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Grozījums Nr. 445
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 446
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Iepirkumu neizstrādā ar mērķi to izslēgt no 
šīs direktīvas darbības jomas vai mākslīgi 
sašaurināt konkurenci. Procedūras 
vienmēr papildina ar atbilstošiem 
aizsardzības pasākumiem, kas garantē 
vienlīdzīgas attieksmes, pārredzamības, 
brīvas konkurences un publiskošanas 
principu ievērošanu, kā arī valsts resursu 
efektīvu pārvaldību.

Or. es

Grozījums Nr. 447
Cornelis de Jong

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējiem jāievēro maksājumu 
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termiņi, kā noteikts Direktīvā 
Nr. 2011/7/ES.

Or. en

Grozījums Nr. 448
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iepirkuma politikā līgumslēdzēju mērķis 
ir „labākā vērtība”. To nodrošina, 
piešķirot publiskā iepirkuma līguma 
slēgšanas tiesības saimnieciski 
izdevīgākajam piedāvājumam.

Or. en

Grozījums Nr. 449
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācija par iepirkuma līgumiem ir 
jāpublisko.

Or. en

Grozījums Nr. 450
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 2.c daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ekonomikas dalībniekiem jāievēro 
saistības attiecībā uz sociālo un 
nodarbinātības aizsardzību, kā arī darba, 
pakalpojuma sniegšanas vai piegādes 
vietai piemērojamie darba apstākļi, kā 
noteikts Savienības un valstu tiesību aktos 
un/vai koplīgumos vai XIV pielikumā 
norādītajos starptautisko darba tiesību 
noteikumos.

Or. en

Grozījums Nr. 451
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 452
Pablo Arias Echeverría

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 453
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Termins „mazaizsargātas personas” ir jāprecizē, jo tas ir daudz plašāks par pašreizējās 
direktīvās lietoto „personas ar invaliditāti”. Šī definīcija nodrošina labāku tiesisko skaidrību.
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Grozījums Nr. 454
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis var rezervēt tiesības piedalīties 
iepirkuma procedūrās:

a) aizsargātām darbnīcām, kuras 
popularizē un kurās piedalās galvenokārt 
bezpeļņas organizācijas, vai paredzēt šādu 
līgumu izpildi aizsargātu nodarbinātības 
programmu ietvaros, ar nosacījumu, ka 
lielākā daļa attiecīgo darbinieku ir 
personas ar invaliditāti, kuras dabisku 
iemeslu vai invaliditātes pakāpes dēļ 
nevar strādāt normālos apstākļos vai 
kuriem ir grūtības atrast darbu parastajā 
darba tirgū;
b) sociāliem uzņēmumiem vai 
programmām, kuru galvenais mērķis ir 
mazaizsargātu personu sociālā un 
profesionālā integrācija, ar nosacījumu, 
ka vairāk nekā 30 % šo ekonomikas 
dalībnieku vai programmu darbinieku ir
mazaizsargātas personas.

Iepirkuma izsludināšanas paziņojumā 
ietver atsauci uz šo noteikumu.
Dalībvalstīs, kurās apstākļi attaisno to, ka 
pastāv liels skaits darbspējīgu personu ar 
invaliditāti, kas nav nodarbināti, iepriekš 
a) punktā aprakstītie rezervētie līgumi ir 
obligāti vismaz noteiktā skaitā vai 
procentuālajā daļā līgumu, kurus norāda 
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līgumslēdzējas iestādes vai citas 
kompetentās iestādes.

Or. es

Grozījums Nr. 455
Frank Engel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējs uzņemas atbildību par 
jebkādiem šo saistību pārkāpumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 456
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja šajā direktīvā vai valsts tiesību aktos
par piekļuvi informācijai nav norādīts 
citādi un neskarot pienākumu izsludināt 
piešķirtos līgumus un informēt kandidātus 
un pretendentus, kā izklāstīts šīs direktīvas 
64. un 69. pantā, līgumslēdzējs neizpauž 
ekonomikas dalībnieku sniegto 
informāciju, ko ekonomikas dalībnieki ir 
noteikuši kā konfidenciālu un kas ietver, 
bet ne tikai, tehniskus vai komercdarbības 
noslēpumus un piedāvājumu 
konfidenciālos aspektus.

2. Neatkarīgi no šīs direktīvas vai valsts 
tiesību aktu noteikumiem un neskarot 
pienākumu izsludināt piešķirtos līgumus un 
informēt kandidātus un pretendentus, kā 
izklāstīts šīs direktīvas 64. un 69. pantā, 
līgumslēdzējs neizpauž ekonomikas 
dalībnieku sniegto informāciju, ko 
ekonomikas dalībnieki ir noteikuši kā 
konfidenciālu un kas ietver, bet ne tikai, 
tehniskus vai komercdarbības noslēpumus 
un piedāvājumu konfidenciālos aspektus.

Or. en

Pamatojums

Precizējums par to, ka šis noteikums nav piemērojams gadījumos, kad līgumslēdzējai iestādei 



AM\909613LV.doc 9/171 PE492.862v02-00

LV

ir pilnvaras vai pienākums sniegt attiecīgo informāciju, piemēram, tiesību aktos paredzētajā 
kārtībā.

Grozījums Nr. 457
Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja šajā direktīvā vai valsts tiesību aktos 
par piekļuvi informācijai nav norādīts 
citādi un neskarot pienākumu izsludināt 
piešķirtos līgumus un informēt kandidātus 
un pretendentus, kā izklāstīts šīs direktīvas 
64. un 69. pantā, līgumslēdzējs neizpauž 
ekonomikas dalībnieku sniegto 
informāciju, ko ekonomikas dalībnieki ir 
noteikuši kā konfidenciālu un kas ietver, 
bet ne tikai, tehniskus vai komercdarbības 
noslēpumus un piedāvājumu 
konfidenciālos aspektus.

2. Ja šajā direktīvā vai valsts tiesību aktos 
par piekļuvi informācijai nav norādīts 
citādi un neskarot pienākumu izsludināt 
piešķirtos līgumus un informēt kandidātus 
un pretendentus, kā izklāstīts šīs direktīvas 
64. un 69. pantā, līgumslēdzējs neizpauž 
ekonomikas dalībnieku sniegto informāciju 
un informāciju par piedāvājumu saturu.

Or. fr

Grozījums Nr. 458
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja šajā direktīvā vai valsts tiesību aktos 
par piekļuvi informācijai nav norādīts 
citādi un neskarot pienākumu izsludināt 
piešķirtos līgumus un informēt kandidātus 
un pretendentus, kā izklāstīts šīs direktīvas 
64. un 69. pantā, līgumslēdzējs neizpauž 
ekonomikas dalībnieku sniegto 
informāciju, ko ekonomikas dalībnieki ir 
noteikuši kā konfidenciālu un kas ietver, 
bet ne tikai, tehniskus vai komercdarbības 

2. Ja šajā direktīvā vai valsts tiesību aktos 
par piekļuvi informācijai nav norādīts 
citādi un neskarot pienākumu izsludināt 
piešķirtos līgumus un informēt kandidātus 
un pretendentus, kā izklāstīts šīs direktīvas 
64. un 69. pantā, līgumslēdzējs neizpauž 
ekonomikas dalībnieku sniegto 
informāciju, jo īpaši tehniskus vai 
komercdarbības noslēpumus un 
piedāvājumu konfidenciālos aspektus.
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noslēpumus un piedāvājumu 
konfidenciālos aspektus.

Līgumslēdzējs uzņemas atbildību par 
jebkādiem šo saistību pārkāpumiem.

Or. fr

Pamatojums

Noteikumu pastiprināšana attiecībā uz kandidātu vai pretendentu līgumslēdzējam iesniegtās 
informācijas konfidencialitāti piešķiršanas procedūras laikā. Līgumslēdzējs ir atbildīgs, ja 
tiek izpausta slepena informācija, piemēram, tehniski vai komercdarbības noslēpumi.

Grozījums Nr. 459
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a 32. panta 1. un 2. punkts nerada 
šķēršļus līgumu publiskošanai pēc to 
noslēgšanas, tostarp arī jebkādu 
turpmāko izmaiņu publiskošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 460
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a šis pants nerada šķēršļus noslēgto 
līgumu publiskošanai, tostarp jebkādu 
turpmāko izmaiņu publiskošanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 461
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tālrunis 6. punktā aprakstītajos 
gadījumos un apstākļos;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šādās procedūrās tālruni praksē neizmanto. Priekšroka ir ātrākiem un izsekojamiem saziņas 
līdzekļiem.

Grozījums Nr. 462
Frank Engel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu tehnisko formātu, kā arī 
procesa un ziņojumu nosūtīšanas standartu 
sadarbspēju, īpaši pārrobežu kontekstā, 
saskaņā ar 98. pantu Komisija ir
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
noteiktu konkrētu tehnisko standartu 
obligātu izmantošanu vismaz attiecībā uz 
elektroniskās iesniegšanas, elektronisko 
katalogu un elektroniskās autentificēšanas 
līdzekļu izmantošanu.

Lai nodrošinātu tehnisko formātu, kā arī 
procesa un ziņojumu nosūtīšanas standartu 
sadarbspēju, īpaši pārrobežu kontekstā, 
Komisija iesaka īpašu tehnisko standartu 
izmantošanu vismaz attiecībā uz 
elektroniskās iesniegšanas, elektronisko 
katalogu un elektroniskās autentificēšanas 
līdzekļu izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 463
Cristian Silviu Buşoi

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

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

a) savu dalību procedūrās par līgumu 
slēgšanas tiesību iegūšanu var pieteikt 
rakstiski;

Or. en

Pamatojums

Šādās procedūrās tālruni praksē neizmanto. Priekšroka ir ātrākiem un izsekojamiem saziņas 
līdzekļiem.

Grozījums Nr. 464
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
34. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka ne vēlāk kā 
2 gadus pēc 101. panta 1. punktā paredzētā 
datuma visas iepirkuma procedūras 
atbilstoši šai direktīvai veic, izmantojot 
elektroniskos saziņas līdzekļus, jo īpaši 
elektronisko iesniegšanu, saskaņā ar šā 
panta prasībām.

Dalībvalstis nodrošina, ka ne vēlāk kā 
4 gadus pēc 101. panta 1. punktā paredzētā 
datuma visas iepirkuma procedūras 
atbilstoši šai direktīvai veic, izmantojot 
elektroniskos saziņas līdzekļus, jo īpaši 
elektronisko iesniegšanu, saskaņā ar šā 
panta prasībām.

Or. en

Pamatojums

Noteiktais termiņš ir pārāk īss.

Grozījums Nr. 465
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Dalībvalstis nodrošina, ka ne vēlāk kā 
2 gadus pēc 101. panta 1. punktā 
paredzētā datuma visas iepirkuma 
procedūras atbilstoši šai direktīvai veic, 
izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, 
jo īpaši elektronisko iesniegšanu, saskaņā 
ar šā panta prasībām.

Dalībvalstis nodrošina, ka līdz 2017. gada 
1. janvārim vismaz 70% šajā direktīvā 
paredzēto iepirkuma procedūru tiek 
veiktas, izmantojot elektroniskos saziņas 
līdzekļus, jo īpaši elektronisko 
iesniegšanu saskaņā ar šā panta 
prasībām.
Dalībvalstis nodrošina, ka līdz 2020. gada 
1. janvārim 100% iepirkuma procedūru
atbilstoši šai direktīvai veic, izmantojot 
elektroniskos saziņas līdzekļus, jo īpaši 
elektronisko iesniegšanu, saskaņā ar šā 
panta prasībām.

Or. en

Pamatojums

Šāda divpakāpju pieeja ir uzskatāma par reālu un sasniedzamu mērķu noteikšanu un sniedz 
līgumslēdzējām iestādēm pietiekami daudz laika plānošanai un īstenošanai.

Grozījums Nr. 466
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
34. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka ne vēlāk kā 
2 gadus pēc 101. panta 1. punktā 
paredzētā datuma visas iepirkuma 
procedūras atbilstoši šai direktīvai veic, 
izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, 
jo īpaši elektronisko iesniegšanu, saskaņā 
ar šā panta prasībām.

