
AM\908760LV.doc PE492.869v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

2011/0438(COD)

12.7.2012

GROZĪJUMI Nr.
1352 - 1593

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

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par publisko 
iepirkumu

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



PE492.869v01-00 2/165 AM\908760LV.doc

LV

AM_Com_LegReport



AM\908760LV.doc 3/165 PE492.869v01-00

LV

Grozījums Nr. 1352
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
72. pants – 2. punkts – -a un -aa apakšpunkts (jauni)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) grozījums izmaina līguma būtību;
-aa) grozījums ietver līguma partnera 
aizstāšanu;

Or. fr

Pamatojums

Noteikumi, kas attiecas uz līgumu grozījumiem to darbības laikā ir jāpapildina (grozījums, 
kas attiecas uz līguma būtības izmainīšanu, ir būtisks grozījums jebkurā gadījumā) un 
jāprecizē (pašreizējais 3. punkts tika iekļauts 2. punktā, izsakot tā noteikumus vienkāršāk, jo 
jebkurā gadījumā tas attiecas uz būtiskiem grozījumiem).

Grozījums Nr. 1353
Pablo Arias Echeverría

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) grozījums izmaina līguma saimniecisko 
līdzsvaru par labu darbuzņēmējam;

b) grozījums izmaina līguma saimniecisko
līdzsvaru par labu darbuzņēmējam, kā 
noteikts līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas brīdī;

Or. es

Grozījums Nr. 1354
Marc Tarabella
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Direktīvas priekšlikums
72. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) grozījums būtiski paplašina līguma
darbības jomu, lai ietvertu piegādes, 
pakalpojumus vai būvdarbus, kas sākotnēji 
nebija ietverti.

c) grozījums būtiski paplašina līguma
priekšmeta jomu, lai ietvertu piegādes, 
pakalpojumus vai būvdarbus, kas sākotnēji 
nebija ietverti.

Or. fr

Grozījums Nr. 1355
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Līguma partnera aizstāšanu uzskata 
par būtisku grozījumu 1. punkta nozīmē.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Šīs daļas svītrojums ir saskaņā ar iesniegto grozījumu attiecībā uz 72. panta 2. punktu (jauns 
cb) apakšpunkts). Sākotnējā teksta precizējums.

Grozījums Nr. 1356
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr pirmo daļu nepiemēro gadījumā, 
kad pēc uzņēmuma pārstrukturēšanas 
darbībām vai maksātnespējas sākotnējā 
darbuzņēmēja pienākumus kopumā vai 
daļēji pārņem cits ekonomikas dalībnieks, 
kas atbilst sākotnēji noteiktajiem 

Tomēr pirmo daļu nepiemēro gadījumā, 
kad pēc uzņēmuma pārstrukturēšanas 
darbībām vai maksātnespējas sākotnējā 
darbuzņēmēja pienākumus kopumā vai 
daļēji pārņem cits ekonomikas dalībnieks, 
kas atbilst sākotnēji noteiktajiem 
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kvalifikācijas atlases kritērijiem, ar 
nosacījumu, ka tas nerada citus būtiskus 
līguma grozījumus un nav iecerēts ar mērķi 
izvairīties no šīs direktīvas piemērošanas.

kvalifikācijas atlases kritērijiem, ar 
nosacījumu, ka tas nerada citus būtiskus 
līguma grozījumus un nav iecerēts ar mērķi 
izvairīties no šīs direktīvas piemērošanas, 
vai gadījumā, ja līgumslēdzēja iestāde 
pārņem galveno darbuzņēmēju 
parakstītāju statusu saskaņā ar dalībvalsts 
noteikumiem atbilstīgi 71. pantam.

Or. en

Pamatojums

Šā panta 4. un 6. punkts nav saskaņoti un, lai neradītu juridiskas neskaidrības, mums 
jāizmanto 2004/18/EK redakcija, kas līdzīga 6. punktam, un jāsvītro 72. panta 4. punkts.

Grozījums Nr. 1357
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr pirmo daļu nepiemēro gadījumā, 
kad pēc uzņēmuma pārstrukturēšanas 
darbībām vai maksātnespējas sākotnējā 
darbuzņēmēja pienākumus kopumā vai
daļēji pārņem cits ekonomikas dalībnieks, 
kas atbilst sākotnēji noteiktajiem 
kvalifikācijas atlases kritērijiem, ar 
nosacījumu, ka tas nerada citus būtiskus 
līguma grozījumus un nav iecerēts ar mērķi 
izvairīties no šīs direktīvas piemērošanas.

Otrā punkta -aa) apakšpunktu nepiemēro 
gadījumā, kad pēc uzņēmuma 
pārstrukturēšanas darbībām, kapitāla vai 
aktīvu pārejas starp uzņēmumiem, līguma 
partnera pārņemšanas pēc tā
maksātnespējas sākotnējā darbuzņēmēja 
pienākumus kopumā vai daļēji pārņem cits 
ekonomikas dalībnieks, kas atbilst 
sākotnēji noteiktajiem kvalifikācijas atlases 
kritērijiem, ar nosacījumu, ka tas nerada 
citus būtiskus līguma grozījumus un nav 
iecerēts ar mērķi izvairīties no šīs 
direktīvas piemērošanas.

Or. fr

Grozījums Nr. 1358
Pablo Arias Echeverría
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Direktīvas priekšlikums
72. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr pirmo daļu nepiemēro gadījumā, 
kad pēc uzņēmuma pārstrukturēšanas 
darbībām vai maksātnespējas sākotnējā 
darbuzņēmēja pienākumus kopumā vai 
daļēji pārņem cits ekonomikas dalībnieks, 
kas atbilst sākotnēji noteiktajiem 
kvalifikācijas atlases kritērijiem, ar 
nosacījumu, ka tas nerada citus būtiskus 
līguma grozījumus un nav iecerēts ar mērķi 
izvairīties no šīs direktīvas piemērošanas.

Tomēr pirmo daļu nepiemēro gadījumā, 
kad pēc uzņēmuma pārstrukturēšanas 
darbībām vai maksātnespējas, vai 
pamatojoties uz līguma noteikumu,
sākotnējā darbuzņēmēja pienākumus 
kopumā vai daļēji pārņem cits ekonomikas 
dalībnieks, kas atbilst sākotnēji 
noteiktajiem kvalifikācijas atlases 
kritērijiem, ar nosacījumu, ka tas nerada 
citus būtiskus līguma grozījumus un nav 
iecerēts ar mērķi izvairīties no šīs 
direktīvas piemērošanas.

Or. es

Grozījums Nr. 1359
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta pirmā daļa turpmāk neattiecas 
uz gadījumu, ja līguma darbības laikā tiek 
mainīta līgumslēdzēja iestāde.

Or. de

Pamatojums

Līgumos ar ilgāku darbības laiku līgumslēdzējai iestādei var rasties vajadzība spēkā esošo 
līgumu ar darbuzņēmēja piekrišanu nodot jaunai līgumslēdzējai iestādei, piemēram, citam 
uzņēmumam vai meitas uzņēmumam. Tāpēc nedrīkst rasties būtiski grozījumi publiskā 
iepirkuma noteikumos.

Grozījums Nr. 1360
Heide Rühle



AM\908760LV.doc 7/165 PE492.869v01-00

LV

Direktīvas priekšlikums
72. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja grozījuma vērtību var izteikt naudas 
izteiksmē, grozījumu neuzskata par 
būtisku 1. punkta nozīmē, ja tā vērtība 
nepārsniedz 4. pantā noteiktās 
robežvērtības un ir zemāka par 5 % no 
sākotnējā līguma cenas, ar nosacījumu, 
ka grozījums neizmaina līguma vispārējo 
būtību. Ja tiek ieviesti vairāki secīgi 
grozījumi, to novērtē, pamatojoties uz 
secīgo grozījumu kopējo vērtību.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šā panta 4. un 6. punkts nav saskaņoti un, lai neradītu juridiskas neskaidrības, mums 
jāizmanto 2004/18/EK redakcija, kas līdzīga 6. punktam, un jāsvītro 72. panta 4. punkts.

Grozījums Nr. 1361
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
72. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja grozījuma vērtību var izteikt naudas 
izteiksmē, grozījumu neuzskata par būtisku 
1. punkta nozīmē, ja tā vērtība nepārsniedz 
4. pantā noteiktās robežvērtības un ir 
zemāka par 5 % no sākotnējā līguma cenas, 
ar nosacījumu, ka grozījums neizmaina 
līguma vispārējo būtību. Ja tiek ieviesti 
vairāki secīgi grozījumi, to novērtē, 
pamatojoties uz secīgo grozījumu kopējo 
vērtību.

4. Ja grozījuma vērtību var izteikt naudas 
izteiksmē, grozījumu jebkurā gadījumā
neuzskata par būtisku 1. punkta nozīmē, ja 
tā vērtība nepārsniedz 4. pantā noteiktās 
robežvērtības un ir zemāka par 10 % no 
sākotnējā līguma cenas, ar nosacījumu, ka 
grozījums neizmaina līguma vispārējo 
būtību. Ja tiek ieviesti vairāki secīgi 
grozījumi, to novērtē, pamatojoties uz 
secīgo grozījumu kopējo vērtību.

Or. de
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Pamatojums

Līguma grozījuma robežvērtība 5 % apmērā ir pārāk niecīga, jo tādējādi gandrīz katrs 
mazākais grozījums būtu klasificējams kā būtisks grozījums. Jo īpaši valsts būvprojektos šī 
vērtība radītu nesamērīgu birokrātiju. Vērtības paaugstināšana par 10 % praksē ir reālāka.

Grozījums Nr. 1362
Frank Engel, Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
72. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja grozījuma vērtību var izteikt naudas 
izteiksmē, grozījumu neuzskata par būtisku 
1. punkta nozīmē, ja tā vērtība nepārsniedz 
4. pantā noteiktās robežvērtības un ir 
zemāka par 5 % no sākotnējā līguma cenas, 
ar nosacījumu, ka grozījums neizmaina 
līguma vispārējo būtību. Ja tiek ieviesti 
vairāki secīgi grozījumi, to novērtē, 
pamatojoties uz secīgo grozījumu kopējo 
vērtību.

4. Ja grozījuma vērtību var izteikt naudas 
izteiksmē, grozījumu neuzskata par būtisku 
1. punkta nozīmē, ja tā vērtība nepārsniedz 
4. pantā noteiktās robežvērtības un ir 
zemāka par 15 % no sākotnējā līguma 
cenas, ar nosacījumu, ka grozījums 
neizmaina līguma vispārējo būtību. Ja tiek 
ieviesti vairāki secīgi grozījumi, to novērtē, 
pamatojoties uz secīgo grozījumu kopējo 
vērtību.

Or. fr

Grozījums Nr. 1363
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
72. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja grozījuma vērtību var izteikt naudas 
izteiksmē, grozījumu neuzskata par būtisku 
1. punkta nozīmē, ja tā vērtība nepārsniedz 
4. pantā noteiktās robežvērtības un ir 
zemāka par 5 % no sākotnējā līguma cenas, 
ar nosacījumu, ka grozījums neizmaina 
līguma vispārējo būtību. Ja tiek ieviesti 
vairāki secīgi grozījumi, to novērtē, 
pamatojoties uz secīgo grozījumu kopējo 

4. Ja grozījuma vērtību var izteikt naudas
izteiksmē, grozījumu neuzskata par būtisku 
1. punkta nozīmē, ja tā vērtība nepārsniedz 
4. pantā noteiktās robežvērtības vai ir 
zemāka par 10% no sākotnējā līguma 
cenas, ar nosacījumu, ka grozījums 
neizmaina līguma vispārējo būtību. Ja tiek 
ieviesti vairāki secīgi grozījumi, to novērtē, 
pamatojoties uz secīgo grozījumu kopējo 
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vērtību. vērtību.

Or. fr

Grozījums Nr. 1364
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Direktīvas priekšlikums
72. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja grozījuma vērtību var izteikt naudas 
izteiksmē, grozījumu neuzskata par būtisku 
1. punkta nozīmē, ja tā vērtība nepārsniedz 
4. pantā noteiktās robežvērtības un ir 
zemāka par 5 % no sākotnējā līguma cenas, 
ar nosacījumu, ka grozījums neizmaina 
līguma vispārējo būtību. Ja tiek ieviesti 
vairāki secīgi grozījumi, to novērtē, 
pamatojoties uz secīgo grozījumu kopējo 
vērtību.

4. Ja grozījuma vērtību var izteikt naudas 
izteiksmē, grozījumu neuzskata par būtisku 
1. punkta nozīmē, ja tā vērtība ir zemāka 
par 20 % no sākotnējā līguma cenas, ar 
nosacījumu, ka grozījums neizmaina 
līguma vispārējo būtību. Ja tiek ieviesti 
vairāki secīgi grozījumi, to novērtē, 
pamatojoties uz secīgo grozījumu kopējo 
vērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 1365
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
72. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja grozījuma vērtību var izteikt naudas 
izteiksmē, grozījumu neuzskata par būtisku 
1. punkta nozīmē, ja tā vērtība nepārsniedz 
4. pantā noteiktās robežvērtības un ir 
zemāka par 5 % no sākotnējā līguma cenas, 
ar nosacījumu, ka grozījums neizmaina 
līguma vispārējo būtību. Ja tiek ieviesti 
vairāki secīgi grozījumi, to novērtē, 
pamatojoties uz secīgo grozījumu kopējo 
vērtību.

4. Ja grozījuma vērtību var izteikt naudas 
izteiksmē, grozījumu neuzskata par būtisku 
1. punkta nozīmē, ja tā vērtība nepārsniedz 
4. pantā noteiktās robežvērtības un ir 
zemāka par 5 % no sākotnējā līguma
jaunās cenas, ar nosacījumu, ka grozījums 
neizmaina līguma vispārējo būtību. Ja tiek 
ieviesti vairāki secīgi grozījumi, to novērtē, 
pamatojoties uz secīgo grozījumu kopējo 
vērtību.
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Or. fr

Pamatojums

Ņemta vērā sākotnējā līguma jaunā cena, kas šķiet precīzāka atsauce.

Grozījums Nr. 1366
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
72. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja grozījuma vērtību var izteikt naudas 
izteiksmē, grozījumu neuzskata par būtisku 
1. punkta nozīmē, ja tā vērtība nepārsniedz 
4. pantā noteiktās robežvērtības un ir 
zemāka par 5 % no sākotnējā līguma cenas, 
ar nosacījumu, ka grozījums neizmaina 
līguma vispārējo būtību. Ja tiek ieviesti 
vairāki secīgi grozījumi, to novērtē, 
pamatojoties uz secīgo grozījumu kopējo 
vērtību.

4. Ja grozījuma vērtību var izteikt naudas 
izteiksmē, grozījumu neuzskata par būtisku 
1. punkta nozīmē, ja tā vērtība ir zemāka 
par 10 % no sākotnējā līguma cenas, ar 
nosacījumu, ka grozījums neizmaina 
līguma vispārējo būtību. Ja tiek ieviesti 
vairāki secīgi grozījumi, to novērtē, 
pamatojoties uz secīgo grozījumu kopējo 
vērtību.

Or. es

Grozījums Nr. 1367
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
72. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja grozījuma vērtību var izteikt naudas 
izteiksmē, grozījumu neuzskata par būtisku 
1. punkta nozīmē, ja tā vērtība nepārsniedz
4. pantā noteiktās robežvērtības un ir 
zemāka par 5 % no sākotnējā līguma 
cenas, ar nosacījumu, ka grozījums 
neizmaina līguma vispārējo būtību. Ja tiek 
ieviesti vairāki secīgi grozījumi, to novērtē, 
pamatojoties uz secīgo grozījumu kopējo 

4. Ja grozījuma vērtību var izteikt naudas 
izteiksmē, grozījumu neuzskata par būtisku 
1. punkta nozīmē, ja tā vērtība nepārsniedz
20 % no sākotnējā līguma cenas, ar 
nosacījumu, ka grozījums neizmaina 
līguma vispārējo būtību. Ja tiek ieviesti 
vairāki secīgi grozījumi, to novērtē, 
pamatojoties uz secīgo grozījumu kopējo 
vērtību.
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vērtību.

Or. it

Grozījums Nr. 1368
Raffaele Baldassarre

Direktīvas priekšlikums
72. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja grozījuma vērtību var izteikt naudas 
izteiksmē, grozījumu neuzskata par būtisku 
1. punkta nozīmē, ja tā vērtība nepārsniedz
4. pantā noteiktās robežvērtības un ir 
zemāka par 5 % no sākotnējā līguma 
cenas, ar nosacījumu, ka grozījums 
neizmaina līguma vispārējo būtību. Ja tiek 
ieviesti vairāki secīgi grozījumi, to novērtē, 
pamatojoties uz secīgo grozījumu kopējo 
vērtību.

4. Ja grozījuma vērtību var izteikt naudas 
izteiksmē, grozījumu neuzskata par būtisku 
1. punkta nozīmē, ja tā vērtība nepārsniedz
10 % no sākotnējā līguma cenas, ar 
nosacījumu, ka grozījums neizmaina 
līguma vispārējo būtību. Ja tiek ieviesti 
vairāki secīgi grozījumi, to novērtē, 
pamatojoties uz secīgo grozījumu kopējo 
vērtību.

Or. it

Grozījums Nr. 1369
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktīvas priekšlikums
72. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja grozījuma vērtību var izteikt naudas 
izteiksmē, grozījumu neuzskata par būtisku 
1. punkta nozīmē, ja tā vērtība nepārsniedz 
4. pantā noteiktās robežvērtības un ir 
zemāka par 5 % no sākotnējā līguma cenas, 
ar nosacījumu, ka grozījums neizmaina 
līguma vispārējo būtību. Ja tiek ieviesti 
vairāki secīgi grozījumi, to novērtē, 
pamatojoties uz secīgo grozījumu kopējo 
vērtību.

4. Ja grozījuma vērtību var izteikt naudas 
izteiksmē, grozījumu neuzskata par būtisku 
1. punkta nozīmē, ja tā vērtība nepārsniedz 
4. pantā noteiktās robežvērtības un ir 
zemāka par 15 % no sākotnējā līguma 
cenas, ar nosacījumu, ka grozījums 
neizmaina līguma vispārējo būtību. Ja tiek 
ieviesti vairāki secīgi grozījumi, to novērtē, 
pamatojoties uz secīgo grozījumu kopējo 
vērtību.
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Or. en

Pamatojums

Eiropas tiesa 2000. gadā atzina, ka attiecībā uz 10 % palielinājumu nav nepieciešama jauna 
iepirkuma procedūra (5.10.2000., lieta C-337/98, Commission of the European Communities 
v French Republic). Robežvērtības noteikšana 5 % apmērā neļautu veikt nekādas izmaiņas 
līgumos to darbības laikā. Tas radītu problemātiskas sekas attiecībā uz līgumu izpildi. 
Nosakot robežvērtību 15 % apmērā, tiek ņemti vērā risinājumi, ko izstrādājusi valstu un 
Eiropas judikatūra, un mērķis ir novērst iepirkuma noteikumu nepareizu piemērošanu.

Grozījums Nr. 1370
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
72. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja grozījuma vērtību var izteikt naudas 
izteiksmē, grozījumu neuzskata par būtisku 
1. punkta nozīmē, ja tā vērtība nepārsniedz 
4. pantā noteiktās robežvērtības un ir 
zemāka par 5 % no sākotnējā līguma cenas, 
ar nosacījumu, ka grozījums neizmaina 
līguma vispārējo būtību. Ja tiek ieviesti 
vairāki secīgi grozījumi, to novērtē, 
pamatojoties uz secīgo grozījumu kopējo 
vērtību.

4. Ja grozījuma vērtību var izteikt naudas 
izteiksmē, grozījumu neuzskata par būtisku 
1. punkta nozīmē, ja tā vērtība nepārsniedz 
4. pantā noteiktās robežvērtības un ir 
zemāka par 15 % no sākotnējā līguma 
cenas, ar nosacījumu, ka grozījums 
neizmaina līguma vispārējo būtību. Ja tiek 
ieviesti vairāki secīgi grozījumi, to novērtē, 
pamatojoties uz secīgo grozījumu kopējo 
vērtību.

Or. en

Pamatojums

Robežvērtība jāmaina uz 15 %, kas atbilst pašreizējai judikatūrai, lai nodrošinātu manevra 
iespējas līgumslēdzējai iestādei un darbuzņēmējam, ļaujot ņemt vērā mainīgo situāciju.

Grozījums Nr. 1371
Marc Tarabella

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

5. Līguma grozījumus neuzskata par 
būtiskiem 1. punkta nozīmē, ja tie ir 
paredzēti iepirkuma procedūras 
dokumentos skaidrās, precīzās un 
nepārprotamās pārskatīšanas klauzulās vai
kā iespējas. Šādās klauzulās norāda 
iespējamo grozījumu vai iespēju apmēru un 
būtību, kā arī nosacījumus, ar kuriem tās 
var izmantot. Klauzulās neparedz 
grozījumus vai iespējas, kas mainītu 
līguma vispārējo būtību.

5. Līguma grozījumus neuzskata par 
būtiskiem 1. punkta nozīmē, ja tie ir 
paredzēti iepirkuma procedūras 
dokumentos skaidrās, precīzās un 
nepārprotamās pārskatīšanas klauzulās, kā 
iespējas vai arī cenu pārskatīšanas vai 
cenu noteikšanas kārtības klauzulās. 
Šādās klauzulās norāda iespējamo 
grozījumu vai iespēju apmēru un būtību, kā 
arī nosacījumus, ar kuriem tās var 
izmantot. Klauzulās neparedz grozījumus 
vai iespējas, kas mainītu līguma vispārējo 
būtību.

Or. fr

Grozījums Nr. 1372
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
72. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Līguma grozījumus neuzskata par 
būtiskiem 1. punkta nozīmē, ja tie ir 
paredzēti iepirkuma procedūras 
dokumentos skaidrās, precīzās un 
nepārprotamās pārskatīšanas klauzulās vai 
kā iespējas. Šādās klauzulās norāda 
iespējamo grozījumu vai iespēju apmēru un 
būtību, kā arī nosacījumus, ar kuriem tās 
var izmantot. Klauzulās neparedz 
grozījumus vai iespējas, kas mainītu 
līguma vispārējo būtību.

5. Līguma grozījumus neuzskata par 
būtiskiem 1. punkta nozīmē, ja tie ir 
paredzēti iepirkuma procedūras 
dokumentos skaidrās, precīzās un 
nepārprotamās pārskatīšanas klauzulās vai 
kā iespējas, vai ir radušies no tādām 
iepirkuma procedūras dokumentu kļūdām 
vai izlaidumiem, kurus veicinājušas 
līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēji. 
Šādās klauzulās norāda iespējamo 
grozījumu vai iespēju apmēru un būtību, kā 
arī nosacījumus, ar kuriem tās var 
izmantot. Klauzulās neparedz grozījumus 
vai iespējas, kas mainītu līguma vispārējo 
būtību.

Or. es
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Grozījums Nr. 1373
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) cenas pieaugums nepārsniedz 50 % no 
sākotnējā līguma vērtības.

c) cenas pieaugums nepārsniedz 50 % no 
sākotnējā līguma jaunās vērtības.

Or. fr

Pamatojums

Ņemta vērā sākotnējā līguma jaunā cena, kas, šķiet, ir precīzāka atsauce.

Grozījums Nr. 1374
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
72. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Līgumslēdzējas iestādes neizmanto 
līguma grozījumu iespēju šādos 
gadījumos:

7. Līgumslēdzējas iestādes neizmanto 
līguma grozījumu iespēju, ja grozījuma 
nolūks būtu kompensēt cenas pieauguma 
risku, pret kuru darbuzņēmējs ir 
nodrošinājies.

a) ja grozījuma nolūks būtu novērst 
darbuzņēmēja pieļautās nepilnības līguma 
izpildē vai sekas, ko var novērst, 
piemērojot līgumsaistību izpildi;
b) ja grozījuma nolūks būtu kompensēt 
cenas pieauguma risku, pret kuru 
darbuzņēmējs ir nodrošinājies.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz a) apakšpunkta svītrošanu –– tas ir problemātisks, jo neviena līgumslēdzēja 
iestāde nevar viegli nokārtot prasījumus, ko rada nepilnības darbuzņēmēja darbā, lai 
nevajadzētu rīkot jaunu iepirkuma procedūru.
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Grozījums Nr. 1375
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
72. pants – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Līgumslēdzējas iestādes neizmanto
līguma grozījumu iespēju šādos 
gadījumos:

7. Līgumslēdzējas iestādes nevar
atsaukties uz šā panta noteikumiem 
saistībā ar līguma grozījumiem šādos 
gadījumos:

Or. fr

Pamatojums

Precizējums direktīvas priekšlikuma formulējumā, kas ir neskaidrs.

Grozījums Nr. 1376
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
72. pants – 7. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja grozījuma nolūks būtu novērst 
darbuzņēmēja pieļautās nepilnības līguma 
izpildē vai sekas, ko var novērst, 
piemērojot līgumsaistību izpildi;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Sarežģītos projektos būtu aizliegti pragmatiski grozījumi līgumā tā īstenošanas nolūkos. 
Līgumslēdzējai iestādei tiesas ceļā būtu jāpieprasa, lai darbuzņēmējs izpilda atsevišķos 
gadījumos nelietderīgas vai pat tehniski neiespējamas līgumsaistības, kurās līgumslēdzēja 
iestāde saskata trūkumus (un tiek apstrīdēta darbuzņēmēja darbība). Tas radītu tiesisko 
nedrošību un ieilgušu izpildi.
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Grozījums Nr. 1377
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
73. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka līgumslēdzējām 
iestādēm saskaņā nosacījumiem valsts 
tiesību aktos, ko piemēro attiecībā uz 
līgumiem, ir iespēja izbeigt publisku 
līgumu tā darbības laikā, ja ir izpildīts kāds 
no šiem nosacījumiem:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
līgumslēdzējām iestādēm saskaņā 
nosacījumiem valsts tiesību aktos, ko 
piemēro attiecībā uz līgumiem, ir iespēja 
izbeigt publisku līgumu tā darbības laikā, 
ja ir izpildīts kāds no šiem nosacījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 1378
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
73. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka līgumslēdzējām 
iestādēm saskaņā ar nosacījumiem valsts 
tiesību aktos, ko piemēro attiecībā uz 
līgumiem, ir iespēja izbeigt publisku 
līgumu tā darbības laikā, ja ir izpildīts kāds 
no šiem nosacījumiem:

Dalībvalstis nodrošina valstu līgumus 
regulējošo noteikumu ievērošanu, 
izbeidzot valsts iepirkuma līgumus. 
Dalībvalstis, dodot līgumslēdzējām 
iestādēm saskaņā ar nosacījumiem valsts 
tiesību aktos, ko piemēro attiecībā uz 
līgumiem, iespēju izbeigt publisku līgumu 
tā darbības laikā var pieprasīt, lai tiktu
izpildīts kāds no šiem nosacījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 1379
Philippe Juvin

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

a) vairs nav piemērojami 11. pantā 
paredzētie izņēmumi, jo juridiskajā 
personā, kam piešķirtas līguma slēgšanas 
tiesības saskaņā ar 11. panta 4. punktu, ir 
privāta līdzdalība;

a) vairs nav piemērojami 11. pantā 
paredzētie izņēmumi, jo juridiskajā 
personā, kam piešķirtas līguma slēgšanas 
tiesības saskaņā ar 11. pantu, ir privāta 
līdzdalība;

Or. fr

Pamatojums

Nav pamatoti šo noteikumu par publisko līgumu izbeigšanu attiecināt tikai uz horizontālās 
sadarbības līgumiem (11. panta 4. punkts). To vajadzētu attiecināt uz visiem 11. pantā 
minētajiem gadījumiem (iekšējie, kopīgi iekšējie).

Grozījums Nr. 1380
Pablo Arias Echeverría

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) līguma grozījums ir jauna piešķiršana 
72. panta nozīmē;

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 1381
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Eiropas Savienības Tiesa saskaņā ar 
Līguma 258. pantā noteikto procedūru ir 
konstatējusi, ka dalībvalsts nav pildījusi 
savas Līgumos paredzētās saistības, jo šīs 
dalībvalsts līgumslēdzēja iestāde ir 

svītrots
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attiecīgo līgumu piešķīrusi, nenodrošinot 
atbilstību Līgumos un šajā direktīvā 
noteiktajām saistībām.

Or. en

Grozījums Nr. 1382
Pablo Arias Echeverría

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Eiropas Savienības Tiesa saskaņā ar 
Līguma 258. pantā noteikto procedūru ir 
konstatējusi, ka dalībvalsts nav pildījusi 
savas Līgumos paredzētās saistības, jo šīs 
dalībvalsts līgumslēdzēja iestāde ir 
attiecīgo līgumu piešķīrusi, nenodrošinot 
atbilstību Līgumos un šajā direktīvā 
noteiktajām saistībām.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 1383
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Eiropas Savienības Tiesa saskaņā ar 
Līguma 258. pantā noteikto procedūru ir 
konstatējusi, ka dalībvalsts nav pildījusi 
savas Līgumos paredzētās saistības, jo šīs 
dalībvalsts līgumslēdzēja iestāde ir 
attiecīgo līgumu piešķīrusi, nenodrošinot 
atbilstību Līgumos un šajā direktīvā 
noteiktajām saistībām.

c) Eiropas Savienības Tiesa saskaņā ar 
Līguma 258. pantā noteikto procedūru ir 
konstatējusi, ka dalībvalsts nav pildījusi 
savas Līgumos paredzētās saistības, jo šīs 
dalībvalsts līgumslēdzēja iestāde ir 
attiecīgo līgumu piešķīrusi, nenodrošinot 
atbilstību Līgumos un šajā direktīvā 
noteiktajām saistībām. Darbuzņēmējs, kas 
nebija informēts par līgumslēdzējas 
iestādes likumpārkāpumu, var pieprasīt 
kompensāciju par zaudējumiem, kuri tam 
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radušies uzteikuma dēļ.

Or. de

Pamatojums

Darbuzņēmējs, kas nebija informēts par līgumslēdzējas iestādes likumpārkāpumu, var 
pieprasīt kompensāciju par līguma priekšmeta ietvaros veikto piemērošanu vai tam radītajiem 
zaudējumiem.

Grozījums Nr. 1384
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja turpmākās izmaiņas, ko pretendents 
nevar kontrolēt, padara publisku līgumu 
neizpildāmu, izņemot piesaisti 
nesamērīgiem ieguldījumiem, dalībvalstis 
nodrošina, lai pretendenti saskaņā ar 
nosacījumiem, kas paredzēti 
piemērojamajos valstu līgumu 
regulēšanas noteikumos, varētu:
a) pieprasīt kompensāciju par jebkuru 
papildu pakalpojumu, kas nepieciešams 
līguma izpildei;
b) prasīt līguma izbeigšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1385
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja līguma partneris nav pieļāvis kļūdu, 
dalībvalsts nodrošina tiesības uz 
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kompensāciju, kad līgumslēdzēja iestāde
nolemj izbeigt publisku līgumu tā 
darbības laikā vai tai ir šādi jārīkojas.

Or. en

Grozījums Nr. 1386
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
73.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

73.a pants
Dalībvalstīm ir plaša rīcības brīvība 
pakalpojumu sniedzēja atlases 
organizatoriskajā izveidē veidā, kāds tām 
liekas vislietderīgākais; tās var izvēlēties 
sniegt sociālos pakalpojumus un citus 
konkrētus pakalpojumus pašas vai 
organizēt to sniegšanu citā veidā, kas 
neietver publisko iepirkumu līgumu 
slēgšanu, ja vien šāda sistēma nodrošina, 
ka tiek ievēroti pārredzamības un 
nediskriminācijas principi.

