumi:

1. Līgumslēdzējas iestādes pieprasa 
ekonomikas dalībniekiem paskaidrot 
piemēroto cenu vai izmaksas, ja ir izpildīts 
vismaz viens no šiem nosacījumiem:

Or. en

Pamatojums

Prasība izpildīt visus nosacījumus, lai varētu konstatēt, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts, 
nešķiet atbilstoša. Bieži vien pietiek tikai ar vienu no šīm situācijām, lai varētu secināt, ka 
piedāvājums ir nepamatoti lēts.

Grozījums Nr. 1249
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzējas iestādes pieprasa 
ekonomikas dalībniekiem paskaidrot 
piemēroto cenu vai izmaksas, ja ir izpildīti 
visi turpmāk minētie nosacījumi:

1. Līgumslēdzējas iestādes pieprasa
ekonomikas dalībniekiem paskaidrot 
piemēroto cenu vai izmaksas, ja ir iesniegti 
vismaz pieci piedāvājumi vai arī:

Or. it
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Grozījums Nr. 1250
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzējas iestādes pieprasa 
ekonomikas dalībniekiem paskaidrot 
piemēroto cenu vai izmaksas, ja ir izpildīti 
visi turpmāk minētie nosacījumi:

1. Līgumslēdzējas iestādes pieprasa 
ekonomikas dalībniekiem paskaidrot 
piemēroto cenu vai izmaksas, ja ir izpildīts 
viens no šiem nosacījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 1251
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pieprasītā cena vai izmaksas ir par 
vairāk nekā 50 % zemākas nekā pārējo 
piedāvājumu vidējā cena vai izmaksas;

a) pieprasītā cena vai izmaksas ir par 
vairāk nekā 30 % zemākas nekā pārējo 
piedāvājumu vidējā cena vai izmaksas;

Or. de

Pamatojums

Minimālā summa, par kuru pieprasītā cena vai izmaksas ir zemākas nekā pārējo piedāvājumu 
vidējā cena vai izmaksas, būtu jāsamazina līdz 30 %.

Grozījums Nr. 1252
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pieprasītā cena vai izmaksas ir par 
vairāk nekā 50 % zemākas nekā pārējo 

a) to, kādā veidā būvniecības, ražošanas 
vai pakalpojumu sniegšanas procesā 
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piedāvājumu vidējā cena vai izmaksas; panāk ietaupījumus;

Or. nl

Grozījums Nr. 1253
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pieprasītā cena vai izmaksas ir par 
vairāk nekā 50 % zemākas nekā pārējo 
piedāvājumu vidējā cena vai izmaksas;

a) piedāvājumā norādītā cena vai 
izmaksas ir par vairāk nekā 50 % zemākas 
nekā pārējo piedāvājumu vidējā cena vai 
izmaksas;

Or. en

Grozījums Nr. 1254
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pieprasītā cena vai izmaksas ir par 
vairāk nekā 50 % zemākas nekā pārējo 
piedāvājumu vidējā cena vai izmaksas;

a) pieprasītā cena vai izmaksas ir par 
vairāk nekā 30 % zemākas nekā pārējo 
piedāvājumu vidējā cena vai izmaksas;

Or. fr

Grozījums Nr. 1255
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pieprasītā cena vai izmaksas ir par a) pieprasītā cena vai izmaksas ir par 30 %
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vairāk nekā 50 % zemākas nekā pārējo 
piedāvājumu vidējā cena vai izmaksas;

zemākas nekā pārējo piedāvājumu vidējā 
cena vai izmaksas;

Or. it

Grozījums Nr. 1256
Raffaele Baldassarre

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pieprasītā cena vai izmaksas ir par 
vairāk nekā 50 % zemākas nekā pārējo 
piedāvājumu vidējā cena vai izmaksas;

a) pieprasītā cena vai izmaksas ir par 
vairāk nekā 30 % zemākas nekā pārējo 
piedāvājumu vidējā cena vai izmaksas;

Or. it

Grozījums Nr. 1257
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pieprasītā cena vai izmaksas ir par 
vairāk nekā 50 % zemākas nekā pārējo 
piedāvājumu vidējā cena vai izmaksas;

a) pieprasītā cena vai izmaksas ir par 
vairāk nekā 25 % zemākas nekā pārējo 
piedāvājumu vidējā cena vai izmaksas;

Or. en

Grozījums Nr. 1258
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pieprasītā cena vai izmaksas ir par a) pieprasītā cena vai izmaksas ir par 



PE492.860v01-00 98/158 AM\908713LV.doc

LV

vairāk nekā 50 % zemākas nekā pārējo 
piedāvājumu vidējā cena vai izmaksas;

vairāk nekā 30 % zemākas nekā pārējo 
piedāvājumu vidējā cena vai izmaksas;

Or. en

Pamatojums

Gadījumi, kas atbilst šiem nosacījumiem, ir ārkārtīgi reti. Nosacījumiem jābūt mazāk 
ierobežojošiem, lai varētu sasniegt šā panta mērķi.

Grozījums Nr. 1259
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) piedāvājumā norādītā cena vai 
izmaksas ir par vismaz 40 % zemākas 
nekā cena vai izmaksas, ko pēc pienācīgas 
pārbaudes, ņemot vērā maksājamos 
nodokļus, ir aprēķinājusi līgumslēdzēja 
iestāde;

Or. en

Grozījums Nr. 1260
Raffaele Baldassarre

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pieprasītā cena vai izmaksas ir par 
vairāk nekā 20 % zemākas nekā otrā 
lētākā piedāvājuma cena vai izmaksas;

svītrots

Or. it
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Grozījums Nr. 1261
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pieprasītā cena vai izmaksas ir par 
vairāk nekā 20 % zemākas nekā otrā 
lētākā piedāvājuma cena vai izmaksas;

b) izraudzītajiem tehniskajiem 
risinājumiem un/vai kādiem īpaši 
izdevīgiem būvdarbu veikšanas vai preču 
piegādes, vai pakalpojumu sniegšanas 
apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam;

Or. nl

Grozījums Nr. 1262
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pieprasītā cena vai izmaksas ir par 
vairāk nekā 20 % zemākas nekā otrā lētākā 
piedāvājuma cena vai izmaksas;

b) piedāvājumā norādītā cena vai 
izmaksas ir par vismaz 20 % zemākas nekā 
otrā lētākā piedāvājuma cena vai izmaksas;

Or. en

Grozījums Nr. 1263
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pieprasītā cena vai izmaksas ir par 
vairāk nekā 20 % zemākas nekā otrā lētākā 
piedāvājuma cena vai izmaksas;

b) pieprasītā cena vai izmaksas ir par 
vairāk nekā 10 % zemākas nekā otrā lētākā 
piedāvājuma cena vai izmaksas;

Or. en
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Grozījums Nr. 1264
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Anna 
Maria Corazza Bildt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ir iesniegti vismaz pieci piedāvājumi. svītrots

Or. en

Pamatojums

Prasība, ka, lai varētu konstatēt, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts, jābūt iesniegtiem pieciem 
piedāvājumiem, nešķiet atbilstoša.

Grozījums Nr. 1265
Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ir iesniegti vismaz pieci piedāvājumi. svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 1266
Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ir iesniegti vismaz pieci piedāvājumi. svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 1267
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ir iesniegti vismaz pieci piedāvājumi. c) ir iesniegti vismaz trīs piedāvājumi.

Or. de

Pamatojums

Paskaidrojumi par cenu būtu jāpieprasa, ja ir iesniegti vismaz trīs piedāvājumi.

Grozījums Nr. 1268
Wim van de Camp

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ir iesniegti vismaz pieci piedāvājumi. c) pretendenta piedāvātā projekta 
oriģinalitāti.

Or. nl

Grozījums Nr. 1269
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ir iesniegti vismaz pieci piedāvājumi. c) ir iesniegti vismaz trīs piedāvājumi.

Or. fr
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Grozījums Nr. 1270
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ir iesniegti vismaz pieci piedāvājumi. c) ir iesniegti vismaz trīs piedāvājumi.

Or. en

Pamatojums

Gadījumi, kas atbilst šiem nosacījumiem, ir ārkārtīgi reti. Nosacījumiem jābūt mazāk 
ierobežojošiem, lai varētu sasniegt šā panta mērķi.

Grozījums Nr. 1271
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 1. punkts – ca un cb apakšpunkts (jauni)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) atbilstību darba aizsardzības un darba 
apstākļu noteikumiem, kas ir spēkā 
līguma izpildes vietā;
cb) pretendenta iespējām saņemt valsts 
atbalstu.

Or. nl

Grozījums Nr. 1272
Barbara Weiler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pieprasītā cena ir zemāka par valsts 
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noteikto vai nolīgto minimālo algu kopā 
ar papildu maksājumiem un sociālā 
nodrošinājuma iemaksām.

Or. de

Grozījums Nr. 1273
Barbara Weiler

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzējas iestādes var šādus 
paskaidrojumus pieprasīt arī tad, ja 
piedāvājumi šķiet nepamatoti lēti citu 
iemeslu dēļ.

2. Līgumslēdzējām iestādēm šādi 
paskaidrojumi jāpieprasa arī tad, ja 
piedāvājumi šķiet nepamatoti lēti citu 
iemeslu dēļ.

Or. de

Grozījums Nr. 1274
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzējas iestādes var šādus 
paskaidrojumus pieprasīt arī, ja 
piedāvājumi šķiet nepamatoti lēti citu 
iemeslu dēļ.

2. Līgumslēdzēja iestāde, konsultējoties ar 
pretendentu un ņemot vērā sniegtos 
paskaidrojumus, pārbauda šos 
piedāvājuma elementus.

Or. nl

Grozījums Nr. 1275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

2. Līgumslēdzējas iestādes var šādus 
paskaidrojumus pieprasīt arī, ja 
piedāvājumi šķiet nepamatoti lēti citu 
iemeslu dēļ.

2. Līgumslēdzējas iestādes var arī pieprasīt 
paskaidrojumus par piedāvājumā norādīto 
cenu vai izmaksām, ja ir izpildīti citi 
nosacījumi, nevis 1. punktā minētie, 
piemēram, ja piedāvājumā norādītā cena 
vai izmaksas ir ievērojami zemākas par 
citos piedāvājumos norādītajām cenām 
vai izmaksām vai par līgumslēdzējas 
iestādes aprēķināto cenu vai izmaksām un 
ja pastāv ļoti liela iespēja, ka cena vai 
izmaksas ir nepamatoti zemas.

Or. en

Pamatojums

Līgumslēdzējām iestādēm vajadzētu ļaut pieprasīt paskaidrojumus arī citās situācijas, ne tikai 
1. punktā paredzētajās, lai noteiktu, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts. Turklāt būtu 
ieteicams sniegt dažus šādu papildu gadījumu piemērus.

Grozījums Nr. 1276
Pablo Arias Echeverría

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Līgumslēdzējas iestādes ņem vērā 
darba tiesību ievērošanu tādu 
pakalpojumu iepirkuma procedūrās, kas 
ietver personāla aizstāšanu un tiek sniegti 
ekonomikas nozarēs, kuras uzskata par 
darbietilpīgām un tādām, kas rada zemu 
pievienoto vērtību; piedāvājumus, kuru 
cena ietver darbaspēka izmaksas, kas ir 
zemākas par darba koplīgumos 
norādītajām algām vai par attiecīgajā 
likumā noteikto minimālo algu, uzskata 
par nepamatoti lētiem un nesamērīgiem.

Or. es



AM\908713LV.doc 105/158 PE492.860v01-00

LV

Grozījums Nr. 1277
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. un 2. punktā minētie 
paskaidrojumi var it sevišķi attiekties uz:

3. Ja līgumslēdzēja iestāde konstatē, ka 
piedāvājums ir nepamatoti lēts tādēļ, ka 
pretendents ir saņēmis valsts atbalstu, tad 
minēto piedāvājumu šā viena iemesla dēļ 
var noraidīt tikai pēc apspriešanās ar 
pretendentu, kurš līgumslēdzējas iestādes 
noteiktā pietiekami ilgā termiņā nespēj 
pierādīt attiecīgā atbalsta piešķiršanas 
likumību. Ja līgumslēdzēja iestāde 
noraida piedāvājumu minēto apstākļu dēļ, 
tā par to informē Komisiju.

a) to, kādā veidā būvniecības, ražošanas 
vai pakalpojumu sniegšanas procesā 
panāk ietaupījumus;
b) izraudzītajiem tehniskajiem 
risinājumiem vai kādiem īpaši izdevīgiem 
būvdarbu veikšanas vai preču piegādes, 
vai pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, 
kas ir pieejami pretendentam;
c) pretendenta piedāvāto būvdarbu, 
piegāžu vai pakalpojumu oriģinalitāti;
d) vismaz līdzvērtīgu atbilstību Savienības 
tiesību aktos noteiktajām saistībām 
sociālo un darba tiesību jomā vai vides 
tiesību aktu jomā, vai starptautisko 
sociālo un vides tiesību noteikumu jomā, 
kā uzskaitīts XI pielikumā, vai, ja tādi 
netiek piemēroti, citiem noteikumiem, kas 
nodrošina līdzvērtīgu aizsardzību;
e) pretendenta iespējām saņemt valsts 
atbalstu.