Dalībvalstis veic visus nepieciešamos 
pasākumus, lai atvieglotu elektronisko 
saziņas līdzekļu, jo īpaši elektroniskās 
iesniegšanas izmantošanu visās iepirkuma 
procedūrās atbilstoši šai direktīvai saskaņā 
ar šā panta prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 467
Robert Rochefort
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Direktīvas priekšlikums
34. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka ne vēlāk kā 
2 gadus pēc 101. panta 1. punktā paredzētā 
datuma visas iepirkuma procedūras 
atbilstoši šai direktīvai veic, izmantojot 
elektroniskos saziņas līdzekļus, jo īpaši 
elektronisko iesniegšanu, saskaņā ar šā 
panta prasībām.

Dalībvalstis nodrošina, ka ne vēlāk kā 
3 gadus pēc 101. panta 1. punktā paredzētā 
datuma visas iepirkuma procedūras 
atbilstoši šai direktīvai veic, izmantojot 
elektroniskos saziņas līdzekļus, jo īpaši 
elektronisko iesniegšanu, saskaņā ar šā 
panta prasībām.

Or. fr

Grozījums Nr. 468
Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis attiecībā uz līgumslēdzējām 
iestādēm 2. panta 1. punkta nozīmē paredz 
noteikumus, lai efektīvi novērstu, 
konstatētu un nekavējoties izlabotu 
interešu konfliktus, kas saistīti ar šīs 
direktīvas darbības jomā ietilpstošo 
iepirkuma procedūru īstenošanu, tostarp ar 
procedūras plānošanu un sagatavošanu, 
iepirkuma procedūras dokumentu 
sagatavošanu, kandidātu un pretendentu 
atlasi un līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanu, lai izvairītos no konkurences 
izkropļojumiem un nodrošinātu vienlīdzīgu 
attieksmi pret visiem pretendentiem.

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

Or. it

Grozījums Nr. 469
Frank Engel
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Direktīvas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 470
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 471
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 472
Frank Engel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 473
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

„Privāta ieinteresētība” ir ar kandidātiem 
vai pretendentiem kopējas īpašuma tiesību 
vai finansiālās intereses, kā arī no 
tiešajiem finanšu maksājumiem, darba 
veida, darba līguma vai ieguldījumiem 
izrietošas priekšrocības, kā arī dalība ar 
līgumiem saistītās darbībās.

Or. fr
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Grozījums Nr. 474
Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 475
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 476
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

kas tomēr var ietekmēt procedūras 
rezultātu, pat ja nav iesaistīts iepirkuma 
procedūras īstenošanā.

Or. en

Pamatojums

„Līgumslēdzējas iestādes lēmējstruktūru locekļi” ir vietējie padomnieki, reģionālie un valsts 
deputāti — šī definīcija ir ļoti plaša un rada daudz birokrātijas. Vairumā dalībvalstu ir 
pieejami atbilstošāki instrumenti korupcijas apkarošanai.

Grozījums Nr. 477
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ka kandidātiem un pretendentiem 
iepirkuma procedūras sākumā jāiesniedz 
paziņojums par tādām priviliģētām 
saistībām ar 2. punkta b) apakšpunktā 
minētajām personām, kas, visticamāk, 
minētajām personām radīs interešu 
konfliktu; līgumslēdzēja iestāde atsevišķā 
ziņojumā, kas minēts 94. pantā, norāda, vai 
kandidāts vai pretendents ir iesniedzis šādu 
paziņojumu.

b) ka kandidātiem un pretendentiem, 
piemēram, uzņēmumu direktoriem vai 
citām personām, kurām ir tiesības 
pieņemt lēmumus vai citas pilnvaras 
ietekmēt darbības attiecībā uz kandidātu 
vai pretendentu, iepirkuma procedūras 
sākumā jāiesniedz paziņojums par tādām 
priviliģētām saistībām ar 2. punkta 
b) apakšpunktā minētajām personām, kas, 
visticamāk, minētajām personām radīs 
interešu konfliktu; līgumslēdzēja iestāde 
atsevišķā ziņojumā, kas minēts 94. pantā, 
norāda, vai kandidāts vai pretendents ir 
iesniedzis šādu paziņojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 478
Lara Comi

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

b) ka kandidātiem un pretendentiem 
iepirkuma procedūras sākumā jāiesniedz 
paziņojums par tādām priviliģētām 
saistībām ar 2. punkta b) apakšpunktā 
minētajām personām, kas, visticamāk, 
minētajām personām radīs interešu 
konfliktu; līgumslēdzēja iestāde atsevišķā 
ziņojumā, kas minēts 94. pantā, norāda, vai 
kandidāts vai pretendents ir iesniedzis šādu 
paziņojumu.

b) ka kandidātiem un pretendentiem 
iepirkuma procedūras sākumā arī atbilstoši 
līgumslēdzēja ētikas kodeksam jāiesniedz 
paziņojums par tādām priviliģētām 
saistībām ar 2. punkta b) apakšpunktā 
minētajām personām, kas, visticamāk, 
minētajām personām radīs interešu 
konfliktu; līgumslēdzējs atsevišķā 
ziņojumā, kas minēts 94. pantā, norāda, vai 
kandidāts vai pretendents ir iesniedzis šādu 
paziņojumu.

Or. it

Grozījums Nr. 479
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ka kandidātiem un pretendentiem 
iepirkuma procedūras sākumā jāiesniedz 
paziņojums par tādām priviliģētām 
saistībām ar 2. punkta b) apakšpunktā 
minētajām personām, kas, visticamāk, 
minētajām personām radīs interešu 
konfliktu; līgumslēdzēja iestāde atsevišķā 
ziņojumā, kas minēts 94. pantā, norāda, 
vai kandidāts vai pretendents ir iesniedzis 
šādu paziņojumu.

b) ka kandidātiem un pretendentiem 
iepirkuma procedūras sākumā jāiesniedz 
paziņojums par tādām priviliģētām 
saistībām ar 2. punkta b) apakšpunktā 
minētajām personām, kas, visticamāk, 
minētajām personām radīs interešu 
konfliktu.

Or. en

Grozījums Nr. 480
Lara Comi

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

Interešu konflikta gadījumā līgumslēdzēja 
iestāde veic atbilstīgus pasākumus; šie 
pasākumi var ietvert attiecīgā darbinieka 
atstādināšanu no iesaistīšanās attiecīgajā 
iepirkuma procedūrā vai darbinieka 
pienākumu un atbildības jomu 
pārkārtošanu. Ja interešu konfliktu nevar 
efektīvi izlabot ar citiem līdzekļiem, 
attiecīgo kandidātu vai pretendentu izslēdz 
no procedūras.

Interešu konflikta gadījumā līgumslēdzējs
veic atbilstīgus pasākumus; šie pasākumi 
var ietvert attiecīgā darbinieka 
atstādināšanu no iesaistīšanās attiecīgajā 
iepirkuma procedūrā vai darbinieka 
pienākumu un atbildības jomu 
pārkārtošanu. Ja interešu konfliktu nevar 
efektīvi izlabot ar citiem līdzekļiem, 
attiecīgo kandidātu vai pretendentu izslēdz 
no procedūras.

Or. it

Grozījums Nr. 481
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 482
Heide Rühle
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Direktīvas priekšlikums
36. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja tiek konstatētas šādas priviliģētas 
saistības, līgumslēdzēja iestāde 
nekavējoties veic atbilstīgus pasākumus, lai 
izvairītos no neatbilstīgas ietekmes 
attiecībā uz līgumu slēgšanas tiesību
piešķiršanas procesu, šos pasākumus 
atbilstoši dokumentē un nodrošina
vienlīdzīgu attieksmi pret kandidātiem un 
pretendentiem.

Or. en

Pamatojums

Pārāk daudz birokrātijas. Viens no šā grozījuma mērķiem ir panta vienkāršošana nolūkā 
veicināt izmaksu efektivitāti. Pēdējais teikums nav nepieciešams, jo pirmais teikums jau ir 
pietiekami precīzs. Galvenā prioritāte ir pārredzamība.

Grozījums Nr. 483
Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja tiek konstatētas šādas priviliģētas 
saistības, līgumslēdzējs nekavējoties 
informē pārraudzības struktūru, kas 
norīkota saskaņā ar 93. pantu, un veic 
atbilstīgus pasākumus, lai izvairītos no 
neatbilstīgas ietekmes attiecībā uz līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procesu un 
lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret 
kandidātiem un pretendentiem; ja interešu 
konfliktu nevar efektīvi izlabot ar citiem 
līdzekļiem, attiecīgo kandidātu vai 
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attiecīgo kandidātu vai pretendentu izslēdz 
no procedūras.

pretendentu izslēdz no procedūras.

Or. it

Grozījums Nr. 484
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 485
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka personai, kura 
labticīgi ziņo par nezināmiem citu 
2. punkta a) apakšpunktā minēto 
darbinieku interešu konfliktiem, ir 
tiesības uz aizsardzību pret represijām. Ar 
represijām ir saprotama jebkāda tieša vai 
netieša kaitnieciska rīcība, kas ieteikta vai 
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veikta pret personu vai par kuru personai 
izteikti draudi šādas ziņošanas dēļ.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu šo noteikumu darbību, dalībvalstīm jāīsteno veiksmīgi funkcionējoša sistēma 
ziņošanai par pārkāpumiem.

Grozījums Nr. 486
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Visus pasākumus, ko piemēro saskaņā 
ar šo pantu, dokumentē atsevišķā 
ziņojumā, kas minēts 94. pantā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 487
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
36.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

36.a pants
Ziņotāju aizsardzība

Līgumslēdzējiem jāizveido iekšējās 
ziņošanas sistēmas, lai nodrošinātu:
a) jebkura darbinieka (tostarp pagaidu un 
līgumdarbinieku, praktikantu un 
konsultantu), kurš labticīgi atklāj 
informāciju par jebkādiem būtiskiem 
pārkāpumiem, aizsardzību pret jebkādām 
un visām represijām, aizskaršanu vai 
kaitnieciskām darbībām;
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b) ziņotāju konfidencialitāti, ja vien viņi 
no šīm tiesībām nepārprotami neatsakās;
c) atbilstošu mehānismu pieejamību 
informācijas atklāšanai, piemēram, 
palīdzības dienestus un tiešsaistes 
veidlapas;
d) ziņotāju, pret kuriem vērstas represijas, 
tiesības uz taisnīgu uzklausīšanu tiesā un 
pilnīgu kompensāciju; represiju veicējiem 
jāpiemēro pienācīgs sods;
e) atklātās informācijas pienācīgu 
pārbaudīšanu un novēršanas pasākumus 
(ja nepieciešami), kā arī ziņotāju iespējas 
piedalīties šajās procedūrās;
f) pārvaldītājiem jāpierāda, ka visas pret 
ziņotājiem vērstās darbības ir veiktas citu 
iemeslu, nevis ziņošanas dēļ;
g) aizsardzību nepatiesas informācijas 
sniegšanas gadījumā, ja informācija 
sniegta labticīgi; ļaunprātīga informācijas 
sniegšana nav pieļaujama;
h) pārvaldītāju un darbinieku pietiekamu 
apmācību par ziņotāju tiesībām, politikas 
jomām un procedūrām;
i) ziņotāju politikas jomu regulāru 
pārraudzību un izvērtēšanu, ko veic 
neatkarīgas iestādes, un
j) ārējās ziņošanas par ievēlētajiem 
ierēdņiem, NVO, plašsaziņas līdzekļiem 
un citām attiecīgajām pusēm aizsardzību, 
ja iekšējie kanāli nedarbojas vai tādu nav.

Or. en

Grozījums Nr. 488
Philippe Juvin

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



AM\909613LV.doc 25/171 PE492.862v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) neatbilstīgi ietekmēt līgumslēdzēja 
lēmumu pieņemšanas procesu, izmantojot 
nelikumīgus līdzekļus, vai iegūt 
konfidenciālu informāciju, kas tiem var 
nodrošināt neatbilstīgas priekšrocības 
iepirkuma procedūrā;

Or. fr

Pamatojums

Noteikumu precizējums par nelikumīgu rīcību.