Or. de

Grozījums Nr. 1387
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
73.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

73.a pants
Līguma saturiska pārkāpuma gadījumā 
un, ja ekonomikas dalībnieks nespēj 
izpildīt savus līgumā paredzētos 
pienākumus, valsts iestādēm ir jānosaka 
un jāpiemēro sankcijas saistībā ar līguma 
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tirgus vērtību, lai efektīvi aizkavētu 
līguma apšaubīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1388
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
73.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

73.a pants
Līguma izpildes uzraudzība un neizpildes

reģistrs
1. Līgumslēdzējas iestādes var uzraudzīt 
darbuzņēmēja, kam piešķirtas līguma 
slēgšanas tiesības, darbību un attiecīgos 
posmos līguma darbības laikā veikt 
darbības novērtējumu, izmantojot metodi, 
kas pamatojas uz objektīviem un 
izmērāmiem kritērijiem un ko piemēro 
sistemātiski, konsekventi un pārskatāmi. 
Par jebkuru darbības novērtējumu 
jāpaziņo attiecīgam darbuzņēmējam, 
dodot viņam iespēju pamatotā laika 
posmā iebilst pret secinājumiem un 
saņemt tiesisko aizsardzību.
2. Ja novērtējums ir veikts saskaņā ar 
1. punktu un ekonomikas dalībnieks vai 
apakšuzņēmējs, ko šim līgumam 
izraudzījis ekonomikas dalībnieks, ir atzīts 
par tādu, kurš pieļāvis būtiskas vai 
pastāvīgas nepilnības, izpildot jebkuru 
būtisku līgumā paredzētu prasību, un 
ekonomikas dalībnieks nav iebildis pret 
secinājumiem vai ekonomikas dalībnieka 
iebildumi nav atzīti par pamatotiem, 
izskatot tiesiskās aizsardzības 
pieprasījumu, līgumslēdzēja iestāde 
informē par šo faktu uzraudzības un 
administratīvās iestādes un sniedz tām 
nepieciešamo informāciju par šo 
novērtējumu, kā norādīts 84. un 
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88. pantā.
3. Šādā gadījumā ekonomikas dalībnieks 
tiek iekļauts oficiālā neizpildes reģistrā, 
ko pārvalda uzraudzības un 
administratīvās iestādes, kā norādīts 84. 
un 88. pantā.
4. Dalībvalstis nodrošina, lai 
līgumslēdzējas iestādes varētu viegli 
pārbaudīt oficiālos neizpildes reģistrus un 
saņemt informāciju un palīdzību attiecībā 
uz šā panta piemērošanu no uzraudzības 
un administratīvajām iestādēm, kā 
norādīts 84., 87. un 88. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 1389
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
74. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

74. pants svītrots
Sociālo un citu īpašu pakalpojumu 

līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana

Šīs direktīvas XVI pielikumā uzskaitītos 
sociālo un citu īpašu pakalpojumu 
līgumus piešķir saskaņā ar šo nodaļu, ja 
līgumu vērtība atbilst 4. panta 
d) apakšpunktā norādītajai robežvērtībai.

Or. da

Grozījums Nr. 1390
Frank Engel, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
74. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

74. pants svītrots
Sociālo un citu īpašu pakalpojumu 

līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana
Šīs direktīvas XVI pielikumā uzskaitītos 
sociālo un citu īpašu pakalpojumu 
līgumus piešķir saskaņā ar šo nodaļu, ja 
līgumu vērtība atbilst 4. panta 
d) apakšpunktā norādītajai robežvērtībai.

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar A un B pakalpojumu nošķiršanas atkārtotu ieviešanu.

Grozījums Nr. 1391
Rosa Estaràs Ferragut

Direktīvas priekšlikums
74. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sociālo un citu īpašu pakalpojumu līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršana

Dalība sociālajos un citu īpašu 
pakalpojumu līgumos un šo līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršana

Or. es

Grozījums Nr. 1392
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
74. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas XVI pielikumā uzskaitītos 
sociālo un citu īpašu pakalpojumu līgumus 
piešķir saskaņā ar šo nodaļu, ja līgumu 
vērtība atbilst 4. panta d) apakšpunktā 

Šīs direktīvas XVI pielikumā uzskaitītos 
sociālo un citu īpašu pakalpojumu
publiskos līgumus piešķir saskaņā ar šo 
nodaļu, ja līgumu vērtība atbilst 4. panta 
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norādītajai robežvērtībai. d) apakšpunktā norādītajai robežvērtībai.

Or. en

Pamatojums

Jāizprot saistībā ar grozījumiem, kas paredz kompromisu par sociālajiem un citiem īpašajiem 
pakalpojumiem, lai nebūtu jāatkārto B daļas pakalpojumi un jāsvītro šī iedaļa.

Grozījums Nr. 1393
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
74. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas XVI pielikumā uzskaitītos 
sociālo un citu īpašu pakalpojumu līgumus 
piešķir saskaņā ar šo nodaļu, ja līgumu 
vērtība atbilst 4. panta d) apakšpunktā 
norādītajai robežvērtībai.

Šīs direktīvas XVI pielikuma B daļā
uzskaitītos sociālo un citu īpašu 
pakalpojumu līgumus piešķir saskaņā ar šo 
nodaļu, ja līgumu vērtība atbilst 4. panta 
d) apakšpunktā norādītajai robežvērtībai.

Or. fr

Grozījums Nr. 1394
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
74. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas XVI pielikumā uzskaitītos 
sociālo un citu īpašu pakalpojumu līgumus 
piešķir saskaņā ar šo nodaļu, ja līgumu 
vērtība atbilst 4. panta d) apakšpunktā 
norādītajai robežvērtībai.

Neskarot dalībvalstu un/vai līgumslēdzēju 
iestāžu tiesības sniegt sociālos un citus 
īpašus pakalpojumus, kā arī organizēt tos 
veidā, kas neietver publiskā iepirkuma 
procedūru, šīs direktīvas XVI pielikumā 
uzskaitītos sociālo un citu īpašu 
pakalpojumu līgumus piešķir saskaņā ar šo 
nodaļu, ja līgumu vērtība atbilst 4. panta 
d) apakšpunktā norādītajai robežvērtībai.

Or. fr
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Grozījums Nr. 1395
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
74. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas XVI pielikumā uzskaitītos 
sociālo un citu īpašu pakalpojumu līgumus 
piešķir saskaņā ar šo nodaļu, ja līgumu 
vērtība atbilst 4. panta d) apakšpunktā 
norādītajai robežvērtībai.

Neierobežojot dalībvalstu un/vai valsts 
iestāžu brīvību sniegt sociālus 
pakalpojumus un citus īpašus 
pakalpojumus, kas uzskaitīti
XVI pielikumā, pašām vai organizēt tos 
tā, lai nevajadzētu slēgt publiskus 
līgumus, XVI pielikumā uzskaitītos sociālo 
un citu īpašu pakalpojumu līgumus piešķir 
saskaņā ar šo nodaļu, ja līgumu vērtība 
atbilst 4. panta d) apakšpunktā norādītajai 
robežvērtībai.

Or. en

Grozījums Nr. 1396
Rosa Estaràs Ferragut

Direktīvas priekšlikums
74.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

74.a pants
Dalībvalstis var rezervēt tiesības 
piedalīties sociālo pakalpojumu iepirkuma 
procedūrās bezpeļņas organizācijām, 
kuru galvenais mērķis ir programmu 
īstenošana piedāvājumā iekļauto sociālo 
pakalpojumu jomā vai kuru sociālais 
mērķis ir tādu personu tiesību aizsardzība, 
kas ietilpst mazāk aizsargātās grupās, 
kurām paredzēti piedāvājumā iekļautie 
sociālie pakalpojumi.
Termins „bezpeļņas organizācijas” 
nozīmē organizācijas, kas iegulda vismaz 
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70 % no finanšu gadā iegūtajiem 
pozitīvajiem rezultātiem to īstenoto 
pasākumu vai veikto pakalpojumu 
uzlabošanā.

Or. es

Grozījums Nr. 1397
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
75. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

75. pants svītrots
Paziņojumu publicēšana

1. Līgumslēdzējas iestādes, kas plāno 
piešķirt tiesības slēgt publisku līgumu par 
74. pantā minētajiem pakalpojumiem, 
savu nodomu dara zināmu, publicējot 
paziņojumu par līgumu.

2. Līgumslēdzējas iestādes, kas 
piešķīrušas tiesības slēgt līgumu par 
74. pantā minētajiem pakalpojumiem, 
iepirkuma procedūras rezultātus dara 
zināmus, publicējot paziņojumu par 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
3. Paziņojumi, kas minēti 1. un 2. punktā, 
ietver VI pielikuma H un I daļā minēto 
informāciju atbilstīgi standarta 
veidlapām.

Standarta veidlapas sagatavo Komisija. 
Attiecīgos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 91. pantā minēto 
konsultēšanās procedūru.

4. Šā panta 1. un 2. punktā minētos 
paziņojumus publicē saskaņā ar 
49. pantu.

Or. da
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Grozījums Nr. 1398
Frank Engel, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
75. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

75. pants svītrots
Paziņojumu publicēšana

1. Līgumslēdzējas iestādes, kas plāno 
piešķirt tiesības slēgt publisku līgumu par 
74. pantā minētajiem pakalpojumiem, 
savu nodomu dara zināmu, publicējot 
paziņojumu par līgumu.
2. Līgumslēdzējas iestādes, kas 
piešķīrušas tiesības slēgt līgumu par 
74. pantā minētajiem pakalpojumiem, 
iepirkuma procedūras rezultātus dara 
zināmus, publicējot paziņojumu par 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
3. Paziņojumi, kas minēti 1. un 2. punktā, 
ietver VI pielikuma H un I daļā minēto 
informāciju atbilstīgi standarta 
veidlapām.
Standarta veidlapas sagatavo Komisija. 
Attiecīgos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 91. pantā minēto 
konsultēšanās procedūru.
4. Šā panta 1. un 2. punktā minētos 
paziņojumus publicē saskaņā ar 
49. pantu.

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar A un B pakalpojumu nošķiršanas atkārtotu ieviešanu.

Grozījums Nr. 1399
Heide Rühle
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Direktīvas priekšlikums
75. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzējas iestādes, kas plāno 
piešķirt tiesības slēgt publisku līgumu par 
74. pantā minētajiem pakalpojumiem, 
savu nodomu dara zināmu, publicējot 
paziņojumu par līgumu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1400
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
75. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzēji, kas plāno piešķirt 
tiesības slēgt publisku līgumu par 
74. pantā minētajiem pakalpojumiem, 
savu nodomu dara zināmu, publicējot 
paziņojumu par līgumu.

svītrots

Or. nl

Pamatojums

Iepriekšēja paziņojuma publicēšana ir papildu slogs spēkā esošajiem pienākumiem. Šis 
pienākums rada administratīvu slogu. Vienlaikus pārredzamību šobrīd nodrošina arī spēkā 
esošais pienākums publicēt informāciju par iepirkumu.

Grozījums Nr. 1401
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

1. Līgumslēdzējas iestādes, kas plāno 
piešķirt tiesības slēgt publisku līgumu par 
74. pantā minētajiem pakalpojumiem, 
savu nodomu dara zināmu, publicējot 
paziņojumu par līgumu.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Sociālie pakalpojumi un citi atsevišķi pakalpojumi 74. panta izpratnē ir paredzēti vietējā 
mērogā, un to veida dēļ tos nevar piedāvāt ārvalstīs. Jauni noteikumi attiecībā uz ex ante
paziņojumu par sociāliem un citiem atsevišķiem pakalpojumiem rada lielāku birokrātiju, kas 
šāda veida pakalpojumiem nav atbilstoša. Pārredzamību iespējams nodrošināt ar jau pašreiz 
spēkā esošo ex post paziņojumu.

Grozījums Nr. 1402
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
75. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzējas iestādes, kas plāno 
piešķirt tiesības slēgt publisku līgumu par 
74. pantā minētajiem pakalpojumiem, 
savu nodomu dara zināmu, publicējot 
paziņojumu par līgumu.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 1403
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
75. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzējas iestādes, kas plāno 1. Līgumslēdzējas iestādes, kas plāno 
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piešķirt tiesības slēgt publisku līgumu par 
74. pantā minētajiem pakalpojumiem, savu 
nodomu dara zināmu, publicējot 
paziņojumu par līgumu.

piešķirt tiesības slēgt publisku līgumu par 
74. pantā minētajiem pakalpojumiem, savu 
nodomu dara zināmu šādā veidā:

a) publicējot paziņojumu par līgumu, kurā 
iekļauj VI pielikuma H daļā minēto 
informāciju atbilstīgi standarta 
veidlapām, vai
b) sniedzot iepriekšēju informatīvu 
paziņojumu, ko publicē pastāvīgi saskaņā 
ar 49. pantu un kur iekļauj VI pielikuma 
I daļā minēto informāciju. Iepriekšējam 
informatīvam paziņojumam jāattiecas 
konkrēti uz pakalpojumiem, kas tiks 
paredzēti piešķiramajos līgumos. Tajā 
norāda, ka līgumi tiks piešķirti bez 
papildu publikācijas, un aicina 
ieinteresētos ekonomikas dalībniekus 
apliecināt ieinteresētību rakstveidā.

Or. en

Pamatojums

Galvenais grozījums, kas piedāvā kompromisu par sociālajiem un citiem īpašajiem 
pakalpojumiem, lai nebūtu jāatkārto B daļas pakalpojumi. Tas jāizprot saistībā ar piedāvāto 
robežvērtības palielinājumu.

Grozījums Nr. 1404
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
75. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzēji, kas piešķīruši tiesības 
slēgt līgumu par 84. pantā minētajiem 
pakalpojumiem, rezultātus dara zināmus, 
publicējot paziņojumu par līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu.

2. Līgumslēdzēji, kas piešķīruši tiesības 
slēgt līgumu par 74. pantā minētajiem 
pakalpojumiem, rezultātus dara zināmus, 
publicējot paziņojumu par līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu.

Or. nl
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Grozījums Nr. 1405
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
75. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzējas iestādes, kas piešķīrušas 
tiesības slēgt līgumu par 74. pantā 
minētajiem pakalpojumiem, iepirkuma 
procedūras rezultātus dara zināmus, 
publicējot paziņojumu par līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu.

2. Līgumslēdzējas iestādes, kas piešķīrušas 
tiesības slēgt līgumu par 74. pantā 
minētajiem pakalpojumiem, iepirkuma 
procedūras rezultātus dara zināmus, 
publicējot paziņojumu par tāda līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu, kurā iekļauj 
informāciju, kas minēta VI pielikuma 
J daļā, atbilstīgi standarta veidlapām.

Or. en

Pamatojums

Daļa no piedāvātā kompromisa par sociālajiem pakalpojumiem, lai nebūtu jāatkārto B daļas 
pakalpojumi.

Grozījums Nr. 1406
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paziņojumi, kas minēti 1. un 2. punktā, 
ietver VI pielikuma H un I daļā minēto 
informāciju atbilstīgi standarta veidlapām.

3. Paziņojumi, kas minēti 2. punktā, ietver 
VI pielikuma I daļā minēto informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 1407
Wim van de Camp

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



PE492.869v01-00 32/165 AM\908760LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paziņojumi, kas minēti 1. un 2. punktā, 
ietver VI pielikuma H un I daļā minēto 
informāciju atbilstīgi standarta veidlapām.

3. Paziņojumi, kas minēti 1. punktā, ietver 
VI pielikuma H un I daļā minēto 
informāciju atbilstīgi standarta veidlapām.

Or. nl

Grozījums Nr. 1408
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paziņojumi, kas minēti 1. un 2. punktā, 
ietver VI pielikuma H un I daļā minēto 
informāciju atbilstīgi standarta 
veidlapām.

3. Komisija sagatavo standarta veidlapas, 
kas minētas 1. un 2. punktā. To 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
91. pantā minēto konsultēšanās 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Daļa no piedāvātā kompromisa par sociālajiem un citiem pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 1409
Cornelis de Jong

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paziņojumi, kas minēti 1. un 2. punktā, 
ietver VI pielikuma H un I daļā minēto 
informāciju atbilstīgi standarta veidlapām.

3. Paziņojums, kas minēts 2. punktā, 
ietver I pielikumā minēto informāciju 
atbilstīgi standarta veidlapai.

Or. en
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Grozījums Nr. 1410
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paziņojumi, kas minēti 1. un 2. punktā, 
ietver VI pielikuma H un I daļā minēto 
informāciju atbilstīgi standarta veidlapām.

3. Paziņojumi, kas minēti 2. punktā, ietver 
VI pielikuma H un I daļā minēto 
informāciju atbilstīgi standarta veidlapām.

Or. de

Pamatojums

Turpmāks grozījumu pieprasījums tā paša sagatavotāja grozījumu pieprasījumam saistībā ar 
75. panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 1411
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paziņojumi, kas minēti 1. un 2. punktā, 
ietver VI pielikuma H un I daļā minēto 
informāciju atbilstīgi standarta veidlapām.

3. Paziņojumi, kas minēti 2. punktā, ietver 
VI pielikuma H un I daļā minēto 
informāciju atbilstīgi standarta veidlapām.

Or. de

Grozījums Nr. 1412
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Standarta veidlapas sagatavo Komisija. 
Attiecīgos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 91. pantā minēto 

svītrots
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konsultēšanās procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 1413
Wim van de Camp

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Standarta veidlapas sagatavo Komisija. 
Attiecīgos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar konsultēšanās procedūru, kas 
minēta 91. pantā.

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 1414
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Standarta veidlapas sagatavo Komisija. 
Attiecīgos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 91. pantā minēto 
konsultēšanās procedūru.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1415
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Standarta veidlapas sagatavo Komisija. 
Attiecīgos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 91. pantā minēto 
konsultēšanās procedūru.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Sociālie pakalpojumi un citi atsevišķi pakalpojumi ir paredzēti vietējā mērogā, un to veida dēļ 
tos nevar piedāvāt ārvalstīs. Ja valsts iestādes paredz šādus pakalpojumus savās valsts 
sistēmās, tām jāņem vērā ES pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes principi. Jauni 
noteikumi attiecībā uz ex ante paziņojumu par sociāliem un citiem atsevišķiem pakalpojumiem 
rada lielāku birokrātiju, kas šāda veida pakalpojumiem nav atbilstoša.

Grozījums Nr. 1416
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Standarta veidlapas sagatavo Komisija. 
Attiecīgos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 91. pantā minēto 
konsultēšanās procedūru.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 1417
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
75. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. un 2. punktā minētos 
paziņojumus publicē saskaņā ar 49. pantu.

4. Šā panta 2. punktā minētos paziņojumus 
publicē saskaņā ar 49. pantu.
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Or. en

Pamatojums

Īpaša attieksme pret pakalpojumiem ir pamatota tikai, ciktāl tā attiecas uz visiem viena veida 
pakalpojumiem, neizslēdzot juridiskos pakalpojumus, kas balstās uz tiem pašiem 
konfidencialitātes principiem.

Grozījums Nr. 1418
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
75. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. un 2. punktā minētos 
paziņojumus publicē saskaņā ar 49. pantu.

4. Šā panta 1. punktā minētos paziņojumus 
publicē saskaņā ar 49. pantu.

Or. nl

Grozījums Nr. 1419
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
75. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. un 2. punktā minētos 
paziņojumus publicē saskaņā ar 49. pantu.

4. Šajā pantā minētos paziņojumus publicē 
saskaņā ar 49. pantu.

Or. en

Pamatojums

Daļa no piedāvātā kompromisa risinājuma par sociālajiem un citiem pakalpojumiem, 
novēršot nepieciešamību atkārtoti norādīt B daļas pakalpojumus.

Grozījums Nr. 1420
Cornelis de Jong
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Direktīvas priekšlikums
75. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. un 2. punktā minētos 
paziņojumus publicē saskaņā ar 49. pantu.

4. Šā panta 2. punktā minēto paziņojumu
publicē saskaņā ar 49. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 1421
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
75. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. un 2. punktā minētos 
paziņojumus publicē saskaņā ar 49. pantu.

4. Šā panta 2. punktā minētos paziņojumus 
publicē saskaņā ar 49. pantu.

Or. de

Pamatojums

Turpmāks grozījumu pieprasījums tā paša sagatavotāja pieprasījumam saistībā ar 75. panta 
1. punktu.

Grozījums Nr. 1422
Peter Simon, Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
75. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. un 2. punktā minētos 
paziņojumus publicē saskaņā ar 49. pantu.

4. Šā panta 2. punktā minētos paziņojumus 
publicē saskaņā ar 49. pantu.

Or. de
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Grozījums Nr. 1423
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
76. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

76. pants svītrots
Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 

principi

1. Dalībvalstis ievieš atbilstīgas 
procedūras to līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanai, uz kuriem attiecas šī nodaļa, 
nodrošinot pilnīgu atbilstību 
pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes 
principiem attiecībā pret ekonomikas 
dalībniekiem un ļaujot līgumslēdzējām 
iestādēm ņemt vērā attiecīgo pakalpojumu 
specifiku.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
līgumslēdzējas iestādes var ņemt vērā 
nepieciešamību nodrošināt pakalpojumu 
kvalitāti, nepārtrauktību, pieejamību un 
vispusību, dažādu kategoriju lietotāju 
īpašās vajadzības, lietotāju iesaistīšanos 
un iespējas, ka arī inovācijas. Dalībvalstis 
var arī noteikt, ka pakalpojumu sniedzēju 
neizvēlas, pamatojoties tikai uz 
pakalpojuma sniegšanas cenu.

Or. da

Grozījums Nr. 1424
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
76. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

76. pants svītrots
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Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
principi

1. Dalībvalstis ievieš atbilstīgas 
procedūras to līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanai, uz kuriem attiecas šī nodaļa, 
nodrošinot pilnīgu atbilstību 
pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes 
principiem attiecībā pret ekonomikas 
dalībniekiem un ļaujot līgumslēdzējiem 
ņemt vērā attiecīgo pakalpojumu 
specifiku.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka līgumslēdzēji 
var ņemt vērā nepieciešamību nodrošināt 
pakalpojumu kvalitāti, nepārtrauktību, 
pieejamību un vispusību, dažādu 
kategoriju lietotāju īpašās vajadzības, 
lietotāju iesaistīšanos un iespējas un 
inovācijas. Dalībvalstis var arī noteikt, ka 
pakalpojumu sniedzēju neizvēlas, 
pamatojoties tikai uz pakalpojuma 
sniegšanas cenu.

Or. nl

Pamatojums

Sociālos pakalpojumus bieži vien nodrošina vietējā līmenī un tiem nav pārrobežu ietekmes. 
Jauni pienākumi ES un valsts līmenī radītu lieku administratīvo slogu līgumslēdzējām 
iestādēm un darbuzņēmējiem.

Grozījums Nr. 1425
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
76. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

76. pants svītrots
Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 

principi
1. Dalībvalstis ievieš atbilstīgas 
procedūras to līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanai, uz kuriem attiecas šī nodaļa, 
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nodrošinot pilnīgu atbilstību 
pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes 
principiem attiecībā pret ekonomikas 
dalībniekiem un ļaujot līgumslēdzējām 
iestādēm ņemt vērā attiecīgo pakalpojumu 
specifiku.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
līgumslēdzējas iestādes var ņemt vērā 
nepieciešamību nodrošināt pakalpojumu 
kvalitāti, nepārtrauktību, pieejamību un 
vispusību, dažādu kategoriju lietotāju 
īpašās vajadzības, lietotāju iesaistīšanos 
un iespējas, ka arī inovācijas. Dalībvalstis 
var arī noteikt, ka pakalpojumu sniedzēju 
neizvēlas, pamatojoties tikai uz 
pakalpojuma sniegšanas cenu.

Or. de

Pamatojums

Sociālie pakalpojumi ir paredzēti vietējā līmenī, un to veida dēļ tos nevar piedāvāt ārvalstīs. 
Jo īpaši sociālo un citu atsevišķu pakalpojumu jomā prioritārai jābūt vienkāršošanai un 
elastīgumam, turklāt jānovērš jaunu birokrātijas barjeru rašanās. Šajā gadījumā ex ante
paziņojums ir samērīgs un pietiekams, lai nodrošinātu pārredzamības un vienlīdzīgas 
attieksmes principu ievērošanu.

Grozījums Nr. 1426
Frank Engel, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
76. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

76. pants svītrots
Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 

principi
1. Dalībvalstis ievieš atbilstīgas 
procedūras to līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanai, uz kuriem attiecas šī nodaļa, 
nodrošinot pilnīgu atbilstību 
pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes 
principiem attiecībā pret ekonomikas 
dalībniekiem un ļaujot līgumslēdzējām 
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iestādēm ņemt vērā attiecīgo pakalpojumu 
specifiku.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
līgumslēdzējas iestādes var ņemt vērā 
nepieciešamību nodrošināt pakalpojumu 
kvalitāti, nepārtrauktību, pieejamību un 
vispusību, dažādu kategoriju lietotāju 
īpašās vajadzības, lietotāju iesaistīšanos 
un iespējas, ka arī inovācijas. Dalībvalstis 
var arī noteikt, ka pakalpojumu sniedzēju 
neizvēlas, pamatojoties tikai uz 
pakalpojuma sniegšanas cenu.

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar A un B pakalpojumu nošķiršanas atkārtotu ieviešanu.

Grozījums Nr. 1427
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
76. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis ievieš atbilstīgas 
procedūras to līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanai, uz kuriem attiecas šī nodaļa, 
nodrošinot pilnīgu atbilstību
pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes 
principiem attiecībā pret ekonomikas 
dalībniekiem un ļaujot līgumslēdzējām 
iestādēm ņemt vērā attiecīgo pakalpojumu 
specifiku.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1428
Peter Simon

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

1. Dalībvalstis ievieš atbilstīgas 
procedūras to līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanai, uz kuriem attiecas šī nodaļa, 
nodrošinot pilnīgu atbilstību 
pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes 
principiem attiecībā pret ekonomikas 
dalībniekiem un ļaujot līgumslēdzējām 
iestādēm ņemt vērā attiecīgo pakalpojumu 
specifiku.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 1429
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
76. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis ievieš atbilstīgas 
procedūras to līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanai, uz kuriem attiecas šī nodaļa,
nodrošinot pilnīgu atbilstību
pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes
principiem attiecībā pret ekonomikas 
dalībniekiem un ļaujot līgumslēdzējām 
iestādēm ņemt vērā attiecīgo pakalpojumu 
specifiku.

1. Dalībvalstis ievieš valstu noteikumus to 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanai, uz 
kuriem attiecas šī nodaļa, lai nodrošinātu, 
ka līgumslēdzējas iestādes ievēro 
pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes
principus attiecībā pret ekonomikas 
dalībniekiem. Dalībvalstis var brīvi noteikt 
piemērojamos procedūras noteikumus, 
ciktāl tie ļauj līgumslēdzējām iestādēm 
ņemt vērā attiecīgo pakalpojumu specifiku.

Or. en

Pamatojums

Jāizprot saistībā ar citiem grozījumiem, kas piedāvā kompromisa risinājumu par sociālajiem 
un citiem pakalpojumiem, lai nebūtu atkārtoti jānorāda B daļas pakalpojumi.

Grozījums Nr. 1430
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Direktīvas priekšlikums
76. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis ievieš atbilstīgas 
procedūras to līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanai, uz kuriem attiecas šī nodaļa,
nodrošinot pilnīgu atbilstību
pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes
principiem attiecībā pret ekonomikas 
dalībniekiem un ļaujot līgumslēdzējām 
iestādēm ņemt vērā attiecīgo pakalpojumu 
specifiku.

1. Dalībvalstis ievieš noteikumus to 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanai, uz 
kuriem attiecas šī nodaļa, ņemot vērā
pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes
principus attiecībā pret ekonomikas 
dalībniekiem. Šie noteikumi ņem vērā 
attiecīgo pakalpojumu specifiku.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikuma 76. panta redakcijai ir nepieciešami precizējumi.

Grozījums Nr. 1431
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
76. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis ievieš atbilstīgas procedūras 
to līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanai, uz 
kuriem attiecas šī nodaļa, nodrošinot 
pilnīgu atbilstību pārredzamības un 
vienlīdzīgas attieksmes principiem 
attiecībā pret ekonomikas dalībniekiem un 
ļaujot līgumslēdzējām iestādēm ņemt vērā
attiecīgo pakalpojumu specifiku.

1. Dalībvalstis ievieš atbilstīgas procedūras 
to līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanai, uz 
kuriem attiecas šī nodaļa, nodrošinot 
pilnīgu atbilstību pārredzamības un 
vienlīdzīgas attieksmes principiem 
attiecībā pret ekonomikas dalībniekiem un 
ļaujot līgumslēdzējām iestādēm ņemt vērā 
attiecīgo pakalpojumu specifiku.
Dalībvalstis var arī noteikt, ka 
līgumslēdzējas iestādes var izvēlēties 
ierobežot dalību sociālo un veselības 
aprūpes pakalpojumu iepirkuma 
procedūrā, atļaujot piedalīties tikai 
bezpeļņas struktūrām. Paziņojumā par 
līgumu norāda atsauci uz šo noteikumu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 1432
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
76. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
līgumslēdzējas iestādes var ņemt vērā 
nepieciešamību nodrošināt pakalpojumu 
kvalitāti, nepārtrauktību, pieejamību un 
vispusību, dažādu kategoriju lietotāju 
īpašās vajadzības, lietotāju iesaistīšanos un 
iespējas, ka arī inovācijas. Dalībvalstis var 
arī noteikt, ka pakalpojumu sniedzēju 
neizvēlas, pamatojoties tikai uz 
pakalpojuma sniegšanas cenu.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
līgumslēdzējas iestādes var ņemt vērā 
nepieciešamību nodrošināt pakalpojumu 
kvalitāti, nepārtrauktību, pieejamību un 
vispusību, dažādu kategoriju lietotāju 
īpašās vajadzības, lietotāju iesaistīšanos un 
iespējas, ka arī inovācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 1433
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
76. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
līgumslēdzējas iestādes var ņemt vērā 
nepieciešamību nodrošināt pakalpojumu 
kvalitāti, nepārtrauktību, pieejamību un 
vispusību, dažādu kategoriju lietotāju 
īpašās vajadzības, lietotāju iesaistīšanos un 
iespējas, ka arī inovācijas. Dalībvalstis var 
arī noteikt, ka pakalpojumu sniedzēju 
neizvēlas, pamatojoties tikai uz 
pakalpojuma sniegšanas cenu.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
līgumslēdzējas iestādes ņem vērā 
nepieciešamību nodrošināt pakalpojumu
augstu kvalitāti, nepārtrauktību, 
pieejamību un vispusību, dažādu kategoriju 
lietotāju īpašās vajadzības, lietotāju 
iesaistīšanos un iespējas, ka arī inovācijas. 
Dalībvalstis nodrošina, ka pakalpojumu 
sniedzēju neizvēlas, pamatojoties tikai uz 
pakalpojuma sniegšanas cenu, bet arī 
ņemot vērā iepriekš minētos sociālo 
pakalpojumu kvalitātes un ilgtspējas 
kritērijus. Līgumslēdzējas iestādes var 
izmantot arī kritērijus, kas paredzēti 
brīvprātīgajā Eiropas kvalitātes sistēmā 
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sociālo pakalpojumu jomā. Dalībvalstis 
var arī noteikt, ka līgumslēdzējas iestādes 
var izvēlēties ierobežot piedalīšanos 
konkursa procedūrā par sociālo un 
veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu 
bezpeļņas organizācijām, ja tas 
nepieciešams jebkādas lietotāju grupas 
īpašo vajadzību apmierināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 1434
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
76. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
līgumslēdzējas iestādes var ņemt vērā 
nepieciešamību nodrošināt pakalpojumu 
kvalitāti, nepārtrauktību, pieejamību un 
vispusību, dažādu kategoriju lietotāju 
īpašās vajadzības, lietotāju iesaistīšanos un 
iespējas, ka arī inovācijas. Dalībvalstis var 
arī noteikt, ka pakalpojumu sniedzēju 
neizvēlas, pamatojoties tikai uz 
pakalpojuma sniegšanas cenu.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
līgumslēdzējas iestādes var ņemt vērā 
nepieciešamību nodrošināt augstu
pakalpojumu kvalitāti, nepārtrauktību, 
pieejamību (arī cenu ziņā) un vispusību, 
dažādu kategoriju lietotāju, tostarp 
nelabvēlīgā situācijā esošu grupu un 
grupu, kam nepieciešama aizsardzība,
īpašās vajadzības, lietotāju iesaistīšanos un 
iespējas, ka arī inovācijas. Dalībvalstis
nosaka, ka pakalpojumu sniedzēju 
neizvēlas, pamatojoties tikai uz 
pakalpojuma sniegšanas cenu, bet gan 
ņemot vērā arī iepriekš minētos kvalitātes 
un ilgtspējības kritērijus attiecībā uz 
sociālajiem pakalpojumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 1435
Rosa Estaràs Ferragut

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

2.a Attiecībā uz individuālu un būtisku 
konsultāciju, personas izraudzīšanās, 
konsultāciju nepārtrauktības un kvalitātes 
principiem dalībvalstis var izveidot 
formulas, kas nodrošina minēto 
pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību, 
ko īsteno organizācijas, kas tos sniedza 
lietotājiem pirms šīs direktīvas 
publicēšanas, kā arī sniedzot 
pakalpojumus, kuri tika piešķirti pēc 
direktīvas publicēšanas.