Or. nl
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Pamatojums

Prasība pārbaudīt nepamatoti lētus piedāvājumus palielina gan līgumslēdzēju iestāžu, gan 
uzņēmēju slogu.

Grozījums Nr. 1278
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. un 2. punktā minētie
paskaidrojumi var it sevišķi attiekties uz:

3. Ja konkrēta līguma gadījumā, ņemot 
vērā attiecīgās preces, būvdarbus vai 
pakalpojumus, piedāvājumi šķiet 
nepamatoti lēti, līgumslēdzēja iestāde šos 
piedāvājumus drīkst noraidīt tikai pēc 
tam, kad tā ir rakstveidā pieprasījusi 
sīkāku informāciju par tiem piedāvājuma 
elementiem, ko tā uzskata par būtiskiem.
Attiecīgie paskaidrojumi var it sevišķi 
attiekties uz:

Or. de

Pamatojums

Spēkā esošās direktīvas redakcijas atjaunošana.

Grozījums Nr. 1279
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izraudzītajiem tehniskajiem 
risinājumiem vai kādiem īpaši izdevīgiem 
būvdarbu veikšanas vai preču piegādes, vai 
pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, kas ir 
pieejami pretendentam;

b) izraudzītajiem tehniskajiem 
risinājumiem un/vai kādiem īpaši 
izdevīgiem būvdarbu veikšanas vai preču 
piegādes, vai pakalpojumu sniegšanas 
apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam;
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Or. de

Pamatojums

Spēkā esošās direktīvas redakcijas atjaunošana.

Grozījums Nr. 1280
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) atbilstību Savienības tiesību aktos 
noteiktajām saistībām vides tiesību aktu 
jomā vai prasībām attiecībā uz sociālajiem 
un nodarbinātības apstākļiem, tādiem kā 
darba drošība un veselība, sociālais 
nodrošinājums un darba apstākļi, saskaņā 
ar ES un valstu normatīvajiem un 
administratīvajiem aktiem, šķīrējtiesas 
nolēmumiem, koplīgumiem un 
XI pielikumā uzskaitītajiem starptautisko 
darba tiesību noteikumiem, kas 
piemērojami būvdarbu, piegāžu un 
pakalpojumu līgumu izpildes vietā 
(tostarp pārrobežu situācijās, kad darba 
ņēmēji no vienas dalībvalsts sniedz 
pakalpojumus citā dalībvalstī), vai, ja tādi 
netiek piemēroti, atbilstību citiem 
noteikumiem, kas nodrošina līdzvērtīgu 
aizsardzību;

Or. de

Grozījums Nr. 1281
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

apstākļu noteikumiem, kas ir spēkā vietā, 
kur jāveic būvdarbi, jāsniedz pakalpojumi 
vai jānodrošina piegāde;

Or. de

Pamatojums

Spēkā esošās direktīvas redakcijas atjaunošana.

Grozījums Nr. 1282
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1283
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) vismaz līdzvērtīgu atbilstību Savienības 
tiesību aktos noteiktajām saistībām 

d) atbilstību darba aizsardzības un darba
apstākļu noteikumiem, kas ir spēkā vietā, 
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sociālo un darba tiesību jomā vai vides 
tiesību aktu jomā, vai starptautisko 
sociālo un vides tiesību noteikumu jomā, 
kā uzskaitīts XI pielikumā, vai, ja tādi 
netiek piemēroti, citiem noteikumiem, kas 
nodrošina līdzvērtīgu aizsardzību;

kur jāveic būvdarbi, jāsniedz pakalpojumi 
vai jānodrošina piegāde;

Or. en

Grozījums Nr. 1284
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) vismaz līdzvērtīgu atbilstību Savienības 
tiesību aktos noteiktajām saistībām sociālo 
un darba tiesību jomā vai vides tiesību aktu 
jomā vai arī saistībām attiecībā uz darba 
apstākļiem visā piegādes ķēdē, kur notiek 
ražošanas procesi, kā noteikts valsts darba 
tiesību aktos un starptautiskajās 
konvencijās, kā uzskaitīts XI pielikumā, 
atkarībā no tā, kuri no tiem ir labvēlīgāki 
darba ņēmējiem. Šie noteikumi ietver:
i) visās astoņās SDO pamatkonvencijās 
noteiktos (biedrošanās brīvība un tiesības 
slēgt darba koplīgumu, piespiedu darbs, 
diskriminācija attiecībā uz nodarbinātību 
un profesijām, bērnu darbs);

ii) darba drošību un veselību;
iii) darba laiku;
iv) darba samaksu;
v) sociālo nodrošinājumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 1285
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Līgumslēdzēja iestāde pārbauda sniegto 
informāciju, apspriežoties ar pretendentu. 
Tā var noraidīt piedāvājumu tikai tad, ja 
liecības nepamato zemo cenas vai izmaksu 
līmeni, ņemot vērā 3. punktā minētos 
elementus.

svītrots

Līgumslēdzējas iestādes noraida 
piedāvājumu, ja tās ir konstatējušas, ka 
piedāvājums ir nepamatoti lēts, jo 
neatbilst Savienības tiesību aktos 
noteiktajām saistībām sociālo un darba 
tiesību jomā vai vides jomā, vai 
starptautisko sociālo un vides tiesību 
noteikumiem, kā uzskaitīts XI pielikumā.

Or. de

Pamatojums

Pašreizējās direktīvas teksta atkārtošana.

Grozījums Nr. 1286
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Līgumslēdzēja iestāde pārbauda sniegto 
informāciju, apspriežoties ar pretendentu. 
Tā var noraidīt piedāvājumu tikai tad, ja 
liecības nepamato zemo cenas vai izmaksu 
līmeni, ņemot vērā 3. punktā minētos 
elementus.

4. Līgumslēdzēja iestāde pārbauda sniegto 
informāciju, apspriežoties ar pretendentu.

Or. en
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Grozījums Nr. 1287
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes noraida 
piedāvājumu, ja tās ir konstatējušas, ka 
piedāvājums ir nepamatoti lēts, jo neatbilst 
Savienības tiesību aktos noteiktajām 
saistībām sociālo un darba tiesību jomā vai 
vides jomā, vai starptautisko sociālo un 
vides tiesību noteikumiem, kā uzskaitīts 
XI pielikumā.

Līgumslēdzējas iestādes noraida 
piedāvājumu, ja tās ir konstatējušas, ka 
piedāvājums ir nepamatoti lēts, jo tajā 
norādītā cena vai izmaksas neietver 
produkta ražošanas, pakalpojuma 
sniegšanas vai būvdarbu veikšanas 
izmaksas, kas ir publiskā iepirkuma 
līguma priekšmets, ņemot vērā 
saimnieciskos apstākļus, un īpaši jo 
piedāvājums neatbilst Savienības tiesību 
aktos noteiktajām saistībām sociālo un 
darba tiesību jomā vai vides jomā, vai 
starptautisko sociālo un vides tiesību 
noteikumiem, kā uzskaitīts XI pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Tiesiskās noteiktības labad līgumslēdzējām iestādēm ir saistošs pienākums noraidīt 
piedāvājumu, ja tās konstatē, ka tajā norādītā cena neietver izmaksas, kas radušās 
ekonomikas dalībniekam. Jāuzsver, ka nepamatoti lēti piedāvājumi – īpaši tie, kas negarantē 
tādu izmaksu atgūšanu, kuras saistītas ar produktu ražošanu, pakalpojumu sniegšanu vai 
būvdarbu veikšanu, kas ir publiskā iepirkuma līguma priekšmets – ir viens no galvenajiem 
faktoriem, kas var apdraudēt publiskā iepirkuma līguma izpildi, kaitējot sabiedrības 
interesēm.

Grozījums Nr. 1288
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes noraida Līgumslēdzējas iestādes noraida 
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piedāvājumu, ja tās ir konstatējušas, ka 
piedāvājums ir nepamatoti lēts, jo neatbilst 
Savienības tiesību aktos noteiktajām 
saistībām sociālo un darba tiesību jomā vai 
vides jomā, vai starptautisko sociālo un 
vides tiesību noteikumiem, kā uzskaitīts 
XI pielikumā.

piedāvājumu, ja tās ir konstatējušas, ka 
piedāvājums ir nepamatoti lēts, jo neatbilst 
Savienības tiesību aktos noteiktajām 
saistībām sociālo un darba tiesību jomā, 
datu aizsardzības jomā vai vides jomā, vai 
starptautisko sociālo un vides tiesību 
noteikumiem, kā uzskaitīts XI pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 1289
Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes noraida 
piedāvājumu, ja tās ir konstatējušas, ka 
piedāvājums ir nepamatoti lēts, jo neatbilst 
Savienības tiesību aktos noteiktajām 
saistībām sociālo un darba tiesību jomā vai 
vides jomā, vai starptautisko sociālo un 
vides tiesību noteikumiem, kā uzskaitīts 
XI pielikumā.

Līgumslēdzējas iestādes noraida 
piedāvājumu, ja tās ir konstatējušas, ka 
piedāvājums ir nepamatoti lēts, jo neatbilst 
Savienības tiesību aktos vai valsts tiesību 
aktos noteiktajām saistībām, regulām vai 
citiem saistošiem noteikumiem sociālo un 
darba tiesību jomā vai vides jomā, vai 
starptautisko sociālo un vides tiesību 
noteikumiem, kā uzskaitīts XI pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 1290
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes noraida 
piedāvājumu, ja tās ir konstatējušas, ka 
piedāvājums ir nepamatoti lēts, jo neatbilst 
Savienības tiesību aktos noteiktajām 
saistībām sociālo un darba tiesību jomā vai 
vides jomā, vai starptautisko sociālo un 

Līgumslēdzēji noraida piedāvājumu, ja tie
ir konstatējuši, ka piedāvājums ir 
nepamatoti lēts, jo neatbilst Savienības 
tiesību aktos noteiktajām saistībām sociālo 
un darba tiesību jomā vai vides jomā, vai 
neatbilst saistībām attiecībā uz darba 
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vides tiesību noteikumiem, kā uzskaitīts 
XI pielikumā.

apstākļiem piegādes ķēdē, kā noteikts tās 
valsts tiesību aktos darba tiesību jomā, 
kurā notiek ražošanas process, un 
starptautiskajās konvencijās, kā uzskaitīts 
XI pielikumā, atkarībā no tā, kas ir
labvēlīgāk darbiniekiem.

Šie noteikumi ietver:
a) Starptautiskās Darba organizācijas 
astoņās pamatkonvencijās minētos 
noteikumus (biedrošanās brīvība un 
tiesības vest kolektīvas sarunas, piespiedu 
un obligātais darbs, diskriminācija 
attiecībā uz nodarbinātību un profesijām, 
bērnu darbs);
b) darba drošību un arodveselību;
c) darba laiku;
d) darba samaksu;
e) sociālo nodrošinājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1291
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 4. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpat līgumslēdzējas iestādes noraida 
piedāvājumu, ja tās konstatē, ka minētā 
cena vai izmaksas ir nepamatoti zemas 
attiecībā pret izmaksām, kuras 
pretendentam ir jāsedz, un piedāvājuma 
pieņemšana stiprinātu piedāvājuma 
pozīciju tirgū tādā veidā, kas kropļotu 
konkurenci iekšējā tirgū.

Or. en
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Grozījums Nr. 1292
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja līgumslēdzēja iestāde konstatē, ka 
piedāvājums ir nepamatoti lēts, jo 
pretendents ir saņēmis valsts atbalstu, 
piedāvājumu šā iemesla dēļ var noraidīt 
tikai pēc apspriešanās ar pretendentu, ja 
pretendents nevar līgumslēdzējas iestādes 
noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka 
attiecīgais atbalsts bija saderīgs ar iekšējo 
tirgu Līguma 107. panta nozīmē. Ja 
līgumslēdzēja iestāde noraida piedāvājumu 
minēto apstākļu dēļ, tā par to informē 
Komisiju.

5. Ja līgumslēdzēja iestāde konstatē, ka 
piedāvājums ir nepamatoti lēts, jo 
pretendents ir saņēmis valsts atbalstu, 
piedāvājumu šā iemesla dēļ var noraidīt 
tikai pēc apspriešanās ar pretendentu, ja 
pretendents nevar līgumslēdzējas iestādes 
noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka 
attiecīgais atbalsts tika piešķirts likumīgi. 
Ja līgumslēdzēja iestāde noraida 
piedāvājumu minēto apstākļu dēļ, tā par to 
informē Komisiju.

Or. de

Pamatojums

Pašreizējās direktīvas teksta atkārtošana.