Grozījums Nr. 489
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
1. sadaļa – 4.a nodaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IVa nodaļa
Savstarpējās prasības
37.a pants
Līgumslēdzēju iestāžu un līgumslēdzēju 
tiesības izslēgt neietverto preču un 
pakalpojumu piedāvājumus
1. Līgumslēdzēji izvērtē, vai no publiskā 
iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 
ieguves procedūrām izslēgt būvdarbu, 
piegāžu vai pakalpojumu piedāvājumus 
no trešām valstīm, ar kurām nav 
starptautiska nolīguma, ja neietverto 
būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu 
vērtība ir lielāka par 50% no kopējās 
piedāvājumu veidojošās darbu, piegāžu 
vai pakalpojumu vērtības, ievērojot 
turpmākos nosacījumus. No trešām 
valstīm, ar kurām nav starptautiska 
nolīguma, saņemtu piedāvājumu 
automātiski noraida, ja tā cena ir zemāka 
par 30% no citu piedāvājumu vidējās 
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cenas vai maksas.
2. Līgumslēdzēji pretendentiem var 
pieprasīt sniegt informāciju par 
piedāvājumā iekļauto būvdarbu, piegāžu 
vai pakalpojumu izcelsmi, kā arī par to 
vērtību. Kā pagaidu līdzekļus tie pieņem 
solījumus, lai novērstu piedāvājuma 
izslēgšanu saskaņā ar 1. punktu.
Līgumslēdzēja iestāde jebkurā procedūras 
posmā pretendentam var pieprasīt iesniegt 
visus vai dažus dokumentus, ja tas ir 
nepieciešams veiksmīgai procedūras 
norisei. Ja līgumslēdzēji saņem 1. punkta 
nosacījumiem atbilstošus piedāvājumus, 
kurus tie šā iemesla dēļ izslēdz, 
līgumslēdzēji par to ziņo Komisijai.
Ziņošanas procedūras laikā tie var 
turpināt piedāvājumu izskatīšanu.
Ziņojumu iesniedz elektroniski, 
izmantojot standarta veidlapu. Komisija 
var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem 
nosaka standarta veidlapas paziņojumiem 
par būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu 
izcelsmi. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 100. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru. Standarta 
veidlapās iekļauta šāda informācija:
a) līgumslēdzēja nosaukums un 
kontaktinformācija;
b) līguma priekšmeta apraksts;
c) tā ekonomikas dalībnieka nosaukums 
un kontaktinformācija, kura piedāvājums 
jāizslēdz;
d) informācija par ekonomikas dalībnieka 
izcelsmi, būvdarbiem, piegādēm vai 
pakalpojumiem un to vērtību.
3. Ja Komisija neapstiprina līgumslēdzēja 
lēmumu izslēgt piedāvājumu saskaņā ar 
1. punktu, Komisija par savu lēmumu un 
tā pamatojumu informē 15 dienu laikā, 
sākot no pirmās darba dienas pēc 
paziņojuma saņemšanas. Pienācīgi 
pamatotos gadījumos, jo īpaši ja 
paziņojumā vai pievienotajos dokumentos 
iekļautā informācija ir nepilnīga vai 
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neprecīza vai arī tā būtiski mainās, šo 
termiņu vienreiz var pagarināt par ne 
vairāk kā 15 dienām. Ja pēc šā 30 dienu 
posma beigām Komisija nepauž ne savu 
piekrišanu, ne noraidījumu, var uzskatīt, 
ka Komisija piekrīt.
4. Līgumslēdzēji pieprasa pretendentiem 
sniegt informāciju par piedāvājumā 
iekļauto preču un pakalpojumu izcelsmi, 
kā arī par to vērtību. Kā pagaidu līdzekļus 
tie pieņem solījumus, lai novērstu 
piedāvājuma izslēgšanu saskaņā ar 
1. punktu. Līgumslēdzējs jebkurā 
procedūras posmā pretendentam var 
pieprasīt iesniegt visus vai dažus 
dokumentus, ja tas ir nepieciešams 
veiksmīgai procedūras norisei.
5. Būvdarbu, preču vai pakalpojumu 
piedāvājumu izslēgšanai no līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūrām jāatbilst šādiem 
nosacījumiem:
a) ja starptautiskajā nolīgumā par tirgus 
piekļuvi publiskā iepirkuma jomā starp 
Savienību un preču vai pakalpojumu 
izcelsmes valsti ir ietvertas nepārprotamas 
Savienības atrunas par piekļuvi tirgum 
attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, 
kurus ir ierosināts izslēgt;
b) ja a) apakšpunktā minētā nolīguma 
nav un trešā valsts saglabā ierobežojošus 
iepirkuma pasākumus, kuru rezultātā 
trūkst reālas savstarpības tirgus atvērtībā 
starp Savienību un attiecīgo trešo valsti.
saistībā ar b) apakšpunktu par reālas 
savstarpības trūkumu būtu jāuzskata 
stāvoklis, kad ierobežojošie iepirkuma 
pasākumi rada nopietnu un atkārtotu 
diskrimināciju Savienības ekonomikas 
dalībniekiem, būvdarbiem, precēm un 
pakalpojumiem.
6. Komisija pirms lēmuma pieņemšanas 
atbilstoši 3. punktam uzklausa attiecīgos 
līgumslēdzējus.
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38.b pants
Savstarpības nosacījumu īstenošana
Līgumi, kas ar ekonomikas dalībniekiem 
noslēgti, neņemot vērā Komisijas nolūku 
piedāvājumu izslēgt atbilstoši 
38.a pantam, pēc līgumslēdzēju 
apstiprinājuma paziņojuma par 
izslēgšanu ir atzīstami par spēkā 
neesošiem Direktīvas 2007/66/EK 
izpratnē.

Or. fr

Grozījums Nr. 490
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
1. sadaļa – 4.a nodaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IVa nodaļa

Neietverto piegāžu vai pakalpojumu 
apstrāde
37.a pants
Neietverto preču vai pakalpojumu 
piedāvājumu izslēgšana
1. Pēc līgumslēdzēju pieprasījuma 
Komisija izvērtē, vai attiecībā uz 
līgumiem, kuru aprēķinātā vērtība ir 
vienāda ar vai augstāka par 
EUR 5 000 000 bez PVN, apstiprināt tādu 
piedāvājumu izslēgšanu no līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras, 
kuri ietver piegādes vai pakalpojumus, 
kuru izcelsme ir ārpus Savienības, ja 
neietverto piegāžu vai pakalpojumu 
vērtība pārsniedz 50% no kopējās 
piedāvājuma piegāžu vai pakalpojumu 
vērtības, ievērojot šādus nosacījumus:
2. ja līgumslēdzēji plāno pieprasīt 
izslēgšanu no līguma slēgšanas tiesību 
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piešķiršanas procedūras, pamatojoties uz 
1. punktu, tie attiecīgi norāda saskaņā ar 
63. pantu publicētajā paziņojumā par 
iepirkumu.
Līgumslēdzēji pretendentiem pieprasa 
sniegt informāciju par piedāvājumā 
iekļauto piegāžu un/vai pakalpojumu 
izcelsmi, kā arī par to vērtību.
Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, 
ar ko nosaka standarta veidlapas 
deklarācijām par piegāžu un 
pakalpojumu izcelsmi.
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
100. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru.
Ja līgumslēdzēji saņem piedāvājumus, 
kuri atbilst 1. punkta nosacījumiem un 
kurus tie šā iemesla dēļ plāno izslēgt, 
līgumslēdzēji par to ziņo Komisijai.
Ziņošanas procedūras laikā līgumslēdzēji 
var turpināt piedāvājumu izskatīšanu.
Ziņojumu nosūta elektroniski, izmantojot 
standarta veidlapu. Komisija pieņem 
īstenošanas aktus, ar ko nosaka standarta 
veidlapas. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 100. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru. Standarta 
veidlapās norāda šādu informāciju:
a) līgumslēdzēja nosaukums un 
kontaktinformācija;
b) līguma priekšmeta apraksts;
c) tā ekonomikas dalībnieka nosaukums 
un kontaktinformācija, kura piedāvājumu 
plānots izslēgt;
d) informācija par ekonomikas dalībnieka 
izcelsmi, piegādēm un/vai pakalpojumiem 
un to vērtību.
Komisija līgumslēdzējiem var lūgt sniegt 
papildu informāciju.
Šādu informāciju sniedz astoņu darba 
dienu laikā, sākot no pirmās darba dienas 
pēc datuma, kurā saņemts pieprasījums 
sniegt papildu informāciju. Ja minētajā 
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laikā Komisija informāciju nesaņem, 
3. punktā noteikto termiņu pārtrauc uz 
laiku, kamēr Komisija saņem prasīto 
informāciju.
3. Attiecībā uz 1. punktā minētajiem 
līgumiem Komisija pieņem īstenošanas 
aktu par plānotās izslēgšanas 
apstiprinājumu divu mēnešu laikā, sākot 
no pirmās darba dienas pēc datuma, kurā 
tā saņem paziņojumu. Šādus īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 100. panta 
2. punkta a) apakšpunktā minēto 
pārbaudes procedūru. Pienācīgi 
pamatotos gadījumos, jo īpaši, ja 
paziņojumā vai tam pievienotajos 
dokumentos iekļautā informācija ir 
nepilnīga vai neprecīza vai ja minētie 
fakti būtiski mainās, šo termiņu vienreiz 
var pagarināt par ne vairāk kā diviem 
mēnešiem. Ja šā divu mēnešu vai 
pagarinātā termiņa beigās Komisija nav 
pieņēmusi lēmumu par izslēgšanas 
apstiprināšanu vai neapstiprināšanu, ir 
uzskatāms, ka Komisija izslēgšanu ir 
noraidījusi.
4. Pieņemot īstenošanas aktus saskaņā ar 
3. punktu, Komisija plānoto izslēgšanu 
apstiprina šādos gadījumos:
a) ja starptautiskajā nolīgumā par tirgus 
piekļuvi publiskā iepirkuma jomā starp 
Savienību un preču un/vai pakalpojumu 
izcelsmes valsti ir ietvertas nepārprotamas 
Savienības atrunas par piekļuvi tirgum 
attiecībā uz precēm un/vai 
pakalpojumiem, kurus ir ierosināts 
izslēgt;
b) ja a) apakšpunktā minētā nolīguma 
nav un trešā valsts saglabā ierobežojošus 
iepirkuma pasākumus, kuru rezultātā 
trūkst reālas savstarpības tirgus atvērtībā 
starp Savienību un attiecīgo trešo valsti.
saistībā ar b) apakšpunktu par reālas 
savstarpības trūkumu būtu jāuzskata 
stāvoklis, kad ierobežojošie iepirkuma
pasākumi rada nopietnu un atkārtotu 
diskrimināciju Savienības ekonomikas 
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dalībniekiem, piegādēm un 
pakalpojumiem.
Pieņemot īstenošanas aktus saskaņā ar 
3. punktu, Komisija neapstiprina plānoto 
izslēgšanu, ja tādējādi tiktu pārkāptas 
Savienības saistības attiecībā uz piekļuvi 
tirgum, kuras tā uzņēmusies savos 
starptautiskajos nolīgumos.
5. Izvērtējot, vai pastāv būtiskas 
savstarpības trūkums, Komisija pārbauda 
šādus apstākļus:
a) kādā mērā attiecīgās valsts publiskā 
iepirkuma tiesību akti nodrošina 
pārredzamību atbilstoši starptautiskajiem 
standartiem publiskā iepirkuma jomā un 
ierobežo jebkādu diskrimināciju pret 
Savienības piegādēm, pakalpojumiem un 
ekonomikas dalībniekiem;
b) kādā mērā valsts iestādes un/vai 
atsevišķas iepirkumu rīkojošas struktūras 
izmanto vai pieņem diskriminējošas 
prakses pret Savienības piegādēm, 
pakalpojumiem un ekonomikas 
dalībniekiem.
6. Pirms lēmuma pieņemšanas saskaņā ar 
3. punktu Komisija uzklausa attiecīgo 
pretendentu vai pretendentus.
7. Līgumslēdzēji, kuri ir izslēguši 
pretendentus saskaņā ar 1. punktu, to 
attiecīgi norāda līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas paziņojumā, ko publicē 
saskaņā ar šīs direktīvas 64. pantu.
37.b pants
Izcelsmes noteikumi
1. Preces izcelsmi nosaka saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1992. gada 12. oktobra Regulas (EK) 
Nr. 2913/1992 par Kopienas Muitas 
kodeksa izveidi1 22. līdz 26. pantu.
2. Pakalpojuma izcelsmi nosaka, 
pamatojoties uz tās fiziskās vai juridiskās 
personas izcelsmi, kas pakalpojumu 
sniedz.
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3. Šīs direktīvas kontekstā piegādes vai 
pakalpojumi, kuru izcelsme ir Eiropas 
Ekonomikas zonā ārpus dalībvalstīm, ir 
vienlīdzīgi piegādēm vai pakalpojumiem, 
kuru izcelsme ir dalībvalstīs.
37.c pants
Savstarpības nosacījumu īstenošana
Līgumi, kas ar ekonomikas dalībniekiem 
noslēgti, neņemot vērā Komisijas 
īstenošanas aktus, kas pieņemti saskaņā 
ar 37.a pantu pēc līgumslēdzēju 
paziņojuma par plānoto izslēgšanu, ir 
atzīstami par spēkā neesošiem Direktīvas 
2007/66/EK izpratnē.