Or. es

Grozījums Nr. 1436
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībalstis un/vai līgumslēdzējas 
iestādes nodrošina, ka ekonomikas 
dalībnieki ievēro saistības attiecībā uz 
tādiem sociālajiem un nodarbinātības 
noteikumiem kā darba drošība un 
veselības aizsardzība, sociālais 
nodrošinājums un darba apstākļi, kā 
noteikts ES tiesību aktos, valstu tiesību 
aktos, regulējumos vai administratīvajos 
noteikumos, šķīrējtiesas lēmumos, 
kolektīvajās vienošanās un līgumos, kā 
arī XI pielikumā minētajos starptautisko 
darba tiesību noteikumos, kas ir spēkā 
pakalpojumu sniegšanas vietā; šīs 
saistības ir spēkā arī pārrobežu 
gadījumos, kad darbuzņēmējs sniedz 
kādas dalībvalsts pakalpojumus citā 
dalībvalstī.

Or. de
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Grozījums Nr. 1437
Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis var noteikt, ka sociālie un 
citi īpašie pakalpojumi, kas uzskaitīti 
XVI pielikumā, jāsniedz īpaša veida 
ekonomikas dalībniekam.

Or. en

Pamatojums

Lai nepieļautu, ka sociālos pakalpojumus sniedz tāda veida uzņēmumi, kam interesē tikai 
peļņa, nevis fizisko personu aprūpe, dalībvalstīm jāļauj noteikt, ka sociālie pakalpojumi ir 
jāsniedz īpaša veida uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 1438
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka 
līgumslēdzējas iestādes ir pilnībā 
atbildīgas pret ekonomikas dalībniekiem, 
un nodrošina, ka šīs iestādes iepriekš 
izveido atbilstošu instrumentu, lai 
garantētu dalībnieka kredīta aizsardzību.

Or. it

Pamatojums

Nevar vairs pieļaut ilgstošu valsts iestāžu maksātnespējas stāvokli pret privātajiem 
uzņēmumiem attiecībā uz veiktajiem būvdarbiem un sniegtajiem pakalpojumiem. Atbilstoša 
garantijas instrumenta izveidošana kredīta aizsardzībai, ko ekonomikas dalībnieks iegūtu pēc 
būvdarbu veikšanas, varētu ieviest būtisku instrumentu, lai nodrošinātu efektīvu atlīdzību.
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Grozījums Nr. 1439
Evelyne Gebhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Dalībvalstis nodrošina, lai tiktu 
ievēroti apakšuzņēmuma līgumu 
slēgšanas noteikumi saskaņā ar 71. pantu.

Or. de

Grozījums Nr. 1440
Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Slēdzot līgumus par XVI pielikumā 
uzskaitīto sociālo un citu īpašo 
pakalpojumu sniegšanu, līgumslēdzējas 
iestādes var pieprasīt, lai ekonomikas 
dalībnieki iegulda atpakaļ konkrētā 
darbībā visu peļņu, kas iegūta, veicot šo 
darbību, vai atļauj pretendēt uz šādiem 
līgumiem tikai bezpeļņas struktūrām.

Or. en

Pamatojums

Mērķis ir uzsvērt, ka līgumslēdzējām iestādēm ir tiesības izvirzīt prasības, nodrošinot, lai 
nodokļu maksātāju naudu, kas paredzēta sociāliem pakalpojumiem, izmanto šim nolūkam, arī 
gadījumos, kad iestādes rīko publisku iepirkumu, nevis izmanto tikai iekšējas procedūras.

Grozījums Nr. 1441
Evelyne Gebhardt
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Direktīvas priekšlikums
76. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Dalībvalstis nodrošina 55. pantā 
izklāstīto izslēgšanas iemeslu 
piemērošanu.

Or. de

Grozījums Nr. 1442
Evelyne Gebhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.d Izvēloties pakalpojumu sniedzēju, 
dalībvalstis var atsaukties uz priviliģēto 
tiesību līgumiem saskaņā ar 17. pantu.

Or. de

Grozījums Nr. 1443
Evelyne Gebhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.e Līgumslēdzējas iestādes var piešķirt 
konkrētus līgumus sabiedriskā labuma 
organizācijām, kas specializējas sociālo 
pakalpojumu sniegšanā, ja tiek ievēroti 
pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes 
principi.

Or. de
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Grozījums Nr. 1444
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informāciju par konkursa rezultātiem
drīkst nepublicēt, ja šādas informācijas 
atklāšana kavētu tiesību aktu izpildi, būtu
pretrunā sabiedrības interesēm, kaitētu
valsts vai privātu ekonomikas dalībnieku 
likumīgām saimnieciskajām interesēm vai 
varētu ierobežot godīgu konkurenci starp 
pakalpojumu sniedzējiem.

Informāciju par konkursa rezultātiem 
publicē, ja vien šādas informācijas 
atklāšana nekavē tiesību aktu izpildi vai 
nav pretrunā ar sabiedrības interesēm.

Or. en

Grozījums Nr. 1445
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
3.a sadaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIIa SADAĻA
NOTEIKUMI PUBLISKO BŪVDARBU 

KONCESIJU JOMĀ
[Turpmāki konkrēti noteikumi tiks 
pievienoti vēlāk, izmantojot kompromisa 
grozījumus.]

Or. de

Pamatojums

Turpmāki konkrēti noteikumi tiks pievienoti vēlāk, izmantojot kompromisa grozījumus.

Grozījums Nr. 1446
Andreas Schwab
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Direktīvas priekšlikums
3.b sadaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIIb SADAĻA
NOTEIKUMI PUBLISKO 

PAKALPOJUMU KONCESIJU JOMĀ
(...) pants

Piemērojamie noteikumi
Attiecībā uz pakalpojumu koncesijām 
spēkā ir šīs direktīvas noteikumi par 
būvkoncesijām.

Or. de

Pamatojums

Šajā saistībā būs nepieciešama diskusija par to, vai būvkoncesijas un pakalpojumu koncesijas 
noteikumus ir nepieciešams iekļaut Piešķiršanas koordinēšanas direktīvā, lai nodrošinātu 
tiesiskās sistēmas viengabalainību. Ne visos gadījumos būs iespējams analogi piemērot 
būvkoncesijas noteikumus; par to vēl notiks diskusijas.

Turpmāki konkrēti noteikumi tiks pievienoti vēlāk, izmantojot kompromisa grozījumus.

Grozījums Nr. 1447
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
4. sadaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PĀRVALDĪBA IZPILDE, ZIŅOŠANA UN 
ADMINISTRATĪVĀ SADARBĪBA

Or. en

Pamatojums

Alternatīvi priekšlikumi pārvaldības jomā.
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Grozījums Nr. 1448
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kāds no ekonomikas dalībniekiem vai 
apakšuzņēmējiem, kuram piešķirts 
līgums, līguma pamatprasības izpilda ar 
būtiskiem vai pastāvīgiem trūkumiem, 
līgumslēdzēja iestāde saskaņā ar 84. un 
88. pantu paziņo šo faktu un 
nepieciešamo sīkāku informāciju 
pārraudzības struktūrai un 
administratīvajai iestādei.

Or. de

Grozījums Nr. 1449
Evelyne Gebhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm jānodrošina, lai 
līgumslēdzējas iestādes varētu viegli 
saņemt informāciju un palīdzību attiecībā 
uz šā panta piemērošanu saistībā ar 
84. un 88. pantā minēto pārraudzības 
struktūru un administratīvo iestādi.

Or. de

Grozījums Nr. 1450
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
83. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Padomes 
Direktīvu 89/665/EEK dalībvalstis 
nodrošina šīs direktīvas pareizu 
piemērošanu ar efektīviem, pieejamiem 
un pārredzamiem mehānismiem, kuri 
papildina sistēmu, kas ir ieviesta 
līgumslēdzēju pieņemto lēmumu 
pārbaudei.

svītrots

Or. nl

Pamatojums

Nav nepieciešams direktīvā norādīt, ka tā tiek pareizi piemērota.

Grozījums Nr. 1451
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
83. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Padomes Direktīvu 
89/665/EEK dalībvalstis nodrošina šīs 
direktīvas pareizu piemērošanu ar 
efektīviem, pieejamiem un pārredzamiem 
mehānismiem, kuri papildina sistēmu, kas 
ir ieviesta līgumslēdzēju iestāžu pieņemto 
lēmumu pārbaudei.

Lai efektīvi nodrošinātu pareizu un 
atbilstīgu īstenošanu, dalībvalstis 
nodrošina, lai vismaz šajā pantā 
paredzētos uzdevumus veic viena vai 
vairākas iestādes vai struktūras. 
Dalībvalstis informē Komisiju par visām 
iestādēm vai struktūrām, kas ir 
kompetentas attiecībā uz minētajiem 
uzdevumiem.

Or. en

Pamatojums

Alternatīvi priekšlikumi pārvaldības jomā.

Grozījums Nr. 1452
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Direktīvas priekšlikums
83. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina publiskā iepirkuma 
noteikumu piemērošanas uzraudzību, 
tostarp Savienības līdzfinansēto projektu 
īstenošanā, lai atklātu Savienības 
finansiālo interešu apdraudējumus. Šo 
uzraudzību izmanto iespējamo krāpšanas, 
korupcijas, interešu konfliktu un citu 
smagu pārkāpumu novēršanai un 
atklāšanai iepirkumos, kā arī atbilstošai 
ziņošanai par tiem.
Kad uzraudzības iestādes vai struktūras 
uzzina par konkrētiem pārkāpumiem vai 
sistēmiskām problēmām, tām jābūt 
tiesīgām informēt par šīm problēmām 
valsts revīzijas iestādes, tiesas vai citas 
atbilstošas iestādes vai struktūras, 
piemēram, ombudus, valstu parlamentus 
vai to komisijas.

Or. en

Pamatojums

Alternatīvi priekšlikumi pārvaldības jomā.

Grozījums Nr. 1453
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 2. punktu veikto uzraudzības 
pasākumu rezultātus publisko, izmantojot 
atbilstošus informēšanas līdzekļus. Jo 
īpaši dalībvalstis vismaz ik pēc diviem 
gadiem publicē pārskatus par biežāk 
sastopamiem nepareizas piemērošanas vai 
juridiskas nenoteiktības avotiem, tostarp 
par iespējamām strukturālām vai 



AM\908760LV.doc 55/165 PE492.869v01-00

LV

atkārtotām problēmām noteikumu 
piemērošanā, ar tām saistītiem 
iespējamiem krāpšanas gadījumiem un 
citu nelikumīgu rīcību.
Dalībvalstis ik pēc diviem gadiem nosūta 
Komisijai vispārēju pārskatu par savām 
ilgtspējīga iepirkuma politikām, izklāstot 
attiecīgos valstu rīcības plānus un 
iniciatīvas, kā arī praktisko īstenošanu, ja 
šāda informācija ir zināma. Tās arī 
norāda MVU sekmīgas dalības rādītāju 
publiskajā iepirkumā; ja šis īpatsvars ir 
mazāks par 50 % MVU piešķirto līgumu 
vērtību izteiksmē, dalībvalstis norāda, vai 
ir ierosinātas iniciatīvas MVU sekmīgas 
dalības rādītāju paaugstināšanai.
Komisija, pamatojoties uz saņemtajiem 
datiem, regulāri sagatavo ziņojumus par 
šādu politiku īstenošanu un paraugpraksi 
iekšējā tirgū.

Or. en

Pamatojums

Alternatīvi priekšlikumi pārvaldības jomā.

Grozījums Nr. 1454
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
83. pants – 1.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jebkurai personai vai struktūrai, kurai
nav pieejamas pārskatīšanas procedūras 
saskaņā ar Padomes Direktīvu 
89/665/EEK, jāgūst iespēja informēt 
kompetento iestādi vai struktūru par
iespējamiem šīs direktīvas pārkāpumiem, 
un tai pienācīgi jāizskata jebkura 
pamatota sūdzība, kā arī jāveic atbilstoši 
pasākumi saskaņā ar valstu tiesību aktos 
paredzētām tiesībām un kompetencēm.
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Or. en

Pamatojums

Alternatīvi priekšlikumi pārvaldības jomā.

Grozījums Nr. 1455
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
83. pants – 1.d daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka norādījumi par 
Savienības publiskā iepirkuma noteikumu 
interpretāciju un piemērošanu ir pieejami 
bez maksas, lai palīdzētu līgumslēdzējām 
iestādēm un ekonomikas dalībniekiem 
pareizi piemērot Savienības publiskā 
iepirkuma noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Alternatīvi priekšlikumi pārvaldības jomā.

Grozījums Nr. 1456
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
83. pants – 1.e daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, neskarot Komisijas 
izstrādātās vispārējās procedūras un 
darba metodes dalībvalstu informēšanai 
un saziņai ar tām, izraugās
kontaktpunktu sadarbībai ar Komisiju 
attiecībā uz Savienības tiesību aktu 
piemērošanu un Savienības piešķirtā 
budžeta izmantošanu, pamatojoties uz 
Līguma par Eiropas Savienību 17. pantu 
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un Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 317. pantu.

Or. en

Pamatojums

Alternatīvi priekšlikumi pārvaldības jomā.

Grozījums Nr. 1457
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
83. pants – 1.f daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes vismaz uz līguma
darbības laiku saglabā visu noslēgto 
līgumu kopijas, ja to vērtība ir vienāda vai 
lielāka par
a) EUR 1 000 000 publisku piegādes 
līgumu vai publisku pakalpojumu līgumu 
gadījumā;
b) EUR 10 000 000 publisku būvdarbu 
līgumu gadījumā.
Tās piešķir piekļuvi šiem līgumiem 
saskaņā ar jebkuriem piemērojamiem 
noteikumiem par dokumentu pieejamību 
un datu aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

Alternatīvi priekšlikumi pārvaldības jomā.

Grozījums Nr. 1458
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

83.a pants
Neizpildes reģistrs

1. Ja ekonomikas dalībnieks pārkāpj 
līguma nosacījumus, jo īpaši attiecībā uz 
sociālo un darba aizsardzību, darba 
apstākļiem un ārpakalpojumiem, viņu 
iekļauj publiskā iepirkuma noteikumu 
neizpildes reģistrā.
2. Neizpides reģistru apstrādā un regulāri 
atjaunina uzraudzības un administratīvās 
iestādes, kas minētas 84. un 88. pantā. 
Līgumslēdzējām iestādēm ir tiesības un 
pienākums pirms publiska līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas iepazīties ar 
šā reģistra datiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1459
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
83.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

83.a pants
Noteikumu neievērošanas reģistrs

Ja ekonomikas dalībnieks neievēro kādu 
no līgumā ietvertajiem noteikumiem, jo 
īpaši attiecībā uz sociālo aizsardzību un 
nodarbinātības aizsardzību, darba 
apstākļiem un apakšuzņēmēju līgumu 
piešķiršanu, viņš tiks iekļauts noteikumu 
neievērošanas reģistrā. Iekļaušana 
reģistrā var būt par iemeslu izslēgšanai.

Or. de
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Grozījums Nr. 1460
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
84. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

84. pants svītrots
Publiskā pārraudzība

1. Dalībvalstis norīko vienotu neatkarīgu 
struktūru, kas ir atbildīga par īstenošanas 
darbību pārraudzību un koordināciju 
(turpmāk — pārraudzības struktūra). 
Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
norīkotajām struktūrām.
Visām līgumslēdzējām iestādēm piemēro 
šo pārraudzību.
2. Īstenošanas darbībās iesaistītās 
kompetentās iestādes organizē tā, lai 
izvairītos no interešu konfliktiem. 
Publiskās pārraudzības sistēma ir 
pārredzama. Lai to nodrošinātu, publicē 
visus norāžu un atzinuma dokumentus, 
un gada ziņojumu, kurā apraksta šajā 
direktīvā paredzēto noteikumu īstenošanu 
un piemērošanu.
Gada ziņojumā iekļauj šādu informāciju:
a) mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) 
sekmīgas dalības rādītāju publiskajā 
iepirkumā; ja šis īpatsvars ir mazāks par 
50 % MVU piešķirto līgumu vērtību 
izteiksmē, ziņojumā sniedz analīzi par 
šāda rezultāta iemesliem;
b) vispārēju pārskatu par ilgtspējīgu 
iepirkuma politikas virzienu īstenošanu, 
arī par procedūrām, kurās ņem vērā 
apsvērumus saistībā ar vides aizsardzību, 
sociālo iekļaušanu, tostarp personu ar 
invaliditāti piekļuvi, vai inovāciju 
veicināšanu;
c) informāciju par tādu iepirkumu 
noteikumu pārkāpumu uzraudzību un 
kontroli, kas ietekmē Savienības budžetu, 
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saskaņā šā panta 3.–5. punktu;
d) centralizētus datus par paziņotiem 
krāpšanas, korupcijas, interešu konfliktu 
un citiem nopietnu pārkāpumu 
gadījumiem publiskā iepirkuma jomā, 
tostarp par tiem gadījumiem, kas ietekmē 
no Savienības budžeta līdzfinansētus 
projektus. 
3. Pārraudzības struktūra ir atbildīga par 
šādiem uzdevumiem:
a) publiskā iepirkuma noteikumu un 
saistītās prakses piemērošanas, ko īsteno 
līgumslēdzējas iestādes un it sevišķi 
centralizēto iepirkumu struktūras, 
uzraudzība;
b) juridiskas konsultācijas līgumslēdzējām 
iestādēm par publiskā iepirkuma 
noteikumu un principu interpretāciju un 
par publiskā iepirkuma noteikumu 
piemērošanu īpašos gadījumos;
c) pašiniciatīvas atzinumu un norāžu 
izdošana par vispārējas ieinteresētības 
jautājumiem, kuri attiecas uz publiskā 
iepirkuma noteikumu interpretāciju un 
piemērošanu, par periodiskiem 
jautājumiem un par sistēmiskiem 
sarežģījumiem, kas saistīti ar publiskā 
iepirkuma noteikumu piemērošanu, 
ņemot vērā šīs direktīvas noteikumus un 
saistīto Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūru;
d) iedarbīgas un vispusīgas brīdinājuma 
(t.s. „red flag”) rādītāju sistēmas izveide 
un piemērošana, lai novērstu, konstatētu 
un pienācīgi ziņotu par krāpšanas, 
korupcijas, interešu konfliktu un citu 
nopietnu pārkāpumu gadījumiem 
iepirkumu jomā;
e) valstu kompetento iestāžu, tostarp 
revīzijas iestāžu, uzmanības vēršana uz 
konkrētiem konstatētiem pārkāpumiem un 
sistēmiskām problēmām;
f) pilsoņu un uzņēmumu sūdzību 
izskatīšana saistībā ar publiskā iepirkuma 
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noteikumu piemērošanu konkrētos 
gadījumos un analīzes nosūtīšana 
kompetentajām līgumslēdzējām iestādēm, 
kuru pienākums ir ņemt to vērā savos 
lēmumos vai — ja analīze netiek 
ievērota — paskaidrot šādas 
neievērošanas iemeslus;
g) uzraudzība attiecībā uz valstu tiesu un 
iestāžu lēmumiem, kas pieņemti pēc 
Eiropas Savienības Tiesas nolēmuma, kas 
pamatojas uz Līguma 267. pantu, vai pēc 
Eiropas Revīzijas palātas konstatējumiem 
par Savienības publiskā iepirkuma 
noteikumu pārkāpumiem saistībā ar 
Savienības līdzfinansētiem projektiem; 
pārraudzības struktūra ziņo Eiropas 
Birojam krāpšanas apkarošanai par 
visiem Savienības iepirkuma procedūru 
pārkāpumiem, ja tie saistīti ar līgumiem, 
kurus tieši vai netieši finansē Savienība. 
Šā punkta e) apakšpunktā minētie 
uzdevumi neskar tādu apelācijas tiesību 
izmantošanu, kas paredzētas valsts tiesību 
aktos vai sistēmā, kas izveidota, 
pamatojoties uz Direktīvu 89/665/EEK.
Gadījumos, kad pārraudzības struktūra, 
veicot uzraudzību un sniedzot juridiskās 
konsultācijas, ir konstatējusi pārkāpumu, 
dalībvalstis pilnvaro pārraudzības 
struktūru pārņemt jurisdikciju, kas 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem tai 
noteikta attiecībā uz līgumslēdzēju iestāžu 
lēmumu pārbaudi.
4. Neskarot vispārējās procedūras un 
darba metodes, ko Komisija ir noteikusi 
attiecībā uz saziņu un kontaktiem ar 
dalībvalstīm, pārraudzības struktūra 
darbojas kā īpašs Komisijas 
kontaktpunkts, kad tā uzrauga Savienības 
tiesību aktu piemērošanu un Savienības 
budžeta izpildi, pamatojoties uz Līguma 
par Eiropas Savienību 17. pantu un 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
317. pantu. Tā Komisijai ziņo par visiem 
šīs direktīvas pārkāpumiem iepirkuma 
procedūrās saistībā ar līgumu slēgšanas 
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tiesību piešķiršanu, ko tieši vai netieši 
finansē Savienība.
Komisija var jo īpaši nodot pārraudzības 
struktūrai atsevišķu lietu izskatīšanu, ja 
līgums vēl nav noslēgts vai ja vēl ir 
iespējams veikt pārbaudes procedūru. Tā 
var arī uzticēt pārraudzības struktūrai 
veikt uzraudzības darbības, kas ir 
vajadzīgas, lai nodrošinātu to pasākumu 
īstenošanu, kurus dalībvalstis ir 
apņēmušās īstenot, lai novērstu Komisijas 
konstatētu Savienības publiskā iepirkuma 
noteikumu un principu pārkāpumu.
Komisija var uzdot pārraudzības iestādei 
analizēt gadījumus, kad ir aizdomas par 
Savienības publiskā iepirkuma noteikumu 
pārkāpumiem, kas ietekmē no Savienības 
budžeta līdzfinansētos projektus. Komisija 
var uzticēt pārraudzības struktūrai 
uzraudzīt konkrētus gadījumus un 
nodrošināt, ka kompetentās valsts 
iestādes, kurām būs pienākums izpildīt 
pārraudzības struktūras norādījumus, 
veic atbilstošus pasākumus pret 
Savienības publiskā iepirkuma noteikumu 
pārkāpumiem, kas ietekmē līdzfinansētos 
projektus.
5. Pārraudzības struktūras izmeklēšanas 
un izpildes darbības, ko veic, lai 
nodrošinātu, ka līgumslēdzēju iestāžu 
lēmumi atbilst šai direktīvai un Līguma 
principiem, neaizstāj un neskar Komisijas 
kā Līguma sargātājas institucionālo 
nozīmi. Ja Komisija izlemj nodot 
atsevišķas lietas izskatīšanu saskaņā ar 
4. punktu, tā arī patur tiesības iejaukties 
saskaņā ar pilnvarām, kuras tai piešķirtas 
ar Līgumu.
6. Līgumslēdzējas iestādes valsts 
pārraudzības iestādei nosūta visu tādu 
noslēgto līgumu pilnu tekstu, kuru vērtība 
ir vienāda ar vai lielāka par
a) EUR 1 000 000 publisku piegādes 
līgumu vai publisku pakalpojumu līgumu 
gadījumā;
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b) EUR 10 000 000 publisku būvdarbu 
līgumu gadījumā.
7. Neskarot valsts tiesību aktus par 
piekļuvi informācijai un saskaņā ar valsts 
un ES tiesību aktiem par datu aizsardzību, 
pārraudzības struktūra pēc rakstiska 
pieprasījuma un bez maksas piešķir 
neierobežotu, pilnu, tiešu piekļuvi 
6. punktā minētajiem noslēgtajiem 
līgumiem. Piekļuvi dažām līguma daļām 
var atteikt gadījumos, kad šīs informācijas 
atklāšana apgrūtinātu tiesību aktu 
piemērošanu vai kā citādi būtu pretrunā 
sabiedrības interesēm, kaitētu ekonomikas 
dalībnieku — gan valsts, gan privātu —
likumīgajām saimnieciskajām interesēm 
vai varētu ierobežot godīgu konkurenci 
starp šiem ekonomikas dalībniekiem.
Piekļuvi daļām, kuras var atklāt, piešķir 
saprātīgā laikposmā un ne vēlāk kā 
45 dienu laikā no šāda pieprasījuma 
datuma.
Personām, kas iesniedz pieprasījumu 
saņemt piekļuvi līgumam, nav jāpierāda 
tieša vai netieša ieinteresētība saistībā ar 
konkrēto līgumu. Būtu jādod tiesības 
informācijas saņēmējam šādu informāciju 
nodot atklātībai.
8. Kopsavilkumu par visām pārraudzības 
struktūras darbībām, kas īstenotas 
saskaņā ar 1.–7. punktu, iekļauj 2. punktā 
minētajā gada ziņojumā.

Or. en

Pamatojums

Šie panti rada lieku administratīvo slogu. Dalībvalstu ziņā ir iekšējās administrēšanas 
organizēšana. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu par pārraudzības struktūras izveidošanu 
(84. pants) bez Eiropas norādījumiem. Direktīvas 84. pants ir pretrunā ar subsidiaritātes 
principu.

Grozījums Nr. 1461
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Direktīvas priekšlikums
84. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

84. pants svītrots
Publiskā pārraudzība

1. Dalībvalstis norīko vienotu neatkarīgu 
struktūru, kas ir atbildīga par īstenošanas 
darbību pārraudzību un koordināciju 
(turpmāk — pārraudzības struktūra). 
Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
norīkotajām struktūrām.
Visām līgumslēdzējām iestādēm piemēro 
šo pārraudzību.
2. Īstenošanas darbībās iesaistītās 
kompetentās iestādes organizē tā, lai 
izvairītos no interešu konfliktiem. 
Publiskās pārraudzības sistēma ir 
pārredzama. Lai to nodrošinātu, publicē 
visus norāžu un atzinuma dokumentus, 
un gada ziņojumu, kurā apraksta šajā 
direktīvā paredzēto noteikumu īstenošanu 
un piemērošanu.
Gada ziņojumā iekļauj šādu informāciju:
a) mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) 
sekmīgas dalības rādītāju publiskajā 
iepirkumā; ja šis īpatsvars ir mazāks par 
50 % MVU piešķirto līgumu vērtību 
izteiksmē, ziņojumā sniedz analīzi par 
šāda rezultāta iemesliem;
b) vispārēju pārskatu par ilgtspējīgu 
iepirkuma politikas virzienu īstenošanu, 
arī par procedūrām, kurās ņem vērā 
apsvērumus saistībā ar vides aizsardzību, 
sociālo iekļaušanu, tostarp personu ar 
invaliditāti piekļuvi, vai inovāciju 
veicināšanu;
c) informāciju par tādu iepirkumu 
noteikumu pārkāpumu uzraudzību un 
kontroli, kas ietekmē Savienības budžetu, 
saskaņā šā panta 3.–5. punktu;
d) centralizētus datus par paziņotiem 
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krāpšanas, korupcijas, interešu konfliktu 
un citiem nopietnu pārkāpumu 
gadījumiem publiskā iepirkuma jomā, 
tostarp par tiem gadījumiem, kas ietekmē 
no Savienības budžeta līdzfinansētus 
projektus.
3. Pārraudzības struktūra ir atbildīga par 
šādiem uzdevumiem:
a) publiskā iepirkuma noteikumu un 
saistītās prakses piemērošanas, ko īsteno 
līgumslēdzējas iestādes un it sevišķi 
centralizēto iepirkumu struktūras, 
uzraudzība;
b) juridiskas konsultācijas līgumslēdzējām 
iestādēm par publiskā iepirkuma 
noteikumu un principu interpretāciju un 
par publiskā iepirkuma noteikumu 
piemērošanu īpašos gadījumos;
c) pašiniciatīvas atzinumu un norāžu 
izdošana par vispārējas ieinteresētības 
jautājumiem, kuri attiecas uz publiskā 
iepirkuma noteikumu interpretāciju un 
piemērošanu, par periodiskiem 
jautājumiem un par sistēmiskiem 
sarežģījumiem, kas saistīti ar publiskā 
iepirkuma noteikumu piemērošanu, 
ņemot vērā šīs direktīvas noteikumus un 
saistīto Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūru; 
d) iedarbīgas un vispusīgas brīdinājuma 
(t.s. „red flag”) rādītāju sistēmas izveide 
un piemērošana, lai novērstu, konstatētu 
un pienācīgi ziņotu par krāpšanas, 
korupcijas, interešu konfliktu un citu 
nopietnu pārkāpumu gadījumiem 
iepirkumu jomā;
e) valstu kompetento iestāžu, tostarp 
revīzijas iestāžu, uzmanības vēršana uz 
konkrētiem konstatētiem pārkāpumiem un 
sistēmiskām problēmām;
f) pilsoņu un uzņēmumu sūdzību 
izskatīšana saistībā ar publiskā iepirkuma 
noteikumu piemērošanu konkrētos 
gadījumos un analīzes nosūtīšana 
kompetentajām līgumslēdzējām iestādēm, 
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kuru pienākums ir ņemt to vērā savos 
lēmumos vai — ja analīze netiek 
ievērota — paskaidrot šādas 
neievērošanas iemeslus;
g) uzraudzība attiecībā uz valstu tiesu un 
iestāžu lēmumiem, kas pieņemti pēc 
Eiropas Savienības Tiesas nolēmuma, kas 
pamatojas uz Līguma 267. pantu, vai pēc 
Eiropas Revīzijas palātas konstatējumiem 
par Savienības publiskā iepirkuma 
noteikumu pārkāpumiem saistībā ar 
Savienības līdzfinansētiem projektiem; 
pārraudzības struktūra ziņo Eiropas 
Birojam krāpšanas apkarošanai par 
visiem Savienības iepirkuma procedūru 
pārkāpumiem, ja tie saistīti ar līgumiem, 
kurus tieši vai netieši finansē Savienība.
Šā punkta e) apakšpunktā minētie 
uzdevumi neskar tādu apelācijas tiesību
izmantošanu, kas paredzētas valsts tiesību 
aktos vai sistēmā, kas izveidota, 
pamatojoties uz Direktīvu 89/665/EEK.
Gadījumos, kad pārraudzības struktūra, 
veicot uzraudzību un sniedzot juridiskās 
konsultācijas, ir konstatējusi pārkāpumu, 
dalībvalstis pilnvaro pārraudzības 
struktūru pārņemt jurisdikciju, kas 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem tai 
noteikta attiecībā uz līgumslēdzēju iestāžu 
lēmumu pārbaudi.
4. Neskarot vispārējās procedūras un 
darba metodes, ko Komisija ir noteikusi 
attiecībā uz saziņu un kontaktiem ar 
dalībvalstīm, pārraudzības struktūra 
darbojas kā īpašs Komisijas 
kontaktpunkts, kad tā uzrauga Savienības 
tiesību aktu piemērošanu un Savienības 
budžeta izpildi, pamatojoties uz Līguma 
par Eiropas Savienību 17. pantu un 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
317. pantu. Tā Komisijai ziņo par visiem 
šīs direktīvas pārkāpumiem iepirkuma 
procedūrās saistībā ar līgumu slēgšanas 
tiesību piešķiršanu, ko tieši vai netieši 
finansē Savienība. 
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Komisija var jo īpaši nodot pārraudzības 
struktūrai atsevišķu lietu izskatīšanu, ja 
līgums vēl nav noslēgts vai ja vēl ir 
iespējams veikt pārbaudes procedūru. Tā 
var arī uzticēt pārraudzības struktūrai 
veikt uzraudzības darbības, kas ir 
vajadzīgas, lai nodrošinātu to pasākumu 
īstenošanu, kurus dalībvalstis ir 
apņēmušās īstenot, lai novērstu Komisijas 
konstatētu Savienības publiskā iepirkuma 
noteikumu un principu pārkāpumu.
Komisija var uzdot pārraudzības iestādei 
analizēt gadījumus, kad ir aizdomas par 
Savienības publiskā iepirkuma noteikumu 
pārkāpumiem, kas ietekmē no Savienības 
budžeta līdzfinansētos projektus. Komisija 
var uzticēt pārraudzības struktūrai 
uzraudzīt konkrētus gadījumus un 
nodrošināt, ka kompetentās valsts 
iestādes, kurām būs pienākums izpildīt 
pārraudzības struktūras norādījumus, 
veic atbilstošus pasākumus pret 
Savienības publiskā iepirkuma noteikumu 
pārkāpumiem, kas ietekmē līdzfinansētos 
projektus.
5. Pārraudzības struktūras izmeklēšanas 
un izpildes darbības, ko veic, lai 
nodrošinātu, ka līgumslēdzēju iestāžu 
lēmumi atbilst šai direktīvai un Līguma 
principiem, neaizstāj un neskar Komisijas 
kā Līguma sargātājas institucionālo 
nozīmi. Ja Komisija izlemj nodot 
atsevišķas lietas izskatīšanu saskaņā ar 
4. punktu, tā arī patur tiesības iejaukties 
saskaņā ar pilnvarām, kuras tai piešķirtas 
ar Līgumu.
6. Līgumslēdzējas iestādes valsts 
pārraudzības iestādei nosūta visu tādu 
noslēgto līgumu pilnu tekstu, kuru vērtība 
ir vienāda ar vai lielāka par
a) EUR 1 000 000 publisku piegādes 
līgumu vai publisku pakalpojumu līgumu 
gadījumā;
b) EUR 10 000 000 publisku būvdarbu 
līgumu gadījumā.
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7. Neskarot valsts tiesību aktus par 
piekļuvi informācijai un saskaņā ar valsts 
un ES tiesību aktiem par datu aizsardzību, 
pārraudzības struktūra pēc rakstiska 
pieprasījuma un bez maksas piešķir 
neierobežotu, pilnu, tiešu piekļuvi 
6. punktā minētajiem noslēgtajiem 
līgumiem. Piekļuvi dažām līguma daļām 
var atteikt gadījumos, kad šīs informācijas 
atklāšana apgrūtinātu tiesību aktu 
piemērošanu vai kā citādi būtu pretrunā 
sabiedrības interesēm, kaitētu ekonomikas 
dalībnieku — gan valsts, gan privātu —
likumīgajām saimnieciskajām interesēm 
vai varētu ierobežot godīgu konkurenci 
starp šiem ekonomikas dalībniekiem.
Piekļuvi daļām, kuras var atklāt, piešķir 
saprātīgā laikposmā un ne vēlāk kā 
45 dienu laikā no šāda pieprasījuma 
datuma.
Personām, kas iesniedz pieprasījumu 
saņemt piekļuvi līgumam, nav jāpierāda 
tieša vai netieša ieinteresētība saistībā ar 
konkrēto līgumu. Būtu jādod tiesības 
informācijas saņēmējam šādu informāciju 
nodot atklātībai.
8. Kopsavilkumu par visām pārraudzības 
struktūras darbībām, kas īstenotas 
saskaņā ar 1.–7. punktu, iekļauj 2. punktā 
minētajā gada ziņojumā.