Grozījums Nr. 1293
Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Līgumslēdzējas iestādes automātiski 
izslēdz piedāvājumu, kas piedāvā vairāk 
nekā 50 % atlaidi no visu iesniegto 
piedāvājumu vidējās cenas.

Or. it

Grozījums Nr. 1294
Raffaele Baldassarre
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Direktīvas priekšlikums
69. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Līgumslēdzējas iestādes automātiski 
izslēdz piedāvājumu, kas piedāvā vairāk 
nekā 40 % atlaidi no visu iesniegto 
piedāvājumu vidējās cenas.

Or. it

Grozījums Nr. 1295
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Saskaņā ar 88. pantu dalībvalstis citām 
dalībvalstīm pēc pieprasījuma nodrošina 
visu informāciju, kas saistīta ar liecībām 
un dokumentiem, kuri iesniegti attiecībā 
uz 3. punktā uzskaitītajiem datiem.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Pašreizējās direktīvas teksta atkārtošana.

Grozījums Nr. 1296
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ja pēc pretendenta paskaidrojumu 
pārbaudes līgumslēdzēja iestāde paredz 
pieņemt nepamatoti lētu piedāvājumu, kas 
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ietver piegādes un/vai pakalpojumus, 
kuru izcelsme nav Eiropas Savienība, un 
kurā neietverto piegāžu vai pakalpojumu 
vērtība pārsniedz 50 % no piedāvājumā 
ietverto piegāžu vai pakalpojumu 
kopvērtības, tā attiecīgi rakstiski informē 
visus pārējos pretendentus, tostarp norāda 
iemeslu, kāpēc prasītā cena vai izmaksas 
ir tik nepamatoti zemas.
Līgumslēdzēja iestāde var neizpaust 
informāciju, ja tas traucētu uzturēt 
likumību vai citā veidā būtu pretrunā 
sabiedrības interesēm, varētu kaitēt 
ekonomikas dalībnieku leģitīmajām 
komercinteresēm, valsts vai privātajām, 
vai varētu kaitēt godīgai konkurencei 
ekonomikas dalībnieku starpā.

Or. en

Grozījums Nr. 1297
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
69.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

69.a pants
Nepamatoti lēti piedāvājumi

1. Ja konkrēta līguma gadījumā 
piedāvājums šķiet esam nepamatoti lēts 
salīdzinājumā ar precēm, būvdarbiem vai 
pakalpojumiem, tad līgumslēdzēja iestāde 
pirms iespējamas šā piedāvājuma 
noraidīšanas rakstveidā pieprasa sīkāku 
informāciju par piedāvājuma elementiem, 
ko tā uzskata par būtiskiem. Šī 
informācija var attiekties konkrēti uz 
šādiem elementiem:
a) būvniecības metodes, ražošanas 
procesa vai sniegto pakalpojumu 
ekonomika;
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b) izvēlētie tehniskie risinājumi un/vai 
ārkārtīgi labvēlīgi nosacījumi, kas 
pretendentam ir pieejami būvdarbu 
veikšanai, preču piegādei vai 
pakalpojumu sniegšanai;
c) pretendenta piedāvāto būvdarbu, 
piegāžu vai pakalpojumu savdabība;
d) atbilstība tiem noteikumiem par darba 
drošību un darba apstākļiem, kas ir spēkā 
vietā, kurā jāveic būvdarbi, jāsniedz 
pakalpojumi vai jānodrošina piegāde;
e) pretendenta iespējas saņemt valsts 
atbalstu.
2. Līgumslēdzēja iestāde, apspriežoties ar 
pretendentu, pārbauda šos elementus, 
ņemot vērā sniegtos pierādījumus.
3. Līgumslēdzējas iestādes var šādus 
paskaidrojumus pieprasīt arī, ja 
piedāvājumi šķiet nepamatoti lēti citu 
iemeslu dēļ.
4. Ja līgumslēdzēja iestāde konstatē, ka 
piedāvājuma nepamatotais lētums ir 
izskaidrojams ar pretendenta saņemto 
valsts atbalstu, tad minēto piedāvājumu 
var noraidīt šā viena iemesla dēļ, taču 
tikai pēc apspriešanās ar pretendentu, 
kurš nespēj līgumslēdzējas iestādes
noteiktā pietiekami ilgā termiņā pierādīt 
attiecīgā atbalsta piešķiršanas tiesiskumu. 
Ja līgumslēdzēja iestāde šādos apstākļos 
piedāvājumu noraida, tad tā par to 
informē Komisiju.

Or. en

Pamatojums

Šis ir pašreizējās Direktīvas 2004/18/EK 55. pants – tas nav jāgroza. Formulējums 3. punktā 
ierosināts Direktīvā COM(2011) 896 gala redakcija (68(2)).

Grozījums Nr. 1298
Sergio Gaetano Cofferati
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Direktīvas priekšlikums
69.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

69.a pants
Piedāvājumi, kas attiecas uz trešo valstu 

izcelsmes produktiem
1. Šis pants attiecas uz piedāvājumiem, 
kas ietver to trešo valstu izcelsmes 
produktus, ar kurām Savienība nav 
noslēgusi ne daudzpusējus, ne divpusējus 
nolīgumus, kas nodrošina Savienības 
uzņēmumiem salīdzināmu un efektīvu 
piekļuvi minēto trešo valstu tirgiem. Tas 
neietekmē Kopienas vai tās dalībvalstu 
pienākumus pret trešām valstīm.
2. Līgumslēdzējas iestādes var lūgt 
pretendentiem sniegt informāciju par 
piedāvājumā iekļauto preču un 
pakalpojumu izcelsmi, kā arī to vērtību. 
Ikvienu piegādes līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanai iesniegtu piedāvājumu var 
noraidīt, ja trešo valstu izcelsmes 
produktu vērtība, kā noteikts saskaņā ar 
Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulu 
(EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas 
kodeksa izveidi[1], pārsniedz 50 % no 
piedāvājumā iekļauto produktu vai 
pakalpojumu kopvērtības, kā arī tad, ja 
tiek konstatēti turpmāk minētie apstākļi.
3. Pēc līgumslēdzējas iestādes lūguma, 
Komisija novērtē, vai attiecībā uz 
līgumiem, kuru aprēķinātā vērtība ir 
EUR 5 000 000 vai vairāk (neieskaitot 
pievienotās vērtības nodokli, PVN), ir
jāapstiprina atbrīvojums no līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras 
piedāvājumiem, kas ietver preces vai 
pakalpojumus, kuru izcelsme nav Eiropas 
Savienība, ja preču vai pakalpojumu 
vērtība pārsniedz 50 % no piedāvājumā 
ietverto preču vai pakalpojumu 
kopvērtības un to izcelsme ir valsts, ar 
kuru Eiropas Savienība nav noslēgusi 
starptautisku nolīgumu publiskā 
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iepirkuma jomā, tostarp par tirgus 
piekļuves saistībām, vai ietver preces vai 
pakalpojumus, kuru izcelsme ir valsts, ar 
kuru Eiropas Savienība ir noslēgusi 
nolīgumu, bet attiecībā uz ko nolīgums 
nav piemērojams.
4. Attiecībā uz 3. punktā minētajiem 
līgumiem Komisija pieņem īstenošanas 
aktu par paredzētā atbrīvojuma 
apstiprināšanu. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru.
5. Pieņemot 4. punktā minēto īstenošanas 
aktu, turpmāk minētajos gadījumos 
Komisija apstiprina paredzēto 
atbrīvojumu:
a) ja attiecībā uz precēm un/vai 
pakalpojumiem, kuriem atbrīvojums ir 
ierosināts, starptautiskais nolīgums par 
tirgus piekļuvi publiskā iepirkuma jomā, 
kas noslēgts starp Eiropas Savienību un 
preču un/vai pakalpojumu izcelsmes 
valsti, ietver nepārprotamu tirgus 
piekļuves atrunu, kas pieder Eiropas 
Savienībai;
b) ja a) apakšpunktā minētais nolīgums 
nav noslēgts un trešā valsts īsteno 
ierobežojošus iepirkuma pasākumus, kā 
dēļ tirgū, kas ir atvērts starp Eiropas 
Savienību un attiecīgo trešo valsti, trūkst 
būtiskas abpusējības.
Attiecībā uz b) apakšpunktu pieņem, ka 
būtiska abpusējība trūkst, ja ierobežojošu 
iepirkuma pasākumu dēļ novērojama 
nopietna un regulāra Eiropas Savienības 
ekonomikas dalībnieku, preču un 
pakalpojumu diskriminācija.
Pieņemot īstenošanas aktu saskaņā ar 
6. punktu, Komisija neapstiprina 
paredzētu atbrīvojumu, ja tas ir pretrunā 
tirgus piekļuves saistībām, ko 
starptautiskos nolīgumos uzņēmusies 
Eiropas Savienība.
6. Novērtējot, vai pastāv būtiskas 
abpusējības trūkums, Komisija izvērtē:
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a) cik lielā mērā attiecīgās valsts tiesību 
akti publiskā iepirkuma jomā nodrošina 
pārredzamību atbilstoši starptautiskajiem 
standartiem valsts iepirkuma jomā un 
novērš Eiropas Savienības preču, 
pakalpojumu un ekonomikas dalībnieku 
diskrimināciju;
b) cik lielā mērā valsts iestādes un/vai 
individuālās iepirkuma iestādes 
diskriminē Eiropas Savienības preces, 
pakalpojumus un ekonomikas 
dalībniekus.
7. Līgumus, kas noslēgti ar ekonomikas 
dalībnieku, kurš pārkāpj Komisijas 
īstenošanas aktu noteikumus, kas 
pieņemti atbilstoši 4. punktā minētajam, 
par paredzētu atbrīvojumu, ko paziņojusi 
līgumslēdzēja iestāde, pasludina kā spēkā 
neesošus Direktīvas 2007/66/EK izpratnē.

Or. en

Grozījums Nr. 1299
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp, Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
69.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

69.a pants
Piedāvājumi, kas attiecas uz trešo valstu 

izcelsmes produktiem
1. Šis pants attiecas uz piedāvājumiem, 
kas ietver to trešo valstu izcelsmes 
produktus, ar kurām Savienība nav 
noslēgusi ne daudzpusējus, ne divpusējus 
nolīgumus, kas nodrošina Savienības 
uzņēmumiem salīdzināmu un efektīvu 
piekļuvi minēto trešo valstu tirgiem. Tas 
neietekmē Savienības vai tās dalībvalstu 
pienākumus pret trešām valstīm.
2. Ikvienu piegādes līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanai iesniegtu 
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piedāvājumu var noraidīt, ja trešo valstu 
izcelsmes produktu īpatsvars, kas noteikts 
saskaņā ar Padomes 1992. gada 
12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2913/92 
par Kopienas Muitas kodeksa izveidi[1], 
pārsniedz 50 % no piedāvājumā iekļauto 
produktu vai pakalpojumu kopvērtības. 
Šajā pantā telekomunikāciju tīkla 
aprīkojumā izmantoto programmatūru 
uzskata par produktu.
3. Saskaņā ar otro daļu, ja divi vai vairāki 
piedāvājumi ir līdzvērtīgi, ņemot vērā 
66. pantā noteiktos līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritērijus, priekšroku 
dod piedāvājumiem, ko nevar noraidīt 
saskaņā ar otro punktu. Šajā pantā 
attiecīgo piedāvājumu cenas uzskata par 
līdzvērtīgām, ja cenu starpība nepārsniedz 
3 %.
Piedāvājumam tomēr nedod priekšroku 
saskaņā ar pirmo daļu, ja, to pieņemot, 
līgumslēdzējam ir saistošs pienākums 
iegādāties aprīkojumu, kura tehniskie 
parametri atšķiras no jau izmantota 
aprīkojuma parametriem, tādējādi radot 
nesaderību, tehniskas grūtības 
ekspluatācijā vai apkopē vai nesamērīgas 
izmaksas.
4. Šajā pantā tās trešās valstis, uz kurām 
ar Padomes Lēmumu ir attiecinātas šīs 
Direktīvas noteikumu priekšrocības 
saskaņā ar 1. punktu, neņem vērā, 
nosakot 2. punktā minēto trešo valstu 
izcelsmes produktu īpatsvaru.
5. Komisija, sākot no pirmā gada otrās 
puses pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā, 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
iesniedz ikgadēju ziņojumu par 
panākumiem, kas gūti daudzpusējās vai 
divpusējās sarunās par Savienības 
uzņēmumu piekļuvi trešo valstu tirgiem 
jomās, uz kurām attiecas šī direktīva, par 
visiem rezultātiem, kas gūti šādās 
sarunās, un par visu noslēgto nolīgumu 
praktisko īstenošanu.
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Saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru Eiropas Parlaments un 
Padome var grozīt šā panta noteikumus,
ņemot vērā šādu attīstību.
[1] OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 1300
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
69.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