Or. en

Grozījums Nr. 491
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka līgumslēdzēji 
var piemērot atklātas vai slēgtas 
procedūras, vai sarunu procedūras ar 
iepirkuma iepriekšēju izsludināšanu 
saskaņā ar šajā direktīvā paredzēto 
regulējumu.

Dalībvalstis nodrošina, ka līgumslēdzēji 
var piemērot atklātas vai slēgtas 
procedūras, vai sarunu procedūras ar 
iepirkuma iepriekšēju izsludināšanu un 
inovācijas partnerības saskaņā ar šajā 
direktīvā paredzēto regulējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 492
Evelyne Gebhardt

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

Dalībvalstis nosaka, ka tad, ja publiskais 
iepirkums varētu izraisīt uzņēmuma 
īpašnieka maiņu, līgumslēdzējas iestādes 
izmanto sarunu procedūru vai konkursa 
dialogu.

Or. de

Grozījums Nr. 493
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ar paziņojumu par kvalifikācijas sistēmu 
saskaņā ar 62. pantu, ja līguma slēgšanas 
tiesības piešķir slēgtā procedūrā vai sarunu 
procedūrā, vai inovācijas partnerībā;

b) ar paziņojumu par kvalifikācijas sistēmu 
saskaņā ar 62. pantu, ja līguma slēgšanas 
tiesības piešķir slēgtā procedūrā vai sarunu 
procedūrā;

Or. fr

Grozījums Nr. 494
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ar paziņojumu par kvalifikācijas sistēmu 
saskaņā ar 62. pantu, ja līguma slēgšanas 
tiesības piešķir slēgtā procedūrā vai sarunu 
procedūrā, vai inovācijas partnerībā;

b) ar paziņojumu par kvalifikācijas sistēmu 
saskaņā ar 62. pantu, ja līguma slēgšanas
tiesības piešķir slēgtā procedūrā vai sarunu 
procedūrā;

Or. fr
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Grozījums Nr. 495
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var noteikt, ka 
līgumslēdzēji var piemērot sarunu 
procedūru bez iepirkuma iepriekšējas 
izsludināšanas tikai īpašos gadījumos un 
apstākļos, kuri tieši minēti 42. pantā.

3. Dalībvalstis nosaka, ka līgumslēdzēji 
var piemērot sarunu procedūru bez 
iepirkuma iepriekšējas izsludināšanas, kā 
tieši minēts 42. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 496
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Piedāvājumu saņemšanas termiņš ir jāpagarina līdz 47 dienām, kas sniedz pretendentiem 
pietiekami daudz laika sagatavot savu piedāvājumu un joprojām ir īsāks par pašreizējo 
termiņu (52 dienas).

Grozījums Nr. 497
Cornelis de Jong

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

4. Šā panta 1. punkta otrajā daļā noteikto 
piedāvājumu saņemšanas termiņu 
līgumslēdzējs var samazināt par 5 dienām, 
ja tas pieņem piedāvājumus, kas iesniegti 
elektroniski saskaņā ar 33. panta 3., 4. un 
5. punktu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 498
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalības pieteikuma saņemšanas minimālais 
termiņš parasti ir 30 dienas no dienas, kad 
ir nosūtīts paziņojums par līgumu vai 
uzaicinājums apstiprināt ieinteresētību, un 
šis termiņš nekādā gadījumā nedrīkst būt 
mazāks par 15 dienām.

Dalības pieteikuma saņemšanas minimālais 
termiņš parasti ir 35 dienas no dienas, kad 
ir nosūtīts paziņojums par līgumu vai 
uzaicinājums apstiprināt ieinteresētību, un 
šis termiņš nekādā gadījumā nedrīkst būt 
mazāks par 15 dienām.

Or. en

Pamatojums

Dalības pieteikuma saņemšanas termiņš ir jāpagarina līdz 35 dienām, lai pretendentiem būtu 
pietiekami daudz laika sagatavot piedāvājumu.

Grozījums Nr. 499
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalības pieteikuma saņemšanas 
minimālais termiņš parasti ir 30 dienas no 

Dalības pieteikuma saņemšanas 
minimālajam termiņam jābūt 
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dienas, kad ir nosūtīts paziņojums par 
līgumu vai — ja periodisku informatīvu 
paziņojumu izmanto kā uzaicinājumu 
piedalīties iepirkuma procedūrā —
uzaicinājums apstiprināt ieinteresētību, un 

šis termiņš nekādā gadījumā nedrīkst būt 
mazāks par 15 dienām.

pietiekamam, sākot no dienas, kad ir 
nosūtīts paziņojums par līgumu vai — ja 
periodisku informatīvu paziņojumu 
izmanto kā uzaicinājumu piedalīties 
iepirkuma procedūrā — uzaicinājums 
apstiprināt ieinteresētību, un šis termiņš 
nekādā gadījumā nedrīkst būt mazāks par 
15 dienām.

Or. en

Grozījums Nr. 500
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalības pieteikuma saņemšanas minimālais 
termiņš parasti ir 30 dienas no dienas, kad 
ir nosūtīts paziņojums par līgumu vai — ja 
periodisku informatīvu paziņojumu 
izmanto kā uzaicinājumu piedalīties 
iepirkuma procedūrā — uzaicinājums 
apstiprināt ieinteresētību, un šis termiņš 
nekādā gadījumā nedrīkst būt mazāks par 
15 dienām.

Dalības pieteikuma saņemšanas minimālais 
termiņš parasti ir 35 dienas no dienas, kad 
ir nosūtīts paziņojums par līgumu vai — ja 
periodisku informatīvu paziņojumu 
izmanto kā uzaicinājumu piedalīties 
iepirkuma procedūrā — uzaicinājums 
apstiprināt ieinteresētību, un šis termiņš 
nekādā gadījumā nedrīkst būt mazāks par 
15 dienām.

Or. en

Pamatojums

Dalības pieteikuma saņemšanas termiņš ir jāpagarina līdz 35 dienām, lai pretendentiem būtu 
pietiekami daudz laika sagatavot piedāvājumu.

Grozījums Nr. 501
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 2. punkts – 3. daļa – 1. apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Līgumslēdzējām iestādēm ir aizliegts 
pārrunāt tikai piedāvājumu cenu.

Or. fr

Grozījums Nr. 502
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
43. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

43. pants svītrots
Inovācijas partnerība

1. Dalībvalstis var noteikt, ka 
līgumslēdzēji var piemērot inovācijas 
partnerības, kā noteikts šajā direktīvā.
Dalībvalstis var nolemt netransponēt 
inovācijas partnerības savos tiesību aktos 
vai noteikt, ka tās attiecināmas tikai uz 
konkrētiem iepirkuma veidiem.
Inovācijas partnerību gadījumā jebkurš 
ekonomikas dalībnieks var iesniegt 
dalības pieteikumu, atsaucoties uz 
iepirkuma izsludināšanas paziņojumu 
saskaņā ar 39. panta 2. punkta b) vai 
c) apakšpunktu, lai izveidotu strukturētu 
partnerību inovatīvu preču, pakalpojumu 
vai būvdarbu izstrādei un tādējādi iegūtu 
preču, pakalpojumu vai būvdarbu 
sekojošai iegādei, ar nosacījumu, ka tie 
atbilst noteiktajiem rezultātu līmeņiem un 
izmaksām.
2. Partnerība sastāv no secīgiem posmiem, 
kas atbilst pētniecības un inovācijas 
procesa soļiem, iespējams, līdz preču 
izstrādei vai pakalpojumu sniegšanai. Tā 
paredz starpposma mērķus, kas jāsasniedz 
partnerim, un atlīdzības izmaksāšanu 
atbilstīgās maksājumu daļās.
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Pamatojoties uz minētajiem mērķiem, 
līgumslēdzējs pēc katra posma var izlemt 
pārtraukt partnerību un sākt jaunu 
iepirkuma procedūru attiecībā uz 
atlikušajiem posmiem ar nosacījumu, ka 
tas ir ieguvis attiecīgās intelektuālā 
īpašuma tiesības.

3. Līguma slēgšanas tiesības piešķir 
saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti 
sarunu procedūrai ar iepirkuma 
iepriekšēju izsludināšanu, kā noteikts 
42. pantā.

Kandidātu atlasē līgumslēdzēji pievērš 
īpašu uzmanību kritērijiem, kas attiecas 
uz pretendentu spēju un pieredzi 
pētniecības un izstrādes jomā vai 
inovatīvu risinājumu izstrādes spēju. Tie 
var ierobežot atbilstīgo kandidātu skaitu, 
ko uzaicinās piedalīties procedūrā, 
saskaņā ar 72. panta 2. punktu.

Tikai tie ekonomikas dalībnieki, kurus 
līgumslēdzējs ir uzaicinājis pēc pieprasītās 
informācijas novērtēšanas, var iesniegt 
pētniecības un izstrādes projektus 
līgumslēdzēja n o r ā d ī t o  vajadzību 
nodrošināšanai, ko nevar izdarīt ar 
pašreizējiem risinājumiem. Līguma 
slēgšanas tiesības piešķir, pamatojoties 
tikai uz līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritēriju „saimnieciski 
visizdevīgākais piedāvājums” saskaņā ar 
76. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 503
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
43. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

43. pants svītrots
Inovācijas partnerība

1. Dalībvalstis var noteikt, ka 
līgumslēdzēji var piemērot inovācijas 
partnerības, kā noteikts šajā direktīvā.
Dalībvalstis var nolemt netransponēt 
inovācijas partnerības savos tiesību aktos 
vai noteikt, ka tās attiecināmas tikai uz 
konkrētiem iepirkuma veidiem.
Inovācijas partnerību gadījumā jebkurš 
ekonomikas dalībnieks var iesniegt 
dalības pieteikumu, atsaucoties uz 
iepirkuma izsludināšanas paziņojumu 
saskaņā ar 39. panta 2. punkta b) vai 
c) apakšpunktu, lai izveidotu strukturētu 
partnerību inovatīvu preču, pakalpojumu 
vai būvdarbu izstrādei un tādējādi iegūtu 
preču, pakalpojumu vai būvdarbu 
sekojošai iegādei, ar nosacījumu, ka tie 
atbilst noteiktajiem rezultātu līmeņiem un 
izmaksām.
2. Partnerība sastāv no secīgiem posmiem, 
kas atbilst pētniecības un inovācijas 
procesa soļiem, iespējams, līdz preču 
izstrādei vai pakalpojumu sniegšanai. Tā 
paredz starpposma mērķus, kas jāsasniedz 
partnerim, un atlīdzības izmaksāšanu 
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atbilstīgās maksājumu daļās.
Pamatojoties uz minētajiem mērķiem, 
līgumslēdzējs pēc katra posma var izlemt 
pārtraukt partnerību un sākt jaunu 
iepirkuma procedūru attiecībā uz 
atlikušajiem posmiem ar nosacījumu, ka 
tas ir ieguvis attiecīgās intelektuālā 
īpašuma tiesības.