Or. en

Pamatojums

Alternatīvi priekšlikumi pārvaldības jomā. Šis grozījums pilnībā svītro 84. pantu par publisko 
pārraudzību. Ja katrā dalībvalstī tiks pilnvarota viena vienota valsts pārraudzības struktūra, 
tiks pārkāpts subsidiaritātes princips, un to nevarēs īstenot dalībvalstīs ar decentralizētu 
administrāciju vai federatīvām struktūrām.

Grozījums Nr. 1462
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
84. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Visiem līgumslēdzējiem piemēro šo 
pārraudzību.

2. Īstenošanas darbībās iesaistītās 
kompetentās iestādes organizē tā, lai 
izvairītos no interešu konfliktiem. 
Pub l i skās  pārraudzības sistēma ir 
pārredzama. Lai to nodrošinātu, publicē 
visus norāžu un atzinuma dokumentus, 
un gada ziņojumu, kurā apraksta šajā 
direktīvā paredzēto noteikumu īstenošanu 
un piemērošanu.

Gada ziņojumā iekļauj šādu informāciju:

a) mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) 
sekmīgas dalības rādītāju publiskajā 
iepirkumā; ja šis īpatsvars ir mazāks par 
50 % MVU piešķirto līgumu vērtību 
izteiksmē, ziņojumā sniedz analīzi par 
šāda rezultāta iemesliem;

b) vispārēju pārskatu par ilgtspējīgu 
iepirkuma politikas virzienu īstenošanu, 
arī par procedūrām, kurās ņem vērā 
apsvērumus saistībā ar vides aizsardzību, 
sociālo iekļaušanu, tostarp personu ar 
invaliditāti piekļuvi, vai inovāciju 
veicināšanu;

c) informāciju par tādu iepirkumu 
noteikumu pārkāpumu uzraudzību un 
kontroli, kas ietekmē Savienības budžetu, 
saskaņā šā panta 3.–5. punktu;

d) centralizētus datus par paziņotiem 
krāpšanas, korupcijas, interešu konfliktu 
un citiem nopietnu pārkāpumu 
gadījumiem publiskā iepirkuma jomā, 
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tostarp par tiem gadījumiem, kas ietekmē 
no Savienības budžeta līdzfinansētus 
projektus.

3. Pārraudzības struktūra ir atbildīga par 
šādiem uzdevumiem:

a) publiskā iepirkuma noteikumu un 
saistītās prakses piemērošanas, ko īsteno 
līgumslēdzēji un it sevišķi centralizēto 
iepirkumu struktūras, uzraudzība;

b) juridiskas konsultācijas 
līgumslēdzējiem par publiskā iepirkuma 
noteikumu un principu interpretāciju un 
par pub l i skā  iepirkuma noteikumu 
piemērošanu īpašos gadījumos;

c) patstāvīgu atzinumu un norāžu 
izdošana par vispārējas ieinteresētības 
jautājumiem, kuri attiecas uz publiskā 
iepirkuma noteikumu interpretāciju un 
piemērošanu, par periodiskiem 
jautājumiem un par sistēmiskiem 
sarežģījumiem, kas saistīti ar publiskā 
iepirkuma noteikumu piemērošanu, 
ņemot vērā šīs direktīvas noteikumus un 
saistīto Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūru;
d) iedarbīgas un vispusīgas brīdinājuma 
(t.s. „red flag”) rādītāju sistēmas izveide 
un piemērošana, lai novērstu, konstatētu 
un pienācīgi ziņotu par krāpšanas, 
korupcijas, interešu konfliktu un citu 
nopietnu pārkāpumu gadījumiem 
iepirkumu jomā;
e) valstu kompetento iestāžu, tostarp 
revīzijas iestāžu, uzmanības vēršana uz 
konkrētiem konstatētiem pārkāpumiem un 
sistēmiskām problēmām;
f) pilsoņu un uzņēmumu sūdzību 
izskatīšana saistībā ar publiskā iepirkuma 
noteikumu piemērošanu konkrētos 
gadījumos un analīzes nosūtīšana 
kompetentajiem līgumslēdzējiem, kuru 
pienākums ir ņemt to vērā savos lēmumos 
vai — ja analīze netiek ievērota —
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paskaidrot šādas neievērošanas iemeslus;
g) uzraudzība attiecībā uz valstu tiesu un 
iestāžu lēmumiem, kas pieņemti pēc 
Eiropas Savienības Tiesas nolēmuma, kas 
pamatojas uz Līguma 267. pantu, vai pēc 
Eiropas Revīzijas palātas konstatējumiem
par Savienības publiskā iepirkuma 
noteikumu pārkāpumiem saistībā ar 
Savienības līdzfinansētiem projektiem; 
pārraudzības struktūra ziņo Eiropas 
Birojam krāpšanas apkarošanai par 
visiem Savienības iepirkuma procedūru 
pārkāpumiem, ja tie saistīti ar līgumiem, 
kurus tieši vai netieši finansē Savienība.
Šā punkta e) apakšpunktā minētie 
uzdevumi neskar tādu apelācijas tiesību 
izmantošanu, kas paredzētas valsts tiesību 
aktos vai sistēmā, kas izveidota, 
pamatojoties uz Direktīvu 89/665/EEK.
Gadījumos, kad pārraudzības struktūra, 
veicot uzraudzību un sniedzot juridiskās 
konsultācijas, ir konstatējusi pārkāpumu, 
dalībvalstis pilnvaro pārraudzības 
struktūru pārņemt jurisdikciju, kas 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem tai 
noteikta attiecībā uz līgumslēdzēju iestāžu 
lēmumu pārbaudi.
4. Neskarot vispārējās procedūras un 
darba metodes, ko Komisija ir noteikusi 
attiecībā uz saziņu un kontaktiem ar 
dalībvalstīm, pārraudzības struktūra 
darbojas kā īpašs Komisijas 
kontaktpunkts, kad tā uzrauga Savienības 
tiesību aktu piemērošanu un Savienības 
budžeta izpildi, pamatojoties uz Līguma 
par Eiropas Savienību 17. pantu un 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
317. pantu. Tā Komisijai ziņo par visiem 
šīs direktīvas pārkāpumiem iepirkuma 
procedūrās saistībā ar līgumu slēgšanas 
tiesību piešķiršanu, ko tieši vai netieši 
finansē Savienība.
Komisija var jo īpaši nodot pārraudzības 
struktūrai atsevišķu lietu izskatīšanu, ja 
līgums vēl nav noslēgts vai ja vēl ir 
iespējams veikt pārbaudes procedūru. Tā 
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var arī uzticēt pārraudzības struktūrai 
veikt uzraudzības darbības, kas ir 
vajadzīgas, lai nodrošinātu to pasākumu 
īstenošanu, kurus dalībvalstis ir 
apņēmušās īstenot, lai novērstu Komisijas 
konstatētu Savienības publiskā iepirkuma 
noteikumu un principu pārkāpumu.
Komisija var uzdot pārraudzības iestādei 
analizēt gadījumus, kad ir aizdomas par 
Savienības publiskā iepirkuma noteikumu 
pārkāpumiem, kas ietekmē no Savienības 
budžeta līdzfinansētos projektus. Komisija 
var uzticēt pārraudzības struktūrai 
uzraudzīt konkrētus gadījumus un 
nodrošināt, ka kompetentās valsts 
iestādes, kurām būs pienākums izpildīt 
pārraudzības struktūras norādījumus, 
veic atbilstošus pasākumus pret 
Savienības publiskā iepirkuma noteikumu 
pārkāpumiem, kas ietekmē līdzfinansētos 
projektus.
5. Pārraudzības struktūras izmeklēšanas 
un izpildes darbības, ko veic, lai 
nodrošinātu, ka līgumslēdzēju lēmumi 
atbilst šai direktīvai un Līguma par 
Eiropas Savienības darbību vispārīgajiem 
principiem, neaizstāj un neskar Komisijas 
kā Līguma sargātājas institucionālo 
nozīmi. Ja Komisija izlemj nodot 
atsevišķas lietas izskatīšanu, tā arī patur 
tiesības iejaukties saskaņā ar pilnvarām, 
kuras tai piešķirtas ar Līgumu.
6. Līgumslēdzējas iestādes valsts 
pārraudzības iestādei nosūta visu tādu 
noslēgto līgumu pilnu tekstu, kuru vērtība 
ir vienāda ar vai lielāka par
a) EUR 1 000 000 piegādes vai 
pakalpojumu līgumu gadījumā;
b) EUR 10 000 000 būvdarbu līgumu 
gadījumā.
7. Neskarot valsts tiesību aktus par 
piekļuvi informācijai un saskaņā ar valsts 
un ES tiesību aktiem par datu aizsardzību, 
pārraudzības struktūra pēc rakstiska 
pieprasījuma un bez maksas piešķir 
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neierobežotu, pilnu, tiešu piekļuvi 
6. punktā minētajiem noslēgtajiem 
līgumiem. Piekļuvi dažām līguma daļām 
var atteikt gadījumos, kad šīs informācijas 
atklāšana apgrūtinātu tiesību aktu 
piemērošanu vai kā citādi būtu pretrunā 
sabiedrības interesēm, kaitētu ekonomikas 
dalībnieku — gan valsts, gan privātu —
likumīgajām saimnieciskajām interesēm 
vai varētu ierobežot godīgu konkurenci 
starp šiem ekonomikas dalībniekiem.
Piekļuvi daļām, kuras var atklāt, piešķir 
saprātīgā laikposmā un ne vēlāk kā 
45 dienu laikā no šāda pieprasījuma 
datuma.
Personām, kas iesniedz pieprasījumu 
saņemt piekļuvi līgumam, nav jāpierāda 
tieša vai netieša ieinteresētība saistībā ar 
konkrēto līgumu. Būtu jādod tiesības 
informācijas saņēmējam šādu informāciju 
nodot atklātībai.
8. Kopsavilkumu par visām pārraudzības 
struktūras darbībām, kas īstenotas 
saskaņā ar 1.–6. punktu, iekļauj 2. punktā 
minētajā gada ziņojumā.

Or. nl

Pamatojums

Prasība izveidot valsts pārraudzības struktūras un iesniegt tām visu noslēgto līgumu tekstus ir 
viennozīmīgi pretrunā ar subsidiaritātes principu. Ir jābūt lielākai paļāvībai uz līgumslēdzēju 
iestāžu demokrātisko kontroli. Turklāt šādi noteikumi radītu līgumslēdzējām iestādēm papildu 
administratīvo slogu.

Grozījums Nr. 1463
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
84. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

84. pants svītrots
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Publiskā pārraudzība
1. Dalībvalstis norīko vienotu neatkarīgu 
struktūru, kas ir atbildīga par īstenošanas 
darbību pārraudzību un koordināciju 
(turpmāk — pārraudzības struktūra). 
Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
norīkotajām struktūrām.
Visām līgumslēdzējām iestādēm piemēro 
šo pārraudzību.
2. Īstenošanas darbībās iesaistītās 
kompetentās iestādes organizē tā, lai 
izvairītos no interešu konfliktiem. 
Publiskās pārraudzības sistēma ir 
pārredzama. Lai to nodrošinātu, publicē 
visus norāžu un atzinuma dokumentus, 
un gada ziņojumu, kurā apraksta šajā 
direktīvā paredzēto noteikumu īstenošanu 
un piemērošanu.
Gada ziņojumā iekļauj šādu informāciju:
a) mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) 
sekmīgas dalības rādītāju publiskajā 
iepirkumā; ja šis īpatsvars ir mazāks par 
50 % MVU piešķirto līgumu vērtību 
izteiksmē, ziņojumā sniedz analīzi par 
šāda rezultāta iemesliem;
b) vispārēju pārskatu par ilgtspējīgu 
iepirkuma politikas virzienu īstenošanu, 
arī par procedūrām, kurās ņem vērā 
apsvērumus saistībā ar vides aizsardzību, 
sociālo iekļaušanu, tostarp personu ar 
invaliditāti piekļuvi, vai inovāciju 
veicināšanu;
c) informāciju par tādu iepirkumu 
noteikumu pārkāpumu uzraudzību un 
kontroli, kas ietekmē Savienības budžetu, 
saskaņā šā panta 3.–5. punktu;
d) centralizētus datus par paziņotiem 
krāpšanas, korupcijas, interešu konfliktu 
un citiem nopietnu pārkāpumu 
gadījumiem publiskā iepirkuma jomā, 
tostarp par tiem gadījumiem, kas ietekmē 
no Savienības budžeta līdzfinansētus 
projektus.
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3. Pārraudzības struktūra ir atbildīga par 
šādiem uzdevumiem:
a) publiskā iepirkuma noteikumu un 
saistītās prakses piemērošanas, ko īsteno 
līgumslēdzējas iestādes un it sevišķi 
centralizēto iepirkumu struktūras, 
uzraudzība;
b) juridiskas konsultācijas līgumslēdzējām 
iestādēm par publiskā iepirkuma 
noteikumu un principu interpretāciju un 
par publiskā iepirkuma noteikumu 
piemērošanu īpašos gadījumos;
c) pašiniciatīvas atzinumu un norāžu 
izdošana par vispārējas ieinteresētības 
jautājumiem, kuri attiecas uz publiskā 
iepirkuma noteikumu interpretāciju un 
piemērošanu, par periodiskiem 
jautājumiem un par sistēmiskiem 
sarežģījumiem, kas saistīti ar publiskā 
iepirkuma noteikumu piemērošanu, 
ņemot vērā šīs direktīvas noteikumus un 
saistīto Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūru;
d) iedarbīgas un vispusīgas brīdinājuma 
(t.s. „red flag”) rādītāju sistēmas izveide 
un piemērošana, lai novērstu, konstatētu 
un pienācīgi ziņotu par krāpšanas, 
korupcijas, interešu konfliktu un citu 
nopietnu pārkāpumu gadījumiem 
iepirkumu jomā;
e) valstu kompetento iestāžu, tostarp 
revīzijas iestāžu, uzmanības vēršana uz 
konkrētiem konstatētiem pārkāpumiem un 
sistēmiskām problēmām;
f) pilsoņu un uzņēmumu sūdzību 
izskatīšana saistībā ar publiskā iepirkuma 
noteikumu piemērošanu konkrētos 
gadījumos un analīzes nosūtīšana 
kompetentajām līgumslēdzējām iestādēm, 
kuru pienākums ir ņemt to vērā savos 
lēmumos vai — ja analīze netiek 
ievērota — paskaidrot šādas 
neievērošanas iemeslus;
g) uzraudzība attiecībā uz valstu tiesu un 
iestāžu lēmumiem, kas pieņemti pēc 
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Eiropas Savienības Tiesas nolēmuma, kas 
pamatojas uz Līguma 267. pantu, vai pēc 
Eiropas Revīzijas palātas konstatējumiem 
par Savienības publiskā iepirkuma 
noteikumu pārkāpumiem saistībā ar 
Savienības līdzfinansētiem projektiem; 
pārraudzības struktūra ziņo Eiropas 
Birojam krāpšanas apkarošanai par 
visiem Savienības iepirkuma procedūru 
pārkāpumiem, ja tie saistīti ar līgumiem, 
kurus tieši vai netieši finansē Savienība.
Šā punkta e) apakšpunktā minētie 
uzdevumi neskar tādu apelācijas tiesību 
izmantošanu, kas paredzētas valsts tiesību 
aktos vai sistēmā, kas izveidota, 
pamatojoties uz Direktīvu 89/665/EEK.
Gadījumos, kad pārraudzības struktūra, 
veicot uzraudzību un sniedzot juridiskās 
konsultācijas, ir konstatējusi pārkāpumu, 
dalībvalstis pilnvaro pārraudzības 
struktūru pārņemt jurisdikciju, kas 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem tai 
noteikta attiecībā uz līgumslēdzēju iestāžu 
lēmumu pārbaudi.
4. Neskarot vispārējās procedūras un 
darba metodes, ko Komisija ir noteikusi 
attiecībā uz saziņu un kontaktiem ar 
dalībvalstīm, pārraudzības struktūra 
darbojas kā īpašs Komisijas 
kontaktpunkts, kad tā uzrauga Savienības 
tiesību aktu piemērošanu un Savienības 
budžeta izpildi, pamatojoties uz Līguma 
par Eiropas Savienību 17. pantu un 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
317. pantu. Tā Komisijai ziņo par visiem 
šīs direktīvas pārkāpumiem iepirkuma 
procedūrās saistībā ar līgumu slēgšanas 
tiesību piešķiršanu, ko tieši vai netieši 
finansē Savienība.
Komisija var jo īpaši nodot pārraudzības 
struktūrai atsevišķu lietu izskatīšanu, ja 
līgums vēl nav noslēgts vai ja vēl ir 
iespējams veikt pārbaudes procedūru. Tā 
var arī uzticēt pārraudzības struktūrai 
veikt uzraudzības darbības, kas ir 
vajadzīgas, lai nodrošinātu to pasākumu 
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īstenošanu, kurus dalībvalstis ir 
apņēmušās īstenot, lai novērstu Komisijas 
konstatētu Savienības publiskā iepirkuma 
noteikumu un principu pārkāpumu.
Komisija var uzdot pārraudzības iestādei 
analizēt gadījumus, kad ir aizdomas par 
Savienības publiskā iepirkuma noteikumu 
pārkāpumiem, kas ietekmē no Savienības 
budžeta līdzfinansētos projektus. Komisija 
var uzticēt pārraudzības struktūrai 
uzraudzīt konkrētus gadījumus un 
nodrošināt, ka kompetentās valsts 
iestādes, kurām būs pienākums izpildīt 
pārraudzības struktūras norādījumus, 
veic atbilstošus pasākumus pret 
Savienības publiskā iepirkuma noteikumu 
pārkāpumiem, kas ietekmē līdzfinansētos 
projektus.
5. Pārraudzības struktūras izmeklēšanas 
un izpildes darbības, ko veic, lai 
nodrošinātu, ka līgumslēdzēju iestāžu 
lēmumi atbilst šai direktīvai un Līguma 
principiem, neaizstāj un neskar Komisijas 
kā Līguma sargātājas institucionālo 
nozīmi. Ja Komisija izlemj nodot 
atsevišķas lietas izskatīšanu saskaņā ar 
4. punktu, tā arī patur tiesības iejaukties 
saskaņā ar pilnvarām, kuras tai piešķirtas 
ar Līgumu.
6. Līgumslēdzējas iestādes valsts 
pārraudzības iestādei nosūta visu tādu 
noslēgto līgumu pilnu tekstu, kuru vērtība 
ir vienāda ar vai lielāka par
a) EUR 1 000 000 publisku piegādes 
līgumu vai publisku pakalpojumu līgumu 
gadījumā;
b) EUR 10 000 000 publisku būvdarbu 
līgumu gadījumā.
7. Neskarot valsts tiesību aktus par 
piekļuvi informācijai un saskaņā ar valsts 
un ES tiesību aktiem par datu aizsardzību, 
pārraudzības struktūra pēc rakstiska 
pieprasījuma un bez maksas piešķir 
neierobežotu, pilnu, tiešu piekļuvi 
6. punktā minētajiem noslēgtajiem 
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līgumiem. Piekļuvi dažām līguma daļām 
var atteikt gadījumos, kad šīs informācijas 
atklāšana apgrūtinātu tiesību aktu
piemērošanu vai kā citādi būtu pretrunā 
sabiedrības interesēm, kaitētu ekonomikas 
dalībnieku — gan valsts, gan privātu —
likumīgajām saimnieciskajām interesēm 
vai varētu ierobežot godīgu konkurenci 
starp šiem ekonomikas dalībniekiem.
Piekļuvi daļām, kuras var atklāt, piešķir 
saprātīgā laikposmā un ne vēlāk kā 
45 dienu laikā no šāda pieprasījuma 
datuma.
Personām, kas iesniedz pieprasījumu 
saņemt piekļuvi līgumam, nav jāpierāda 
tieša vai netieša ieinteresētība saistībā ar 
konkrēto līgumu. Būtu jādod tiesības 
informācijas saņēmējam šādu informāciju 
nodot atklātībai.
8. Kopsavilkumu par visām pārraudzības 
struktūras darbībām, kas īstenotas 
saskaņā ar 1.–7. punktu, iekļauj 2. punktā 
minētajā gada ziņojumā.

Or. en

Pamatojums

Piedāvātais noteikums būtiski palielinās administratīvo slogu dalībvalstīs. Turklāt tas 
ietekmēs administrācijas iekšējo organizāciju dalībvalstīs. Lēmumi par pasākumiem, kas 
veicami šīs direktīvas pareizas piemērošanas nodrošināšanai, un atbildīgo iestāžu izvēle ir 
jāatstāj dalībvalstu kompetencē.

Grozījums Nr. 1464
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
84. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
norīkotajām struktūrām.
Visām līgumslēdzējām iestādēm piemēro 
šo pārraudzību.
2. Īstenošanas darbībās iesaistītās 
kompetentās iestādes organizē tā, lai 
izvairītos no interešu konfliktiem. 
Publiskās pārraudzības sistēma ir 
pārredzama. Lai to nodrošinātu, publicē 
visus norāžu un atzinuma dokumentus, 
un gada ziņojumu, kurā apraksta šajā 
direktīvā paredzēto noteikumu īstenošanu 
un piemērošanu.
Gada ziņojumā iekļauj šādu informāciju:
a) mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) 
sekmīgas dalības rādītāju publiskajā 
iepirkumā; ja šis īpatsvars ir mazāks par 
50 % MVU piešķirto līgumu vērtību 
izteiksmē, ziņojumā sniedz analīzi par 
šāda rezultāta iemesliem;
b) vispārēju pārskatu par ilgtspējīgu 
iepirkuma politikas virzienu īstenošanu, 
arī par procedūrām, kurās ņem vērā 
apsvērumus saistībā ar vides aizsardzību, 
sociālo iekļaušanu, tostarp personu ar 
invaliditāti piekļuvi, vai inovāciju 
veicināšanu;
c) informāciju par tādu iepirkumu 
noteikumu pārkāpumu uzraudzību un 
kontroli, kas ietekmē Savienības budžetu, 
saskaņā šā panta 3.–5. punktu;

d) centralizētus datus par paziņotiem 
krāpšanas, korupcijas, interešu konfliktu 
un citiem nopietnu pārkāpumu 
gadījumiem publiskā iepirkuma jomā, 
tostarp par tiem gadījumiem, kas ietekmē 
no Savienības budžeta līdzfinansētus 
projektus.

3. Pārraudzības struktūra ir atbildīga par 
šādiem uzdevumiem:

a) publiskā iepirkuma noteikumu un 
saistītās prakses piemērošanas, ko īsteno 
līgumslēdzējas iestādes un it sevišķi 
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centralizēto iepirkumu struktūras, 
uzraudzība;
b) juridiskas konsultācijas līgumslēdzējām 
iestādēm par publiskā iepirkuma 
noteikumu un principu interpretāciju un 
par publiskā iepirkuma noteikumu 
piemērošanu īpašos gadījumos;
c) pašiniciatīvas atzinumu un norāžu 
izdošana par vispārējas ieinteresētības 
jautājumiem, kuri attiecas uz publiskā 
iepirkuma noteikumu interpretāciju un 
piemērošanu, par periodiskiem 
jautājumiem un par sistēmiskiem 
sarežģījumiem, kas saistīti ar publiskā 
iepirkuma noteikumu piemērošanu, 
ņemot vērā šīs direktīvas noteikumus un 
saistīto Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūru;

d) iedarbīgas un vispusīgas brīdinājuma 
(t.s. „red flag”) rādītāju sistēmas izveide 
un piemērošana, lai novērstu, konstatētu 
un pienācīgi ziņotu par krāpšanas, 
korupcijas, interešu konfliktu un citu 
nopietnu pārkāpumu gadījumiem 
iepirkumu jomā;

e) valstu kompetento iestāžu, tostarp 
revīzijas iestāžu, uzmanības vēršana uz 
konkrētiem konstatētiem pārkāpumiem un 
sistēmiskām problēmām;
f) pilsoņu un uzņēmumu sūdzību 
izskatīšana saistībā ar publiskā iepirkuma 
noteikumu piemērošanu konkrētos 
gadījumos un analīzes nosūtīšana 
kompetentajām līgumslēdzējām iestādēm, 
kuru pienākums ir ņemt to vērā savos 
lēmumos vai — ja analīze netiek 
ievērota — paskaidrot šādas 
neievērošanas iemeslus;
g) uzraudzība attiecībā uz valstu tiesu un 
iestāžu lēmumiem, kas pieņemti pēc
Eiropas Savienības Tiesas nolēmuma, kas 
pamatojas uz Līguma 267. pantu, vai pēc 
Eiropas Revīzijas palātas konstatējumiem 
par Savienības publiskā iepirkuma 
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noteikumu pārkāpumiem saistībā ar 
Savienības līdzfinansētiem projektiem; 
pārraudzības struktūra ziņo Eiropas 
Birojam krāpšanas apkarošanai par 
visiem Savienības iepirkuma procedūru 
pārkāpumiem, ja tie saistīti ar līgumiem, 
kurus tieši vai netieši finansē Savienība.
Šā punkta e) apakšpunktā minētie 
uzdevumi neskar tādu apelācijas tiesību 
izmantošanu, kas paredzētas valsts tiesību 
aktos vai sistēmā, kas izveidota, 
pamatojoties uz Direktīvu 89/665/EEK.
Gadījumos, kad pārraudzības struktūra, 
veicot uzraudzību un sniedzot juridiskās 
konsultācijas, ir konstatējusi pārkāpumu, 
dalībvalstis pilnvaro pārraudzības 
struktūru pārņemt jurisdikciju, kas 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem tai 
noteikta attiecībā uz līgumslēdzēju iestāžu 
lēmumu pārbaudi.
4. Neskarot vispārējās procedūras un 
darba metodes, ko Komisija ir noteikusi 
attiecībā uz saziņu un kontaktiem ar 
dalībvalstīm, pārraudzības struktūra 
darbojas kā īpašs Komisijas 
kontaktpunkts, kad tā uzrauga Savienības 
tiesību aktu piemērošanu un Savienības 
budžeta izpildi, pamatojoties uz Līguma 
par Eiropas Savienību 17. pantu un 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
317. pantu. Tā Komisijai ziņo par visiem 
šīs direktīvas pārkāpumiem iepirkuma 
procedūrās saistībā ar līgumu slēgšanas 
tiesību piešķiršanu, ko tieši vai netieši 
finansē Savienība.
Komisija var jo īpaši nodot pārraudzības 
struktūrai atsevišķu lietu izskatīšanu, ja 
līgums vēl nav noslēgts vai ja vēl ir 
iespējams veikt pārbaudes procedūru. Tā 
var arī uzticēt pārraudzības struktūrai 
veikt uzraudzības darbības, kas ir 
vajadzīgas, lai nodrošinātu to pasākumu 
īstenošanu, kurus dalībvalstis ir 
apņēmušās īstenot, lai novērstu Komisijas 
konstatētu Savienības publiskā iepirkuma 
noteikumu un principu pārkāpumu.
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Komisija var uzdot pārraudzības iestādei 
analizēt gadījumus, kad ir aizdomas par 
Savienības publiskā iepirkuma noteikumu 
pārkāpumiem, kas ietekmē no Savienības
budžeta līdzfinansētos projektus. Komisija 
var uzticēt pārraudzības struktūrai 
uzraudzīt konkrētus gadījumus un 
nodrošināt, ka kompetentās valsts 
iestādes, kurām būs pienākums izpildīt 
pārraudzības struktūras norādījumus, 
veic atbilstošus pasākumus pret 
Savienības publiskā iepirkuma noteikumu 
pārkāpumiem, kas ietekmē līdzfinansētos 
projektus.
5. Pārraudzības struktūras izmeklēšanas 
un izpildes darbības, ko veic, lai 
nodrošinātu, ka līgumslēdzēju iestāžu 
lēmumi atbilst šai direktīvai un Līguma 
principiem, neaizstāj un neskar Komisijas 
kā Līguma sargātājas institucionālo 
nozīmi. Ja Komisija izlemj nodot 
atsevišķas lietas izskatīšanu saskaņā ar 
4. punktu, tā arī patur tiesības iejaukties 
saskaņā ar pilnvarām, kuras tai piešķirtas 
ar Līgumu.
6. Līgumslēdzējas iestādes valsts 
pārraudzības iestādei nosūta visu tādu 
noslēgto līgumu pilnu tekstu, kuru vērtība 
ir vienāda ar vai lielāka par
a) EUR 1 000 000 publisku piegādes 
līgumu vai publisku pakalpojumu līgumu 
gadījumā;
b) EUR 10 000 000 publisku būvdarbu 
līgumu gadījumā.
7. Neskarot valsts tiesību aktus par 
piekļuvi informācijai un saskaņā ar valsts 
un ES tiesību aktiem par datu aizsardzību, 
pārraudzības struktūra pēc rakstiska 
pieprasījuma un bez maksas piešķir 
neierobežotu, pilnu, tiešu piekļuvi 
6. punktā minētajiem noslēgtajiem 
līgumiem. Piekļuvi dažām līguma daļām 
var atteikt gadījumos, kad šīs informācijas 
atklāšana apgrūtinātu tiesību aktu 
piemērošanu vai kā citādi būtu pretrunā 
sabiedrības interesēm, kaitētu ekonomikas 
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dalībnieku — gan valsts, gan privātu —
likumīgajām saimnieciskajām interesēm 
vai varētu ierobežot godīgu konkurenci 
starp šiem ekonomikas dalībniekiem.
Piekļuvi daļām, kuras var atklāt, piešķir 
saprātīgā laikposmā un ne vēlāk kā 
45 dienu laikā no šāda pieprasījuma 
datuma.
Personām, kas iesniedz pieprasījumu 
saņemt piekļuvi līgumam, nav jāpierāda 
tieša vai netieša ieinteresētība saistībā ar 
konkrēto līgumu. Būtu jādod tiesības 
informācijas saņēmējam šādu informāciju 
nodot atklātībai.
8. Kopsavilkumu par visām pārraudzības 
struktūras darbībām, kas īstenotas 
saskaņā ar 1.–7. punktu, iekļauj 2. punktā 
minētajā gada ziņojumā.