69.a pants
Piedāvājumi, kas attiecas uz trešo valstu 

izcelsmes produktiem
1. Šis pants attiecas uz piedāvājumiem, 
kas ietver to trešo valstu izcelsmes 
produktus vai pakalpojumus, ar kurām 
Savienība nav noslēgusi ne daudzpusējus, 
ne divpusējus nolīgumus, kas garantētu 
Savienības uzņēmumu samērīgu un 
efektīvu piekļuvi šo trešo valstu tirgiem. 
Tas attiecas arī uz piedāvājumiem, kas 
ietver trešo valstu izcelsmes produktus vai 
pakalpojumus, uz ko attiecas atruna par 
piekļuvi Eiropas tirgum saskaņā ar 
starptautiskiem nolīgumiem par 
publiskiem līgumiem, ko noslēgusi 
Eiropas Savienība (Divpusēji brīvās 
tirdzniecības nolīgumi vai Daudzpusēji 
nolīgumi par valsts iepirkumu). Šajā 
pantā minētais neskar Eiropas Savienības 
vai tās dalībvalstu saistības attiecībā uz 
trešām valstīm.
2. Līgumslēdzējas iestādes lūdz 
pretendentiem sniegt informāciju par 
piedāvājumā iekļauto preču un 
pakalpojumu izcelsmi, kā arī to vērtību; 
apliecinājumus par pretendenta 
godavārdu pieņem kā sākotnējo 
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pierādīšanas līdzekli. Līgumslēdzējs 
jebkurā brīdī procedūras gaitā var lūgt 
iesniegt visu vai daļu nepieciešamās 
dokumentācijas. Var noraidīt ikvienu 
piedāvājumu, kas iesniegts piegādes 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, ja 
trešo valstu izcelsmes produktu vērtība, kā 
noteikts atbilstoši Padomes 1992. gada 
12. oktobra Regulai (EEK) Nr. 2913/92 
par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, 
pārsniedz 50 % no piedāvājumā iekļauto 
produktu vai pakalpojumu kopvērtības. 
Šajā pantā telekomunikāciju tīklu 
aprīkojumā izmantoto programmatūru 
uzskata par produktu.
3. Saskaņā ar otro daļu, ja divi vai vairāki 
piedāvājumi ir līdzvērtīgi, ņemot vērā 
76. pantā noteiktos līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritērijus, priekšroku 
dod piedāvājumiem, ko nevar noraidīt 
saskaņā ar otro punktu. Šajā pantā 
attiecīgo piedāvājumu cenas uzskata par 
līdzvērtīgām, ja cenu starpība nepārsniedz 
3 %.
Piedāvājumam tomēr nedod priekšroku 
saskaņā ar pirmo daļu, ja, to pieņemot, 
līgumslēdzējam ir saistošs pienākums 
iegādāties aprīkojumu, kura tehniskie 
parametri atšķiras no jau izmantota 
aprīkojuma parametriem, tādējādi radot 
nesaderību, tehniskas grūtības 
ekspluatācijā vai apkopē vai nesamērīgas 
izmaksas.
4. Šajā pantā tās trešās valstis, uz kurām 
ar Padomes Lēmumu ir attiecinātas šīs 
Direktīvas noteikumu priekšrocības 
saskaņā ar 1. punktu, neņem vērā, 
nosakot 2. punktā minēto trešo valstu 
izcelsmes produktu un pakalpojumu 
īpatsvaru.
5. Komisija, sākot no pirmā gada otrās 
puses pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā, 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
iesniedz ikgadēju ziņojumu par 
panākumiem, kas gūti daudzpusējās vai 
divpusējās sarunās par Savienības 
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uzņēmumu piekļuvi trešo valstu tirgiem 
jomās, uz kurām attiecas šī direktīva, par 
visiem rezultātiem, kas gūti šādās 
sarunās, un par visu noslēgto nolīgumu 
praktisko īstenošanu.
Saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru Eiropas Parlaments un 
Padome var grozīt šā panta noteikumus, 
ņemot vērā šādu attīstību.

Or. fr

Pamatojums

Gaidot, kamēr tiks pieņemta regula par abpusējību, ir jāsaglabā pašreizējie tiesību aktu 
noteikumi publiskā iepirkuma jomā.

Grozījums Nr. 1301
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
69.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

69.a pants
Ja līgumslēdzēja iestāde paredz pieņemt 
nesamērīgi lētu piedāvājumu, kas ietver 
būvdarbus, piegādi vai pakalpojumus, 
kuru izcelsme nav Eiropas Savienība, un 
kurā neietverto būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu vērtība pārsniedz 50 % no 
piedāvājumā iekļauto būvdarbu, piegāžu 
vai pakalpojumu kopvērtības saskaņā ar 
22.a pantu, līgumslēdzēja iestāde rakstiski 
informē pārējos pretendentus, 
paskaidrojot, kāpēc ierosinātā cena vai 
izmaksas ir nepamatoti zemas.
Automātiski noraida piedāvājumus, kuru 
izcelsme ir trešā valsts, ko nesaista 
starptautisks nolīgums, ja prasītā cena vai 
izmaksas ir vairāk nekā 50 % zemākas par 
pārējo piedāvājumu vidējām izmaksām.

Or. fr
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Grozījums Nr. 1302
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, Constance Le 
Grip

Direktīvas priekšlikums
69.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

69.b pants
Attiecības ar trešām valstīm saistībā ar 

būvdarbu, piegāžu un pakalpojumu 
līgumiem

1. Dalībvalstis informē Komisiju par 
vispārējām grūtībām, kas de jure vai de 
facto radušās to uzņēmumiem, cenšoties 
iegūt pakalpojumu līgumu slēgšanas 
tiesības trešās valstīs, un par ko tie 
ziņojuši.
2. Komisija līdz 2014. gada 31. decembrim 
un turpmāk regulāri ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par brīvas 
piekļuves radīšanu attiecībā uz 
pakalpojumu līgumiem trešās valstīs un 
par panākumiem sarunās ar šīm valstīm 
minētajā jautājumā, jo īpaši saistībā ar 
PTO.
3. Komisija, vēršoties pie attiecīgās trešās 
valsts, cenšas labot situāciju, saistībā ar 
ko tā, pamatojoties uz 2. punktā 
minētajiem ziņojumiem vai citu 
informāciju, konstatē, ka attiecībā uz 
pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanu trešā valsts:
a) nepiešķir Savienības uzņēmumiem 
faktisku piekļuvi, kas līdzvērtīga tai, ko 
Savienība piešķir attiecīgās valsts 
uzņēmumiem; vai
b) nepiešķir Savienības uzņēmumiem 
valsts režīmu vai tādas pašas konkurences 
iespējas, kādas pieejamas attiecīgās valsts 
uzņēmumiem; vai arī
c) piešķir citu trešo valstu uzņēmumiem 
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labvēlīgāku režīmu nekā Savienības 
uzņēmumiem.
4. Dalībvalstis informē Komisiju par 
visām grūtībām, kas de jure vai de facto 
radušās to uzņēmumiem un par ko tie 
ziņojuši, un kas ir radušās XI pielikumā 
uzskaitīto starptautisko noteikumu 
sociālajā un vides jomā neievērošanas dēļ, 
minētajiem uzņēmumiem cenšoties 
nodrošināt līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanu trešās valstīs.
5. Šā panta 3. un 4. punktā minētajos 
apstākļos Komisija jebkurā laikā var 
ierosināt, lai Padome nolemj laika posmā, 
kas jānosaka minētajā lēmumā, atlikt vai 
ierobežot pakalpojumu līgumu slēgšanas 
tiesību piešķiršanu:
a) uzņēmumiem, ko reglamentē attiecīgās 
trešās valsts tiesību akti;
b) uzņēmumiem, kuri saistīti ar a) 
apakšpunktā noteiktajiem uzņēmumiem 
un kuru juridiskā adrese ir Savienībā, bet 
kuriem nav tiešas un faktiskas saiknes ar 
dalībvalsts ekonomiku;
c) uzņēmumiem, kas iesniedz 
piedāvājumus, kuru priekšmets ir 
attiecīgās trešās valsts izcelsmes 
pakalpojumi.
Padome pēc iespējas drīz pieņem lēmumu 
ar kvalificētu balsu vairākumu.
Komisija var ierosināt minētos 
pasākumus pēc savas iniciatīvas vai pēc 
dalībvalsts lūguma.
6. Šis pants neierobežo Savienības tās 
saistības attiecībā pret trešām valstīm, ko 
paredz starptautiski nolīgumi par publisko 
iepirkumu, jo īpaši saistībā ar PTO.

Or. en

Grozījums Nr. 1303
Bernadette Vergnaud
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Direktīvas priekšlikums
69.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

69.b pants
Attiecības ar trešām valstīm saistībā ar 

būvdarbu, piegāžu un pakalpojumu 
līgumiem

1. Dalībvalstis informē Komisiju par 
vispārējām grūtībām, kas de jure vai de 
facto radušās to uzņēmumiem, cenšoties 
iegūt būvdarbu, piegādes un pakalpojumu 
līgumu slēgšanas tiesības trešās valstīs, 
un par ko tie ziņojuši.
2. Komisija periodiski ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par brīvas 
piekļuves radīšanu attiecībā uz būvdarbu, 
piegāžu un pakalpojumu līgumiem trešās 
valstīs un par panākumiem sarunās ar 
šīm valstīm minētajā jautājumā, jo īpaši 
saistībā ar PTO.
3. Komisija, vēršoties pie attiecīgās trešās 
valsts, cenšas labot situāciju, saistībā ar 
ko tā, pamatojoties uz 2. punktā 
minētajiem ziņojumiem vai citu 
informāciju, konstatē, ka attiecībā uz 
būvdarbu, piegāžu un pakalpojumu 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu trešā 
valsts:
a) nepiešķir Savienības uzņēmumiem 
faktisku piekļuvi, kas līdzvērtīga tai, ko 
Savienība piešķir attiecīgās valsts 
uzņēmumiem;
b) nepiešķir Savienības uzņēmumiem 
valsts režīmu vai tādas pašas konkurences 
iespējas, kādas pieejamas attiecīgās valsts 
uzņēmumiem; vai
c) piešķir citu trešo valstu uzņēmumiem 
labvēlīgāku režīmu nekā Savienības 
uzņēmumiem.
4. Dalībvalstis informē Komisiju par 
visām grūtībām, kas de jure vai de facto 
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radušās to uzņēmumiem un par ko tie 
ziņojuši, un kas ir radušās XI pielikumā 
uzskaitīto starptautisko darba tiesību 
normu neievērošanas dēļ, minētajiem 
uzņēmumiem cenšoties nodrošināt 
būvdarbu, piegāžu un pakalpojumu 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu 
trešās valstīs.
5. Šā panta 3. un 4. punktā minētajos 
apstākļos Komisija jebkurā laikā var 
ierosināt, lai Padome nolemj laika posmā, 
kas jānosaka minētajā lēmumā, atlikt vai 
ierobežot būvdarbu, piegāžu un 
pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanu:
a) uzņēmumiem, ko reglamentē attiecīgās 
trešās valsts tiesību akti;
b) uzņēmumiem, kuri saistīti ar a) 
apakšpunktā noteiktajiem uzņēmumiem 
un kuru juridiskā adrese ir Savienībā, bet 
kuriem nav tiešas un faktiskas saiknes ar 
dalībvalsts ekonomiku;
c) uzņēmumiem, kas iesniedz 
piedāvājumus, kuru priekšmets ir 
attiecīgās trešās valsts izcelsmes 
pakalpojumi.
Padome pēc iespējas drīz pieņem lēmumu 
ar kvalificētu balsu vairākumu.
Komisija var ierosināt minētos 
pasākumus pēc savas iniciatīvas vai pēc 
dalībvalsts lūguma.
6. Šis pants neierobežo Savienības tās 
saistības attiecībā pret trešām valstīm, ko 
paredz starptautiski nolīgumi par valsts 
iepirkumu, jo īpaši saistībā ar PTO.

Or. fr

Pamatojums

Gaidot, kamēr tiks pieņemta regula par abpusējību, ir jāsaglabā pašreizējie tiesību aktu 
noteikumi publiskā iepirkuma jomā.
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Grozījums Nr. 1304
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
70. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

70. pants svītrots
Līgumu izpildes nosacījumi
Līgumslēdzējas iestādes var paredzēt 
īpašus nosacījumus attiecībā uz līguma 
izpildi ar noteikumu, ka tie ir norādīti 
iepirkuma izsludināšanas paziņojumā vai 
specifikācijās. Minētie nosacījumi var jo 
īpaši attiekties uz sociālajiem un vides 
apsvērumiem. Tie var arī ietvert prasību, 
ka ekonomikas dalībnieki paredz 
kompensāciju par cenas svārstību izraisīto 
cenas pieauguma risku (riska 
ierobežošana), kas var ievērojami ietekmēt 
līguma izpildi.