3. Līguma slēgšanas tiesības piešķir 
saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti 
sarunu procedūrai ar iepirkuma 
iepriekšēju izsludināšanu, kā noteikts 
42. pantā.

Kandidātu atlasē līgumslēdzēji pievērš 
īpašu uzmanību kritērijiem, kas attiecas 
uz pretendentu spēju un pieredzi 
pētniecības un izstrādes jomā vai 
inovatīvu risinājumu izstrādes spēju. Tie 
var ierobežot atbilstīgo kandidātu skaitu, 
ko uzaicinās piedalīties procedūrā, 
saskaņā ar 72. panta 2. punktu.

Tikai tie ekonomikas dalībnieki, kurus 
līgumslēdzējs ir uzaicinājis pēc pieprasītās 
informācijas novērtēšanas, var iesniegt 
pētniecības un izstrādes projektus 
līgumslēdzēja n o r ā d ī t o  vajadzību 
nodrošināšanai, ko nevar izdarīt ar 
pašreizējiem risinājumiem. Līguma 
slēgšanas tiesības piešķir, pamatojoties 
tikai uz līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritēriju „saimnieciski 
visizdevīgākais piedāvājums” saskaņā ar 
76. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 504
Frank Engel, Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt, ka līgumslēdzēji 
var piemērot inovācijas partnerības, kā 
noteikts šajā direktīvā. Dalībvalstis var 
nolemt netransponēt inovācijas 
partnerības savos tiesību aktos vai noteikt, 
ka tās attiecināmas tikai uz konkrētiem 
iepirkuma veidiem.

Dalībvalstis nosaka, ka līgumslēdzēji var 
piemērot inovācijas partnerības, kā noteikts 
šajā direktīvā.

Or. fr

Grozījums Nr. 505
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt, ka līgumslēdzēji 
var piemērot inovācijas partnerības, kā 
noteikts šajā direktīvā. Dalībvalstis var 
nolemt netransponēt inovācijas 
partnerības savos tiesību aktos vai noteikt, 
ka tās attiecināmas tikai uz konkrētiem 
iepirkuma veidiem.

Dalībvalstis nosaka, ka līgumslēdzēji var 
piemērot inovācijas partnerības, kā noteikts 
šajā direktīvā.
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Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā inovācijas partnerību atbalstīšana ir viena no galvenajām prioritātēm. Tāpēc 
procedūras transponēšanai vajadzētu būt nevis brīvprātīgai, bet gan vienotai visās 
dalībvalstīs, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus.

Grozījums Nr. 506
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Inovācijas partnerību gadījumā jebkurš 
ekonomikas dalībnieks var iesniegt dalības 
pieteikumu, atsaucoties uz iepirkuma 
izsludināšanas paziņojumu saskaņā ar 
39. panta 2. punkta b) vai c) apakšpunktu, 
lai izveidotu strukturētu partnerību 
inovatīvu preču, pakalpojumu vai būvdarbu 
izstrādei un tādējādi iegūtu preču, 
pakalpojumu vai būvdarbu sekojošai 
iegādei, ar nosacījumu, ka tie atbilst 
noteiktajiem rezultātu līmeņiem un 
izmaksām.

Inovācijas partnerību gadījumā jebkurš 
ekonomikas dalībnieks var iesniegt dalības 
pieteikumu, atsaucoties uz paziņojumu par 
līgumu, lai izveidotu strukturētu partnerību 
inovatīvu preču, pakalpojumu vai būvdarbu 
izstrādei un tādējādi iegūtu preču, 
pakalpojumu vai būvdarbu sekojošai 
iegādei, kuras vajadzībām tirgū jau 
pieejamie risinājumi nav piemēroti, ar 
nosacījumu, ka tie atbilst noteiktajiem 
rezultātu līmeņiem un izmaksām. Tiesības 
slēgt līgumu par inovācijas partnerības 
izveidi piešķir, par vienīgo atbilstības 
kritēriju nosakot saimnieciski izdevīgāko 
piedāvājumu saskaņā ar 76. panta 
1. punkta a) apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā uzlabota jaunā inovācijas partnerību procedūra.

Grozījums Nr. 507
Frank Engel

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

Intelektuālā īpašuma tiesības piešķir tikai, 
lai līgumslēdzējai iestādei atbilstoši 
partnerības priekšmetam ļautu izmantot 
iepriekšējos posmos paveikto gadījumā, ja 
procedūras laikā notiek līgumslēdzēja 
maiņa, lai ierobežotu šādu tiesību 
iegūšanas apmēru attiecībā pret aizstāto 
uzņēmumu.
Noteikumos par intelektuālā īpašuma 
tiesībām skaidri jādefinē katras iesaistītās 
puses tiesības un pienākumi.

Or. fr

Grozījums Nr. 508
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
43. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Partnerība sastāv no secīgiem posmiem, 
kas atbilst pētniecības un inovācijas 
procesa soļiem, kas var iekļaut preču 
izstrādi vai pakalpojumu sniegšanu, vai 
darbu pabeigšanu. Partnerība nosaka
starpposma mērķus, kas jāsasniedz 
partnerim, un atlīdzības izmaksāšanu 
atbilstīgās maksājumu daļās. Pamatojoties 
uz minētajiem mērķiem, līgumslēdzējs pēc 
katra posma var izlemt pārtraukt partnerību 
un sākt jaunu iepirkuma procedūru 
attiecībā uz atlikušajiem posmiem ar 
nosacījumu, ka līgumslēdzējs iepirkuma 
dokumentos ir norādījis, kādos apstākļos 
tas var pieņemt lēmumu par partnerības 
pārtraukšanu.

Or. en
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Pamatojums

Ibid.

Grozījums Nr. 509
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līguma slēgšanas tiesības piešķir saskaņā 
ar noteikumiem, kas paredzēti sarunu 
procedūrai ar iepirkuma iepriekšēju 
izsludināšanu, kā noteikts 42. pantā.

Līguma slēgšanas tiesības piešķir saskaņā 
ar šādiem noteikumiem, kas paredzēti 
1. daļas a) līdz h) apakšpunktos:

a) līgumslēdzējas iestādes iepirkuma 
dokumentos norāda, kuri elementi nosaka 
minimālās ievērojamās prasības. Šiem 
norādījumiem jābūt pietiekami precīziem, 
lai ekonomikas dalībnieki varētu noteikt 
iepirkuma raksturu un darbības jomu, kā 
arī lemt par to, vai pieteikt savu dalību 
iepirkuma procedūrā;
b) minimālais termiņš dalības pieteikumu 
saņemšanai ir 30 dienas, sākot ar datumu, 
kurā nosūtīts paziņojums par iepirkumu, 
vai 30 dienas, sākot ar datumu, kurā 
nosūtīts aicinājums apstiprināt 
ieinteresētību, gadījumā, ja konkursa 
izsludināšanai izmantots iepriekšējs 
informatīvs paziņojums. Minimālais 
termiņš sākotnējo piedāvājumu 
saņemšanai ir 30 dienas, sākot ar datumu, 
kurā nosūtīts aicinājums;
c) līgumslēdzējas iestādes ar 
pretendentiem apspriež sākotnējo un visus 
turpmākos iesniegtos piedāvājumus, lai 
uzlabotu to saturu un nodrošinātu 
piedāvājumu labāku atbilstību iepirkuma 
dokumentos noteiktajiem līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem;
d) pārrunu laikā līgumslēdzējas iestādes 
nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret 
visiem pretendentiem. Šajā nolūkā tās 
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nesniedz nekādu informāciju 
diskriminējošā veidā, kas dažiem 
pretendentiem ļautu gūt priekšroku 
attiecībā pret citiem. Tās pievērš īpašu 
uzmanību tam, lai nodrošinātu, ka visi 
pretendenti, kuru piedāvājumi nav 
noraidīti, rakstveidā saņem informāciju 
par jebkādām tehniskās specifikācijas 
izmaiņām tajos iepirkuma dokumentos, 
kas nav iepirkuma dokumenti, kuros 
noteiktas minimālās prasības, sniedzot 
pretendentiem pietiekami daudz laika, lai 
mainītu un atkārtoti iesniegtu atbilstoši 
šīm izmaiņām labotos piedāvājumus;
e) saskaņā ar 32. pantu līgumslēdzējas 
iestādes bez kandidāta piekrišanas citiem 
dalībniekiem neatklāj konfidenciālu 
informāciju, ko attiecīgais kandidāts tām 
ir sniedzis, piedaloties pārrunās. Šādu 
piekrišanu nepauž kā vispārīgu 
atteikšanos izvirzīt pretenzijas, bet gan 
precizējot plānoto konkrētas informācijas 
izplatīšanu;
f) pārrunās neapspriež minimālās 
prasības un līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijus;
g) pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa 
beigām un pirms šo pieteikumu 
izskatīšanas uzsākšanas līgumslēdzējas 
iestādes var precizēt atbilstoši 76. panta 
5. punktam iepriekš noteikto līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriju 
apakšpozīciju nozīmīgumu, ar 
nosacījumu, ka:
i) iepirkuma dokumentos vai iepirkuma 
paziņojumā minētie līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritēriji netiek 
mainīti;
ii) šādi neiekļauj jaunus elementus, kuri 
būtu varējuši ietekmēt piedāvājumu 
sagatavošanu;
iii) tas neļauj diskriminēt kādu no 
pretendentiem;
h) inovācijas partnerības procedūras var 
notikt secīgos posmos, lai samazinātu 
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apspriežamo piedāvājumu skaitu, 
piemērojot iepirkuma paziņojumā, 
aicinājumā apstiprināt ieinteresētību vai 
iepirkuma dokumentos minētos līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijus.
Līgumslēdzēja iestāde iepirkuma 
paziņojumā, aicinājumā apstiprināt 
ieinteresētību vai iepirkuma dokumentos 
skaidri norāda, vai tā izmantos šo iespēju.

Or. en

Pamatojums

Galvenais grozījums, kurā inovācijas partnerību procedūra saistīta ar konkursa dialogu ar 
sarunām, ko citādi neizmanto komunālo pakalpojumu iepirkumos, un kurš pieļauj nedaudz 
vairāk pārrunu, ņemot vērā, ka tas ir nepieciešams tiem iepirkuma veidiem, uz kuriem 
attiecas jaunā procedūra, kas savukārt izskaidro, kāpēc, lai nodrošinātu pārredzamību un 
taisnīgumu, grozījumā pārņemtas tikai dažas nozīmīgākās galvenās publiskā iepirkuma 
direktīvas 27. panta daļas.

Grozījums Nr. 510
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kandidātu atlasē līgumslēdzēji pievērš 
īpašu uzmanību kritērijiem, kas attiecas uz 
pretendentu spēju un pieredzi pētniecības 
un izstrādes jomā vai inovatīvu risinājumu 
izstrādes spēju. Tie var ierobežot atbilstīgo 
kandidātu skaitu, ko uzaicinās piedalīties 
procedūrā, saskaņā ar 72. panta 2. punktu.