Or. de

Grozījums Nr. 1465
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
84. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

84. pants svītrots
Publiskā pārraudzība

1. Dalībvalstis norīko vienotu neatkarīgu 
struktūru, kas ir atbildīga par īstenošanas 
darbību pārraudzību un koordināciju 
(turpmāk — pārraudzības struktūra). 
Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
norīkotajām struktūrām.
Visām līgumslēdzējām iestādēm piemēro 
šo pārraudzību.
2. Īstenošanas darbībās iesaistītās 
kompetentās iestādes organizē tā, lai 
izvairītos no interešu konfliktiem. 
Publiskās pārraudzības sistēma ir 
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pārredzama. Lai to nodrošinātu, publicē 
visus norāžu un atzinuma dokumentus, 
un gada ziņojumu, kurā apraksta šajā 
direktīvā paredzēto noteikumu īstenošanu 
un piemērošanu.
Gada ziņojumā iekļauj šādu informāciju:
a) mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) 
sekmīgas dalības rādītāju publiskajā 
iepirkumā; ja šis īpatsvars ir mazāks par 
50 % MVU piešķirto līgumu vērtību 
izteiksmē, ziņojumā sniedz analīzi par 
šāda rezultāta iemesliem;
b) vispārēju pārskatu par ilgtspējīgu 
iepirkuma politikas virzienu īstenošanu, 
arī par procedūrām, kurās ņem vērā 
apsvērumus saistībā ar vides aizsardzību, 
sociālo iekļaušanu, tostarp personu ar 
invaliditāti piekļuvi, vai inovāciju 
veicināšanu;
c) informāciju par tādu iepirkumu 
noteikumu pārkāpumu uzraudzību un 
kontroli, kas ietekmē Savienības budžetu, 
saskaņā šā panta 3.–5. punktu;
d) centralizētus datus par paziņotiem 
krāpšanas, korupcijas, interešu konfliktu 
un citiem nopietnu pārkāpumu 
gadījumiem publiskā iepirkuma jomā, 
tostarp par tiem gadījumiem, kas ietekmē 
no Savienības budžeta līdzfinansētus 
projektus.
3. Pārraudzības struktūra ir atbildīga par 
šādiem uzdevumiem:
a) publiskā iepirkuma noteikumu un 
saistītās prakses piemērošanas, ko īsteno 
līgumslēdzējas iestādes un it sevišķi 
centralizēto iepirkumu struktūras, 
uzraudzība;
b) juridiskas konsultācijas līgumslēdzējām 
iestādēm par publiskā iepirkuma 
noteikumu un principu interpretāciju un 
par publiskā iepirkuma noteikumu 
piemērošanu īpašos gadījumos;
c) pašiniciatīvas atzinumu un norāžu 
izdošana par vispārējas ieinteresētības 
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jautājumiem, kuri attiecas uz publiskā 
iepirkuma noteikumu interpretāciju un 
piemērošanu, par periodiskiem 
jautājumiem un par sistēmiskiem 
sarežģījumiem, kas saistīti ar publiskā 
iepirkuma noteikumu piemērošanu, 
ņemot vērā šīs direktīvas noteikumus un 
saistīto Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūru;
d) iedarbīgas un vispusīgas brīdinājuma 
(t.s. „red flag”) rādītāju sistēmas izveide 
un piemērošana, lai novērstu, konstatētu 
un pienācīgi ziņotu par krāpšanas, 
korupcijas, interešu konfliktu un citu 
nopietnu pārkāpumu gadījumiem 
iepirkumu jomā;
e) valstu kompetento iestāžu, tostarp 
revīzijas iestāžu, uzmanības vēršana uz 
konkrētiem konstatētiem pārkāpumiem un 
sistēmiskām problēmām;
f) pilsoņu un uzņēmumu sūdzību 
izskatīšana saistībā ar publiskā iepirkuma 
noteikumu piemērošanu konkrētos 
gadījumos un analīzes nosūtīšana 
kompetentajām līgumslēdzējām iestādēm, 
kuru pienākums ir ņemt to vērā savos 
lēmumos vai — ja analīze netiek 
ievērota — paskaidrot šādas 
neievērošanas iemeslus;
g) uzraudzība attiecībā uz valstu tiesu un 
iestāžu lēmumiem, kas pieņemti pēc 
Eiropas Savienības Tiesas nolēmuma, kas 
pamatojas uz Līguma 267. pantu, vai pēc 
Eiropas Revīzijas palātas konstatējumiem 
par Savienības publiskā iepirkuma 
noteikumu pārkāpumiem saistībā ar 
Savienības līdzfinansētiem projektiem; 
pārraudzības struktūra ziņo Eiropas 
Birojam krāpšanas apkarošanai par 
visiem Savienības iepirkuma procedūru 
pārkāpumiem, ja tie saistīti ar līgumiem, 
kurus tieši vai netieši finansē Savienība.
Šā punkta e) apakšpunktā minētie 
uzdevumi neskar tādu apelācijas tiesību 
izmantošanu, kas paredzētas valsts tiesību 
aktos vai sistēmā, kas izveidota, 
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pamatojoties uz Direktīvu 89/665/EEK.
Gadījumos, kad pārraudzības struktūra, 
veicot uzraudzību un sniedzot juridiskās 
konsultācijas, ir konstatējusi pārkāpumu, 
dalībvalstis pilnvaro pārraudzības 
struktūru pārņemt jurisdikciju, kas 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem tai 
noteikta attiecībā uz līgumslēdzēju iestāžu 
lēmumu pārbaudi.
4. Neskarot vispārējās procedūras un 
darba metodes, ko Komisija ir noteikusi 
attiecībā uz saziņu un kontaktiem ar 
dalībvalstīm, pārraudzības struktūra 
darbojas kā īpašs Komisijas 
kontaktpunkts, kad tā uzrauga Savienības 
tiesību aktu piemērošanu un Savienības 
budžeta izpildi, pamatojoties uz Līguma 
par Eiropas Savienību 17. pantu un 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
317. pantu. Tā Komisijai ziņo par visiem 
šīs direktīvas pārkāpumiem iepirkuma 
procedūrās saistībā ar līgumu slēgšanas 
tiesību piešķiršanu, ko tieši vai netieši 
finansē Savienība.
Komisija var jo īpaši nodot pārraudzības 
struktūrai atsevišķu lietu izskatīšanu, ja 
līgums vēl nav noslēgts vai ja vēl ir 
iespējams veikt pārbaudes procedūru. Tā 
var arī uzticēt pārraudzības struktūrai 
veikt uzraudzības darbības, kas ir 
vajadzīgas, lai nodrošinātu to pasākumu 
īstenošanu, kurus dalībvalstis ir 
apņēmušās īstenot, lai novērstu Komisijas 
konstatētu Savienības publiskā iepirkuma 
noteikumu un principu pārkāpumu.
Komisija var uzdot pārraudzības iestādei 
analizēt gadījumus, kad ir aizdomas par 
Savienības publiskā iepirkuma noteikumu 
pārkāpumiem, kas ietekmē no Savienības 
budžeta līdzfinansētos projektus. Komisija 
var uzticēt pārraudzības struktūrai 
uzraudzīt konkrētus gadījumus un 
nodrošināt, ka kompetentās valsts 
iestādes, kurām būs pienākums izpildīt 
pārraudzības struktūras norādījumus, 
veic atbilstošus pasākumus pret 
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Savienības publiskā iepirkuma noteikumu 
pārkāpumiem, kas ietekmē līdzfinansētos 
projektus.
5. Pārraudzības struktūras izmeklēšanas 
un izpildes darbības, ko veic, lai 
nodrošinātu, ka līgumslēdzēju iestāžu 
lēmumi atbilst šai direktīvai un Līguma 
principiem, neaizstāj un neskar Komisijas 
kā Līguma sargātājas institucionālo 
nozīmi. Ja Komisija izlemj nodot 
atsevišķas lietas izskatīšanu saskaņā ar 
4. punktu, tā arī patur tiesības iejaukties 
saskaņā ar pilnvarām, kuras tai piešķirtas 
ar Līgumu.
6. Līgumslēdzējas iestādes valsts 
pārraudzības iestādei nosūta visu tādu 
noslēgto līgumu pilnu tekstu, kuru vērtība 
ir vienāda ar vai lielāka par
a) EUR 1 000 000 publisku piegādes 
līgumu vai publisku pakalpojumu līgumu 
gadījumā;
b) EUR 10 000 000 publisku būvdarbu 
līgumu gadījumā.
7. Neskarot valsts tiesību aktus par 
piekļuvi informācijai un saskaņā ar valsts 
un ES tiesību aktiem par datu aizsardzību, 
pārraudzības struktūra pēc rakstiska 
pieprasījuma un bez maksas piešķir 
neierobežotu, pilnu, tiešu piekļuvi 
6. punktā minētajiem noslēgtajiem 
līgumiem. Piekļuvi dažām līguma daļām 
var atteikt gadījumos, kad šīs informācijas 
atklāšana apgrūtinātu tiesību aktu 
piemērošanu vai kā citādi būtu pretrunā 
sabiedrības interesēm, kaitētu ekonomikas 
dalībnieku — gan valsts, gan privātu —
likumīgajām saimnieciskajām interesēm 
vai varētu ierobežot godīgu konkurenci 
starp šiem ekonomikas dalībniekiem.
Piekļuvi daļām, kuras var atklāt, piešķir 
saprātīgā laikposmā un ne vēlāk kā 
45 dienu laikā no šāda pieprasījuma 
datuma.
Personām, kas iesniedz pieprasījumu 
saņemt piekļuvi līgumam, nav jāpierāda 
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tieša vai netieša ieinteresētība saistībā ar 
konkrēto līgumu. Būtu jādod tiesības 
informācijas saņēmējam šādu informāciju 
nodot atklātībai.
8. Kopsavilkumu par visām pārraudzības 
struktūras darbībām, kas īstenotas 
saskaņā ar 1.–7. punktu, iekļauj 2. punktā 
minētajā gada ziņojumā.

Or. en

Pamatojums

Ja katrā dalībvalstī tiks pilnvarota viena vienota valsts pārraudzības struktūra, tiks pārkāpts 
subsidiaritātes princips, un to nevarēs īstenot dalībvalstīs ar decentralizētu administrāciju vai 
federatīvām struktūrām.

Grozījums Nr. 1466
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nodrošina īstenošanas 
darbību pārraudzību un koordināciju.

Or. fr

Grozījums Nr. 1467
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

pareizu īstenošanu un demokrātisku, 
atbildīgu un likumīgu pārraudzību pār tās 
īstenošanu. Dalībvalstis pēc saviem 
ieskatiem var pieņemt lēmumu, vai tās 
vēlas izraudzīties vienotu neatkarīgu 
struktūru, kas ir atbildīga par pārraudzības 
un koordinācijas pasākumiem, vai tās 
vēlas atstāt pārraudzību esošajām 
pārraudzības struktūrām, kas jau veic 
demokrātisku, atbildīgu un likumīgu 
kontroli pār līgumslēdzējām iestādēm.

Ja dalībvalsts pieņem lēmumu 
neizraudzīties vienotu neatkarīgu 
pārraudzības struktūru, tā nodrošina, lai:
a) pilsētu domes, reģionu parlamenti un 
valstu parlamenti būtu pilnībā sagatavoti 
līgumslēdzēju iestāžu uzraudzībai un 
demokrātiskai kontrolei;
b) revidenti, kas atbildīgi par vietējo, 
reģionālo un valsts iestāžu revīzijām, būtu 
pilnībā sagatavoti līgumslēdzēju iestāžu 
uzraudzībai un revīzijai;
c) tiesu iestādes būtu pilnībā sagatavotas 
līgumslēdzēju iestāžu tiesiskās kontroles 
veikšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 1468
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

paziņo Komisijai par norīkotajām 
struktūrām.

Or. de
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Grozījums Nr. 1469
Toine Manders

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

Komisijas ierosinātais teksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. nl

Grozījums Nr. 1470
Pablo Arias Echeverría

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nodrošina īstenošanas 
darbību pārraudzības un koordinācijas 
mehānismus. Katrā ziņā tiek ievērota šo 
dalībvalstu kompetences struktūra, kā arī 
salikta vai decentralizēta administratīvā 
struktūra. Dalībvalstis izraugās
struktūras, kas ir labāk pielāgotas to 
valsts struktūrai.

Or. es

Grozījums Nr. 1471
Monica Luisa Macovei

Direktīvas priekšlikums
84. pants – 2. punkts – 2. daļa – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) statistikas datus un pārskatu par 
30. pantā paredzētās sarunu procedūras 
bez iepriekšējas publicēšanas 
izmantošanu, tostarp to ekonomikas 
dalībnieku sarakstu, kuriem saskaņā ar šo 
procedūru ir piešķirtas publisku līgumu 
slēgšanas tiesības, kā arī pamatojumu, 
kāpēc izmantota minētā procedūra;

Or. en

Grozījums Nr. 1472
Monica Luisa Macovei

Direktīvas priekšlikums
84. pants – 2. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) centralizētus datus par paziņotiem 
krāpšanas, korupcijas, interešu konfliktu un 
citiem nopietnu pārkāpumu gadījumiem 
publiskā iepirkuma jomā, tostarp par tiem 
gadījumiem, kas ietekmē no Savienības 
budžeta līdzfinansētus projektus.

d) centralizētus datus par paziņotiem 
krāpšanas, korupcijas, interešu konfliktu un 
citiem nopietnu pārkāpumu gadījumiem 
publiskā iepirkuma jomā, tostarp par tiem 
gadījumiem, kas ietekmē no Savienības 
budžeta līdzfinansētus projektus, kā arī, ja 
iespējams, par rezultātiem, ko devis 
nosūtījums uz kompetentām 
administratīvām, tiesībaizsardzības vai 
tiesu iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 1473
Phil Prendergast

Direktīvas priekšlikums
84. pants – 2. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) centralizētus datus par paziņotiem d) centralizētus datus par paziņotiem 
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krāpšanas, korupcijas, interešu konfliktu un 
citiem nopietnu pārkāpumu gadījumiem 
publiskā iepirkuma jomā, tostarp par tiem 
gadījumiem, kas ietekmē no Savienības 
budžeta līdzfinansētus projektus.

krāpšanas, korupcijas, interešu konfliktu un 
citiem nopietnu pārkāpumu gadījumiem 
publiskā iepirkuma jomā, tostarp par tiem 
gadījumiem, kas ietekmē no Savienības 
budžeta līdzfinansētus projektus. Šos datus 
apkopo saskaņā ar kopīgu mainīgo 
lielumu kopumu un metodoloģiju, lai ES 
līmenī varētu veidot vienotas iepirkumu 
datubāzes un statistiku, tādējādi ļaujot 
veikt publisko iepirkumu prakses 
zinātniskus salīdzinājumus starp dažādām 
Savienības dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 1474
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pārraudzības struktūra ir atbildīga par 
šādiem uzdevumiem:

3. Kompetentās iestādes ir atbildīgas par 
šādiem uzdevumiem:

Or. fr

Grozījums Nr. 1475
Pablo Arias Echeverría

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pārraudzības struktūra ir atbildīga par 
šādiem uzdevumiem:

3. Pārraudzības mehānismi nodrošina
šādu uzdevumu izpildi:

Or. es
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Grozījums Nr. 1476
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) publiskā iepirkuma noteikumu un 
saistītās prakses piemērošanas, ko īsteno 
līgumslēdzējas iestādes un it sevišķi 
centralizēto iepirkumu struktūras, 
uzraudzība;

a) publiskā iepirkuma noteikumu un
noteikumu par sociālo aizsardzību un 
darba aizsardzību, un darba apstākļiem, 
ko ievēro ekonomikas dalībnieki, kuriem 
piešķirts līgums, un viņa apakšuzņēmēji, 
kā arī saistītās prakses piemērošanas, ko 
īsteno līgumslēdzējas iestādes un it sevišķi 
centralizēto iepirkumu struktūras, 
uzraudzība;

Or. de

Grozījums Nr. 1477
Monica Luisa Macovei

Direktīvas priekšlikums
84. pants – 3. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) iedarbīgas un vispusīgas brīdinājuma 
(t.s. „red flag”) rādītāju sistēmas izveide un 
piemērošana, lai novērstu, konstatētu un 
pienācīgi ziņotu par krāpšanas, korupcijas, 
interešu konfliktu un citu nopietnu 
pārkāpumu gadījumiem iepirkumu jomā;

d) iedarbīgas un vispusīgas brīdinājuma 
(t.s. „red flag”) rādītāju sistēmas izveide un 
piemērošana sadarbībā ar 
tiesībaizsardzības struktūrām, lai novērstu, 
konstatētu un pienācīgi ziņotu par 
krāpšanas, korupcijas, interešu konfliktu un 
citu nopietnu pārkāpumu gadījumiem 
iepirkumu jomā. Sistēmā iekļauj arī risku 
kartēšanu, nosakot līgumslēdzēju iestāžu 
vājās vietas, kā arī iekšējās un ārējās 
kontroles struktūras, pasākumus publiskā 
iepirkuma procedūrās, kurās atklāti riski, 
vāji posmi un/vai projekti. Brīdinājuma 
rādītājus un risku kartes regulāri 
atjaunina;

Or. en
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Grozījums Nr. 1478
Monica Luisa Macovei

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) procedūru izstrāde ziņošanai par 
smagiem pārkāpumiem, nodrošinot arī 
informācijas avota anonimitātes 
aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 1479
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) iedarbīgu un vispusīgu brīdinājuma 
(t. s. „red flag”) rādītāju sistēmu izstrāde 
un piemērošana, lai:
i) atklātu un novērstu līgumus, kuri riskē 
sniegt atbalstu monopolistiskām un 
oligopolistiskām struktūrām un tirgiem,
ii) faktiski un efektīvi novērstu iepirkuma 
līgumus un procesus, kuri apdraud MVU 
un vietējo uzņēmumu iespējas piedalīties 
konkursos un iegūt tiesības slēgt līgumus,
iii) novērstu gala lietotāju izvēles tiesību 
un uzklausīšanas tiesību izslēgšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 1480
Monica Luisa Macovei
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Direktīvas priekšlikums
84. pants – 3. punkts – 1. daļa – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) datu centralizācija par paziņotiem 
krāpšanas, korupcijas, interešu konfliktu 
un citu smagu pārkāpumu gadījumiem, 
kā arī, ja iespējams, par turpmāko darbu, 
ko veic kompetentas administratīvās, 
tiesībaizsardzības vai tiesu iestādes;

Or. en

Grozījums Nr. 1481
Monica Luisa Macovei

Direktīvas priekšlikums
84. pants – 3. punkts – 1. daļa – dc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

dc) specializētu mācību nodrošināšana 
līgumslēdzēju iestāžu un iekšējo kontroles 
struktūru amatpersonām sadarbībā ar 
tiesībaizsardzības struktūrām par 
krāpšanas, korupcijas, interešu konfliktu 
un citu smagu pārkāpumu atklāšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 1482
Monica Luisa Macovei

Direktīvas priekšlikums
84. pants – 3. punkts – 1. daļa – dd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

dd) ekonomikas dalībnieku, kuri izslēgti 
no līdzdalības publiskos līgumos, 
pamatojoties uz 55. panta 1., 2. un 
3. punkta prasībām, regulāri atjauninātu 
sarakstu publicēšanas nodrošināšana;
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Or. en

Grozījums Nr. 1483
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
84. pants – 3. punkts – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) tiesību piešķiršana pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām veikt 
uzraudzību un ziņot to cilvēku vārdā, 
kuru rīcībspēja vai citas spējas ir 
ierobežotas, par to, vai šiem cilvēkiem 
sniegto pakalpojumu un piegādāto preču 
kvalitāte atbilst ES pamattiesībām, līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas 
tehniskajām specifikācijām un kritērijiem, 
kas noteikti līgumā, un vai tā ir saskaņā 
ar prasībām, kas noteiktas, lai 
apmierinātu katras lietotāju grupas īpašās 
vajadzības;

Or. en

Grozījums Nr. 1484
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
84. pants – 3. punkts – 1. daļa – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) līgumslēdzēju iestāžu nosūtīto 
paziņojumu par sarunu procedūras bez 
iepriekšējas publicēšanas piemērošanu 
izskatīšana;

Or. it
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Grozījums Nr. 1485
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
84. pants – 3. punkts – 1. daļa – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) oficiālā neizpildes reģistra 
pārvaldīšana, kā paredzēts 73.a pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 1486
Phil Prendergast

Direktīvas priekšlikums
84. pants – 3. punkts – 1. daļa – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) palīdzība iepirkumu aģentūrām un 
iestādēm iekšēju personāla ziņošanas 
procedūru izstrādē, lai nodrošinātu, ka:
– visi darbinieki (arī pagaidu darbinieki 
un līgumdarbinieki, stažieri un 
konsultanti), kuri labticīgi ziņo par 
jebkāda veida būtisku pārkāpumu, būtu 
aizsargāti pret jebkādu un visa veida 
atriebību, vajāšanu vai kaitējumu,
– tiktu ievērota ziņotāju konfidencialitāte, 
ja vien viņi nepārprotami no tās 
neatsakās,
– būtu izveidoti atbilstoši ziņošanas 
atvieglošanas mehānismi, piemēram, 
palīdzības tālruņa līnijas un tiešsaistes 
veidlapas,
– ziņotājam, pret kuru vērsta atriebība, 
būtu tiesības uz taisnīgu uzklausīšanu 
objektīvā sanāksmē un pilnu 
kompensāciju; tie, kuri atriebjas, tiktu 
pienācīgi sodīti,
– ziņojumi tiktu pienācīgi izmeklēti un 
tiktu veikti korekcijas pasākumi (ja 
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nepieciešams), un ziņotājiem būtu iespēja 
piedalīties šajās procedūrās,
– vadītājiem būtu jāpierāda, ka visas 
darbības, kas veiktas pret ziņotāju, 
pamato iemesli, kas nav saistīti ar 
ziņošanu,
– nepatiesi ziņojumi, ja tie sniegti 
labticīgi, tiktu aizsargāti; ziņojumi, par ko 
pierādīts, ka tie nav šādi sniegti, netiktu 
aizsargāti,
– vadītāji un darbinieki būtu atbilstoši 
apmācīti jautājumā par ziņošanas 
tiesībām, politikām un procedūrām,
– ziņošanas politikas regulāri uzraudzītu 
un novērtētu neatkarīgas iestādes,
– ārēja ziņošana vēlētām amatpersonām, 
NVO, plašsaziņas līdzekļiem un citām 
piemērotām personām tiktu aizsargāta, ja 
iekšējie kanāli nedarbojas vai neeksistē.

Or. en

Grozījums Nr. 1487
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, kad pārraudzības struktūra, 
veicot uzraudzību un sniedzot juridiskās 
konsultācijas, ir konstatējusi pārkāpumu, 
dalībvalstis pilnvaro pārraudzības 
struktūru pārņemt jurisdikciju, kas 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem tai 
noteikta attiecībā uz līgumslēdzēju iestāžu 
lēmumu pārbaudi.

svītrots

Or. it
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Grozījums Nr. 1488
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, kad pārraudzības struktūra, 
veicot uzraudzību un sniedzot juridiskās 
konsultācijas, ir konstatējusi pārkāpumu,
dalībvalstis pilnvaro pārraudzības 
struktūru pārņemt jurisdikciju, kas saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem tai noteikta 
attiecībā uz līgumslēdzēju iestāžu lēmumu 
pārbaudi.

Gadījumos, kad pārraudzības struktūra, 
veicot uzraudzību un sniedzot juridiskās 
konsultācijas, ir konstatējusi pārkāpumu,
kompetentās iestādes var pārņemt 
jurisdikciju, kas saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem tai noteikta attiecībā uz 
līgumslēdzēju iestāžu lēmumu pārbaudi.

Or. fr

Grozījums Nr. 1489
Pablo Arias Echeverría

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, kad pārraudzības struktūra, 
veicot uzraudzību un sniedzot juridiskās 
konsultācijas, ir konstatējusi pārkāpumu, 
dalībvalstis pilnvaro pārraudzības
struktūru pārņemt jurisdikciju, kas saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem tai noteikta 
attiecībā uz līgumslēdzēju iestāžu lēmumu 
pārbaudi.

Gadījumos, kad pārraudzības struktūras, 
veicot uzraudzību un sniedzot juridiskās 
konsultācijas, ir konstatējušas pārkāpumu, 
dalībvalstis pilnvaro pārraudzības
struktūras pārņemt jurisdikciju, kas 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem tām 
noteikta attiecībā uz līgumslēdzēju iestāžu 
lēmumu pārbaudi.

Or. es

Grozījums Nr. 1490
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt
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Direktīvas priekšlikums
84. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Neskarot vispārējās procedūras un darba 
metodes, ko Komisija ir noteikusi attiecībā 
uz saziņu un kontaktiem ar dalībvalstīm,
pārraudzības struktūra darbojas kā īpašs 
Komisijas kontaktpunkts, kad tā uzrauga 
Savienības tiesību aktu piemērošanu un 
Savienības budžeta izpildi, pamatojoties uz 
Līguma par Eiropas Savienību 17. pantu un 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
317. pantu. Tā Komisijai ziņo par visiem 
šīs direktīvas pārkāpumiem iepirkuma 
procedūrās saistībā ar līgumu slēgšanas 
tiesību piešķiršanu, ko tieši vai netieši 
finansē Savienība.

4. Neskarot vispārējās procedūras un darba 
metodes, ko Komisija ir noteikusi attiecībā 
uz saziņu un kontaktiem ar dalībvalstīm,
kompetentās iestādes darbojas kā īpašs 
Komisijas kontaktpunkts, kad tās uzrauga 
Savienības tiesību aktu piemērošanu un 
Savienības budžeta izpildi, pamatojoties uz 
Līguma par Eiropas Savienību 17. pantu un 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
317. pantu. Tās Komisijai ziņo par visiem 
šīs direktīvas pārkāpumiem iepirkuma 
procedūrās saistībā ar līgumu slēgšanas 
tiesību piešķiršanu, ko tieši vai netieši 
finansē Savienība.

Or. fr

Grozījums Nr. 1491
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var jo īpaši nodot pārraudzības 
struktūrai atsevišķu lietu izskatīšanu, ja 
līgums vēl nav noslēgts vai ja vēl ir 
iespējams veikt pārbaudes procedūru. Tā 
var arī uzticēt pārraudzības struktūrai 
veikt uzraudzības darbības, kas ir 
vajadzīgas, lai nodrošinātu to pasākumu 
īstenošanu, kurus dalībvalstis ir 
apņēmušās īstenot, lai novērstu Komisijas 
konstatētu Savienības publiskā iepirkuma 
noteikumu un principu pārkāpumu.

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 1492
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
84. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var uzdot pārraudzības iestādei 
analizēt gadījumus, kad ir aizdomas par 
Savienības publiskā iepirkuma noteikumu 
pārkāpumiem, kas ietekmē no Savienības 
budžeta līdzfinansētos projektus. Komisija 
var uzticēt pārraudzības struktūrai 
uzraudzīt konkrētus gadījumus un 
nodrošināt, ka kompetentās valsts 
iestādes, kurām būs pienākums izpildīt 
pārraudzības struktūras norādījumus, 
veic atbilstošus pasākumus pret 
Savienības publiskā iepirkuma noteikumu 
pārkāpumiem, kas ietekmē līdzfinansētos 
projektus.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 1493
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Direktīvas priekšlikums
84. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pārraudzības struktūras izmeklēšanas 
un izpildes darbības, ko veic, lai 
nodrošinātu, ka līgumslēdzēju iestāžu 
lēmumi atbilst šai direktīvai un Līguma 
principiem, neaizstāj un neskar Komisijas 
kā Līguma sargātājas institucionālo nozīmi. 
Ja Komisija izlemj nodot atsevišķas lietas 
izskatīšanu saskaņā ar 4. punktu, tā arī 
patur tiesības iejaukties saskaņā ar 
pilnvarām, kuras tai piešķirtas ar Līgumu.

5. Kompetento iestāžu izmeklēšanas un 
izpildes darbības, ko veic, lai nodrošinātu, 
ka līgumslēdzēju iestāžu lēmumi atbilst šai 
direktīvai un Līguma principiem, neaizstāj 
un neskar Komisijas kā Līguma sargātājas 
institucionālo nozīmi. Ja Komisija izlemj 
nodot atsevišķas lietas izskatīšanu saskaņā 
ar 4. punktu, tā arī patur tiesības iejaukties 
saskaņā ar pilnvarām, kuras tai piešķirtas ar 
Līgumu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 1494
Andreas Schwab, Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
84. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Līgumslēdzējas iestādes valsts 
pārraudzības iestādei nosūta visu tādu 
noslēgto līgumu pilnu tekstu, kuru vērtība 
ir vienāda ar vai lielāka par

svītrots

a) EUR 1 000 000 publisku piegādes 
līgumu vai publisku pakalpojumu līgumu 
gadījumā;
b) EUR 10 000 000 publisku būvdarbu 
līgumu gadījumā.

Or. de

Pamatojums

Visaptverošs publicēšanas pienākums radītu situāciju, kad konkrēti līgumi tiktu publicēti līdz 
sīkākajai informācijai, tādējādi trešām personām tiktu nodota tajos ietvertā „tehnoloģiskā 
kompetence”, t. i., uzņēmējdarbības noslēpumi, atsevišķos gadījumos pat neievērojot 
noteikumus par noslēpumu glabāšanu. Tas vairs neatbilstu pārredzamības prasībām, jo 
iepirkuma procedūra tiek noslēgta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas brīdī.

Grozījums Nr. 1495
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
84. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Līgumslēdzējas iestādes valsts 
pārraudzības iestādei nosūta visu tādu 
noslēgto līgumu pilnu tekstu, kuru vērtība 
ir vienāda ar vai lielāka par

6. Līgumslēdzējas iestādes kompetentajām 
iestādēm nosūta visu tādu noslēgto līgumu 
pilnu tekstu, kuru vērtība ir vienāda ar vai 
lielāka par

Or. fr
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Grozījums Nr. 1496
Monica Luisa Macovei

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) EUR 1 000 000 publisku piegādes 
līgumu vai publisku pakalpojumu līgumu 
gadījumā;

a) EUR 800 000 publisku piegādes līgumu 
vai publisku pakalpojumu līgumu 
gadījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 1497
Phil Prendergast

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) EUR 1 000 000 publisku piegādes 
līgumu vai publisku pakalpojumu līgumu 
gadījumā;

a) EUR 250 000 publisku piegādes līgumu 
vai publisku pakalpojumu līgumu 
gadījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 1498
Monica Luisa Macovei

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) EUR 10 000 000 publisku būvdarbu 
līgumu gadījumā.

b) EUR 5 000 000 publisku būvdarbu 
līgumu gadījumā.

Or. en
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Grozījums Nr. 1499
Phil Prendergast

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) EUR 10 000 000 publisku būvdarbu 
līgumu gadījumā.

b) EUR 1 000 000 publisku būvdarbu 
līgumu gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 1500
Andreas Schwab, Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
84. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Neskarot valsts tiesību aktus par 
piekļuvi informācijai un saskaņā ar valsts 
un ES tiesību aktiem par datu aizsardzību, 
pārraudzības struktūra pēc rakstiska 
pieprasījuma un bez maksas piešķir 
neierobežotu, pilnu, tiešu piekļuvi 
6. punktā minētajiem noslēgtajiem 
līgumiem. Piekļuvi dažām līguma daļām 
var atteikt gadījumos, kad šīs informācijas 
atklāšana apgrūtinātu tiesību aktu 
piemērošanu vai kā citādi būtu pretrunā 
sabiedrības interesēm, kaitētu ekonomikas 
dalībnieku — gan valsts, gan privātu —
likumīgajām saimnieciskajām interesēm 
vai varētu ierobežot godīgu konkurenci 
starp šiem ekonomikas dalībniekiem.

svītrots

Piekļuvi daļām, kuras var atklāt, piešķir 
saprātīgā laikposmā un ne vēlāk kā 
45 dienu laikā no šāda pieprasījuma 
datuma.
Personām, kas iesniedz pieprasījumu 
saņemt piekļuvi līgumam, nav jāpierāda 
tieša vai netieša ieinteresētība saistībā ar 
konkrēto līgumu. Būtu jādod tiesības 
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informācijas saņēmējam šādu informāciju 
nodot atklātībai.