Or. de

Pamatojums

Visiem ar iepirkumi nesaistītajiem kritērijiem, kas jāņem vērā līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas procedūrā, jābūt cieši saistītiem ar līguma priekšmetu. Ja līgumslēdzējām 
iestādēm ļaus paredzēt īpašus nosacījumus attiecībā uz līguma izpildi, īpaši attiecībā uz 
sociālajiem un vides apsvērumiem, šīs iestādes varētu atkāpties no 66. pantā minētajiem 
noteikumiem un izvirzītajiem piešķiršanas kritērijiem.

Grozījums Nr. 1305
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
70. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes var paredzēt 
īpašus nosacījumus attiecībā uz līguma 
izpildi ar noteikumu, ka tie ir norādīti 
iepirkuma izsludināšanas paziņojumā vai 

Līgumslēdzējas iestādes var paredzēt 
īpašus nosacījumus, kas ir saistīti ar 
attiecīgā līguma priekšmetu un attiecas uz 
līguma izpildi, ar noteikumu, ka tie ir 
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specifikācijās. Minētie nosacījumi var jo 
īpaši attiekties uz sociālajiem un vides 
apsvērumiem. Tie var arī ietvert prasību, 
ka ekonomikas dalībnieki paredz 
kompensāciju par cenas svārstību izraisīto 
cenas pieauguma risku (riska 
ierobežošana), kas var ievērojami ietekmēt 
līguma izpildi.

norādīti iepirkuma izsludināšanas 
paziņojumā vai specifikācijās. Minētie 
nosacījumi var jo īpaši attiekties uz 
sociālajiem un vides apsvērumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1306
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
70. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes var paredzēt 
īpašus nosacījumus attiecībā uz līguma 
izpildi ar noteikumu, ka tie ir norādīti 
iepirkuma izsludināšanas paziņojumā vai 
specifikācijās. Minētie nosacījumi var jo 
īpaši attiekties uz sociālajiem un vides 
apsvērumiem. Tie var arī ietvert prasību, 
ka ekonomikas dalībnieki paredz 
kompensāciju par cenas svārstību izraisīto 
cenas pieauguma risku (riska 
ierobežošana), kas var ievērojami ietekmēt 
līguma izpildi.

Līgumslēdzējas iestādes var paredzēt 
īpašus nosacījumus attiecībā uz līguma 
izpildi ar noteikumu, ka tie ir norādīti 
iepirkuma izsludināšanas paziņojumā vai 
specifikācijās. Minētie nosacījumi var jo 
īpaši attiekties uz sociālajiem un vides 
apsvērumiem.

Or. de

Pamatojums

Nav šaubu, ka uzņēmumiem ir jāuzņemas risks, kas saistīts ar cenu pieaugumu. 70. panta 
3. punktā minētais rada priekšstatu, ka uzņēmumiem šāds risks būs jāuzņemas tikai tad, ja 
līgumslēdzēja iestāde būs paredzējusi īpašu nosacījumu attiecībā uz līguma izpildi, kā dēļ šis 
jautājums būtu jārisina katrā atsevišķajā iepirkuma procedūrā.

Grozījums Nr. 1307
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Direktīvas priekšlikums
70. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes var paredzēt 
īpašus nosacījumus attiecībā uz līguma 
izpildi ar noteikumu, ka tie ir norādīti 
iepirkuma izsludināšanas paziņojumā vai 
specifikācijās. Minētie nosacījumi var jo 
īpaši attiekties uz sociālajiem un vides
apsvērumiem. Tie var arī ietvert prasību, 
ka ekonomikas dalībnieki paredz 
kompensāciju par cenas svārstību izraisīto 
cenas pieauguma risku (riska 
ierobežošana), kas var ievērojami ietekmēt 
līguma izpildi.

Līgumslēdzējas iestādes var paredzēt 
īpašus nosacījumus attiecībā uz līguma 
izpildi ar noteikumu, ka tie ir norādīti 
iepirkuma izsludināšanas paziņojumā vai 
specifikācijās. Minētie nosacījumi var 
ietvert saimnieciskuma, novatorisma, 
vides vai sociālos apsvērumus. Tie var arī 
ietvert prasību, ka ekonomikas dalībnieki 
paredz kompensāciju par cenas svārstību 
izraisīto cenas pieauguma risku (riska 
ierobežošana), kas var ievērojami ietekmēt 
līguma izpildi. Tomēr šiem īpašajiem 
nosacījumiem jābūt tādiem, kuru dēļ 
nezūd saikne ar līguma priekšmetu.

Or. en

Grozījums Nr. 1308
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
70. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes var paredzēt 
īpašus nosacījumus attiecībā uz līguma 
izpildi ar noteikumu, ka tie ir norādīti 
iepirkuma izsludināšanas paziņojumā vai 
specifikācijās. Minētie nosacījumi var jo 
īpaši attiekties uz sociālajiem un vides 
apsvērumiem. Tie var arī ietvert prasību, 
ka ekonomikas dalībnieki paredz 
kompensāciju par cenas svārstību izraisīto 
cenas pieauguma risku (riska 
ierobežošana), kas var ievērojami ietekmēt 
līguma izpildi.

Līgumslēdzējas iestādes var paredzēt 
īpašus nosacījumus attiecībā uz līguma 
izpildi ar noteikumu, ka tie ir norādīti 
iepirkuma izsludināšanas paziņojumā vai 
specifikācijās. Minētie nosacījumi ietver 
pienākumus attiecībā uz sociālajiem un 
darba apstākļiem, piemēram, arodveselību 
un drošību darbavietā, sociālo 
nodrošinājumu un darba apstākļiem, kā 
noteikts ES un valstu normatīvajos un 
administratīvajos aktos, šķīrējtiesas 
nolēmumā, koplīgumā un līgumos, kā arī 
starptautiskajās darba tiesību normās, kas 
uzskaitītas XI pielikumā, kuras ir spēkā 
vietā, kur tiek veikti būvdarbi, sniegti 
pakalpojumi vai veiktas piegādes; šīs 
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saistības ir attiecināmas arī pārrobežu 
apstākļos, kad vienas dalībvalsts 
strādnieki sniedz pakalpojumus kādā citā 
dalībvalstī. Tie var arī ietvert prasību, ka 
ekonomikas dalībnieki paredz 
kompensāciju par cenas svārstību izraisīto 
cenas pieauguma risku (riska 
ierobežošana), kas var ievērojami ietekmēt 
līguma izpildi.

Or. de

Grozījums Nr. 1309
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
70. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes var paredzēt 
īpašus nosacījumus attiecībā uz līguma 
izpildi ar noteikumu, ka tie ir norādīti 
iepirkuma izsludināšanas paziņojumā vai 
specifikācijās. Minētie nosacījumi var jo 
īpaši attiekties uz sociālajiem un vides 
apsvērumiem. Tie var arī ietvert prasību, 
ka ekonomikas dalībnieki paredz 
kompensāciju par cenas svārstību izraisīto 
cenas pieauguma risku (riska 
ierobežošana), kas var ievērojami ietekmēt 
līguma izpildi.

Līgumslēdzējas iestādes var paredzēt 
īpašus nosacījumus attiecībā uz līguma 
izpildi ar noteikumu, ka tie ir norādīti 
iepirkuma izsludināšanas paziņojumā vai 
specifikācijās. Minētie nosacījumi var 
ietvert sociālos un vides apsvērumus, kā 
arī sociālās aizsardzības, darba 
aizsardzības un darba apstākļu 
apsvērumus, kas ir spēkā vietā, kur 
veicami būvdarbi, sniedzami pakalpojumi 
vai veicamas piegādes, kā noteikts valsts 
tiesību aktos un/vai koplīgumos vai 
starptautiskajās darba tiesību normās, kas 
uzskaitītas XI pielikumā. Tie var arī ietvert 
prasību, ka ekonomikas dalībnieki paredz 
kompensāciju par cenas svārstību izraisīto 
cenas pieauguma risku (riska 
ierobežošana), kas var ievērojami ietekmēt 
līguma izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 1310
Morten Løkkegaard, Jens Rohde



AM\908713LV.doc 133/158 PE492.860v01-00

LV

Direktīvas priekšlikums
70. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes var paredzēt 
īpašus nosacījumus attiecībā uz līguma 
izpildi ar noteikumu, ka tie ir norādīti 
iepirkuma izsludināšanas paziņojumā vai 
specifikācijās. Minētie nosacījumi var jo 
īpaši attiekties uz sociālajiem un vides 
apsvērumiem. Tie var arī ietvert prasību, 
ka ekonomikas dalībnieki paredz 
kompensāciju par cenas svārstību izraisīto 
cenas pieauguma risku (riska 
ierobežošana), kas var ievērojami ietekmēt 
līguma izpildi.

Līgumslēdzējas iestādes var paredzēt 
īpašus nosacījumus attiecībā uz līguma 
izpildi ar noteikumu, ka tie ir norādīti 
iepirkuma izsludināšanas paziņojumā vai 
specifikācijās un ir tieši saistīti ar 
pretendenta nodrošinātajiem būvdarbiem, 
precēm vai pakalpojumiem. Minētie 
nosacījumi var ietvert prasību, ka 
ekonomikas dalībnieki paredz 
kompensāciju par cenas svārstību izraisīto 
cenas pieauguma risku (riska 
ierobežošana), kas var ievērojami ietekmēt 
līguma izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 1311
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
70. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes var paredzēt 
īpašus nosacījumus attiecībā uz līguma 
izpildi ar noteikumu, ka tie ir norādīti 
iepirkuma izsludināšanas paziņojumā vai 
specifikācijās. Minētie nosacījumi var jo 
īpaši attiekties uz sociālajiem un vides 
apsvērumiem. Tie var arī ietvert prasību, 
ka ekonomikas dalībnieki paredz
kompensāciju par cenas svārstību izraisīto
cenas pieauguma risku (riska 
ierobežošana), kas var ievērojami ietekmēt 
līguma izpildi.

1. Līgumslēdzējas iestādes var paredzēt 
īpašus nosacījumus attiecībā uz līguma 
izpildi ar noteikumu, ka tie ir norādīti 
iepirkuma izsludināšanas paziņojumā vai 
specifikācijās.

2. Minētie nosacījumi var jo īpaši attiekties 
uz sociālajiem un vides apsvērumiem.
3. Dalībvalstis var noteikt, ka ekonomikas 
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dalībnieki saņem kompensāciju par cenas 
pieaugumu, ko piedāvājuma iesniegšanas 
brīdī nevarēja paredzēt.

Or. it

Grozījums Nr. 1312
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
70. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes var paredzēt 
īpašus nosacījumus attiecībā uz līguma 
izpildi ar noteikumu, ka tie ir norādīti 
iepirkuma izsludināšanas paziņojumā vai 
specifikācijās. Minētie nosacījumi var jo 
īpaši attiekties uz sociālajiem un vides 
apsvērumiem. Tie var arī ietvert prasību, 
ka ekonomikas dalībnieki paredz 
kompensāciju par cenas svārstību izraisīto 
cenas pieauguma risku (riska 
ierobežošana), kas var ievērojami ietekmēt 
līguma izpildi.

Līgumslēdzējas iestādes var paredzēt 
īpašus nosacījumus attiecībā uz līguma 
izpildi ar noteikumu, ka tie ir norādīti 
iepirkuma izsludināšanas paziņojumā vai 
specifikācijās. Minētie nosacījumi var jo 
īpaši attiekties uz sociālajiem un vides 
apsvērumiem. Tie var arī ietvert prasību, 
ka ekonomikas dalībnieki paredz 
kompensāciju par cenas svārstību izraisīto 
cenas pieauguma risku (izmantojot 
atšķirīgas riska ierobežošanas stratēģijas, 
tostarp cenu pieņemšanas formulas), kas 
var ievērojami ietekmēt līguma izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 1313
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
70. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes var paredzēt 
īpašus nosacījumus attiecībā uz līguma 
izpildi ar noteikumu, ka tie ir norādīti 
iepirkuma izsludināšanas paziņojumā vai 
specifikācijās. Minētie nosacījumi var jo 
īpaši attiekties uz sociālajiem un vides 

Līgumslēdzēji var paredzēt īpašus 
nosacījumus attiecībā uz līguma izpildi ar 
noteikumu, ka tie ir norādīti iepirkuma 
izsludināšanas paziņojumā vai 
specifikācijās. Minētie nosacījumi var jo 
īpaši attiekties uz nenodarbināto personu
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apsvērumiem. Tie var arī ietvert prasību, 
ka ekonomikas dalībnieki paredz 
kompensāciju par cenas svārstību izraisīto 
cenas pieauguma risku (riska 
ierobežošana), kas var ievērojami ietekmēt 
līguma izpildi.

un jauniešu apmācības pasākumiem. Tie 
var arī ietvert prasību, ka ekonomikas 
dalībnieki paredz kompensāciju par cenas 
svārstību izraisīto cenas pieauguma risku 
(riska ierobežošana), kas var ievērojami 
ietekmēt līguma izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 1314
Ádám Kósa

Direktīvas priekšlikums
70. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes var paredzēt 
īpašus nosacījumus attiecībā uz līguma 
izpildi ar noteikumu, ka tie ir norādīti 
iepirkuma izsludināšanas paziņojumā vai 
specifikācijās. Minētie nosacījumi var jo 
īpaši attiekties uz sociālajiem un vides 
apsvērumiem. Tie var arī ietvert prasību, 
ka ekonomikas dalībnieki paredz 
kompensāciju par cenas svārstību izraisīto 
cenas pieauguma risku (riska 
ierobežošana), kas var ievērojami ietekmēt 
līguma izpildi.