Kandidātu atlasē līgumslēdzēji pievērš 
īpašu uzmanību kritērijiem, kas attiecas uz 
kandidātu spēju pētniecības un izstrādes 
jomā un inovatīvu risinājumu izstrādes 
spēju. Tie var ierobežot atbilstīgo 
kandidātu skaitu, ko uzaicinās piedalīties 
procedūrā, saskaņā ar 72. panta 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Inovācijas partnerību procedūras uzlabojumi, padarot to pieejamāku, jo īpaši inovatīvajiem 
MVU.
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Grozījums Nr. 511
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tikai tie ekonomikas dalībnieki, kurus 
līgumslēdzējs ir uzaicinājis pēc pieprasītās 
informācijas novērtēšanas, var iesniegt 
pētniecības un izstrādes projektus 
līgumslēdzēja norādīto vajadzību 
nodrošināšanai, ko nevar izdarīt ar 
pašreizējiem risinājumiem. Līguma 
slēgšanas tiesības piešķir, pamatojoties 
tikai uz līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritēriju „saimnieciski 
visizdevīgākais piedāvājums” saskaņā ar 
76. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Tikai tie ekonomikas dalībnieki, kurus 
līgumslēdzējs ir uzaicinājis pēc pieprasītās 
informācijas novērtēšanas, var iesniegt 
pētniecības un izstrādes projektus 
līgumslēdzēja norādīto vajadzību 
nodrošināšanai, ko nevar izdarīt ar 
pašreizējiem risinājumiem.

Or. en

Pamatojums

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijs jau ir minēts iepriekšējos grozījumos par 
inovācijas partnerībām.

Grozījums Nr. 512
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Partnerības struktūra un jo īpaši tās dažādo 
posmu ilgums un vērtība atspoguļo 
ierosinātā risinājuma inovācijas pakāpi un 
to pētniecības un inovācijas darbību secību, 
kuras vajadzīgas, lai izstrādātu inovatīvu 
risinājumu, kāds tirgū vēl nav pieejams.
Izrietošo piegāžu, pakalpojuma vai 
būvdarbu iegādes līguma vērtība un 
ilgums nepārsniedz atbilstošus 
ierobežojumus, ņemot vērā 

Līgumslēdzējs nodrošina, ka partnerības 
struktūra un jo īpaši tās dažādo posmu 
ilgums un vērtība atspoguļo ierosinātā 
risinājuma inovācijas pakāpi un to 
pētniecības un inovācijas darbību secību, 
kuras vajadzīgas, lai izstrādātu inovatīvu 
risinājumu, kāds tirgū vēl nav pieejams.
Piegāžu, pakalpojuma vai būvdarbu 
aprēķinātajai vērtībai jābūt samērīgai ar 
to izstrādei nepieciešamajiem 
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nepieciešamību atgūt izmaksas, tostarp 
tās, kas radušās, izstrādājot inovatīvo
risinājumu, un gūt adekvātu peļņu.

ieguldījumiem.

Or. en

Pamatojums

Grozījums nodrošina inovācijas partnerību izmantošanu atbilstoši jaunās procedūras 
pamatmērķim, kā arī vērtību par ieguldītajiem līdzekļiem.

Grozījums Nr. 513
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis aspekts jau ir iekļauts kādā no iepriekšējiem grozījumiem par inovācijas partnerībām.

Grozījums Nr. 514
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
44. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turpmāk norādītajos gadījumos 
līgumslēdzēji var izmantot sarunu 
procedūru bez iepirkuma iepriekšējas 
izsludināšanas:

Līgumslēdzējiem ir aizliegts izmantot 
sarunu procedūru bez iepriekšējas 
izsludināšanas, lai apspriestu tikai cenas.
Turpmāk norādītajos gadījumos 
līgumslēdzēji var izmantot sarunu 
procedūru bez iepirkuma iepriekšējas 
izsludināšanas:
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Or. fr

Grozījums Nr. 515
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja, atbildot uz procedūru ar iepirkuma 
iepriekšēju izsludināšanu, nav iesniegts 
neviens piedāvājums vai neviens piemērots 
piedāvājums, vai neviens dalības 
pieteikums, ar nosacījumu, ka līguma 
sākotnējie nosacījumi nav būtiski mainīti;

a) ja, atbildot uz procedūru ar iepirkuma 
iepriekšēju izsludināšanu, nav iesniegts 
neviens piedāvājums vai neviens piemērots 
piedāvājums, vai neviens dalības 
pieteikums, ar nosacījumu, ka līguma 
sākotnējie nosacījumi nav mainīti;

Or. it

Grozījums Nr. 516
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) ja ar mākslu saistītu apsvērumu dēļ 
tiesības slēgt līgumu var piešķirt tikai 
noteiktam ekonomikas dalībniekam;

Or. en

Pamatojums

Sarunu procedūru bez iepriekšējas izsludināšanas ierobežošana tikai līdz mākslas darbiem 
šķiet pārāk šaura pieeja. Attiecīgo publiskā iepirkuma līgumu mērķis var nebūt mākslas 
darba iegūšana, taču tie neapšaubāmi var būt saistīti ar mākslu (piem., izrāde, koncerts).

Grozījums Nr. 517
Sergio Gaetano Cofferati
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Direktīvas priekšlikums
44. pants – 1. daļa – d punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) nav konkurences tehnisku iemeslu dēļ; svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 518
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
44. pants – 1. daļa – d punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 519
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
44. pants – 1. daļa – d punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 520
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
44. pants – 1. daļa – d punkts – i apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Grozījums Nr. 521
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 522
Evelyne Gebhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 523
Marc Tarabella
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Direktīvas priekšlikums
44. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) ja ekonomikas dalībnieks uzņemas 
iniciatīvu piedāvāt līgumslēdzējam 
inovācijas partnerību nolūkā izveidot 
strukturētu partnerību inovatīvas preces, 
pakalpojumu vai būvdarbu izstrādei un 
iegūt no tā izrietošās piegādes, 
pakalpojumus vai būvdarbus, ar 
nosacījumu, ka tie atbilst noteiktajam 
kvalitātes un izmaksu līmenim.

Or. fr

Grozījums Nr. 524
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) ciktāl tas noteikti vajadzīgs — ja 
ārkārtējas steidzamības dēļ, ko izraisījusi 
nepārvarama vara, nav iespējams ievērot 
termiņus, kas noteikti atklātām 
procedūrām, slēgtām procedūrām un
sarunu procedūrām ar iepirkuma 
iepriekšēju izsludināšanu; apstākļi, uz 
kuriem atsaucas, lai pamatotu ārkārtēju 
steidzamību, nekādā gadījumā nedrīkst būt 
attiecināmi uz līgumslēdzēju;

e) ciktāl tas noteikti vajadzīgs — ja 
ārkārtējas un līgumslēdzējiem iepriekš 
neparedzamas steidzamības dēļ nav 
iespējams ievērot termiņus, kas noteikti 
atklātām procedūrām, slēgtām procedūrām 
un sarunu procedūrām ar iepirkuma 
iepriekšēju izsludināšanu; apstākļi, uz 
kuriem atsaucas, lai pamatotu ārkārtēju 
steidzamību, nekādā gadījumā nedrīkst būt 
attiecināmi uz līgumslēdzēju;

Or. en

Grozījums Nr. 525
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
44. pants – 1. daļa – e punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) ciktāl tas noteikti vajadzīgs — ja 
ārkārtējas steidzamības dēļ, ko izraisījusi 
nepārvarama vara, nav iespējams ievērot 
termiņus, kas noteikti atklātām 
procedūrām, slēgtām procedūrām un 
sarunu procedūrām ar iepirkuma 
iepriekšēju izsludināšanu; apstākļi, uz 
kuriem atsaucas, lai pamatotu ārkārtēju 
steidzamību, nekādā gadījumā nedrīkst būt 
attiecināmi uz līgumslēdzēju;

e) ciktāl tas noteikti vajadzīgs — ja 
ārkārtējas steidzamības dēļ nav iespējams 
ievērot termiņus, kas noteikti atklātām 
procedūrām, slēgtām procedūrām un 
sarunu procedūrām ar iepirkuma 
iepriekšēju izsludināšanu; apstākļi, uz 
kuriem atsaucas, lai pamatotu ārkārtēju 
steidzamību, nekādā gadījumā nedrīkst būt 
attiecināmi uz līgumslēdzēju;

Or. en

Pamatojums

Ārkārtējas steidzamības ierobežošana līdz nepārvaramai varai būtu pārāk šaura pieeja.

Grozījums Nr. 526
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) ciktāl tas noteikti vajadzīgs — ja 
ārkārtējas steidzamības dēļ, ko izraisījusi 
nepārvarama vara, nav iespējams ievērot 
termiņus, kas noteikti atklātām 
procedūrām, slēgtām procedūrām un 
sarunu procedūrām ar iepirkuma 
iepriekšēju izsludināšanu; apstākļi, uz 
kuriem atsaucas, lai pamatotu ārkārtēju 
steidzamību, nekādā gadījumā nedrīkst būt 
attiecināmi uz līgumslēdzēju;

e) ciktāl tas noteikti vajadzīgs — ja 
ārkārtējas un līgumslēdzējiem iepriekš 
neparedzamas steidzamības dēļ nav 
iespējams ievērot termiņus, kas noteikti 
atklātām procedūrām, slēgtām procedūrām 
un sarunu procedūrām ar iepirkuma 
iepriekšēju izsludināšanu; apstākļi, uz 
kuriem atsaucas, lai pamatotu ārkārtēju 
steidzamību, nekādā gadījumā nedrīkst būt 
attiecināmi uz līgumslēdzēju;

Or. de

Grozījums Nr. 527
Tiziano Motti
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Direktīvas priekšlikums
44. pants – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) attiecībā uz piegādes līgumiem par 
papildu piegādēm, ko veic sākotnējais 
piegādātājs un kas paredzētas vai nu 
parasto piegāžu vai iekārtu daļējai 
aizstāšanai, vai esošo piegāžu vai iekārtu 
papildināšanai, ja piegādātāja maiņas dēļ 
līgumslēdzējam vajadzētu iegādāties 
materiālus ar atšķirīgiem tehniskiem 
parametriem un tas radītu nesaderību vai 
nesamērīgas tehniskas grūtības 
ekspluatācijā un apkopē;

f) attiecībā uz piegādes līgumiem par 
papildu piegādēm, ko veic sākotnējais 
piegādātājs un kas paredzētas vai nu 
parasto piegāžu vai iekārtu daļējai 
aizstāšanai, vai esošo piegāžu vai iekārtu 
papildināšanai, ja piegādātāja maiņas dēļ 
līgumslēdzējam vajadzētu iegādāties 
materiālus ar atšķirīgiem tehniskiem 
parametriem un tas radītu nesaderību vai 
nesamērīgas tehniskas grūtības 
ekspluatācijā un apkopē; attiecībā uz 
papildu būvdarbiem vai pakalpojumiem, 
kuri nav iekļauti projektā, par kuru 
sākotnēji piešķirtas līguma slēgšanas 
tiesības, taču kuri iepriekš neparedzētu 
apstākļu dēļ kļūst nepieciešami līguma 
saistību izpildei, ar nosacījumu, ka līguma 
slēgšanas tiesības tiek piešķirtas 
līgumslēdzējam vai pakalpojuma 
sniedzējam, kurš pilda sākotnējā līguma 
saistības:
– ja šādus papildu būvdarbus vai 
pakalpojumus nevar tehniski vai 
saimnieciski nošķirt no galvenā līguma, 
neradot lielas neērtības līgumslēdzējiem, 
vai
– ja šādi papildu būvdarbi vai 
pakalpojumi, lai gan nošķirami no 
galvenā līguma izpildes, noteikti ir 
vajadzīgi tā izpildes turpmākajos posmos;

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā Komunālo pakalpojumu direktīvā „papildu būvdarbi vai pakalpojumi” iekļauti 
starp tiem gadījumiem, kuros līgumslēdzēji var izmantot procedūru bez iepriekšējas konkursa 
izsludināšanas. Šis nosacījums līgumslēdzējiem ir ļoti nozīmīgs, tāpēc nav nekādu iemeslu to 
svītrot no jaunās direktīvas teksta. Atkāpe, kas noteikta priekšlikuma jaunajā 82. panta 
6. punktā, pēc būtības nav līdzvērtīga sākotnējam noteikumam (pašreizējais 40. panta 
3. punkta f) apakšpunkts), tās formulējums neaptver tieši tos pašus apstākļus.
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Grozījums Nr. 528
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) attiecībā uz papildu būvdarbiem vai 
pakalpojumiem, kuri nav iekļauti 
projektā, par kuru sākotnēji piešķirtas 
līguma slēgšanas tiesības, vai sākotnēji 
noslēgtajā līgumā, taču kuri iepriekš 
neparedzētu apstākļu dēļ kļūst 
nepieciešami līguma saistību izpildei, ar 
nosacījumu, ka līguma slēgšanas tiesības 
tiek piešķirtas līgumslēdzējam vai 
pakalpojuma sniedzējam, kurš pilda 
sākotnējā līguma saistības:
i) ja šādus papildu būvdarbus vai 
pakalpojumus nevar tehniski vai 
saimnieciski nošķirt no galvenā līguma, 
neradot lielas neērtības līgumslēdzējiem, 
vai
ii) ja šādi papildu būvdarbi vai 
pakalpojumi, lai gan nošķirami no 
galvenā līguma izpildes, noteikti ir 
vajadzīgi tā izpildes turpmākajos posmos;

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā Komunālo pakalpojumu direktīvā „papildu būvdarbi vai pakalpojumi” iekļauti 
starp tiem gadījumiem, kuros līgumslēdzēji var izmantot procedūru bez iepriekšējas konkursa 
izsludināšanas. Šis nosacījums līgumslēdzējiem ir ļoti nozīmīgs, tāpēc nav nekādu iemeslu to 
svītrot no jaunās direktīvas teksta. Atkāpe, kas noteikta priekšlikuma jaunajā 82. panta 
6. punktā, pēc būtības nav līdzvērtīga sākotnējam noteikumam (pašreizējais 40. panta 
3. punkta f) apakšpunkts), tās formulējums neaptver tieši tos pašus apstākļus.