Or. de

Pamatojums

Pašreizējās tiesības iepazīties ar materiāliem līguma piešķiršanas strīdu gadījumos un 
pastāvošās papildu prasības ir pilnībā pietiekamas saskaņā ar informācijas brīvības tiesību 
aktiem.

Grozījums Nr. 1501
Monica Luisa Macovei

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Neskarot valsts tiesību aktus par piekļuvi 
informācijai un saskaņā ar valsts un ES 
tiesību aktiem par datu aizsardzību, 
pārraudzības struktūra pēc rakstiska
pieprasījuma un bez maksas piešķir 
neierobežotu, pilnu, tiešu piekļuvi 
6. punktā minētajiem noslēgtajiem 
līgumiem. Piekļuvi dažām līguma daļām 
var atteikt gadījumos, kad šīs informācijas 
atklāšana apgrūtinātu tiesību aktu 
piemērošanu vai kā citādi būtu pretrunā 
sabiedrības interesēm, kaitētu ekonomikas 
dalībnieku — gan valsts, gan privātu —
likumīgajām saimnieciskajām interesēm 
vai varētu ierobežot godīgu konkurenci 
starp šiem ekonomikas dalībniekiem.

7. Neskarot valsts tiesību aktus par piekļuvi 
informācijai un saskaņā ar valsts un ES 
tiesību aktiem par datu aizsardzību, 
pārraudzības struktūra pēc pieprasījuma un 
bez maksas piešķir neierobežotu, pilnu, 
tiešu piekļuvi 6. punktā minētajiem 
noslēgtajiem līgumiem. Piekļuvi dažām 
līguma daļām var atteikt tikai gadījumos, 
kad šīs informācijas atklāšana apgrūtinātu 
tiesību aktu piemērošanu vai kā citādi būtu
pretrunā sabiedrības interesēm, kaitētu 
ekonomikas dalībnieku — gan valsts, gan 
privātu — likumīgajām saimnieciskajām 
interesēm vai varētu ierobežot godīgu 
konkurenci starp šiem ekonomikas 
dalībniekiem. Lēmumiem šo iemeslu dēļ 
atteikt piekļuvi dažām publisko līgumu 
daļām jābūt pienācīgi pamatotiem, un tie 
jāpublicē.

Or. en

Grozījums Nr. 1502
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz
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Direktīvas priekšlikums
84. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Neskarot valsts tiesību aktus par piekļuvi 
informācijai un saskaņā ar valsts un ES 
tiesību aktiem par datu aizsardzību,
pārraudzības struktūra pēc rakstiska 
pieprasījuma un bez maksas piešķir 
neierobežotu, pilnu, tiešu piekļuvi 
6. punktā minētajiem noslēgtajiem 
līgumiem. Piekļuvi dažām līguma daļām 
var atteikt gadījumos, kad šīs informācijas 
atklāšana apgrūtinātu tiesību aktu 
piemērošanu vai kā citādi būtu pretrunā 
sabiedrības interesēm, kaitētu ekonomikas 
dalībnieku — gan valsts, gan privātu —
likumīgajām saimnieciskajām interesēm 
vai varētu ierobežot godīgu konkurenci 
starp šiem ekonomikas dalībniekiem.

7. Neskarot valsts tiesību aktus par piekļuvi 
informācijai un saskaņā ar valsts un ES 
tiesību aktiem par datu aizsardzību,
kompetentās iestādes pēc rakstiska 
pieprasījuma un bez maksas piešķir 
neierobežotu, pilnu, tiešu piekļuvi 
6. punktā minētajiem noslēgtajiem 
līgumiem. Piekļuvi dažām līguma daļām 
var atteikt gadījumos, kad šīs informācijas 
atklāšana apgrūtinātu tiesību aktu 
piemērošanu vai kā citādi būtu pretrunā 
sabiedrības interesēm, kaitētu ekonomikas 
dalībnieku — gan valsts, gan privātu —
likumīgajām saimnieciskajām interesēm 
vai varētu ierobežot godīgu konkurenci 
starp šiem ekonomikas dalībniekiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 1503
Phil Prendergast

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Neskarot valsts tiesību aktus par piekļuvi 
informācijai un saskaņā ar valsts un ES 
tiesību aktiem par datu aizsardzību, 
pārraudzības struktūra pēc rakstiska 
pieprasījuma un bez maksas piešķir
neierobežotu, pilnu, tiešu piekļuvi
6. punktā minētajiem noslēgtajiem 
līgumiem. Piekļuvi dažām līguma daļām 
var atteikt gadījumos, kad šīs informācijas 
atklāšana apgrūtinātu tiesību aktu
piemērošanu vai kā citādi būtu pretrunā 
sabiedrības interesēm, kaitētu ekonomikas 
dalībnieku — gan valsts, gan privātu —
likumīgajām saimnieciskajām interesēm 

7. Neskarot valsts tiesību aktus par piekļuvi 
informācijai un saskaņā ar valsts un ES 
tiesību aktiem par datu aizsardzību, 
pārraudzības struktūra vāc un publiski bez 
maksas nodrošina neierobežotu, pilnu, 
tiešu piekļuvi visai dokumentācijai, kas 
saistīta ar jebkuru konkursa procesu. 
Jāpublisko arī konkrēti procedūras 
dokumenti, piemēram, līgumi, to 
grozījumi un revīzijas dokumenti, kas 
attiecas uz visiem noslēgtajiem līgumiem. 
Piekļuvi dažām šīs informācijas daļām var
liegt gadījumos, kad šīs informācijas 
atklāšana apgrūtinātu tiesību aktu 
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vai varētu ierobežot godīgu konkurenci 
starp šiem ekonomikas dalībniekiem.

piemērošanu vai kā citādi būtu pretrunā 
sabiedrības interesēm, kaitētu ekonomikas 
dalībnieku — gan valsts, gan privātu —
likumīgajām saimnieciskajām interesēm 
vai varētu ierobežot godīgu konkurenci 
starp šiem ekonomikas dalībniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1504
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
84. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Kopsavilkumu par visām pārraudzības 
struktūras darbībām, kas īstenotas saskaņā 
ar 1.–7. punktu, iekļauj 2. punktā minētajā 
gada ziņojumā.

8. Kopsavilkumu par visām kompetento 
iestāžu darbībām, kas īstenotas saskaņā ar 
1.–7. punktu, iekļauj 2. punktā minētajā 
gada ziņojumā.

Or. fr

Grozījums Nr. 1505
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
85. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atsevišķi ziņojumi par līgumu slēgšanas 
tiesību piešķiršanas procedūrām

Individuāla ziņošana

Or. en

Pamatojums

Alternatīvi priekšlikumi pārvaldības jomā (ziņošana).
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Grozījums Nr. 1506
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
85. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par katru līgumu vai vispārīgo vienošanos 
un dinamiskās iepirkumu sistēmas izveides 
gadījumu līgumslēdzējas iestādes sagatavo 
rakstisku ziņojumu, kurā iekļauj vismaz 
šādu informāciju:

Par katru iepriekš minēto robežvērtības 
iepirkumu, piemēram, līgumu vai 
vispārīgo vienošanos, vai dinamiskās 
iepirkumu sistēmas izveides gadījumu 
līgumslēdzējas iestādes sagatavo rakstisku 
ziņojumu, kurā iekļauj vismaz šādu 
informāciju:

Or. en

Grozījums Nr. 1507
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izraudzīto kandidātu vai pretendentu 
vārdi un uzvārdi vai nosaukumi un to 
atlases iemesli;

b) ja attiecināms, kvalitatīvās atlases 
un/vai skaita samazināšanas rezultāti 
saskaņā ar 64. un 65. pantu, proti:
i) atlasīto kandidātu vai pretendentu vārdi 
un uzvārdi vai nosaukumi un to atlases 
iemesli;

ii) noraidīto kandidātu vai pretendentu 
vārdi un uzvārdi vai nosaukumi un to 
noraidījuma iemesli;

Or. en

Pamatojums

Alternatīvi priekšlikumi pārvaldības jomā (ziņošana).
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Grozījums Nr. 1508
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) noraidīto kandidātu vai pretendentu 
vārdi un uzvārdi vai nosaukumi un to 
noraidījuma iemesli;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Alternatīvi priekšlikumi pārvaldības jomā (ziņošana). Šā apakšpunkta teksts ir pārcelts uz 
b) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 1509
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) izraudzītā pretendenta vārds un uzvārds 
vai nosaukums un iemesli, kuru dēļ atlasīts 
viņa piedāvājums, kā arī — ja tas ir
zināms — cik lielu līguma vai vispārīgās 
vienošanās daļu izraudzītais pretendents 
ar apakšuzņēmuma līgumu plāno nodot 
izpildei trešām personām;

e) izraudzītā pretendenta vārds un uzvārds 
vai nosaukums un iemesli, kuru dēļ atlasīts 
viņa piedāvājums;

Or. en

Pamatojums

Alternatīvi priekšlikumi pārvaldības jomā (ziņošana). Komisijas piedāvātā prasība sākotnējā 
d) apakšpunktā attiecībā uz informāciju par apakšuzņēmuma līgumu īpatsvaru radītu lieku 
administratīvo slogu, turklāt bieži vien galvenajam piegādātājam/pretendentam būtu grūti to 
uzzināt (un tādēļ grūti informēt par to līgumslēdzēju iestādi).
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Grozījums Nr. 1510
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) izraudzītā pretendenta vārds un uzvārds 
vai nosaukums un iemesli, kuru dēļ atlasīts 
viņa piedāvājums, kā arī — ja tas ir 
zināms — cik lielu līguma vai vispārīgās 
vienošanās daļu izraudzītais pretendents ar 
apakšuzņēmuma līgumu plāno nodot 
izpildei trešām personām;

e) izraudzītā pretendenta vārds un uzvārds 
vai nosaukums un iemesli, kuru dēļ atlasīts 
viņa piedāvājums, kā arī — ja tas ir 
zināms — cik lielu līguma vai vispārīgās 
vienošanās daļu izraudzītais pretendents ar 
apakšuzņēmuma līgumu plāno nodot 
izpildei trešām personām, un informācija 
par viņa apakšuzņēmējiem, ietverot viņu 
vārdus un uzvārdus vai nosaukumus, 
adresi un juridisko pārstāvi;

Or. de

Grozījums Nr. 1511
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) attiecībā uz konkursa dialogu ––
apstākļi, kas minēti XX pantā un pamato 
šīs procedūras izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 1512
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
85. pants – 1. daļa – h punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) attiecīgā gadījumā — konstatētie svītrots



AM\908760LV.doc 111/165 PE492.869v01-00

LV

interešu konflikti un piemērotie izrietošie 
pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 1513
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ciktāl paziņojums par līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanu, kas sagatavots
saskaņā ar 48. pantu, satur šajā daļā 
paredzēto informāciju, līgumslēdzējas 
iestādes var atsaukties uz minēto 
paziņojumu.

Or. en

Pamatojums

Alternatīvi priekšlikumi pārvaldības jomā (ziņošana).

Grozījums Nr. 1514
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
85. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes dokumentē visu
iepirkuma procedūru norisi neatkarīgi no 
tā, vai tās ir vai nav īstenotas elektroniski. 
Šajā nolūkā tās dokumentē visus 
iepirkuma procedūras posmus, tostarp 
visu saziņu ar ekonomikas dalībniekiem 
un iekšējās apspriedes, iepirkuma 
procedūras sagatavošanu, dialogu un 
sarunas, ja tādas notikušas, atlasi un 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

Līgumslēdzējas iestādes veic atbilstošus 
pasākumus, lai dokumentētu visu
elektroniski īstenoto piešķiršanas
procedūru norisi.
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Or. en

Grozījums Nr. 1515
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
85. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes dokumentē visu 
iepirkuma procedūru norisi neatkarīgi no 
tā, vai tās ir vai nav īstenotas elektroniski. 
Šajā nolūkā tās dokumentē visus iepirkuma 
procedūras posmus, tostarp visu saziņu ar 
ekonomikas dalībniekiem un iekšējās 
apspriedes, iepirkuma procedūras 
sagatavošanu, dialogu un sarunas, ja tādas 
notikušas, atlasi un līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanu.

Līgumslēdzējas iestādes dokumentē visu 
iepirkuma procedūru norisi neatkarīgi no 
tā, vai tās ir vai nav īstenotas elektroniski. 
Šajā nolūkā tās nodrošina, ka to rīcībā ir 
pietiekama dokumentācija, lai pamatotu 
pieņemtos lēmumus visos iepirkuma 
procedūras posmos, piemēram, 
dokumentācija par saziņu ar ekonomikas 
dalībniekiem un iekšējām apspriedēm, 
iepirkuma procedūras sagatavošanu, 
dialogu un sarunām, ja tādas notikušas, 
atlasi un līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanu.

Or. en

Pamatojums

Alternatīvi priekšlikumi pārvaldības jomā (ziņošana).

Grozījums Nr. 1516
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
85. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēji dokumentē visu iepirkuma 
procedūru norisi neatkarīgi no tā, vai
procedūras ir vai nav īstenotas 
elektroniski. Šajā nolūkā tie dokumentē 
visus iepirkuma procedūras posmus, 
tostarp visu saziņu ar ekonomikas 
dalībniekiem un iekšējās apspriedes, 

Līgumslēdzējas iestādes veic attiecīgus 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai
dokumentētu ar elektroniskiem saziņas 
līdzekļiem veiktās piešķīruma procedūras
norisi.
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iepirkuma procedūras sagatavošanu, 
dialogu un sarunas, ja tādas notikušas, 
atlasi un līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanu.

Or. nl

Pamatojums

Direktīvas 2004/18/EK 43. pantā norādītā kārtība rakstveida ziņojumu iesniegšanai prevalē 
pār šeit ierosinātajiem noteikumiem. Turklāt jauni noteikumi rada papildu administratīvo 
slogu.

Grozījums Nr. 1517
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
85. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes dokumentē visu 
iepirkuma procedūru norisi neatkarīgi no 
tā, vai tās ir vai nav īstenotas elektroniski. 
Šajā nolūkā tās dokumentē visus iepirkuma 
procedūras posmus, tostarp visu saziņu ar 
ekonomikas dalībniekiem un iekšējās 
apspriedes, iepirkuma procedūras 
sagatavošanu, dialogu un sarunas, ja tādas 
notikušas, atlasi un līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanu.

Līgumslēdzējas iestādes dokumentē visu 
iepirkuma procedūru norisi neatkarīgi no 
tā, vai tās ir vai nav īstenotas elektroniski. 
Šajā nolūkā tās dokumentē visus iepirkuma 
procedūras posmus, tostarp visu saziņu ar 
ekonomikas dalībniekiem, iepirkuma 
procedūras sagatavošanu, dialogu un 
sarunas, ja tādas notikušas, atlasi un līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1518
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
85. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes dokumentē visu 
iepirkuma procedūru norisi neatkarīgi no 

Līgumslēdzējas iestādes dokumentē visu 
iepirkuma procedūru norisi neatkarīgi no 
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tā, vai tās ir vai nav īstenotas elektroniski. 
Šajā nolūkā tās dokumentē visus iepirkuma 
procedūras posmus, tostarp visu saziņu ar 
ekonomikas dalībniekiem un iekšējās 
apspriedes, iepirkuma procedūras 
sagatavošanu, dialogu un sarunas, ja tādas 
notikušas, atlasi un līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanu.

tā, vai tās ir vai nav īstenotas elektroniski. 
Šajā nolūkā tās dokumentē visus iepirkuma 
procedūras posmus, tostarp visu saziņu ar 
ekonomikas dalībniekiem, iepirkuma 
procedūras sagatavošanu, dialogu un 
sarunas, ja tādas notikušas, atlasi un līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1519
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
85. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņojumu vai tā svarīgākās daļas pēc 
pieprasījuma nosūta Komisijai vai valsts 
pārraudzības struktūrai.

Ziņojumu vai tā svarīgākās daļas pēc 
pieprasījuma nosūta Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 1520
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
85. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņojumu vai tā svarīgākās daļas pēc 
pieprasījuma nosūta Komisijai vai valsts
pārraudzības struktūrai.

Ziņojumu vai tā svarīgākās daļas pēc 
pieprasījuma nosūta Komisijai vai valsts
iestādēm vai struktūrām, kas minētas 
83. pantā.

Or. en

Pamatojums

Alternatīvi priekšlikumi pārvaldības jomā (ziņošana).
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Grozījums Nr. 1521
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
85. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņojumu vai tā svarīgākās daļas pēc 
pieprasījuma nosūta Komisijai vai valsts
pārraudzības struktūrai.

Ziņojumu vai tā svarīgākās daļas pēc 
pieprasījuma nosūta Komisijai vai
kompetentai valsts struktūrai.

Or. en

Grozījums Nr. 1522
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
85. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņojumu vai tā svarīgākās daļas pēc 
pieprasījuma nosūta Komisijai vai valsts 
pārraudzības struktūrai.

Ziņojumu vai tā svarīgākās daļas pēc 
pieprasījuma nosūta Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 1523
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
86. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 1524
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
86. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Pamatojums

Statistikas datu vākšana, izmantojot dalībvalstu ziņojumus, nav droša un veicina birokrātiju 
un izmaksas. Direktīvas 86. panta mērķis ir vēlreiz pārbaudīt visus datus, kas savākti, 
izmantojot TED datubāzi, pamatojoties uz priekšlikuma 48. pantu. Tomēr bieži vien gan TED 
dati, gan valstu paziņotie dati nav pilnīgi. Aizstājot vēlreizējas pārbaudes, ir papildus 
jānostiprina TED statistikas datu vākšanas pīlārs, bet no valstu ziņošanas pīlāra ir pilnībā 
jāatsakās.

Grozījums Nr. 1525
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
86. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. nl

Pamatojums

Ierosinātos noteikumus nepieciešams svītrot. Šie noteikumi rada nelietderīgu administratīvo 
slogu.

Grozījums Nr. 1526
Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
86. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 1527
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
86. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1528
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
86. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valstu ziņošana un līgumslēdzēju iestāžu 
saraksts

Valstu ziņošana

Or. en

Pamatojums

Alternatīvi priekšlikumi pārvaldības jomā (ziņošana).

Grozījums Nr. 1529
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

1. Saskaņā ar 84. pantu izveidotās vai 
norīkotās struktūras katru gadu ne vēlāk 
kā nākamā gada 31. oktobrī, izmantojot 
standarta paraugu, nosūta Komisijai 
īstenošanas un statistikas datu ziņojumu.

1. Dalībvalstis katru gadu ne vēlāk kā 
nākamā gada 31. oktobrī, izmantojot 
standarta paraugu, nosūta Komisijai 
statistikas datu ziņojumu.

Or. en

Pamatojums

Alternatīvi priekšlikumi pārvaldības jomā (ziņošana).

Grozījums Nr. 1530
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
86. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 84. pantu izveidotās vai 
norīkotās struktūras katru gadu ne vēlāk kā 
nākamā gada 31. oktobrī, izmantojot 
standarta paraugu, nosūta Komisijai 
īstenošanas un statistikas datu ziņojumu.

1. Dalībvalstu kompetentās struktūras 
katru gadu ne vēlāk kā nākamā gada 
31. oktobrī, izmantojot standarta paraugu, 
nosūta Komisijai īstenošanas un statistikas 
datu ziņojumu.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikums paredz dalībvalstīm nesamērīgus pienākumus. Jo īpaši nebūs iespējams iesniegt 
Komisijai visu dalībvalsts līgumslēdzēju iestāžu pilnu sarakstu. Būtībā šo līgumslēdzēju 
iestāžu skaits ir liels (dažās valstīs tas var sniegties tūkstošos) un katru gadu mainās atkarībā 
no strukturālām izmaiņām administrācijā.

Grozījums Nr. 1531
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

a) pilnīgu un atjauninātu sarakstu ar 
visām centrālās pārvaldes iestādēm, 
centrālās pārvaldes iestāžu padotībā 
esošām līgumslēdzējām iestādēm un 
publisko tiesību subjektiem, ietverot 
centrālās pārvaldes iestāžu padotībā 
esošas iestādes un tādu līgumslēdzēju 
iestāžu apvienības, kas piešķir publiskus 
līgumus vai vispārīgās vienošanās, katrai 
iestādei norādot unikālo identifikācijas 
numuru, ja šāds numurs ir paredzēts 
valsts tiesību aktos; šo sarakstu grupē pēc 
iestādes veida;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Priekšlikums paredz dalībvalstīm nesamērīgus pienākumus. Jo īpaši nebūs iespējams iesniegt 
Komisijai visu dalībvalsts līgumslēdzēju iestāžu pilnu sarakstu. Būtībā šo līgumslēdzēju 
iestāžu skaits ir liels (dažās valstīs tas var sniegties tūkstošos) un katru gadu mainās atkarībā 
no strukturālām izmaiņām administrācijā.

Grozījums Nr. 1532
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pilnīgu un atjauninātu sarakstu ar 
visām centrālās pārvaldes iestādēm, 
centrālās pārvaldes iestāžu padotībā 
esošām līgumslēdzējām iestādēm un 
publisko tiesību subjektiem, ietverot 
centrālās pārvaldes iestāžu padotībā 
esošas iestādes un tādu līgumslēdzēju 
iestāžu apvienības, kas piešķir publiskus 
līgumus vai vispārīgās vienošanās, katrai 
iestādei norādot unikālo identifikācijas 
numuru, ja šāds numurs ir paredzēts valsts 
tiesību aktos; šo sarakstu grupē pēc 

a) sarakstu ar visām centrālās pārvaldes 
iestādēm, centrālās pārvaldes iestāžu 
padotībā esošām līgumslēdzējām iestādēm 
un publisko tiesību subjektiem, kas 
piešķīruši publiskus līgumus vai noslēguši
vispārīgās vienošanās attiecīgajā gadā, 
katrai iestādei norādot unikālo 
identifikācijas numuru, ja šāds numurs ir 
paredzēts valsts tiesību aktos; šo sarakstu 
grupē pēc iestādes veida;
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iestādes veida;

Or. en

Pamatojums

Alternatīvi priekšlikumi pārvaldības jomā (ziņošana).

Grozījums Nr. 1533
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pilnīgu un atjauninātu sarakstu ar 
visām centralizēto iepirkumu struktūrām;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Priekšlikums paredz dalībvalstīm nesamērīgus pienākumus. Jo īpaši nebūs iespējams iesniegt 
Komisijai visu dalībvalsts līgumslēdzēju iestāžu pilnu sarakstu. Būtībā šo līgumslēdzēju 
iestāžu skaits ir liels (dažās valstīs tas var sniegties tūkstošos) un katru gadu mainās atkarībā 
no strukturālām izmaiņām administrācijā.

Grozījums Nr. 1534
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pilnīgu un atjauninātu sarakstu ar 
visām centralizēto iepirkumu struktūrām;

b) sarakstu ar visām centralizēto iepirkumu 
struktūrām, kas piešķīrušas publiskus 
līgumus vai noslēgušas vispārīgās 
vienošanās attiecīgajā gadā;

Or. en
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Pamatojums

Alternatīvi priekšlikumi pārvaldības jomā (ziņošana).

Grozījums Nr. 1535
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
86. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) attiecībā uz visiem līgumiem, kas 
pārsniedz šīs direktīvas 4. pantā noteiktās 
robežvērtības:

c) attiecībā uz visiem līgumiem, kas 
pārsniedz šīs direktīvas 4. pantā noteiktās 
robežvērtības, piešķirto līgumu aplēsto 
skaitu un vērtību attiecīgajā gadā, 
norādot to atsevišķi par katru iestādes 
veidu sadalījumā pēc procedūras un pēc 
būvdarbiem, piegādēm un 
pakalpojumiem.

Or. en

Pamatojums

Alternatīvi priekšlikumi pārvaldības jomā (ziņošana).

Grozījums Nr. 1536
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
86. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) piešķirto līgumu skaitu un vērtību, 
norādot to atsevišķi par katru iestādes 
veidu sadalījumā pēc procedūras un pēc 
būvdarbiem, piegādēm un pakalpojumiem 
atbilstīgi CVP nomenklatūrai;

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Alternatīvi priekšlikumi pārvaldības jomā (ziņošana).

Grozījums Nr. 1537
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
86. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) ja līgumi noslēgti saskaņā ar sarunu 
procedūru bez iepriekšējas publicēšanas, 
i) punktā minēto informāciju papildus 
sadala atbilstīgi 30. pantā minētajiem 
apstākļiem un norāda piešķirto līgumu 
skaitu un vērtību pēc izraudzītā 
darbuzņēmēja dalībvalsts vai trešās valsts;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Alternatīvi priekšlikumi pārvaldības jomā (ziņošana).

Grozījums Nr. 1538
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) par visiem līgumiem, kuru vērtība 
nepārsniedz šīs direktīvas 4. pantā 
noteiktās robežvērtības, bet uz kuriem šī 
direktīva attiektos, ja to vērtība pārsniegtu 
robežvērtību — piešķirto līgumu skaitu un 
vērtību, sadalot pēc iestādes veida.

d) par iepirkumiem, kuru vērtība 
nepārsniedz šīs direktīvas 4. pantā 
noteiktās robežvērtības, bet uz kuriem šī 
direktīva attiektos, ja to vērtība pārsniegtu 
robežvērtību — aplēses par iepirkumu 
apvienoto kopsummu attiecīgajā gadā. Šīs 
aplēses jo īpaši var pamatot ar datiem, kas 
pieejami saskaņā ar valstu publicēšanas 
prasībām.
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Or. en

Pamatojums

Alternatīvi priekšlikumi pārvaldības jomā (ziņošana).

Grozījums Nr. 1539
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
86. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis Komisijai nodrošina 
informāciju par savu institucionālo 
organizāciju saistībā ar šīs direktīvas 
īstenošanu, uzraudzību un izpildi, kā arī 
par valsts iniciatīvām, kas īstenotas, lai 
sniegtu norādes par Savienības publiskā 
iepirkuma noteikumu īstenošanu vai 
palīdzību šajā saistībā vai lai reaģētu uz 
problēmām saistībā ar minēto noteikumu 
īstenošanu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Alternatīvi priekšlikumi pārvaldības jomā (ziņošana).

Grozījums Nr. 1540
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
86. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis Komisijai nodrošina 
informāciju par savu institucionālo 
organizāciju saistībā ar šīs direktīvas 
īstenošanu, uzraudzību un izpildi, kā arī 
par valsts iniciatīvām, kas īstenotas, lai 
sniegtu norādes par Savienības publiskā 

svītrots
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iepirkuma noteikumu īstenošanu vai 
palīdzību šajā saistībā vai lai reaģētu uz 
problēmām saistībā ar minēto noteikumu 
īstenošanu.

Or. en

Pamatojums

Šķiet, ka 4. punkts ir lieks.

Grozījums Nr. 1541
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
86. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija sagatavo standarta paraugu, 
pēc kura sagatavo 1. punktā minēto
īstenošanas un statistikas datu gada 
ziņojumu. Attiecīgos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 91. pantā minēto 
konsultēšanās procedūru.

5. Komisija sagatavo standarta paraugu, 
pēc kura sagatavo 1. punktā minēto 
statistikas datu gada ziņojumu. Attiecīgos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
91. pantā minēto konsultēšanās procedūru.

Or. en

Pamatojums

Alternatīvi priekšlikumi pārvaldības jomā (ziņošana).

Grozījums Nr. 1542
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
86.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

86.a pants
Pienākumi statistikas jomā un statistikas 

datu ziņojuma saturs
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1. Dalībvalstis nodrošina Komisijai 
informāciju par savu strukturālo 
organizāciju saistībā ar šīs direktīvas 
īstenošanu, uzraudzību un izpildi, kā arī 
par valstu iniciatīvām, kas īstenotas, lai 
sniegtu norādījumus par Savienības 
noteikumiem publisko iepirkumu jomā vai 
palīdzētu tos īstenot, vai risinātu 
problēmas, kas apgrūtina šo noteikumu 
piemērošanu.
2. Šā panta 1. punktā minētajā ziņojumā
sniedz vismaz šādu informāciju par visiem 
līgumiem, kas pārsniedz šīs direktīvas 
4. pantā noteiktās robežvērtības:
i) piešķirto līgumu skaitu un vērtību, 
norādot to atsevišķi par katru iestādes 
veidu sadalījumā pēc procedūras un pēc 
būvdarbiem, piegādēm un pakalpojumiem 
atbilstīgi CPV nomenklatūrai;
ii) ja līgumi noslēgti saskaņā ar sarunu 
procedūru bez iepriekšējas publicēšanas, 
i) punktā minēto informāciju papildus 
sadala atbilstīgi 30. pantā minētajiem 
apstākļiem un norāda piešķirto līgumu 
skaitu un vērtību pēc izraudzītā 
darbuzņēmēja dalībvalsts vai trešās valsts;
Pēc iespējas datus, kas minēti pirmās 
daļas a) apakšpunktā, sadala:
a) pēc izmantotajām līguma piešķiršanas 
procedūrām un
b) attiecībā uz katru šo procedūru –– pēc 
II pielikumā norādītajiem būvdarbiem un 
pēc produktiem un pakalpojumiem, kas 
norādīti XVI pielikumā, atbilstīgi CPV 
nomenklatūras kategorijai;
c) pēc ekonomikas dalībnieka, kam 
piešķirts līgums, valstspiederības.
Ja līgumi noslēgti saskaņā ar sarunu 
procedūru, datus, kas minēti pirmās daļas 
a) apakšpunktā, arī sadala atbilstīgi 
27. un 30. pantā minētajiem apstākļiem 
un norāda piešķirto līgumu skaitu un 
vērtību pēc izraudzītā darbuzņēmēja 
dalībvalsts vai trešās valsts.



PE492.869v01-00 126/165 AM\908760LV.doc

LV

3. Katrai līgumslēdzēju iestāžu grupai, kas 
nav minēta I pielikumā, statistikas datu 
ziņojumā norāda vismaz:
a) piešķirto līgumu skaitu un vērtību, 
sadalot to saskaņā ar 1. punkta otro daļu;
b) piešķirto līgumu kopējo vērtību 
atbilstīgi atkāpēm no nolīguma.
4. Statistikas datu ziņojumā sniedz arī 
jebkuru citu statistisko informāciju, kas 
paredzēta nolīgumā. Pirmajā daļā minēto 
informāciju atlasa saskaņā ar procedūru, 
kas izklāstīta 91. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 1543
Monica Luisa Macovei

Direktīvas priekšlikums
86.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

86.a pants
Pārsūdzības un sankcijas

Dalībvalstis izveido mehānismus efektīvai 
un savlaicīgai pārsūdzību iesniegšanai un 
paredz efektīvas, atturošas un samērīgas 
sankcijas par krāpšanu, korupciju, 
interešu konfliktu vai jebkuru citu smagu 
pārkāpumu. Šādos gadījumos piemērotās 
pārsūdzības un sankcijas paredz attiecīgo 
publisko līgumu anulēšanu un kaitējuma 
kompensēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 1544
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
87. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

87. pants svītrots
Palīdzība līgumslēdzējām iestādēm un 

uzņēmumiem
1. Dalībvalstis nodrošina tehniskā atbalsta 
struktūru pieejamību, lai nodrošinātu 
juridiskas un saimnieciskas konsultācijas, 
norādes un palīdzību līgumslēdzējām 
iestādēm saistībā ar iepirkuma procedūru 
sagatavošanu un īstenošanu. Dalībvalstis 
arī nodrošina, ka katra līgumslēdzēja 
iestāde var saņemt kompetentu palīdzību 
un konsultācijas par atsevišķiem 
jautājumiem.
2. Lai uzlabotu ekonomikas dalībnieku, it 
sevišķi MVU, piekļuvi publiskajam 
iepirkumam un lai veicinātu šīs direktīvas 
noteikumu pareizi izpratni, dalībvalstis 
nodrošina, ka ir iespējams saņemt 
atbilstīgu palīdzību, tostarp elektroniski 
vai ar tādu tīklu starpniecību, kas 
paredzēti palīdzības sniegšanai 
uzņēmējdarbības jomā.
3. Ekonomikas dalībniekiem, kas vēlas 
piedalīties iepirkuma procedūrās citā 
dalībvalstī, nodrošina īpašas 
administratīvas palīdzības pieejamību. 
Šāda palīdzība attiecas vismaz uz 
administratīvajām prasībām attiecīgajā 
dalībvalstī, kā arī iespējamiem 
pienākumiem saistībā ar elektronisko 
iepirkumu.
Dalībvalstis nodrošina, ka 
ieinteresētajiem ekonomikas dalībniekiem 
ir ērta piekļuve atbilstīgai informācijai 
par pienākumiem saistībā ar nodokļiem, 
vides aizsardzību un sociālajām un darba 
tiesību saistībām, kas ir spēkā attiecīgajā 
dalībvalstī, reģionā vai teritorijā, kurā 
veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, 
un ko piemēros objektā veiktajiem 
būvdarbiem vai sniegtajiem 
pakalpojumiem līguma izpildes laikā.
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4. Šā panta 1., 2. un 3. punkta vajadzībām 
dalībvalstis var norīkot vienotu struktūru 
vai vairākas struktūras, vai 
administratīvas struktūras. Dalībvalstis 
starp šīm struktūrām nodrošina atbilstīgu 
koordināciju.