Līgumslēdzējas iestādes var paredzēt 
īpašus nosacījumus attiecībā uz līguma 
izpildi ar noteikumu, ka tie ir norādīti 
iepirkuma izsludināšanas paziņojumā vai 
specifikācijās. Minētie nosacījumi var jo 
īpaši attiekties uz sociālajiem un vides 
apsvērumiem, kā minēts 41. apsvērumā. 
Tie var arī ietvert prasību, ka ekonomikas 
dalībnieki paredz kompensāciju par cenas 
svārstību izraisīto cenas pieauguma risku 
(riska ierobežošana), kas var ievērojami 
ietekmēt līguma izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 1315
Mitro Repo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes var noteikt, ka 
līgumā ir jāiekļauj prasības, kas saistītas 
ar darba apstākļiem, kā noteikts ILO 
Konvencijā Nr. 94.
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Or. fi

Grozījums Nr. 1316
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēja iestāde var pieprasīt, lai 
līgumā tiktu iekļautas darba tiesību 
klauzulas Starptautiskās Darba 
organizācijas (ILO) Konvencijas Nr. 94 
izpratnē.

Or. fi

Grozījums Nr. 1317
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
70.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

70.a pants
Saistības attiecībā uz nodokļiem, vides 
aizsardzību, darba aizsardzības 
noteikumiem un darba apstākļiem
1. Līgumslēdzēja iestāde līguma 
dokumentos var norādīt vai dalībvalsts var 
uzlikt tai par pienākumu norādīt 
struktūru vai struktūras, kurās kandidāti 
vai pretendenti var iegūt atbilstīgo 
informāciju par tām saistībām attiecībā uz 
nodokļiem, vides aizsardzību, darba 
aizsardzības noteikumiem un darba 
apstākļiem, kas ir spēkā vietā, kur jāveic 
būvdarbi vai jāsniedz pakalpojumi, un kas 
jāpiemēro uz vietas veicamajiem 
būvdarbiem vai sniedzamajiem 
pakalpojumiem līgumsaistību izpildes 
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laikā.
2. Līgumslēdzēja iestāde, kas sniedz 1. 
punktā minēto informāciju, prasa līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā 
iesaistījušos pretendentus vai kandidātus 
apliecināt to, ka viņi, izstrādājot 
piedāvājumu, ir ņēmuši vērā pienākumus, 
kas saistīti ar darba aizsardzības 
noteikumiem un darba apstākļiem, kuri ir 
spēkā vietā, kur jāveic būvdarbi vai 
jāsniedz pakalpojumi.
3. Dalībvalstis, kuras paredz valsts 
darbinieku aizsardzību modro personu 
statusā (valsts sektorā), var lūgt, lai 
līdzvērtīga aizsardzība tiktu nodrošināta 
ekonomikas dalībnieka darbiniekam, ja 
attiecīgais ekonomikas dalībnieks sniedz 
valsts finansētus pakalpojumus.

Or. en

Pamatojums

Ar nelielām izmaiņām tiek no jauna atkārtots pašreizējās direktīvas par valsts iepirkumu 
(2004/18/EK) 27. pants. Šo nozīmīgo pantu nedrīkst svītrot. Ir jāņem vērā arī modro personu 
aizsardzība dalībvalstīs, kurās šādas tiesības tiek nodrošinātas vai kuras to vēlas.

Grozījums Nr. 1318
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
71. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

71. pants svītrots
Apakšuzņēmēji
1. Līgumslēdzējas iestādes pēc pašu 
iniciatīvas vai saskaņā ar dalībvalsts 
prasībām iepirkuma procedūras 
dokumentos var pieprasīt, lai pretendents 
savā piedāvājumā norādītu tās līguma 
daļas, kuru izpildei tas ir paredzējis slēgt 
apakšuzņēmuma līgumus ar trešām 
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personām, un visus ierosinātos 
apakšuzņēmējus.
2. Dalībvalstis var paredzēt, ka pēc 
apakšuzņēmēja pieprasījuma un ar 
nosacījumu, ka to atļauj līguma būtība, 
līgumslēdzēja iestāde pienākošos 
maksājumus par galvenajam 
darbuzņēmējam sniegtajiem 
pakalpojumiem, piegādēm vai būvdarbiem 
pārskaita tieši apakšuzņēmējam. Šādā 
gadījumā dalībvalstis ievieš atbilstīgus 
mehānismus, kas ļauj galvenajam 
darbuzņēmējam iebilst pret neatbilstīgiem 
maksājumiem. Minētās maksājumu 
metodes kārtību nosaka iepirkuma 
procedūras dokumentos.
3. Šā panta 1.–2. punkts neskar galvenā 
ekonomikas dalībnieka atbildības jomu.

Or. de

Pamatojums

Pretendenta un apakšuzņēmēja attiecības regulē valsts līgumtiesības, kuras nevajadzētu 
mainīt. Šāds noteikums radītu juridisko nenoteiktību, jo apakšuzņēmējs, kurš strādā 
līgumslēdzējas iestādes labā, apmaiņā pret samaksu kļūtu par darbuzņēmēju. Šāds noteikums 
liegtu līgumslēdzējai iestādei ieturēt maksājumu, ja līguma izpilde būtu nepareiza.

Grozījums Nr. 1319
Riikka Manner

Direktīvas priekšlikums
71. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

71. pants svītrots
Apakšuzņēmēji
1. Līgumslēdzējas iestādes pēc pašu 
iniciatīvas vai saskaņā ar dalībvalsts 
prasībām iepirkuma procedūras 
dokumentos var pieprasīt, lai pretendents 
savā piedāvājumā norādītu tās līguma 
daļas, kuru izpildei tas ir paredzējis slēgt 
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apakšuzņēmuma līgumus ar trešām 
personām, un visus ierosinātos 
apakšuzņēmējus.
2. Dalībvalstis var paredzēt, ka pēc 
apakšuzņēmēja pieprasījuma un ar 
nosacījumu, ka to atļauj līguma būtība, 
līgumslēdzēja iestāde pienākošos 
maksājumus par galvenajam 
darbuzņēmējam sniegtajiem 
pakalpojumiem, piegādēm vai būvdarbiem 
pārskaita tieši apakšuzņēmējam. Šādā 
gadījumā dalībvalstis ievieš atbilstīgus 
mehānismus, kas ļauj galvenajam 
darbuzņēmējam iebilst pret neatbilstīgiem 
maksājumiem. Minētās maksājumu 
metodes kārtību nosaka iepirkuma 
procedūras dokumentos.
3. Šā panta 1.–2. punkts neskar galvenā 
ekonomikas dalībnieka atbildības jomu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā galvenais darbuzņēmējs vienmēr ir atbildīgs par visu tā saistību izpildi attiecībā pret 
līgumslēdzēju struktūru, tai nav nekāda iemesla lūgt pretendentu norādīt to līguma daļu, 
kuras izpildi tas varētu uzticēt apakšuzņēmējam. Šādu ierosinājumu nevar īstenot praksē. 
Līgumslēdzēja struktūra nevar noteikt cenu par apakšuzņēmēja attiecīgo pakalpojumu, 
piegādi vai būvdarbiem, jo tas ir galvenā darbuzņēmēja komercnoslēpums.

Grozījums Nr. 1320
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
71. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzējas iestādes pēc pašu 
iniciatīvas vai saskaņā ar dalībvalsts 
prasībām iepirkuma procedūras 
dokumentos var pieprasīt, lai pretendents 
savā piedāvājumā norādītu tās līguma 
daļas, kuru izpildei tas ir paredzējis slēgt 
apakšuzņēmuma līgumus ar trešām 

1. Līgumslēdzējas iestādes iepirkuma 
procedūras dokumentos var pieprasīt, lai 
pretendents savā piedāvājumā norādītu tās 
līguma daļas, kuru izpildei tas ir paredzējis 
slēgt apakšuzņēmuma līgumus ar trešām 
personām, un visus ierosinātos 
apakšuzņēmējus. Ja ir nepieciešamas 
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personām, un visus ierosinātos 
apakšuzņēmējus.

īpašas zināšanas un/vai aprīkojums, 
galvenajam darbuzņēmējam iepirkuma 
līgumā ir jānorāda apakšuzņēmēji.

Or. en

Grozījums Nr. 1321
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
71. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzējas iestādes pēc pašu 
iniciatīvas vai saskaņā ar dalībvalsts
prasībām iepirkuma procedūras 
dokumentos var pieprasīt, lai pretendents 
savā piedāvājumā norādītu tās līguma 
daļas, kuru izpildei tas ir paredzējis slēgt 
apakšuzņēmuma līgumus ar trešām 
personām, un visus ierosinātos 
apakšuzņēmējus.

1. Līgumslēdzējas iestādes iepirkuma 
procedūras dokumentos pieprasa, lai 
pretendents savā piedāvājumā norādītu tās 
līguma daļas, kuru izpildei tas vēlas slēgt 
apakšuzņēmuma līgumus ar trešām 
personām, un visus ierosinātos 
apakšuzņēmējus, sniedzot informāciju par 
apakšuzņēmēju, tostarp norādot tā vārdu 
un uzvārdu vai nosaukumu, 
kontaktinformāciju un likumīgos 
pārstāvjus. Līgumslēdzēja iestāde 
nekavējoties jāinformē par visām 
izmaiņām apakšlīgumu slēgšanas ķēdē.
Ja tiek ierosinātas izmaiņas, tostarp 
apakšlīguma slēgšanas ķēdē tiek iesaistīts 
jauns apakšuzņēmējs, galvenajam 
darbuzņēmējam ir jānorāda tā vārds un 
uzvārds vai nosaukums, 
kontaktinformācija un likumīgie 
pārstāvji. Apakšlīguma slēgšanas ķēdē 
iesaistītie dalībnieki atbilst šās direktīvas 
noteikumiem un piegādes dokumentos 
iekļautajiem nosacījumiem, kā arī 
nodrošina to uzdevumu izpildi, kas saistīti 
ar līgumu, kurš ir līdzvērtīgs tam, kas 
noteikts aicinājumā pieteikties 
konkursam.

Or. fr
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Grozījums Nr. 1322
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
71. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzējas iestādes pēc pašu 
iniciatīvas vai saskaņā ar dalībvalsts 
prasībām iepirkuma procedūras 
dokumentos var pieprasīt, lai pretendents 
savā piedāvājumā norādītu tās līguma 
daļas, kuru izpildei tas ir paredzējis slēgt 
apakšuzņēmuma līgumus ar trešām 
personām, un visus ierosinātos 
apakšuzņēmējus.

1. Līgumslēdzējas iestādes iepirkuma 
procedūras dokumentos pieprasa, lai 
pretendents savā piedāvājumā norādītu tās 
līguma daļas, kuru izpildei tas ir paredzējis 
slēgt apakšuzņēmuma līgumus ar trešām 
personām, un visus ierosinātos 
apakšuzņēmējus, sniedzot informāciju par 
apakšuzņēmēju, tostarp norādot tā vārdu 
un uzvārdu vai nosaukumu, 
kontaktinformāciju un likumīgos 
pārstāvjus.

Jebkādas izmaiņas apakšlīguma slēgšanas 
ķēdē ierosina ekonomikas dalībnieks un 
apstiprina līgumslēdzēja iestāde. Ja 
ierosinātās izmaiņas attiecas arī uz jauna 
apakšuzņēmēja piesaistīšanu, galvenais 
darbuzņēmējs norāda tā vārdu un 
uzvārdu vai nosaukumu, 
kontaktinformāciju un likumīgos 
pārstāvjus.
Visi apakšlīguma slēgšanas ķēdē 
iesaistītie dalībnieki nodrošina šās 
direktīvas noteikumu un iepirkuma 
dokumentos iekļauto nosacījumu izpildi, 
kā arī nodrošina to pienākumu izpildi, kas 
saistīti ar līgumu, kurš ir līdzvērtīgs tam, 
kas noteikts piedāvājumā.