Grozījums Nr. 529
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Direktīvas priekšlikums
44. pants – 1. daļa – fa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) attiecībā uz papildu būvdarbiem vai 
pakalpojumiem, kuri nav iekļauti 
projektā, par kuru sākotnēji piešķirtas 
līguma slēgšanas tiesības, vai sākotnēji 
noslēgtajā līgumā, taču kuri iepriekš 
neparedzētu apstākļu dēļ kļūst 
nepieciešami līguma saistību izpildei, ar 
nosacījumu, ka līguma slēgšanas tiesības 
tiek piešķirtas līgumslēdzējam vai 
pakalpojuma sniedzējam, kurš veic 
sākotnējā līguma saistības:
i) ja šādus papildu būvdarbus vai 
pakalpojumus nevar tehniski vai 
saimnieciski nošķirt no galvenā līguma, 
neradot lielas neērtības līgumslēdzējiem, 
vai
ii) ja šādi papildu būvdarbi vai 
pakalpojumi, lai gan nošķirami no 
galvenā līguma izpildes, noteikti ir 
vajadzīgi tā izpildes turpmākajos posmos;

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā Komunālo pakalpojumu direktīvā papildu darbi vai pakalpojumi ir iekļauti starp 
tiem gadījumiem, kuros līgumslēdzēji var izmantot procedūru bez iepriekšējas konkursa 
izsludināšanas. Šis nosacījums līgumslēdzējiem ir ļoti nozīmīgs, tāpēc nav nekādu iemeslu to 
svītrot no jaunās direktīvas teksta. Atkāpe, kas noteikta priekšlikuma jaunajā 82. panta 
6. punktā nav līdzvērtīga sākotnējam noteikumam.

Grozījums Nr. 530
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) attiecībā uz krājumu iepirkumiem j) attiecībā uz krājumu iepirkumiem 
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saskaņā ar īpaši izdevīgiem nosacījumiem 
vai nu no piegādātāja, kas izbeidz savu 
saimniecisko darbību pavisam, vai no 
likvidatoriem maksātnespējas procesā, vai 
atbilstoši mierizlīgumam ar kreditoriem
vai līdzīgai procedūrai saskaņā ar attiecīgās 
valsts normatīvajiem aktiem;

saskaņā ar īpaši izdevīgiem nosacījumiem 
vai nu no piegādātāja, kas izbeidz savu 
saimniecisko darbību pavisam, vai no 
likvidatoriem maksātnespējas procesā vai 
atbilstoši līdzīgai procedūrai saskaņā ar 
attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem;

Or. en

Pamatojums

Ierastā situācija, kurā ekonomikas dalībnieks panāk vienošanos ar kreditoriem, pati par sevi 
nav uzskatāma par pamatu izslēgšanai.

Grozījums Nr. 531
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ir neatbilstīgs vai nepieņemams un a) ir neatbilstīgs vai nepieņemams vai

Or. en

Grozījums Nr. 532
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
44. pants – 5.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja līgumslēdzējs atbilstoši šim pantam 
nolemj izmantot sarunu procedūru bez 
iepriekšējas izziņošanas, tas saskaņā ar 
93. pantu iesniedz uzraudzības iestādei 
detalizētu ziņojumu, kurā pamatota šī 
izvēle un iekļauti piedāvājuma dokumenti 
un saistītā informācija, un, gadījumā, ja 
līgumslēdzējs vēlas izmantot sarunu 
procedūru bez iepriekšējas izziņošanas, 
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pamatojoties uz 1. punkta a) apakšpunktu, 
arī iepriekšējās konkursa daļas 
piedāvājuma dokumenti.

Or. it

Grozījums Nr. 533
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārīgā vienošanās ir vienošanās, ko 
viens vai vairāki līgumslēdzēji un viens vai 
vairāki ekonomikas dalībnieki noslēdz ar 
mērķi noteikt noteikumus līgumiem, kuru 
slēgšanas tiesības plānots piešķirt konkrētā 
laika posmā, jo īpaši attiecībā uz cenu 
un — attiecīgā gadījumā — uz 
paredzētajiem daudzumiem.

Vispārīgā vienošanās ir vienošanās, ko 
viens vai vairāki līgumslēdzēji un viens vai 
vairāki ekonomikas dalībnieki noslēdz ar 
mērķi noteikt noteikumus līgumiem, kuru 
slēgšanas tiesības plānots piešķirt konkrētā 
laika posmā.

Or. en

Pamatojums

Contracting authorities shall be free to regulate framework agreements falling within the 
scope of application of the Utilities Directive, provided that they apply the procedures 
provided for in this Directive. The proposed provision mirrors the discipline of framework 
agreements provided for by the Classic Directive and shall be rejected, as it runs contrary to 
the rationale of the Utilities Directive, in so far as the latter aims at submitting procurement 
by entities operating in the sectors concerned to a specific regime, more flexible than the one 
provided for by the Classic Directive.

Grozījums Nr. 534
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 535
Tiziano Motti

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Contracting authorities shall be free to regulate framework agreements falling within the 
scope of application of the Utilities Directive, provided that they apply the procedures 
provided for in this Directive. The proposed provision mirrors the discipline of framework 
agreements provided for by the Classic Directive and shall be rejected, as it runs contrary to 
the rationale of the Utilities Directive, in so far as the latter aims at submitting procurement 
by entities operating in the sectors concerned to a specific regime, more flexible than the one 
provided for by the Classic Directive.

Grozījums Nr. 536
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārīgās vienošanās termiņš 
nepārsniedz četrus gadus, izņemot 
atbilstīgi pamatotus ārkārtas gadījumus, it 

svītrots
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sevišķi, ja to pamato vispārīgās 
vienošanās priekšmets.

Or. en

Pamatojums

Līgumslēdzējām iestādēm ir brīva izvēle pielāgot pamatnolīgumus, kas atbilst Komunālo 
pakalpojumu direktīvas piemērošanas jomai, ar nosacījumu, ka tās piemēro šajā direktīvā 
paredzētās procedūras.

Grozījums Nr. 537
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Vispārīgās vienošanās termiņš nepārsniedz 
sešus gadus, izņemot atbilstīgi pamatotus 
ārkārtas gadījumus, it sevišķi, ja to pamato 
vispārīgās vienošanās priekšmets.
Vispārīgās vienošanās termiņu attiecībā 
uz uzturēšanu nosaka pēc būvdarbu vai 
piegādes aprites cikla.

Or. en

Pamatojums

Lai atrisinātu grūtības, kas saistītas ar uzturēšanas līgumiem, piemēram, par liftiem.

Grozījums Nr. 538
Frank Engel, Constance Le Grip

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Vispārīgās vienošanās termiņš nepārsniedz 
četrus gadus, izņemot ja tās priekšmets ir 
pakalpojumi, kuru termiņš pārsniedz 
četrus gadus, vai ja pārsniegšanu pamato 
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pamato vispārīgās vienošanās priekšmets. ekonomikas dalībnieku vajadzība veikt 
ieguldījumus, kuru amortizācijas periods 
pārsniedz četrus gadus, vai kas saistīti ar 
darbinieku pieņemšanu darbu izpildei vai 
darbinieku apmācībām, lai tie varētu veikt 
attiecīgos darbus.

Or. fr

Grozījums Nr. 539
Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Vispārīgās vienošanās termiņš nepārsniedz 
četrus gadus, izņemot īpašus gadījumus, 
kad vispārīgās vienošanās priekšmets 
paredz ilgāka termiņa noteikšanu.

Or. it

Grozījums Nr. 540
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Vispārīgās vienošanās termiņš ir jāierobežo, lai veicinātu konkurenci. Tomēr, ņemot vērā, ka 
pašreizējās direktīvās nav iekļauti nekādi ierobežojumi, četru gadu posms šķiet pārāk īss un
varētu mazināt pretendentu, jo īpaši MVU, motivāciju piedalīties publiskajā iepirkumā, jo 
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tiem būtu jāuzņemas administratīvais slogs, kas saistīts ar atkārtotu pieteikšanos iepirkumam 
pēc īsa laika posma.

Grozījums Nr. 541
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
45. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Minētās procedūras var piemērot tikai 
starp tiem līgumslēdzējiem, kas šim 
nolūkam ir skaidri noteikti iepirkuma 
izsludināšanas paziņojumā, uzaicinājumā 
apstiprināt ieinteresētību vai — ja 
paziņojumu par kvalifikācijas sistēmu 
izmanto iepirkuma izsludināšanai —
uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus, un 

tiem ekonomikas dalībniekiem, kuri 
sākotnēji ir vispārīgās vienošanās puse.
Ar līgumiem, kuri pamatojas uz vispārīgo 
vienošanos, nekādā gadījumā nedrīkst 
būtiski grozīt vispārīgās vienošanās 
noteikumus, jo īpaši 3. punktā minētajā 
gadījumā.
Līgumslēdzēji neizmanto vispārīgās 
vienošanās tā, lai traucētu, ierobežotu vai 
izkropļotu konkurenci.

Or. en

Grozījums Nr. 542
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

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

svītrots

Minētās procedūras var piemērot tikai 
starp tiem līgumslēdzējiem, kas šim 
nolūkam ir skaidri noteikti iepirkuma 
izsludināšanas paziņojumā, uzaicinājumā 
apstiprināt ieinteresētību vai — ja 
paziņojumu par kvalifikācijas sistēmu 
izmanto iepirkuma izsludināšanai —
uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus, un 

tiem ekonomikas dalībniekiem, kuri 
sākotnēji ir vispārīgās vienošanās puse.
Ar līgumiem, kuri pamatojas uz vispārīgo 
vienošanos, nekādā gadījumā nedrīkst 
būtiski grozīt vispārīgās vienošanās 
noteikumus, jo īpaši 3. punktā minētajā 
gadījumā.
Līgumslēdzēji neizmanto vispārīgās 
vienošanās tā, lai traucētu, ierobežotu vai 
izkropļotu konkurenci.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātajā noteikumā atspoguļota vispārīgo vienošanos disciplīna, kā noteikts pamata 
direktīvā, un tā ir jānoraida, jo šāda disciplīna nesaskan ar Komunālo pakalpojumu 
direktīvas pamatprincipiem, ciktāl Komunālo pakalpojumu direktīvas mērķis ir noteikt īpašu 
un elastīgāku iepirkuma režīmu struktūrām, kas veic darbību attiecīgajās nozarēs, nekā 
noteikts pamata direktīvā.