Or. en

Pamatojums

Alternatīvi priekšlikumi pārvaldības jomā (palīdzība līgumslēdzējām iestādēm un 
uzņēmumiem), kas ierosina svītrot 87. pantu. Komisijas priekšlikumi būtu jāpamato ar 
skaidru piemēru, kas pierāda izmaksu efektivitāti, un šie sīki izstrādātie priekšlikumi pārkāptu 
arī subsidiaritātes un proporcionalitātes principus. Tomēr dalībvalstīm publiskajā iepirkumā 
acīmredzami ir jāievieš MVU/ „Think Small First” („vispirms padomā par mazo”) principi. 
Tas tiek piedāvāts apsvērumā.

Grozījums Nr. 1545
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
87. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. nl

Pamatojums

Tehnisku atbalsta struktūru izveidošana, kas palīdzētu un sniegtu konsultācijas
līgumslēdzējām iestādēm valsts līmenī, ir katras dalībvalsts kompetencē. Ja tiesiskais 
regulējums būtu vienkāršāks, arī vajadzība pēc konsultācijām par publiskā iepirkuma 
noteikumiem būtu mazāka.

Grozījums Nr. 1546
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
87. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

87. pants svītrots
Palīdzība līgumslēdzējām iestādēm un 

uzņēmumiem
1. Dalībvalstis nodrošina tehniskā atbalsta 
struktūru pieejamību, lai nodrošinātu 
juridiskas un saimnieciskas konsultācijas, 
norādes un palīdzību līgumslēdzējām 
iestādēm saistībā ar iepirkuma procedūru 
sagatavošanu un īstenošanu. Dalībvalstis 
arī nodrošina, ka katra līgumslēdzēja 
iestāde var saņemt kompetentu palīdzību 
un konsultācijas par atsevišķiem 
jautājumiem.
2. Lai uzlabotu ekonomikas dalībnieku, it 
sevišķi MVU, piekļuvi publiskajam 
iepirkumam un lai veicinātu šīs direktīvas 
noteikumu pareizi izpratni, dalībvalstis 
nodrošina, ka ir iespējams saņemt 
atbilstīgu palīdzību, tostarp elektroniski 
vai ar tādu tīklu starpniecību, kas 
paredzēti palīdzības sniegšanai 
uzņēmējdarbības jomā.
3. Ekonomikas dalībniekiem, kas vēlas 
piedalīties iepirkuma procedūrās citā 
dalībvalstī, nodrošina īpašas 
administratīvas palīdzības pieejamību. 
Šāda palīdzība attiecas vismaz uz 
administratīvajām prasībām attiecīgajā 
dalībvalstī, kā arī iespējamiem 
pienākumiem saistībā ar elektronisko 
iepirkumu.
Dalībvalstis nodrošina, ka 
ieinteresētajiem ekonomikas dalībniekiem 
ir ērta piekļuve atbilstīgai informācijai 
par pienākumiem saistībā ar nodokļiem, 
vides aizsardzību un sociālajām un darba 
tiesību saistībām, kas ir spēkā attiecīgajā 
dalībvalstī, reģionā vai teritorijā, kurā 
veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, 
un ko piemēros objektā veiktajiem 
būvdarbiem vai sniegtajiem 
pakalpojumiem līguma izpildes laikā.
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4. Šā panta 1., 2. un 3. punkta vajadzībām 
dalībvalstis var norīkot vienotu struktūru 
vai vairākas struktūras, vai 
administratīvas struktūras. Dalībvalstis 
starp šīm struktūrām nodrošina atbilstīgu 
koordināciju.

Or. en

Grozījums Nr. 1547
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
87. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina tehniskā atbalsta 
struktūru pieejamību, lai nodrošinātu
juridiskas un saimnieciskas konsultācijas, 
norādes un palīdzību līgumslēdzējām 
iestādēm saistībā ar iepirkuma procedūru 
sagatavošanu un īstenošanu. Dalībvalstis 
arī nodrošina, ka katra līgumslēdzēja 
iestāde var saņemt kompetentu palīdzību 
un konsultācijas par atsevišķiem 
jautājumiem.

1. Dalībvalstis nodrošina tehniskā atbalsta 
struktūru pieejamību, lai nodrošinātu
juridisku un saimniecisku informāciju, 
norādes un palīdzību līgumslēdzējām 
iestādēm saistībā ar iepirkuma procedūru 
sagatavošanu un īstenošanu. Dalībvalstis 
arī nodrošina, ka katra līgumslēdzēja 
iestāde var saņemt kompetentu palīdzību 
un informāciju par atsevišķiem 
jautājumiem.

Or. en

Pamatojums

Paskaidrojums, jo tekstu var saprast kā juridiskas konsultācijas, bet dalībvalstu uzdevums 
nav juridisku konsultāciju sniegšana par Eiropas noteikumiem.

Grozījums Nr. 1548
Phil Prendergast

Direktīvas priekšlikums
87. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina tehniskā atbalsta 1. Dalībvalstis nodrošina atbalsta struktūru 
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struktūru pieejamību, lai nodrošinātu 
juridiskas un saimnieciskas konsultācijas, 
norādes un palīdzību līgumslēdzējām 
iestādēm saistībā ar iepirkuma procedūru 
sagatavošanu un īstenošanu. Dalībvalstis 
arī nodrošina, ka katra līgumslēdzēja 
iestāde var saņemt kompetentu palīdzību 
un konsultācijas par atsevišķiem 
jautājumiem.

pieejamību, lai nodrošinātu juridiskas un 
saimnieciskas konsultācijas, norādes un 
palīdzību līgumslēdzējām iestādēm saistībā 
ar iepirkuma procedūru sagatavošanu un 
īstenošanu. Dalībvalstis arī nodrošina, ka 
katra līgumslēdzēja iestāde var saņemt 
kompetentu palīdzību un konsultācijas par 
atsevišķiem jautājumiem. Dalībvalstis var 
piesaistīt arī ārējus konsultāciju 
dienestus, lai uzlabotu savas programmu 
un projektu vadības prasmes un 
kompetences.

Or. en

Grozījums Nr. 1549
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
87. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1., 2. un 3. punkta vajadzībām 
dalībvalstis var norīkot vienotu struktūru 
vai vairākas struktūras, vai 
administratīvas struktūras. Dalībvalstis 
starp šīm struktūrām nodrošina atbilstīgu 
koordināciju.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis pants paredz nevajadzīgu administratīvo slogu. Dalībvalstis pašas organizē savu iekšējo 
administrāciju. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu izveidot pārraudzības struktūru (84. pants) 
arī bez Eiropas noteikumiem. Direktīvas 84. pants ir pretrunā ar subsidiaritātes principu.

Grozījums Nr. 1550
Sergio Gaetano Cofferati

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

1. Dalībvalstis cita citai sniedz savstarpēju 
palīdzību un ievieš pasākumus efektīvai 
savstarpējai sadarbībai ar mērķi nodrošināt 
informācijas apmaiņu par 40., 41., 42., 55., 
57., 59., 60., 61., 63. un 69. pantā
minētajiem jautājumiem. Tās nodrošina 
konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, 
ar ko tās apmainās.

1. Dalībvalstis cita citai sniedz savstarpēju 
palīdzību un ievieš pasākumus efektīvai 
savstarpējai sadarbībai ar mērķi nodrošināt 
informācijas apmaiņu par 40., 41., 42., 55., 
57., 59., 60., 61., 63., 69. un 73.a. pantā
minētajiem jautājumiem. Tās nodrošina 
konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, 
ar ko tās apmainās.

Or. en

Grozījums Nr. 1551
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
88. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta vajadzībām dalībvalstis 
izraugās vienu vai vairākus sadarbības 
punktus, kuru kontaktinformāciju paziņo 
pārējām dalībvalstīm, pārraudzības 
struktūrām un Komisijai. Dalībvalstis 
publicē un regulāri atjaunina sadarbības 
punktu sarakstu. Pārraudzības struktūra 
ir atbildīga par šādu sadarbības punktu 
koordinēšanu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis pants paredz nevajadzīgu administratīvo slogu. Dalībvalstis pašas organizē savu iekšējo 
administrāciju. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu izveidot pārraudzības struktūru (84. pants) 
arī bez Eiropas noteikumiem. Direktīvas 84. pants ir pretrunā ar subsidiaritātes principu.

Grozījums Nr. 1552
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Direktīvas priekšlikums
88. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta vajadzībām dalībvalstis 
izraugās vienu vai vairākus sadarbības 
punktus, kuru kontaktinformāciju paziņo 
pārējām dalībvalstīm, pārraudzības 
struktūrām un Komisijai. Dalībvalstis 
publicē un regulāri atjaunina sadarbības 
punktu sarakstu. Pārraudzības struktūra 
ir atbildīga par šādu sadarbības punktu 
koordinēšanu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Alternatīvi priekšlikumi pārvaldības jomā (administratīvā sadarbība).

Grozījums Nr. 1553
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
88. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta vajadzībām dalībvalstis 
izraugās vienu vai vairākus sadarbības 
punktus, kuru kontaktinformāciju paziņo 
pārējām dalībvalstīm, pārraudzības 
struktūrām un Komisijai. Dalībvalstis 
publicē un regulāri atjaunina sadarbības 
punktu sarakstu. Pārraudzības struktūra 
ir atbildīga par šādu sadarbības punktu 
koordinēšanu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Uzdot dalībvalstīm veidot papildu struktūras nav samērīgs pasākums. Turklāt vairāku 
kompetenču piesaistīšana šādām struktūrām, piemēram, pārraudzība, koordinācija un 
ziņošana, var radīt interešu konfliktus.
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Grozījums Nr. 1554
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
88. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta vajadzībām dalībvalstis 
izraugās vienu vai vairākus sadarbības 
punktus, kuru kontaktinformāciju paziņo 
pārējām dalībvalstīm, pārraudzības 
struktūrām un Komisijai. Dalībvalstis 
publicē un regulāri atjaunina sadarbības 
punktu sarakstu. Pārraudzības struktūra ir 
atbildīga par šādu sadarbības punktu 
koordinēšanu.

3. Šā panta vajadzībām dalībvalstis 
izraugās vienu vai vairākus sadarbības 
punktus, kuru kontaktinformāciju paziņo 
pārējām dalībvalstīm un Komisijai. 
Dalībvalstis publicē un regulāri atjaunina 
sadarbības punktu sarakstu.

Or. en

(Sk. 86. panta svītrošanas pamatojumu.)

Grozījums Nr. 1555
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
88. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Informācijas apmaiņa notiek Iekšējā 
tirgus informācijas sistēmā, kas izveidota 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. xxx/xxxx44

[priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai par administratīvo 
sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus 
informācijas sistēmu (IMI regula) 
COM(2011) 522]. Dalībvalstis iespējami 
īsākā laikā sniedz citu dalībvalstu 
pieprasīto informāciju.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Uzdot dalībvalstīm veidot papildu struktūras nav samērīgs pasākums. Turklāt vairāku 
kompetenču piesaistīšana šādām struktūrām, piemēram, pārraudzība, koordinācija un 
ziņošana, var radīt interešu konfliktus.

Grozījums Nr. 1556
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
89. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt direktīvas 6., 13., 19., 20., 
23., 54., 59., 67. un 86. pantā minēto 
pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 
deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar 
jau spēkā esošos deleģētos aktus.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt direktīvas 6., 13., 19., 20.,
23. un 59. pantā minēto pilnvaru 
deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu 
izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

Or. en

Grozījums Nr. 1557
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
91. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai palīdz Publiskā iepirkuma 
padomdevēja komiteja, kas izveidota ar 
Padomes Lēmumu 71/306/EEK45. Minētā 
komiteja ir komiteja Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 nozīmē.

1. Komisijai palīdz Publiskā iepirkuma 
padomdevēja komiteja, kas izveidota ar 
Padomes Lēmumu 71/306/EEK45 un 
komiteja, kas izveidota ar Padomes 
Regulas (EK) Nr. 3286/9446 (Regulas par 
šķēršļiem tirdzniecībā) 7. pantu. Minētās 
komitejas ir komitejas Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 3. panta nozīmē.
__________________
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46 1 OV L 349, 31.12.1994., 71. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 1558
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
91. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu.

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu un 
kompetentā komiteja ir komiteja, kas 
izveidota ar Padomes Lēmumu 
71/306/EEK.

Or. en

Grozījums Nr. 1559
Malcolm Harbour

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu un 
kompetentā komiteja ir komiteja, kas 
izveidota ar Regulu par šķēršļiem 
tirdzniecībā.

Or. en

Grozījums Nr. 1560
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
6. pielikums – H daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

H DAĻA svītrots
INFORMĀCIJA, KAS JĀIEKĻAUJ 
PAZIŅOJUMOS PAR LĪGUMIEM, 

KURI ATTIECAS UZ SOCIĀLAJIEM 
UN CITIEM ĪPAŠIEM 

PAKALPOJUMIEM
(kā minēts 75. panta 1. punktā)

1. Līgumslēdzējas iestādes un — ja 
atšķiras — dienesta, no kura var iegūt 
papildu informāciju, nosaukums, 
reģistrācijas numurs (ja tas ir paredzēts 
valsts tiesību aktos), adrese, ietverot 
NUTS kodu, tālrunis, faksa numurs, e-
pasta un interneta adrese.
2. E-pasta vai interneta adrese, kurā būs 
neierobežoti, pilnībā un bez maksas tieši 
pieejamas specifikācijas un visi 
pavaddokumenti.
3. Līgumslēdzējas iestādes veids un 
galvenā darbības joma.
4. Attiecīgā gadījumā — norāde, ka 
līgumslēdzēja iestāde ir centralizēto 
iepirkumu struktūra vai ka ir paredzēts 
cits kopējā iepirkuma veids.
5. Uzskaites numurs(-i) CPV 
nomenklatūrā; ja līgums ir sadalīts daļās, 
šo informāciju sniedz par katru daļu. 
6. Galvenās būvdarbu veikšanas vietas 
NUTS kods būvdarbu gadījumā vai 
galvenās piegāžu vai pakalpojumu 
sniegšanas vietas NUTS kods piegāžu un 
pakalpojumu gadījumā.
7. Iepērkamo pakalpojumu un, ja 
nepieciešams, saistīto būvdarbu un 
piegāžu apraksts.

8. Līguma(-u) paredzamā kopējā vērtība; 
ja līgums ir sadalīts daļās, šo informāciju 
sniedz par katru daļu.

9. Dalības nosacījumi, tostarp:
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a) attiecīgā gadījumā norāde, vai līgums 
attiecas tikai uz aizsargātām darbnīcām 
un vai tā izpilde ir paredzēta tikai 
aizsargātu nodarbinātības programmu 
ietvaros;

b) attiecīgā gadījumā norāde, vai saskaņā 
ar normatīvajiem vai administratīvajiem 
aktiem attiecīgo pakalpojumu drīkst 
sniegt tikai konkrētas profesijas pārstāvji.

10. Termiņš(-i), kādā(-os) jāsazinās ar 
līgumslēdzēju iestādi, lai varētu 
piedalīties.

11. Īss apraksts par piemērojamās līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras 
galvenajām iezīmēm.

12. Cita būtiska informācija.

Or. en

Grozījums Nr. 1561
Frank Engel, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
6. pielikums – 8. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

H daļa svītrots
INFORMĀCIJA, KAS JĀIEKĻAUJ 
PAZIŅOJUMOS PAR LĪGUMIEM, 

KURI ATTIECAS UZ SOCIĀLAJIEM 
UN CITIEM ĪPAŠIEM 

PAKALPOJUMIEM
(kā minēts 75. panta 1. punktā)

1. Līgumslēdzējas iestādes un — ja 
atšķiras — dienesta, no kura var iegūt 
papildu informāciju, nosaukums, 
reģistrācijas numurs (ja tas ir paredzēts 
valsts tiesību aktos), adrese, ietverot 
NUTS kodu, tālrunis, faksa numurs, e-
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pasta un interneta adrese.
2. E-pasta vai interneta adrese, kurā būs 
neierobežoti, pilnībā un bez maksas tieši 
pieejamas specifikācijas un visi 
pavaddokumenti.
3. Līgumslēdzējas iestādes veids un 
galvenā darbības joma.
4. Attiecīgā gadījumā — norāde, ka 
līgumslēdzēja iestāde ir centralizēto 
iepirkumu struktūra vai ka ir paredzēts 
cits kopējā iepirkuma veids.
5. Uzskaites numurs(-i) CPV 
nomenklatūrā; ja līgums ir sadalīts daļās, 
šo informāciju sniedz par katru daļu. 
6. Galvenās būvdarbu veikšanas vietas 
NUTS kods būvdarbu gadījumā vai 
galvenās piegāžu vai pakalpojumu 
sniegšanas vietas NUTS kods piegāžu un 
pakalpojumu gadījumā.
7. Iepērkamo pakalpojumu un, ja 
nepieciešams, saistīto būvdarbu un 
piegāžu apraksts.

8. Līguma(-u) paredzamā kopējā vērtība; 
ja līgums ir sadalīts daļās, šo informāciju 
sniedz par katru daļu.

9. Dalības nosacījumi, tostarp:

a) attiecīgā gadījumā norāde, vai līgums 
attiecas tikai uz aizsargātām darbnīcām 
un vai tā izpilde ir paredzēta tikai 
aizsargātu nodarbinātības programmu 
ietvaros;

b) attiecīgā gadījumā norāde, vai saskaņā 
ar normatīvajiem vai administratīvajiem 
aktiem attiecīgo pakalpojumu drīkst 
sniegt tikai konkrētas profesijas pārstāvji.

10. Termiņš(-i), kādā(-os) jāsazinās ar 
līgumslēdzēju iestādi, lai varētu 
piedalīties.

11. Īss apraksts par piemērojamās līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras 
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galvenajām iezīmēm.

12. Cita būtiska informācija.

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar A un B pakalpojumu nošķiršanas atkārtotu ieviešanu.

Grozījums Nr. 1562
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
8. pielikums – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) būvdarbu līguma gadījumā — tehnisko 
priekšrakstu kopums, kas īpaši ietverts 
iepirkuma procedūras dokumentos un 
nosaka materiāla, preces vai piegādes 
raksturlielumus, kuri nepieciešami, lai 
materiālu, preci vai piegādi varētu 
raksturot kā līgumslēdzējas iestādes 
paredzētajam lietojumam piemērotu; 
minētie raksturlielumi ietver ekoloģiskos 
un klimata raksturlielumus, projektēšanu 
visu lietotāju ērtībām (ietverot personu ar 
invaliditāti piekļuvi) un atbilstības 
novērtējumu, darbības rezultātus, drošumu 
vai izmērus, tostarp procedūras attiecībā uz 
kvalitātes nodrošināšanu, terminoloģiju, 
simboliem, testēšanas un pārbaudes 
metodēm, iesaiņojumu, apzīmējumiem un 
marķēšanu, norādījumiem lietotājam un 
ražošanas procesiem un metodēm visos 
būvdarbu aprites cikla posmos; minētajos 
raksturlielumos iekļauj arī noteikumus par 
būvprojektēšanu un tāmēšanu, būvju un 
būvniecības metožu un tehnoloģiju 
testēšanas, inspekcijas un pieņemšanas 
nosacījumus un visus citus tehniskos 
nosacījumus, ko var noteikt līgumslēdzēja 
iestāde saskaņā ar vispārīgiem vai īpašiem 
noteikumiem attiecībā uz pabeigtām 

a) būvdarbu līguma gadījumā — tehnisko 
priekšrakstu kopums, kas īpaši ietverts 
iepirkuma procedūras dokumentos un 
nosaka materiāla, preces vai piegādes 
raksturlielumus, kuri nepieciešami, lai 
materiālu, preci vai piegādi varētu 
raksturot kā līgumslēdzējas iestādes 
paredzētajam lietojumam piemērotu; 
minētie raksturlielumi ietver ekoloģiskos 
un klimata raksturlielumus, projektēšanu 
visu lietotāju ērtībām (ietverot personu ar 
invaliditāti piekļuvi) un atbilstības 
novērtējumu, darbības rezultātus, drošumu 
vai izmērus, tostarp procedūras attiecībā uz 
kvalitātes nodrošināšanu, terminoloģiju, 
simboliem, testēšanas un pārbaudes 
metodēm, iesaiņojumu, apzīmējumiem un 
marķēšanu, norādījumiem lietotājam un 
ražošanas procesiem un metodēm visos 
būvdarbu aprites cikla posmos; minētajos 
raksturlielumos iekļauj arī noteikumus par 
būvprojektēšanu (tostarp datu aizsardzību 
būvprojektēšanā) un tāmēšanu, būvju un 
būvniecības metožu un tehnoloģiju 
testēšanas, inspekcijas un pieņemšanas 
nosacījumus un visus citus tehniskos 
nosacījumus, ko var noteikt līgumslēdzēja 
iestāde saskaņā ar vispārīgiem vai īpašiem 
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būvēm un tajās izmantotajiem materiāliem 
vai daļām;

noteikumiem attiecībā uz pabeigtām 
būvēm un tajās izmantotajiem materiāliem 
vai daļām;

Or. en

Grozījums Nr. 1563
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktīvas priekšlikums
8. pielikums – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) būvdarbu līguma gadījumā — tehnisko 
priekšrakstu kopums, kas īpaši ietverts 
iepirkuma procedūras dokumentos un 
nosaka materiāla, preces vai piegādes 
raksturlielumus, kuri nepieciešami, lai 
materiālu, preci vai piegādi varētu 
raksturot kā līgumslēdzējas iestādes 
paredzētajam lietojumam piemērotu; 
minētie raksturlielumi ietver ekoloģiskos 
un klimata raksturlielumus, projektēšanu 
visu lietotāju ērtībām (ietverot personu ar 
invaliditāti piekļuvi) un atbilstības 
novērtējumu, darbības rezultātus, drošumu 
vai izmērus, tostarp procedūras attiecībā uz 
kvalitātes nodrošināšanu, terminoloģiju, 
simboliem, testēšanas un pārbaudes 
metodēm, iesaiņojumu, apzīmējumiem un 
marķēšanu, norādījumiem lietotājam un 
ražošanas procesiem un metodēm visos 
būvdarbu aprites cikla posmos; minētajos 
raksturlielumos iekļauj arī noteikumus par 
būvprojektēšanu un tāmēšanu, būvju un 
būvniecības metožu un tehnoloģiju 
testēšanas, inspekcijas un pieņemšanas 
nosacījumus un visus citus tehniskos 
nosacījumus, ko var noteikt līgumslēdzēja 
iestāde saskaņā ar vispārīgiem vai īpašiem 
noteikumiem attiecībā uz pabeigtām 
būvēm un tajās izmantotajiem materiāliem 
vai daļām;

a) būvdarbu līguma gadījumā — tehnisko 
priekšrakstu kopums, kas īpaši ietverts 
iepirkuma procedūras dokumentos un 
nosaka materiāla, preces vai piegādes 
raksturlielumus, kuri nepieciešami, lai 
materiālu, preci vai piegādi varētu 
raksturot kā līgumslēdzējas iestādes 
paredzētajam lietojumam piemērotu; 
minētie raksturlielumi ietver ekoloģiskos 
un klimata raksturlielumus, projektēšanu 
visu lietotāju ērtībām (ietverot personu ar 
invaliditāti piekļuvi) un atbilstības 
novērtējumu, darbības rezultātus, drošumu 
vai izmērus, tostarp procedūras attiecībā uz 
kvalitātes nodrošināšanu, terminoloģiju, 
simboliem, testēšanas un pārbaudes 
metodēm, iesaiņojumu, apzīmējumiem un 
marķēšanu, norādījumiem lietotājam un 
ražošanas procesiem un metodēm, kā arī 
darba apstākļiem visos būvdarbu aprites 
cikla posmos; minētajos raksturlielumos 
iekļauj arī noteikumus par būvprojektēšanu 
un tāmēšanu, būvju un būvniecības metožu 
un tehnoloģiju testēšanas, inspekcijas un 
pieņemšanas nosacījumus un visus citus 
tehniskos nosacījumus, ko var noteikt 
līgumslēdzēja iestāde saskaņā ar 
vispārīgiem vai īpašiem noteikumiem 
attiecībā uz pabeigtām būvēm un tajās 
izmantotajiem materiāliem vai daļām;

Or. en
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Grozījums Nr. 1564
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
8. pielikums – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pakalpojumu vai piegādes līgumu 
gadījumā — dokumentāra specifikācija, 
kas nosaka preces vai pakalpojuma 
vajadzīgos raksturlielumus, piemēram, 
kvalitātes līmeni, ekoloģisko un klimata 
raksturlielumu līmeņus, projektēšanu visu 
lietotāju ērtībām (ietverot personu ar 
invaliditāti piekļuvi) un atbilstības 
novērtējumu, darbības rezultātus, preces 
lietošanu, drošumu vai izmērus, ieskaitot 
prasības attiecībā uz nosaukumu, ar kādu 
konkrēto preci pārdod, terminoloģiju, 
simboliem, testēšanas un pārbaudes 
metodēm, iepakojumu, apzīmējumiem un 
marķēšanu, norādījumiem lietotājam, 
ražošanas procesiem un metodēm jebkurā 
preces vai pakalpojuma aprites cikla posmā 
un atbilstības novērtēšanas procedūrām;

b) pakalpojumu vai piegādes līgumu 
gadījumā — dokumentāra specifikācija, 
kas nosaka preces vai pakalpojuma 
vajadzīgos raksturlielumus, piemēram, 
kvalitātes līmeni, ekoloģisko un klimata 
raksturlielumu līmeņus, projektēšanu visu 
lietotāju ērtībām (ietverot personu ar 
invaliditāti piekļuvi) un atbilstības 
novērtējumu, darbības rezultātus, preces 
lietošanu, drošumu vai izmērus, ieskaitot 
prasības attiecībā uz nosaukumu, ar kādu 
konkrēto preci pārdod, terminoloģiju, ar 
būvprojektēšanu saistītajiem noteikumiem 
(tostarp datu aizsardzību 
būvprojektēšanā), simboliem, testēšanas 
un pārbaudes metodēm, iepakojumu, 
apzīmējumiem un marķēšanu, 
norādījumiem lietotājam, ražošanas 
procesiem un metodēm jebkurā preces vai 
pakalpojuma aprites cikla posmā un 
atbilstības novērtēšanas procedūrām;

Or. en

Grozījums Nr. 1565
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktīvas priekšlikums
8. pielikums – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pakalpojumu vai piegādes līgumu 
gadījumā — dokumentāra specifikācija, 
kas nosaka preces vai pakalpojuma 
vajadzīgos raksturlielumus, piemēram, 

b) pakalpojumu vai piegādes līgumu 
gadījumā — dokumentāra specifikācija, 
kas nosaka preces vai pakalpojuma 
vajadzīgos raksturlielumus, piemēram, 
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kvalitātes līmeni, ekoloģisko un klimata 
raksturlielumu līmeņus, projektēšanu visu 
lietotāju ērtībām (ietverot personu ar 
invaliditāti piekļuvi) un atbilstības 
novērtējumu, darbības rezultātus, preces 
lietošanu, drošumu vai izmērus, ieskaitot 
prasības attiecībā uz nosaukumu, ar kādu 
konkrēto preci pārdod, terminoloģiju, 
simboliem, testēšanas un pārbaudes 
metodēm, iepakojumu, apzīmējumiem un 
marķēšanu, norādījumiem lietotājam, 
ražošanas procesiem un metodēm jebkurā 
preces vai pakalpojuma aprites cikla posmā 
un atbilstības novērtēšanas procedūrām;

kvalitātes līmeni, ekoloģisko un klimata 
raksturlielumu līmeņus, projektēšanu visu 
lietotāju ērtībām (ietverot personu ar 
invaliditāti piekļuvi) un atbilstības 
novērtējumu, darbības rezultātus, preces 
lietošanu, drošumu vai izmērus, ieskaitot
prasības attiecībā uz nosaukumu, ar kādu 
konkrēto preci pārdod, terminoloģiju, 
simboliem, testēšanas un pārbaudes 
metodēm, iepakojumu, apzīmējumiem un 
marķēšanu, norādījumiem lietotājam, 
ražošanas procesiem un metodēm, kā arī 
darba apstākļiem jebkurā preces vai 
pakalpojuma aprites cikla posmā un 
atbilstības novērtēšanas procedūrām;

Or. en

Grozījums Nr. 1566
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
8. pielikums – 1. daļa – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) „standarts” ir tehniskā specifikācija, ko 
atkārtotai vai pastāvīgai piemērošanai 
apstiprinājusi atzīta standartizācijas 
institūcija un kuras ievērošana nav 
obligāta, un kura iedalās divās kategorijās:

2) „standarts” ir tehniskā specifikācija, ko 
atkārtotai vai pastāvīgai lietošanai 
vienprātīgi pieņēmusi un apstiprinājusi 
atzīta standartizācijas organizācija un
atbilstībai kurai nav obligāta, un kura 
iedalās divās kategorijās:

Or. en

Grozījums Nr. 1567
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
8. pielikums – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) „kopējā tehniskā specifikācija” ir 4) „kopējā tehniskā specifikācija” ir 
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tehniskā specifikācija, kas noteikta saskaņā 
ar dalībvalstu atzītu procedūru vai saskaņā 
ar 9. un 10. pantu Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā [XXX] par Eiropas 
standartizāciju [un ar ko groza Padomes 
Direktīvu 89/686/EEK un 93/15/EEK un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 
98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 
2009/105/EK un 2009/23/EK], kas 
publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī;

tehniskā specifikācija, kas noteikta saskaņā 
ar dalībvalstu atzītu procedūru vai
informācijas un sakaru tehnoloģiju jomā
saskaņā ar 9. un 10. pantu Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā [XXX] par 
Eiropas standartizāciju [un ar ko groza 
Padomes Direktīvu 89/686/EEK un 
93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 94/9/EK, 94/25/EK, 
95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 
2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/105/EK un 
2009/23/EK], kas publicēta Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

Or. en

Pamatojums

CEN/CENELEC priekšlikums – saskaņošana ar Direktīvas 98/34/EK definīcijām.