Or. en

Grozījums Nr. 1323
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
71. pants – 1. punkts



PE492.860v01-00 142/158 AM\908713LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzējas iestādes pēc pašu 
iniciatīvas vai saskaņā ar dalībvalsts 
prasībām iepirkuma procedūras 
dokumentos var pieprasīt, lai pretendents 
savā piedāvājumā norādītu tās līguma 
daļas, kuru izpildei tas ir paredzējis slēgt 
apakšuzņēmuma līgumus ar trešām 
personām, un visus ierosinātos 
apakšuzņēmējus.

1. Līgumslēdzējas iestādes pēc pašu 
iniciatīvas vai saskaņā ar dalībvalsts 
prasībām iepirkuma procedūras 
dokumentos pieprasa, lai pretendents savā 
piedāvājumā norādītu tās līguma daļas, 
kuru izpildei tas ir paredzējis slēgt 
apakšuzņēmuma līgumus ar trešām 
personām, un visus ierosinātos 
apakšuzņēmējus, kā arī sniedz informāciju 
par saviem apakšuzņēmējiem, tostarp 
norādot to vārdu un uzvārdu vai 
nosaukumu, kontaktinformāciju un 
likumīgos pārstāvjus. Līgumslēdzēju 
iestādi nekavējoties informē par visām 
izmaiņām apakšlīguma slēgšanas ķēdē, kā 
arī jauniem, piesaistītiem 
apakšuzņēmējiem, tostarp norādot to 
vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, 
kontaktinformāciju un likumīgos 
pārstāvjus.

Or. de

Grozījums Nr. 1324
Phil Prendergast

Direktīvas priekšlikums
71. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzējas iestādes pēc pašu 
iniciatīvas vai saskaņā ar dalībvalsts 
prasībām iepirkuma procedūras 
dokumentos var pieprasīt, lai pretendents 
savā piedāvājumā norādītu tās līguma 
daļas, kuru izpildei tas ir paredzējis slēgt 
apakšuzņēmuma līgumus ar trešām 
personām, un visus ierosinātos 
apakšuzņēmējus.

1. Līgumslēdzējas iestādes pēc pašu 
iniciatīvas vai saskaņā ar dalībvalsts 
prasībām iepirkuma procedūras 
dokumentos var pieprasīt, lai akceptētais 
pretendents savā piedāvājumā norādītu tās 
līguma daļas, kuru izpildei tas ir paredzējis 
slēgt apakšuzņēmuma līgumus ar trešām 
personām, un visus ierosinātos 
apakšuzņēmējus. Līgumslēdzējas iestādes 
var noraidīt apakšuzņēmējus, kas nedod 
pievienoto vērtību vai kuri rada tehnisku, 
juridisku vai finansiālu risku. 
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Līgumslēdzējas iestādes iepirkuma 
procedūras dokumentos var norādīt daļu, 
attiecībā uz ko apakšlīgumu nedrīkst 
slēgt. Šāda ierobežojuma iemesli tiks 
noteikti iepirkuma procedūras 
dokumentos.

Or. en

Grozījums Nr. 1325
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis ierobežo pretendentam 
iespēju slēgt apakšlīgumu ar vairāk nekā 
trim apakšuzņēmējiem pēc kārtas 
publiskā iepirkuma līguma izpildei. 
Līgumslēdzējas iestādes var paredzēt vēl 
citus ierobežojumus apakšlīgumu 
izmantošanai saistībā ar apakšuzņēmēju 
skaitu vai secīgiem apakšuzņēmējiem vai 
attiecībā uz iespējamām izmaiņām 
apakšlīgumu slēgšanas ķēdē, vai var 
paredzēt, ka par nevienu līguma daļu 
nedrīkst slēgt apakšlīgumu ar trešām 
pusēm.

Or. en

Grozījums Nr. 1326
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Iemesli, kāpēc tiek izmantoti 
apakšuzņēmēji, ir jānorāda iepirkuma 
procedūras dokumentos; to pamatā jābūt 
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tehniskiem apsvērumiem un to mērķis 
nedrīkst būt darba izmaksu 
samazināšana.

Or. de

Grozījums Nr. 1327
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Iemesli, kāpēc tiek izmantoti 
apakšuzņēmēji, ir jānorāda iepirkuma 
procedūras dokumentos, stingri pamatojot 
tos ar tehniskiem apsvērumiem un 
neapejot attiecīgos tiesību aktus un 
saistības, kas ir spēkā tai vietā, kur tiks 
veikti būvdarbi, sniegti pakalpojumi un 
veikta piegāde;

Or. en

Grozījums Nr. 1328
Frank Engel, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
71. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var paredzēt, ka pēc 
apakšuzņēmēja pieprasījuma un ar 
nosacījumu, ka to atļauj līguma būtība, 
līgumslēdzēja iestāde pienākošos 
maksājumus par galvenajam 
darbuzņēmējam sniegtajiem 
pakalpojumiem, piegādēm vai būvdarbiem 
pārskaita tieši apakšuzņēmējam. Šādā 
gadījumā dalībvalstis ievieš atbilstīgus 
mehānismus, kas ļauj galvenajam 
darbuzņēmējam iebilst pret neatbilstīgiem 

svītrots
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maksājumiem. Minētās maksājumu 
metodes kārtību nosaka iepirkuma 
procedūras dokumentos.

Or. fr

Grozījums Nr. 1329
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
71. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var paredzēt, ka pēc 
apakšuzņēmēja pieprasījuma un ar 
nosacījumu, ka to atļauj līguma būtība, 
līgumslēdzēja iestāde pienākošos 
maksājumus par galvenajam 
darbuzņēmējam sniegtajiem 
pakalpojumiem, piegādēm vai būvdarbiem 
pārskaita tieši apakšuzņēmējam. Šādā 
gadījumā dalībvalstis ievieš atbilstīgus 
mehānismus, kas ļauj galvenajam 
darbuzņēmējam iebilst pret neatbilstīgiem 
maksājumiem. Minētās maksājumu 
metodes kārtību nosaka iepirkuma 
procedūras dokumentos.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja līgumslēdzēja iestāde veic tiešu maksājumu apakšuzņēmējam, tiek pārkāpts tiesiskais 
princips par brīvību slēgt līgumu un tiek atceltas galvenā piegādātāja saistības attiecībā uz tā 
piegādes ķēdi saistībā ar tā produkta vai pakalpojuma laicīgu un kvalitatīvu nodrošināšanu, 
kam tiek piesaistīts apakšuzņēmējs.

Grozījums Nr. 1330
Heide Rühle

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

2. Dalībvalstis var paredzēt, ka pēc 
apakšuzņēmēja pieprasījuma un ar 
nosacījumu, ka to atļauj līguma būtība, 
līgumslēdzēja iestāde pienākošos 
maksājumus par galvenajam 
darbuzņēmējam sniegtajiem 
pakalpojumiem, piegādēm vai būvdarbiem 
pārskaita tieši apakšuzņēmējam. Šādā 
gadījumā dalībvalstis ievieš atbilstīgus 
mehānismus, kas ļauj galvenajam 
darbuzņēmējam iebilst pret neatbilstīgiem 
maksājumiem. Minētās maksājumu 
metodes kārtību nosaka iepirkuma 
procedūras dokumentos.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Darbuzņēmēja un apakšuzņēmēja attiecības ir līgumtiesību pamatelements. Sakarā ar 
ierosinājumu, var rasties situācijas, kad apakšuzņēmēji centīsies saņemt tiešu maksājumu no 
līgumslēdzējas iestādes, kurai tādējādi tiks laupītas tiesības ieturēt maksājumu no 
darbuzņēmēja sakarā ar spēkā esošiem līguma izpildes iemesliem.

Grozījums Nr. 1331
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
71. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var paredzēt, ka pēc 
apakšuzņēmēja pieprasījuma un ar 
nosacījumu, ka to atļauj līguma būtība, 
līgumslēdzēja iestāde pienākošos 
maksājumus par galvenajam 
darbuzņēmējam sniegtajiem 
pakalpojumiem, piegādēm vai būvdarbiem 
pārskaita tieši apakšuzņēmējam. Šādā 
gadījumā dalībvalstis ievieš atbilstīgus 
mehānismus, kas ļauj galvenajam 
darbuzņēmējam iebilst pret neatbilstīgiem 

svītrots
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maksājumiem. Minētās maksājumu 
metodes kārtību nosaka iepirkuma 
procedūras dokumentos.

Or. de

Grozījums Nr. 1332
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
71. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var paredzēt, ka pēc 
apakšuzņēmēja pieprasījuma un ar 
nosacījumu, ka to atļauj līguma būtība, 
līgumslēdzēja iestāde pienākošos 
maksājumus par galvenajam 
darbuzņēmējam sniegtajiem 
pakalpojumiem, piegādēm vai būvdarbiem 
pārskaita tieši apakšuzņēmējam. Šādā 
gadījumā dalībvalstis ievieš atbilstīgus 
mehānismus, kas ļauj galvenajam 
darbuzņēmējam iebilst pret neatbilstīgiem 
maksājumiem. Minētās maksājumu 
metodes kārtību nosaka iepirkuma 
procedūras dokumentos.

2. Dalībvalstis ierobežo pretendentam 
iespēju slēgt apakšlīgumu publiskā 
iepirkuma līguma izpildei ar vairāk nekā 
trim apakšuzņēmējiem pēc kārtas.

Dalībvalstis paredz, ka pēc apakšuzņēmēja 
pieprasījuma un ar nosacījumu, ka to atļauj 
līguma būtība, līgumslēdzējai iestādei
pienākošie maksājumi par galvenajam 
darbuzņēmējam sniegtajiem 
pakalpojumiem, piegādēm vai būvdarbiem 
ir jāpārskaita tieši apakšuzņēmējam. Šādā 
gadījumā dalībvalstis ievieš atbilstīgus 
mehānismus, kas ļauj galvenajam 
darbuzņēmējam iebilst pret neatbilstīgiem 
maksājumiem. Minētās maksājumu 
metodes kārtība ir jānosaka iepirkuma 
procedūras dokumentos.

Or. fr
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Grozījums Nr. 1333
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
71. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var paredzēt, ka pēc 
apakšuzņēmēja pieprasījuma un ar 
nosacījumu, ka to atļauj līguma būtība, 
līgumslēdzēja iestāde pienākošos 
maksājumus par galvenajam 
darbuzņēmējam sniegtajiem 
pakalpojumiem, piegādēm vai būvdarbiem 
pārskaita tieši apakšuzņēmējam. Šādā 
gadījumā dalībvalstis ievieš atbilstīgus 
mehānismus, kas ļauj galvenajam 
darbuzņēmējam iebilst pret neatbilstīgiem 
maksājumiem. Minētās maksājumu 
metodes kārtību nosaka iepirkuma 
procedūras dokumentos.

2. Dalībvalstis paredz, ka pēc 
apakšuzņēmēja pieprasījuma un ar 
nosacījumu, ka to atļauj līguma būtība, 
līgumslēdzēja iestāde pienākošos 
maksājumus par galvenajam 
darbuzņēmējam sniegtajiem 
pakalpojumiem, piegādēm vai būvdarbiem 
pārskaita tieši apakšuzņēmējam. Šādā 
gadījumā dalībvalstis ievieš atbilstīgus 
mehānismus, kas ļauj galvenajam 
darbuzņēmējam iebilst pret neatbilstīgiem 
maksājumiem. Minētās maksājumu 
metodes kārtību nosaka iepirkuma 
procedūras dokumentos.

Or. de

Grozījums Nr. 1334
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
71. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var paredzēt, ka pēc 
apakšuzņēmēja pieprasījuma un ar 
nosacījumu, ka to atļauj līguma būtība, 
līgumslēdzēja iestāde pienākošos 
maksājumus par galvenajam 
darbuzņēmējam sniegtajiem 
pakalpojumiem, piegādēm vai būvdarbiem 
pārskaita tieši apakšuzņēmējam. Šādā 
gadījumā dalībvalstis ievieš atbilstīgus 
mehānismus, kas ļauj galvenajam 
darbuzņēmējam iebilst pret neatbilstīgiem 
maksājumiem. Minētās maksājumu 
metodes kārtību nosaka iepirkuma 

2. Dalībvalstis savos noteikumos paredz, 
ka pēc apakšuzņēmēja pieprasījuma un ar 
nosacījumu, ka to atļauj līguma būtība, 
līgumslēdzēja iestāde pienākošos 
maksājumus par galvenajam 
darbuzņēmējam sniegtajiem 
pakalpojumiem, piegādēm vai būvdarbiem 
var pārskaitīt tieši apakšuzņēmējam. Šādā 
gadījumā dalībvalstis ievieš atbilstīgus 
mehānismus, kas ļauj galvenajam 
darbuzņēmējam iebilst pret neatbilstīgiem 
maksājumiem. Minētās maksājumu 
metodes kārtību nosaka iepirkuma 
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procedūras dokumentos. procedūras dokumentos.

Or. it

Grozījums Nr. 1335
Raffaele Baldassarre

Direktīvas priekšlikums
71. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var paredzēt, ka pēc 
apakšuzņēmēja pieprasījuma un ar 
nosacījumu, ka to atļauj līguma būtība, 
līgumslēdzēja iestāde pienākošos 
maksājumus par galvenajam 
darbuzņēmējam sniegtajiem 
pakalpojumiem, piegādēm vai būvdarbiem 
pārskaita tieši apakšuzņēmējam. Šādā 
gadījumā dalībvalstis ievieš atbilstīgus 
mehānismus, kas ļauj galvenajam 
darbuzņēmējam iebilst pret neatbilstīgiem 
maksājumiem. Minētās maksājumu 
metodes kārtību nosaka iepirkuma 
procedūras dokumentos.

2. Dalībvalstis savos noteikumos paredz, 
ka pēc apakšuzņēmēja pieprasījuma un ar 
nosacījumu, ka to atļauj līguma būtība, 
līgumslēdzēja iestāde pienākošos 
maksājumus par galvenajam 
darbuzņēmējam sniegtajiem 
pakalpojumiem, piegādēm vai būvdarbiem 
var pārskaitīt tieši apakšuzņēmējam. Šādā 
gadījumā dalībvalstis ievieš atbilstīgus 
mehānismus, kas ļauj galvenajam 
darbuzņēmējam iebilst pret neatbilstīgiem 
maksājumiem. Minētās maksājumu 
metodes kārtību nosaka iepirkuma 
procedūras dokumentos.

Or. it

Grozījums Nr. 1336
Herbert Dorfmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja apakšuzņēmējiem neveic tiešus 
maksājumus, dalībvalstis ievieš 
mehānismus, ar ko nodrošina, ka 
galvenais darbuzņēmējs apakšuzņēmējiem 
neizvirza tādus nosacījumus, kas ir mazāk 
labvēlīgi nekā tie, par kuriem vienojusies 
līgumslēdzēja iestāde un galvenais 
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darbuzņēmējs.

Or. de

Grozījums Nr. 1337
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis var nolemt, ka
līgumslēdzēja iestāde var izslēgt kādu 
piedāvājumā norādītu apakšuzņēmēju, ja:
i) tas neatbilst atlases kritērijiem, kas 
paredzēti piedāvājumam,
ii) tas nespēj pareizi izpildīt savu līguma 
daļu.
Noteikumus par dalību procedūrā un 
apakšuzņēmēja spēju pareizi izpildīt savu 
līguma daļu novērtē samērīgi attiecībā 
pret apakšuzņēmējam piešķirtā līguma 
daļu, pamatojoties uz kvalitatīvas atlases 
kritējiem, kas norādīti 55. un 56. pantā.

Or. en

Pamatojums

Līgumslēdzējām iestādēm ir jābūt lielākām iespējām ietekmēt veiksmīgā pretendenta īstenoto 
apakšlīgumu slēgšanu. Īpaši līgumslēdzējām iestādēm ir jābūt tiesībām pārbaudīt piedāvāto 
apakšuzņēmēju piemērotību un kvalifikāciju. Tāpēc visām prasībām ir jāatbilst 
proporcionalitātes principam.

Grozījums Nr. 1338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs.

Grozījums Nr. 1339
Frank Engel, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
71. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 1340
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
71. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 1341
Sirpa Pietikäinen
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Direktīvas priekšlikums
71. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Šā panta 1.–2. punkts neskar galvenā 
ekonomikas dalībnieka atbildības jomu.
Var pieprasīt, lai līgumslēdzēja iestāde 
prasa, lai apakšuzņēmējs atbilst 
Savienības tiesību aktos noteiktajām 
saistībām sociālajā un darba tiesību jomā 
vai vides tiesību jomā, vai 
starptautiskajiem sociālajiem un vides 
nosacījumiem, kas uzskaitīti 
XI pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 1342
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
71. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Iemesli, kāpēc tiek izmantoti 
apakšuzņēmēji, ir jānosaka līguma 
dokumentos un stingri jāpamato ar 
tehniskiem apsvērumiem. Apakšlīgumus 
nedrīkst slēgt nolūkā apiet attiecīgos 
tiesību aktus un saistības, kas 
attiecināmas uz būvdarbu, pakalpojumu 
un piegāžu nodrošināšanu.
Šā panta 1.–2. punkts neskar projekta 
vadītāja un apakšuzņēmēju atbildības 
jomu.

Dalībvalstīm ir jāizstrādā sistēma, ar ko 
nosaka kopēju un individuālu atbildību 
apakšlīguma slēgšanas ķēdē.

Or. fr
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Grozījums Nr. 1343
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
71. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Darba ņēmējs un kopfondi vai sociālo 
partneru iestādes var uzskatīt, ka 
galvenais darbuzņēmējs un ikviens
pagaidu apakšuzņēmējs papildus 
apakšuzņēmējam vai tā vietā var būt 
atbildīgs kā garantija atbildībai, kas rodas 
saistībā ar apakšuzņēmēja nespēju ievērot 
noteikumus, kas saistīti ar sociālajiem un 
darba apstākļiem, piemēram, arodveselību 
un drošību darbavietā, sociālo 
nodrošinājumu un darba apstākļiem, kā 
noteikts ES un valstu normatīvajos un 
administratīvajos aktos, šķīrējtiesas 
nolēmumā, koplīgumā un līgumos, kā arī 
starptautiskajās darba tiesību normās, kas 
uzskaitītas XI pielikumā, kuras ir spēkā 
vietā, kur tiek veikti būvdarbi, sniegti 
pakalpojumi vai veiktas piegādes; šīs 
saistības ir attiecināmas arī pārrobežu 
apstākļos, kad vienas dalībvalsts 
strādnieki sniedz pakalpojumus kādā citā 
dalībvalstī. Tāpat tas attiecas, 
nepiemērojot citus noteikumus un jo īpaši 
darba devējam neesot tieši vainīgam.

Or. de

Grozījums Nr. 1344
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
71. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Šā panta 1. punkts neskar galvenā 
ekonomikas dalībnieka atbildības jomu.
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Or. de

Grozījums Nr. 1345
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Direktīvas priekšlikums
71. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Šā panta 1.–2. punkts neskar galvenā 
darbuzņēmēja un apakšuzņēmēju
atbildības jomu.

Dalībvalstis izstrādā sistēmu, ar ko 
nosaka kopēju un individuālu atbildību 
apakšlīguma slēgšanas ķēdē.
Galvenais ekonomikas dalībnieks un 
ikviens apakšuzņēmējs, kurš ir iesaistīts 
publiskā iepirkuma līguma izpildē, ir 
kopīgi un individuāli atbildīgs par 
apakšuzņēmēja nespēju ievērot 
noteikumus, kas saistīti ar pamattiesībām, 
veselības un drošības prasībām, 
sociālajām normām un standartiem, 
nodarbinātības un darba apstākļiem, 
veselības un drošības darbavietā 
nosacījumiem, kā arī sociālo 
nodrošinājumu, kā noteikts ES un valstu 
normatīvajos un administratīvajos aktos, 
koplīgumā un līgumos, kā arī 
starptautiskajās darba tiesību normās, kas 
uzskaitītas XI pielikumā, kuras ir spēkā 
vietā, kur tiek veikti būvdarbi, sniegti 
pakalpojumi vai veiktas piegādes.
Dalībvalstis var noteikt stingrākus 
atbilstības noteikumus saskaņā ar valstu 
tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1346
Marc Tarabella
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Direktīvas priekšlikums
71. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Galvenais ekonomikas dalībnieks un 
ikviens apakšuzņēmējs, kurš ir iesaistīts 
valsts līguma izpildē, ir kopīgi un 
individuāli atbildīgs par apakšuzņēmēja 
nespēju ievērot pamattiesības, veselības 
un drošības prasības, sociālās labklājības 
normas un standartus, prasības attiecībā 
uz nodarbinātību un darba apstākļiem, 
veselības un drošības darbavietā 
nosacījumus un sociālā nodrošinājuma 
prasības, kā arī attiecīgos ES noteikumus, 
valstu normatīvos un administratīvos 
aktus, koplīgumus un līgumus, kā arī 
starptautiskos nolīgumus, kas uzskaitīti 
XI pielikumā, kuri ir spēkā vietā, kur tiek 
veikti būvdarbi vai sniegti pakalpojumi, 
vai veikta piegāde.
Šīs saistības ir attiecināmas arī pārrobežu 
apstākļos, kad vienas dalībvalsts 
strādnieki sniedz pakalpojumus kādā citā 
dalībvalstī.
Līgumslēdzēja iestāde līgumā ar galveno 
darbuzņēmēju, kā arī galvenais 
darbuzņēmējs un ikviens pagaidu 
apakšuzņēmējs līgumos ar to 
apakšuzņēmējiem paredz, ka, ja pastāv 
iemesls uzskatīt, ka to tiešais 
apakšuzņēmējs ir pārkāpis pirmajā daļā 
minētos noteikumus, tad tiešais 
apakšuzņēmējs nekavējoties rīkojas, lai 
vērstu situāciju par labu, un, ja tas netiek 
izdarīts, attiecīgais līgums tiek pārtraukts. 
Dalībvalstis var noteikt stingrākus 
atbildības noteikumus saskaņā ar valstu 
tiesību aktiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 1347
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Direktīvas priekšlikums
71. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Līgumslēdzējas iestādes nodrošina, ka 
veiksmīgie pretendenti līguma izpildes 
laikā ir līgumiski saistīti izpildīt obligātos 
tiesiskos, reglamentējošos un 
administratīvos noteikumus, kas ir spēkā 
līguma izpildes dalībvalstī.
Turklāt, ja veiksmīgais pretendents kādas 
būvdarbu daļas veikšanai vai preču vai 
pakalpojumu nodrošināšanai piesaista 
apakšuzņēmēju un ja Tiesa vai cita 
kompetentā iestāde ir secinājusi, ka 
līguma izpildes laikā apakšuzņēmējs nav 
izpildījis pirmajā punktā minētos 
noteikumus, veiksmīgais pretendents 
piemēro iedarbīgas, samērīgas un 
atturošas līgumiskās sankcijas pret 
attiecīgo apakšuzņēmēju(-jiem);
Ja trīs mēnešu laikā pēc Tiesas vai citas 
kompetentās iestādes sākotnējā nolēmuma 
veiksmīgais pretendents neizpilda pirmajā 
un/vai otrajā apakšpunktā minētās 
saistības, līgumslēdzēja iestāde lietu 
nodod Tiesai vai citai kompetentai iestādei 
lēmuma pieņemšanai par atbilstošu 
sankciju piemērošanu.

Or. en

Pamatojums

Šajā ierosinājumā vērā ir ņemtas referenta bažas par piemērojamajiem noteikumiem, kas 
skar galvenā darbuzņēmēja saistības, kā arī šīs saistības attiecībā uz visu piegādes ķēdi, 
vienlaikus nodrošinot arī to, ka jaunie noteikumi ir saskaņā ar līgumu slēgšanas brīvības 
pamatprincipiem un šie pamatprincipi netiek pārkāpti.

Grozījums Nr. 1348
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
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Direktīvas priekšlikums
71. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Publisko iepirkumu līgumu izpildei 
var piesaistīt ne vairāk kā trīs 
apakšuzņēmumus pēc kārtas.

Or. de

Grozījums Nr. 1349
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Līguma grozījumus tā darbības laikā 
neuzskata par būtiskiem, ja preču un 
pakalpojumu izstrādei, kā arī 
jauninājumu veicināšanai ir 
nepieciešama elastīga sadarbība 
līgumslēdzēju pušu starpā.

Or. en

Grozījums Nr. 1350
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
72. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līguma grozījumus tā darbības laikā 
uzskata par būtiskiem 1. punkta nozīmē, 
ja grozījumi ievērojami maina sākotnēji 
noslēgto līgumu. Jebkurā gadījumā, 
neskarot 3. un 4. punktu, grozījumus 
uzskata par būtiskiem, ja ir atbilstība 
kādam no šiem nosacījumiem:

2. Jebkurā gadījumā, neskarot 3. un 
4. punktu, grozījumus uzskata par 
būtiskiem, ja ir atbilstība kādam no šiem 
nosacījumiem:
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Or. fr

Grozījums Nr. 1351
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
72. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līguma grozījumus tā darbības laikā 
uzskata par būtiskiem 1. punkta nozīmē, ja 
grozījumi ievērojami maina sākotnēji 
noslēgto līgumu. Jebkurā gadījumā, 
neskarot 3. un 4. punktu, grozījumus 
uzskata par būtiskiem, ja ir atbilstība 
kādam no šiem nosacījumiem:

2. Līguma grozījumus tā darbības laikā 
uzskata par būtiskiem 1. punkta nozīmē, ja 
grozījumi ievērojami maina sākotnēji 
noslēgto līgumu. Neskarot 3. un 4. punktu, 
grozījumus uzskata par būtiskiem, ja ir 
atbilstība kādam no šiem nosacījumiem:

Or. es