Grozījums Nr. 1568
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
8. pielikums – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) „kopējā tehniskā specifikācija” ir 
tehniskā specifikācija, kas noteikta saskaņā 
ar dalībvalstu atzītu procedūru vai saskaņā 
ar 9. un 10. pantu Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā [XXX] par Eiropas 
standartizāciju [un ar ko groza Padomes 
Direktīvu 89/686/EEK un 93/15/EEK un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 
98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 
2009/105/EK un 2009/23/EK], kas 
publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī;

4) „kopējā tehniskā specifikācija” ir 
tehniskā specifikācija, kas noteikta saskaņā 
ar dalībvalstu atzītu procedūru vai 
informācijas un sakaru tehnoloģiju jomā 
saskaņā ar 9. un 10. pantu Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā [XXX] par 
Eiropas standartizāciju [un ar ko groza 
Padomes Direktīvu 89/686/EEK un 
93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 94/9/EK, 94/25/EK, 
95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 
2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/105/EK un 
2009/23/EK], kas publicēta Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

Or. en
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Grozījums Nr. 1569
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktīvas priekšlikums
11. pielikums – 8.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Konvencija Nr. 155 par darba drošību 
un veselības aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 1570
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktīvas priekšlikums
11. pielikums – 8.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Konvencija Nr. 1 par darba laiku 
(rūpniecība);

Or. en

Grozījums Nr. 1571
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktīvas priekšlikums
11. pielikums – 8.c ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Konvencija Nr. 131 par minimālās algas 
noteikšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 1572
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Direktīvas priekšlikums
11. pielikums – 8.d ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Konvencija Nr. 102 par sociālo 
nodrošinājumu (minimālais standarts);

Or. en

Grozījums Nr. 1573
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Konstantinos 
Poupakis, Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
13. pielikums – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ekonomikas dalībnieka identifikācijas 
dati;

a) ekonomikas dalībnieka identifikācijas 
dati; uzņēmuma reģistrācijas numurs, 
nosaukums, adrese, banka;

Or. en

Grozījums Nr. 1574
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
13. pielikums – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) uzņēmuma apraksts, jo īpaši 
dibināšanas gads, korporatīvais veids, 
uzņēmuma īpašnieks(-i), valdes locekļi, 
nozares kods, īss apraksts par uzņēmuma 
galvenajiem pakalpojumiem un/vai 
produkciju;

Or. en
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Grozījums Nr. 1575
Andreas Schwab, Frank Engel, Konstantinos Poupakis, Sirpa Pietikäinen, Jürgen 
Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
13. pielikums – 1. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) apliecinājums, ka ekonomikas 
dalībnieks ir izpildījis pienākumus 
attiecībā uz nodokļu nomaksu vai sociālās 
nodrošināšanas sistēmām saskaņā ar 
katras dalībvalsts tiesību aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1576
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
13. pielikums – 1. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) ekonomikas dalībnieka galvenie 
ekonomiskie rādītāji par trim pēdējiem 
grāmatvedības gadiem: bruto pārdošanas 
apjomi, EBIT un maksātspējas attiecība; 
atbilstība da) apakšpunktam 
jaunizveidotiem uzņēmumiem, t. i., 
informācija no dibināšanas brīža līdz 
kārtējam datumam ir apstiprināta šo 
uzņēmumu publiskā iepirkuma pasē;

Or. en

Grozījums Nr. 1577
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
13. pielikums – 1. daļa – db punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) ekonomikas dalībnieka galvenie 
organizatoriskie rādītāji: vidējais 
darbinieku skaits pēdējos trīs gados un 
darbinieku skaits iepriekšējā gada beigās; 
atbilstība db) apakšpunktam 
jaunizveidotiem uzņēmumiem, t. i., 
informācija no dibināšanas brīža līdz 
kārtējam datumam ir apstiprināta šo 
uzņēmumu publiskā iepirkuma pasē;

Or. en

Grozījums Nr. 1578
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
13. pielikums – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) norāde par pases derīguma termiņu, kas 
nav mazāks par 6 mēnešiem.

f) norāde par pases derīguma termiņu, kas 
nav mazāks par vienu gadu.

Or. en

Grozījums Nr. 1579
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
13. pielikums – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) norāde par pases derīguma termiņu, kas 
nav mazāks par 6 mēnešiem.

f) norāde par pases derīguma termiņu, kas 
nav mazāks par 12 mēnešiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 1580
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
14. pielikums – II daļa – 1. daļa – a punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) saraksts, kurā uzskaitītas būtiskākās 
veiktās piegādes vai sniegtie pakalpojumi 
ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados, 
norādot summas, laiku un gan valsts, gan 
privātos saņēmējus; ja tas ir vajadzīgs, lai 
nodrošinātu atbilstīgu konkurences līmeni, 
līgumslēdzējas iestādes var norādīt, ka 
ņems vērā liecības par attiecīgajām 
piegādēm vai pakalpojumiem, kas īstenoti 
pirms vairāk nekā trīs gadiem;

ii) saraksts, kurā uzskaitītas būtiskākās 
veiktās piegādes vai sniegtie pakalpojumi 
ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados, 
norādot summas, laiku un gan valsts, gan 
privātos saņēmējus; ja tas ir vajadzīgs, lai 
nodrošinātu atbilstīgu konkurences līmeni, 
līgumslēdzējas iestādes var norādīt, ka 
ņems vērā liecības par attiecīgajām 
piegādēm vai pakalpojumiem, kas īstenoti 
pirms vairāk nekā pieciem gadiem;

Or. en

Pamatojums

Inženiertehniskā konsultāciju kompetence ir metodoloģijas, prasmju un resursu kopsumma, 
kas šauri specializētā jomā nebūt ne obligāti tiek atspoguļota/apliecināta pēdējo trīs gadu 
laikā.

Grozījums Nr. 1581
Phil Prendergast

Direktīvas priekšlikums
14. pielikums – II daļa – 1. daļa – a punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) saraksts, kurā uzskaitītas būtiskākās 
veiktās piegādes vai sniegtie pakalpojumi 
ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados, 
norādot summas, laiku un gan valsts, gan 
privātos saņēmējus; ja tas ir vajadzīgs, lai 
nodrošinātu atbilstīgu konkurences līmeni, 
līgumslēdzējas iestādes var norādīt, ka 
ņems vērā liecības par attiecīgajām 
piegādēm vai pakalpojumiem, kas īstenoti 
pirms vairāk nekā trīs gadiem;

ii) saraksts, kurā uzskaitītas būtiskākās 
veiktās piegādes vai sniegtie pakalpojumi 
ne vairāk kā piecos iepriekšējos gados, 
norādot summas, laiku un gan valsts, gan 
privātos saņēmējus; ja tas ir vajadzīgs, lai 
nodrošinātu atbilstīgu konkurences līmeni, 
līgumslēdzējas iestādes var norādīt, ka 
ņems vērā liecības par attiecīgajām 
piegādēm vai pakalpojumiem, kas īstenoti 
pirms vairāk nekā pieciem gadiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 1582
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
14. pielikums – II daļa – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) apraksts par vides pārvaldības 
pasākumiem, kurus ekonomikas dalībnieks 
varēs piemērot, izpildot līgumu;

f) apraksts par vides un sociālās
pārvaldības pasākumiem, kurus 
ekonomikas dalībnieks varēs piemērot, 
izpildot līgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 1583
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
14. pielikums – II daļa – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) apraksts par vides pārvaldības 
pasākumiem, kurus ekonomikas dalībnieks 
varēs piemērot, izpildot līgumu;

f) apraksts par ilgtspējīgas attīstības
pārvaldības pasākumiem, kurus 
ekonomikas dalībnieks varēs piemērot, 
izpildot līgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 1584
Frank Engel, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
16. pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

XVI pielikums Šis pielikums ir svītrots.
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Or. en

Pamatojums

Šis pielikums tiek aizstāts ar 16.A un 16.B pielikumu.

Grozījums Nr. 1585
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
16. pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

XVI pielikums Šis pielikums ir svītrots.

Or. fr

Pamatojums

Šo pielikumu aizstāj ar XVI pielikuma A un B daļu.

Grozījums Nr. 1586
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
16. pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

CPV kods Apraksts

79611000-0 un 
no 85000000-9 līdz 85323000-9
(izņemot 85321000-5 un 85322000-2) 

Veselības un sociālie pakalpojumi

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; no 

79995000-5 līdz 79995200-7; no 

80100000-5 līdz 80660000-8 (izņemot 

80533000-9, 80533100-0, 80533200-1); no 

92000000-1 līdz 92700000-8 (izņemot 

92230000-2, 92231000-9, 92232000-6) 

Administratīvie izglītības, veselības 

aprūpes un kultūras pakalpojumi
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75300000-9 Obligātās sociālās nodrošināšanas 

pakalpojumi

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Pabalstu pakalpojumi

98000000-3 Citi kopienas, sociālie un personālie 

pakalpojumi

98120000-0 Arodbiedrību sniegtie pakalpojumi

98131000-0 Reliģiskie pakalpojumi

Grozījums
CPV kods Apraksts

79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 

75231240-8 un

no 85000000-9 līdz 85323000-9

(izņemot 85321000-5 un 85322000-2);

98133100-5 un 98200000-5

Veselības, sociālie un saistītie pakalpojumi

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; no 

79995000-5 līdz 79995200-7; no 

80100000-5 līdz 80660000-8 (izņemot 

80533000-9, 80533100-0, 80533200-1); no 

92000000-1 līdz 92700000-8 (izņemot 

92230000-2, 92231000-9, 92232000-6)

Administratīvie izglītības, veselības 

aprūpes un kultūras pakalpojumi

75300000-9 Obligātās sociālās nodrošināšanas 

pakalpojumi

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Pabalstu pakalpojumi

98000000-3; 55521100-9 Citi kopienas, sociālie un personālie 

pakalpojumi

98120000-0 Arodbiedrību sniegtie pakalpojumi

98131000-0 Reliģiskie pakalpojumi
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No 61000000-5 līdz 61530000-9 un no 

63370000-3 līdz 63372000-7

Ūdenstransports

62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 
62450000-1, no 63000000-9 līdz 
63600000-5 (izņemot 63370000-3, 
63371000-0, 63372000-7), 74322000-2, 
93610000-7

Atbalsta un palīgtransporta pakalpojumi

No 74500000-4 līdz 74540000-6 (izņemot 
74511000-4); no 95000000-2 līdz 
95140000-5

Darbinieku darbā iekārtošanas un atlases 
pakalpojumi

No 74600000-5 līdz 74620000-1 Izmeklēšanas un drošības pakalpojumi, 
izņemot bruņumašīnu pakalpojumus

No 74875000-3 līdz 74875200-5 un no 
92000000-1 līdz 92622000-7 (izņemot 
92230000-2)

Atpūtas, kultūras un sporta pakalpojumi

Or. en

Pamatojums

Portālam „Tava Eiropa” kā vienotam tiešsaistes kontaktpunktam uzņēmumu un pilsoņu 
tiesību jomā ir būtiski jāpalielina sava popularitāte sabiedrībā.

Grozījums Nr. 1587
Jens Rohde, Morten Løkkegaard

Direktīvas priekšlikums
16. pielikums – 1. aile – 1. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

79611000-0 un 
no 85000000-9 līdz 85323000-9
(izņemot 85321000-5 un 85322000-2)

79611000-0 un
no 85000000-9 līdz 85323000-9
(izņemot 85321000-5, 85322000-2 un 
85143000-3)

Or. en
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Pamatojums

Albeit there is a rationale in having a special regime for certain social services, the new 
regime should not limit the scope for public procurement in sectors where this has already 
been successfully done for years. This is especially the case for emergency ambulance 
services where European standards for building and furnishing of emergency ambulances 
and patient transport vehicles have existed for a number of years, hereby facilitating and 
encouraging cross border competition within these services to the benefit of contracting 
authorities, patients' satisfaction as well as economic operators.

The list of CPV codes under 'Health and social services' should be amended to include the 
CPV code 85143000-3 in the exceptions in the brackets so it would read '(except 85321000-5, 
85322000-2 and 85143000-3)

Grozījums Nr. 1588
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
16. pielikums – 6. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

98120000-0/Arodbiedrību sniegtie 
pakalpojumi

svītrots

Or. en

Pamatojums

Arodbiedrības ir autonomas privātas struktūras, kam nevajadzētu iekļauties publiskajā 
iepirkumā. Nav skaidrs, kāds labums rodas no arodbiedrību iekļaušanas, un tās vajadzētu 
izsvītrot, ja nav iespējams norādīt pamatotus iemeslus arodbiedrību iekļaušanai.

Grozījums Nr. 1589
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
16. pielikums – 7.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No 79100000-5 līdz 79140000-7/Juridiskie 
pakalpojumi

Or. en
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Pamatojums

Juridiskie pakalpojumi, kurus izvēlas individuāli, nav piemēroti pilnvērtīgai iekļaušanai 
iepirkuma sistēmā. Turklāt tos sniedz tiesiskā vidē, kas būtiski atšķiras dažādās dalībvalstīs, 
tādēļ šādu pakalpojumu pieprasīšana neizbēgami aprobežosies ar pakalpojumu sniedzējiem, 
kam ir īpaša kompetence attiecīgās valsts tiesību sistēmā.

Grozījums Nr. 1590
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
16. pielikums – no 7.a līdz 7.l rindai (jaunas)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

79112000-2 Juridiskās pārstāvniecības 
pakalpojumi
79100000-5 Juridiskie pakalpojumi
79110000-8 Juridiskie konsultēšanas un 
pārstāvniecības pakalpojumi
79111000-5 Juridiskie konsultēšanas 
pakalpojumi
79112100-3 Ieinteresēto personu 
pārstāvniecības pakalpojumi
79120000-1 Patenttiesību un autortiesību 
konsultēšanas pakalpojumi
79121000-8 Autortiesību konsultēšanas 
pakalpojumi
79121100-90 Programmatūras 
autortiesību konsultēšanas pakalpojumi
79130000-4 Juridiskās dokumentēšanas 
un sertificēšanas pakalpojumi
79131000-1 Dokumentēšanas 
pakalpojumi
79132000-8 Sertificēšanas pakalpojumi
79140000-7 Juridiskās konsultēšanas un 
informēšanas pakalpojumi

Or. en
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Pamatojums

Pakalpojumu īpaša norādīšana ir pamatota tikai tad, kad norāda visus viena veida 
pakalpojumus, un nevajadzētu ignorēt juridiskos pakalpojumus, kas pamatojas tajos pašos 
konfidencialitātes principos.

Grozījums Nr. 1591
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
16. pielikums – 2. aile

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veselības un sociālie pakalpojumi Veselības, veterinārie un sociālie 
pakalpojumi

Administratīvie izglītības, veselības 
aprūpes un kultūras pakalpojumi

Administratīvie izglītības, veselības 
aprūpes un kultūras pakalpojumi

Obligātās sociālās nodrošināšanas 
pakalpojumi

Obligātās sociālās nodrošināšanas 
pakalpojumi

Pabalstu pakalpojumi Pabalstu pakalpojumi

Citi kopienas, sociālie un personālie 
pakalpojumi Citi kopienas, sociālie un personālie 

pakalpojumi

Arodbiedrību sniegtie pakalpojumi Arodbiedrību sniegtie pakalpojumi
Reliģiskie pakalpojumi Reliģiskie pakalpojumi

Sabiedriskā ēdināšana un izmitināšana
Dzelzceļš
Kuģniecība
Satiksmes sekundārās darbības un 
palīgdarbības
Darbā iekārtošana un darbaspēka 
nodrošināšana, izņemot darba līgumus
Informācijas un aizsardzības pakalpojumi 
bez skaidras naudas pārvadājumiem
Izglītības sistēma un profesionālā izglītība
Atpūta, kultūra un sports, izņemot 
uzdevumus saistībā ar programmu ieguvi, 
izstrādi, ražošanu vai kopražošanu, 
izmantojot raidorganizācijas un līgumus 
par raidlaiku
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Citi pakalpojumi, izņemot darba līgumus 
un uzdevumus saistībā ar programmu 
ieguvi, izstrādi, ražošanu vai 
kopražošanu, izmantojot 
raidorganizācijas un līgumus par 
raidlaiku

Or. de

Pamatojums

Atšķirībai starp A un B pakalpojumiem jākļūst par galveno pamatu, jo B pakalpojumi iekšējā 
tirgū ir maznozīmīgi vai pat nenozīmīgi. Jo īpaši neizprotama būtu pakalpojumu izslēgšana 
kultūras, sporta un atpūtas jomā, kas praksē radītu ievērojamas problēmas un paaugstinātu 
administratīvos izdevumus. Jēdziena „administratīvie pakalpojumi” nozīme šeit ir neskaidra 
un nepilnīga.

Grozījums Nr. 1592
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
16.a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
XVIa pielikums

XVIa pielikums – A daļa
Šīs direktīvas 1. pantā minētie pakalpojumi

Kategorija Pakalpojums CPC atsauces 
Nr. (1)

CPV atsauces Nr.

1 Apkopes un remonta 
pakalpojumi

6112, 6122, 633, 
886

No 50100000-6 līdz 50884000-5 
(izņemot no 50310000-1 līdz 
50324200-4 un 50116510-9, 
50190000-3, 50229000-6, 50243000-
0) un no 51000000-9 līdz 51900000-1

2 Sauszemes transporta 
pakalpojumi, ieskaitot 
bruņumašīnu 
pakalpojumus un 
kurjeru pakalpojumus, 
kas nav pasta 
pārvadājumi

712 (izņemot 
71235),
7512, 87304

No 60100000-9 līdz 60183000-4 
(izņemot 60160000-7, 60161000-4, 
60220000-6) un no 64120000-3 līdz 
64121200-2
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3 Pasažieru un kravas 
gaisa pārvadājumu
pakalpojumi, izņemot 
pasta pārvadājumus

73 (izņemot 
7321) No 60410000-5 līdz 60424120-3 

(izņemot 60411000-2, 60421000-5) 
un 60500000-3 No 60440000-4 līdz 
60445000-9

4 Sauszemes pasta 
transports (2) un gaisa 
pasta transports

71235, 7321 60160000-7,60161000-4 60411000-2, 
60421000-5

5 Telekomunikāciju 
pakalpojumi

752 No 64200000-8 līdz 64228200-2 
72318000-7 un no 72700000-7 līdz 
72720000-3

6 Finanšu pakalpojumi:

a) apdrošināšanas 
pakalpojumi,

b) banku un investīciju 
pakalpojumi (3)

ex 81, 812, 814
No 66100000-1 līdz 66720000-3

7 Ar datortehniku saistītie 
pakalpojumi

84 No 50310000-1 līdz 50324200-4 No 
72000000-5 līdz 72920000-5 (izņemot 
72318000-7 un no 72700000-7 līdz 
72720000-3), 9342410-4

8 Pētniecības un izstrādes 
pakalpojumi (4)

85 No 73000000-2 līdz 73436000-7 
(izņemot 73200000-4, 73210000-7, 
73220000-0

9 Grāmatvedības, revīzijas 
un uzskaites 
pakalpojumi

862 No 79210000-9 līdz 79223000-3

10 Tirgus izpētes un 
sabiedriskās domas 
aptaujas pakalpojumi

864 No 79300000-7 līdz 79330000-6 un 
79342310-9, 79342311-6

11 Vadības konsultāciju 
pakalpojumi (5) un 
saistītie pakalpojumi

865, 866 No 73200000-4 līdz 73220000-0, no 
79400000-8 līdz 79421200-3 un 
79342000-3, 79342100-4 79342300-6, 
79342320-2 79342321-9, 79910000-6, 
79991000-7 98362000-8

12 Arhitektūras 
pakalpojumi; 
inženiertehniskie 
pakalpojumi un 
integrētie 
inženiertehniskie 
pakalpojumi; 
pilsētplānošanas un 
ainavu arhitektūras 
pakalpojumi; saistītie 
zinātnisko un tehnisko 
konsultāciju 
pakalpojumi; tehniskās 

867
No 71000000-8 līdz 71900000-7 
(izņemot 71550000-8) un 79994000-8
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testēšanas un analīzes 
pakalpojumi

13 Reklāmas pakalpojumi 871 No 79341000-6 līdz 79342200-5 
(izņemot 79342000-3 un 79342100-4)

14 Ēku apkopes un 
īpašumu pārvaldīšanas 
pakalpojumi

874, no 82201 
līdz 82206 No 70300000-4 līdz 70340000-6 un 

no 90900000-6 līdz 90924000-0

15 Izdevniecības un 
iespiešanas pakalpojumi 
par atlīdzību vai 
pamatojoties uz līgumu

88442
No 79800000-2 līdz 79824000-6 No 
79970000-6 līdz 79980000-7

16 Notekūdeņu un 
atkritumu savākšanas 
un izvietošanas 
pakalpojumi; sanitārijas 
un tamlīdzīgi 
pakalpojumi

94 No 90400000-1 līdz 90743200-9 
(izņemot 90712200-3 No 90910000-9 
līdz 90920000-2 un 50190000-3, 
50229000-6 50243000-0

(1) CPC nomenklatūra (pagaidu redakcija), kas izmantota, lai noteiktu 
Direktīvas 92/50/EEK piemērošanas jomu.
(2) Izņemot dzelzceļa transporta pakalpojumus, uz kuriem attiecas 18. kategorija.
(3) Izņemot finanšu pakalpojumus, kas saistīti ar vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu 
izdošanu, pirkšanu, pārdošanu vai nodošanu, un centrālās bankas pakalpojumus. Tāpat 
izslēgti ir šādi pakalpojumi: pakalpojumi, kas saistīti ar zemes, esošo ēku vai citu 
nekustamo īpašumu iegādi vai nomu, izmantojot jebkādas finanšu procedūras, vai tiesībām 
uz šāda veida īpašumu; tomēr šī direktīva aptver finanšu pakalpojumus, kas sniegti tajā 
pašā laikā, pirms vai pēc iegādes vai nomas līguma, jebkurā veidā.
(4) Izņemot pētniecības un izstrādes pakalpojumus, kas nav tie, kur līgumslēdzēja iestāde 
un/vai līgumslēdzējs ekskluzīvi uzkrāj peļņu un guvumus tās/tā vajadzībām, īstenojot savas 
darbības, ar nosacījumu, ka līgumslēdzēja iestāde pilnā apmērā atlīdzina par sniegto 
pakalpojumu.
(5) Izņemot arbitrāžas un izlīguma pakalpojumus.

XVIa pielikums – B daļa
Šīs direktīvas 4. panta d) apakšpunktā un 74. pantā minētie pakalpojumi

Kategorija Pakalpojums CPC atsauces 
Nr. (1)

CPV atsauces Nr.

17 Viesnīcu un restorānu 64 No 55100000-1 līdz 55524000-9 un 
no 98340000-8 līdz 98341100-6
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pakalpojumi
18 Dzelzceļa transporta 

pakalpojumi
711 No 60200000-0 līdz 60220000-6

19 Ūdensceļu transporta 
pakalpojumi

72 No 60600000-4 līdz 60653000-0 un 
no 63727000-1 līdz 63727200-3

20 Atbalsta un 
palīgtransporta 
pakalpojumi

74
No 63000000-9 līdz 63734000-3 
(izņemot 63711200-8, 63712700-0, 
63712710-3 un no 63727000-1 līdz 
63727200-3) un 98361000-1

21 Juridiskie pakalpojumi 861 No 79100000-5 līdz 79140000-7
22 Personāla darbā 

iekārtošanas un atlases 
pakalpojumi (2)

872
No 79600000-0 līdz 79635000-4 
(izņemot 79611000-0, 79632000-3, 
79633000-0) un no 98500000-8 līdz 
98514000-9)

23 Izmeklēšanas un 
drošības dienestu 
pakalpojumi, izņemot 
bruņumašīnu 
pakalpojumus

873 (izņemot 
87304)

No 80100000-5 līdz 80660000-8 
(izņemot 80533000-9, 80533100-0, 
80533200-1)

24 Izglītības un 
profesionālās izglītības 
pakalpojumi

92 No 80100000-5 līdz 80660000-8 
(izņemot 80533000-9, 80533100-0, 
80533200-1)

25 Veselības un sociālie 
pakalpojumi

93 79611000-0 un no 85000000-9 līdz 
85323000-9 (izņemot 85321000-5 un 
85322000-2)

26 Atpūtas, kultūras un 
sporta pakalpojumi (3)

96 No 79995000-5 līdz 79995200-7 un 
no 92000000-1 līdz 92700000-8 
(izņemot 92230000-2, 92231000-9, 
92232000-6)

27 Citi pakalpojumi

(1) CPC nomenklatūra (pagaidu redakcija), kas izmantota, lai noteiktu 
Direktīvas 92/50/EEK piemērošanas jomu.
(2) Izņemot darba līgumus.
(3) Izņemot raidorganizāciju programmu materiāla iegādes, izstrādes, ražošanas vai 
kopražošanas līgumus un raidlaika līgumus.
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Grozījums Nr. 1593
Frank Engel, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
16.a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
XVIa pielikums

XVIa pielikums – A daļa

Direktīvas 6.a pantā minētie pakalpojumi
Kategorija

s Nr.
Nosaukums CPC 

atsauces 
Nr. (1)

CPV atsauces Nr.

1 Uzturēšanas un 
remonta pakalpojumi

6112, 
6122, 633,
886

No 50100000-6 līdz 
50884000-5 (izņemot no 
50310000-1 līdz 
50324200-4 un 
50116510-9, 50190000-
3, 50229000-6, 
50243000-0) un no 
51000000-9 līdz 
51900000-1

2 Sauszemes transporta 
pakalpojumi (2), tostarp 
bruņumašīnu 
pakalpojumi un 
kurjerpakalpojumi, 
izņemot pasta 
pārvadāšanu

712 
(izņemot 
71235),
7512, 
87304

No 60100000-9 līdz 
60183000-4 (izņemot 
60160000- 7, 60161000-
4, 60220000-6) un no 
64120000-3 līdz 
64121200-2

3 Pasažieru un kravas 
gaisa transporta 
pakalpojumi, izņemot 
pasta pārvadāšanu

73 
(izņemot 
7321)

No 60410000-5 līdz 
60424120-3 (izņemot 
60411000-2, 60421000-
5), 60500000-3 un no 
60440000-4 līdz 
60445000-9

4 Pasta sauszemes (3) un 
gaisa pārvadājumi

71235, 
7321

60160000-7, 60161000-
4, 60411000-2, 
60421000-5

5 Telekomunikāciju 
pakalpojumi

752 No 64200000-8 līdz 
64228200-2, 72318000-
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7 un no 72700000-7 līdz 
72720000-3

6 Finanšu pakalpojumi:
a) apdrošināšanas 
pakalpojumi;
(b) banku un investīciju 
pakalpojumi (4)

ex 81, 812, 
814 No 66100000-1 līdz 

66720000-3 (4)

7 Datoru un saistītie 
pakalpojumi

84 No 50310000-1 līdz 
50324200-4, no 
72000000-5 līdz 
72920000-5 (izņemot 
72318000-7 un no 
72700000-7 līdz 
72720000-3), 79342410-
4

8 Izpētes un tehnoloģiju 
izstrādes pakalpojumi 
(5)

85 No 73000000-2 līdz 
73436000-7 (izņemot 
73200000-4, 73210000-
7 un 73220000-0)

9 Grāmatvedības, 
revīzijas un uzskaites 
pakalpojumi

862
No 79210000-9 līdz 
79223000-3

10 Tirgus izpētes un 
sabiedrības viedokļa 
aptaujas pakalpojumi

864
No 79300000-7 līdz 
79330000-6 un 
79342310-9, 79342311-
6

11 Vadības konsultēšanas 
pakalpojumi (6) un 
saistītie pakalpojumi

865, 866
No 73200000-4 līdz 
73220000-0, no 
79400000-8 līdz 
79421200-3 un 
79342000-3, 79342100-
4, 79342300-6, 
79342320-2, 79342321-
9, 79910000-6, 
79991000-7, 98362000-
8

12 Arhitektu pakalpojumi; 
inženiertehniskie 
pakalpojumi un 
integrētie 
inženiertehniskie 
pakalpojumi; 
pilsētplānošanas un 
ainavu arhitektūras 
pakalpojumi; saistītie 
zinātniskie un tehniskie 
konsultēšanas 

867
No 71000000-8 līdz 
71900000-7 (izņemot 
71550000-8) un 
79994000-8
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pakalpojumi; tehniskās 
testēšanas un analīzes 
pakalpojumi

13 Reklāmas pakalpojumi 871 No 79341000-6 līdz 
79342200-5 (izņemot 
79342000-3 un 
79342100-4)

14 Ēku apkopes 
pakalpojumi un 
īpašuma pārvaldīšanas 
pakalpojumi

874, no 
82201 līdz
82206

No 70300000-4 līdz 
70340000-6 un no 
90900000-6 līdz 
90924000-0

15 Izdevniecību un 
poligrāfijas 
pakalpojumi par 
vienreizēju maksu vai 
saskaņā ar līgumu

88442 No 79800000-2 līdz 
79824000-6 un no 
79970000-6 līdz 
79980000-7

16 Notekūdeņu un 
atkritumu deponēšanas 
pakalpojumi; 
sanitārijas un līdzīgi 
pakalpojumi

94 No 90400000-1 līdz 
90743200-9 (izņemot 
90712200-3), no 
90910000-9 līdz 
90920000-2 un 
50190000-3, 50229000-
6, 50243000-0

________________________________________
1) Izņemot darba līgumus.
2) Izņemot raidorganizāciju līgumus par programmu iegādi, izstrādi, ražošanu vai 

kopražošanu un līgumus par raidlaiku.
3) Izņemot dzelzceļa transporta pakalpojumus, kas iekļauti 18. kategorijā.
4) Izņemot finanšu pakalpojumus, kas saistīti ar vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu 

emisiju, pārdošanu, pirkšanu vai nodošanu, un centrālās bankas pakalpojumus.
Izslēgti ir arī pakalpojumi, kas, izmantojot jebkuru finanšu procedūru, paredz iegādāties 

vai nomāt zemi, esošas ēkas vai citu nekustamo īpašumu, vai attiecas uz jebkādām 
tiesībām šajā jomā; tomēr šī direktīva attiecas uz finanšu pakalpojumiem, kas sniegti 
vienlaikus, pirms vai pēc jebkāda iegādes vai nomas līguma noslēgšanas.

5) Izņemot izpētes un tehnoloģiju izstrādes pakalpojumus, kuri nav tie, no kuriem labumu 
gūst tikai līgumslēdzēja iestāde, kas tos izmanto savu pienākumu izpildei, ar nosacījumu, 
ka līgumslēdzēja iestāde šos sniegtos pakalpojumus pilnībā apmaksā.

6) Izņemot šķīrējtiesas un mierizlīguma pakalpojumus.

XVIa pielikums – B daļa 
Direktīvas 6.a pantā minētie pakalpojumi

Kategorija
s Nr.

Nosaukums CPC 
atsauces 
Nr. (1)

CPV atsauces Nr.

17 Viesnīcu un restorānu 
pakalpojumi

64 No 55100000-1 līdz 
55524000-9 un no 
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98340000-8 līdz 
98341100-6

18 Dzelzceļa transporta 
pakalpojumi

711 No 60200000-0 līdz 
60220000-6

19 Ūdenstransporta 
pakalpojumi

72 No 60600000-4 līdz 
60653000-0 un no 
63727000-1 līdz 
63727200-3

20 Atbalsta un 
palīgtransporta 
pakalpojumi

74 No 63000000-9 līdz 
63734000-3 (izņemot 
63711200-8, 63712700-
0, 63712710-3 un no 
63727000-1 līdz 
63727200-3) un 
98361000-1

21 Juridiskie pakalpojumi 861 No 79100000-5 līdz 
79140000-7

22 Darbinieku darbā 
iekārtošanas un atlases 
pakalpojumi (1)

872 No 79600000-0 līdz 
79635000-4 (izņemot 
79611000-0, 79632000-
3, 79633000-0) un no 
98500000-8 līdz 
98514000-9

23 Izmeklēšanas un 
drošības pakalpojumi, 
izņemot bruņumašīnu 
pakalpojumus

873 
(izņemot 
87304)

No 79700000-1 līdz 
79723000-8

24 Izglītības un 
arodizglītības 
pakalpojumi

92 No 80100000-5 līdz 
80660000-8 (izņemot 
80533000- 9, 80533100-
0, 80533200-1)

25 Veselības aprūpes un 
sociālie pakalpojumi

93 79611000-0 un no 
85000000-9 līdz 
85323000-9 (izņemot 
85321000-5 un 
85322000-2)

26 Atpūtas, kultūras un 
sporta pakalpojumi

96 No 79995000-5 līdz 
79995200-7 un no 
92000000-1 līdz 
92700000-8 (izņemot 
92230000-2, 92231000-
9, 92232000-6)

27 Citi pakalpojumi (2)
1) Izņemot darba līgumus.
2) Izņemot raidorganizāciju līgumus par programmu iegādi, izstrādi, ražošanu vai 
kopražošanu un līgumus par raidlaiku.
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