Grozījums Nr. 543
Pablo Arias Echeverría

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

vienošanās tā, lai traucētu, ierobežotu vai 
izkropļotu konkurenci, pierādot tādos 
dokumentos ieviestās klauzulas, kuros ir 
atsauce uz šiem priekšlikumiem, 
skaidrojot to interpretāciju.

Or. es

Grozījums Nr. 544
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
45. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en

Pamatojums

Pārskatīšanas nolūks bija vienkāršot procedūru un radīt vairāk tiesiskās skaidrības, 
pašreizējais noteikums ir daudz vienkāršāks (sk. 2004/17/EK 14. pantu), un nav nekāda 
iemesla to mainīt.

Grozījums Nr. 545
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

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

svītrots

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

Or. en

Grozījums Nr. 546
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktīvas priekšlikums
45. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en

Grozījums Nr. 547
Heide Rühle
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Direktīvas priekšlikums
45. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en

Pamatojums

Pārskatīšanas nolūks bija vienkāršot procedūru un radīt vairāk tiesiskās skaidrības, 
pašreizējais noteikums ir daudz vienkāršāks (sk. 2004/17/EK 14. pantu), un nav nekāda 
iemesla to mainīt.

Grozījums Nr. 548
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

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

svītrots

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

Or. en

Grozījums Nr. 549
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktīvas priekšlikums
45. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en

Grozījums Nr. 550
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
45. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en

Grozījums Nr. 551
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
45. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en

Grozījums Nr. 552
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktīvas priekšlikums
45. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en
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Grozījums Nr. 553
Pablo Arias Echeverría

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) līgumslēdzēji nosaka termiņu, kas ir 
pietiekami ilgs, lai varētu iesniegt 
piedāvājumus par katru atsevišķu līgumu, 
ņemot vērā tādus faktorus kā līguma 
priekšmeta sarežģītības pakāpe un 
piedāvājumu iesūtīšanai vajadzīgais laiks.
Termiņš ir lielāks par 15 darba dienām 
gadījumā, ja nepieciešams apskatīt 
dažādas iekārtas, lai iesniegtu 
piedāvājumus.

Or. es

Grozījums Nr. 554
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Līgumslēdzējiem ir iespēja līguma 
darbības laikā pievienot pamatnolīgumam 
jaunus ekonomikas dalībniekus, ar 
nosacījumu, ka attiecīgie ekonomikas 
dalībnieki atbilst visiem šajā pantā 
noteiktajiem kritērijiem un 
pamatnolīguma noslēgšanas laikā vēl 
neeksistēja.
Līgumslēdzējiem ir iespēja līguma 
darbības laikā ekonomikas dalībniekus 
atcelt no pamatnolīguma, ja attiecīgie 
ekonomikas dalībnieki ievērojami vai 
atkārtoti pārkāpj jebkuras būtiskas 
prasības, kas noteiktas pamatnolīgumā.
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Or. en

Grozījums Nr. 555
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Bieži izmantotām iegādēm, kuru 
raksturlielumi — kā brīvi pieejams tirgū —
atbilst līgumslēdzēju prasībām, 

līgumslēdzēji var izmantot dinamiskās 
iepirkumu sistēmas. Dinamiskā iepirkumu 
sistēma darbojas kā pilnībā elektronisks 
process, un tās darbības laikā tā ir pieejama 
jebkuram ekonomikas dalībniekam, kurš 
atbilst atlases kritērijiem.

1. Bieži izmantotām iegādēm, kuru 
raksturlielumi — kā brīvi pieejams tirgū 
un vairāk vai mazāk standarta 
kvalitāte — atbilst līgumslēdzēju prasībām, 
līgumslēdzēji var izmantot dinamiskās 
iepirkumu sistēmas. Šādas sistēmas nevar 
izmantot pakalpojumu un sarežģītu vai 
nestandarta preču iegādei. Dinamiskā 
iepirkumu sistēma darbojas kā pilnībā 
elektronisks process, un tās darbības laikā 
tā ir pieejama jebkuram ekonomikas 
dalībniekam, kurš atbilst atlases 
kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 556
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
46. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Līgumslēdzēji iepirkuma izsludināšanas 
paziņojumā norāda dinamiskas iepirkumu 
sistēmas darbības laiku.

Or. en
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Grozījums Nr. 557
Cornelis de Jong

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja darbības laiks tiek mainīts, 
nepārtraucot sistēmas darbību —
veidlapu, kas sākotnēji izmantota, lai 

izsludinātu iepirkumu, kas balstās uz 
dinamisko iepirkumu sistēmu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 558
Cornelis de Jong

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja sistēmas darbība tiek pārtraukta —
paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu, kas minēts 64. pantā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 559
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Līgumslēdzēji var izmantot elektroniskas 
izsoles, kurās uzrāda jaunas cenas, kas ir 
pārskatītas un pazeminātas, un/vai jaunas 
vērtības attiecībā uz konkrētiem 
piedāvājuma elementiem tikai standarta 
pakalpojumiem un piegādēm.
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Or. en

Grozījums Nr. 560
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pilnībā standartizētiem pakalpojumiem 
un piegādēm līgumslēdzēji var izmantot 
elektroniskas izsoles, kurās uzrāda jaunas 
cenas, kas ir pārskatītas un pazeminātas, 
un/vai jaunas vērtības attiecībā uz 
konkrētiem piedāvājuma elementiem.

Or. de

Pamatojums

Elektroniskas izsoles var būt vērtīgas attiecībā uz pilnībā standartizētiem pakalpojumiem un 
piegādēm, tomēr sarežģītākos iepirkumos tās parasti ir nepiemērotas vai pat traucējošas.
Būvdarbu gadījumos tās pēc savas struktūras nav izmantojamas.

Grozījums Nr. 561
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Līgumslēdzēji var izmantot elektroniskas 
izsoles, kurās uzrāda jaunas cenas, kas ir 
pārskatītas un pazeminātas, un/vai jaunas 
vērtības attiecībā uz konkrētiem 
piedāvājuma elementiem. Elektroniskās 
izsoles var izmantot tikai tādu bieži 
izmantotu preču iegādei, kas parasti tirgū 
ir pieejamas vairāk vai mazāk standarta 
kvalitātē. Elektroniskās izsoles nevar 
izmantot pakalpojumu vai sarežģītāku vai 
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nestandarta preču iegādei.

Or. en

Grozījums Nr. 562
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Līgumslēdzēji var izmantot elektroniskas 
izsoles, kurās uzrāda jaunas cenas, kas ir 
pārskatītas un pazeminātas, un/vai jaunas 
vērtības attiecībā uz konkrētiem 
piedāvājuma elementiem tikai standarta 
preču iegādei.

Or. fr

Grozījums Nr. 563
Barbara Weiler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Līgumslēdzēji var izmantot elektroniskas 
izsoles, kurās uzrāda jaunas cenas, kas ir 
pārskatītas un pazeminātas, un/vai jaunas 
vērtības attiecībā uz konkrētiem 
piedāvājuma elementiem. Elektroniskās 
izsoles var izmantot tikai pilnībā 
standartizētām piegādēm un 
pakalpojumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 564
Lara Comi
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Direktīvas priekšlikums
47. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis pants nav piemērojams būvdarbu 
publiskā iepirkuma līgumiem.

Or. it

Grozījums Nr. 565
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 566
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis var paredzēt elektronisko 
katalogu izmantošanu saistībā ar 
pakalpojumu un piegāžu iepirkumu. Šis 
pants nav piemērojams būvdarbu publiskā 
iepirkuma līgumiem.

Or. it
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Grozījums Nr. 567
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Direktīvas priekšlikums
49. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis var veicināt to, ka
līgumslēdzēji var iepirkt būvdarbus, 
piegādes un/vai pakalpojumus no 
centralizēto iepirkumu struktūrām vai ar to 
starpniecību.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jābūt iespējai ļaut līgumslēdzējiem izmantot centralizēto iepirkumu struktūru 
pakalpojumus, taču tam nevajadzētu būt obligātam pienākumam. Centralizētais iepirkums ir 
viena no iepirkuma metodēm, kas izraisa pieprasījuma summēšanu, kas varētu nelabvēlīgi 
ietekmēt MVU. Tāpēc dalībvalstīm nav jāpiešķir tiesības lemt par to, vai attīstīt vai neattīstīt 
centralizētā iepirkuma metodes atkarībā no to valsts politikas.

Grozījums Nr. 568
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Direktīvas priekšlikums
49. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jābūt iespējai ļaut līgumslēdzējām iestādēm izmantot citā dalībvalstī izveidotas 
centralizēto iepirkumu institūcijas pakalpojumus, taču tam nevajadzētu būt obligātam 
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pienākumam. Atsevišķās dalībvalstīs Komisijas priekšlikuma 35. panta 2. punktā minētā 
iespēja var radīt sarežģījumus saistībā ar valsts tiesību aktiem (t.i., var nebūt iespējams 
attiecināt citas dalībvalsts tiesību normas uz līgumslēdzējām iestādēm, jo īpaši attiecībā uz 
regulām, ar ko reglamentē izskatīšanas procedūras).

Grozījums Nr. 569
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
50. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 570
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
51. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Viens vai vairāki līgumslēdzēji var 
vienoties par dažu konkrētu iepirkumu 
kopīgu īstenošanu.

1. Divi vai vairāki līgumslēdzēji var 
vienoties par dažu konkrētu iepirkumu 
kopīgu īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 571
Heide Rühle

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

Ja līgumslēdzējs viens pats īsteno visus 
attiecīgās iepirkuma procedūras posmus 
no iepirkuma izsludināšanas līdz izrietošā 
līguma vai līgumu izpildes beigām, tad šis 
līgumslēdzējs vienīgais ir atbildīgs par 
direktīvā noteikto saistību izpildi.

Ja attiecīgie līgumslēdzēji kopīgi veic visu
iepirkuma procedūru, tie ir kopīgi atbildīgi 
par direktīvā noteikto saistību izpildi.
Uzskatāms, ka līgumslēdzēji kopīgi īsteno 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūru, ja viens līgumslēdzējs 
pārvalda procedūru gan savā, gan pārējo 
attiecīgo līgumslēdzēju vārdā.

Or. en

Grozījums Nr. 572
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr, ja iepirkuma procedūras vai 
izrietošo līgumu izpildi realizē viens vai
vairāki līgumslēdzēji, katrs līgumslēdzējs 
turpina būt atbildīgs par savu saistību 
pildīšanu saskaņā ar šo direktīvu attiecībā 
uz tā realizētajiem posmiem.

Tomēr, ja attiecīgie līgumslēdzēji
iepirkuma procedūras tikai daļēji realizē 
kopīgi, katrs līgumslēdzējs ir atbildīgs par 
savu saistību pildīšanu saskaņā ar šo 
direktīvu attiecībā uz tā realizētajiem 
posmiem.

Or. en

Grozījums Nr. 573
Raffaele Baldassarre

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr, ja iepirkuma procedūras vai 
izrietošo līgumu izpildi realizē viens vai 
vairāki līgumslēdzēji, katrs līgumslēdzējs 
turpina būt atbildīgs par savu saistību 
pildīšanu saskaņā ar šo direktīvu attiecībā 

Tomēr, ja iepirkuma procedūras vai 
izrietošo līgumu izpildi realizē viens vai 
vairāki līgumslēdzēji, katrs līgumslēdzējs 
turpina būt atbildīgs par savu saistību 
pildīšanu saskaņā ar šo direktīvu attiecībā 
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uz tā realizētajiem posmiem. uz tā realizētajiem posmiem. Dalībvalstis 
precizē šā panta piemērošanas 
nosacījumus atbilstoši saviem tiesību 
aktiem, ievērojot Kopienas tiesību aktus.

Or. it

Grozījums Nr. 574
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
52. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

52. pants svītrots
Kopējais iepirkums starp līgumslēdzējiem 
no dažādām dalībvalstīm

1. Neskarot I sadaļas III nodaļas 
2. iedaļas 2. apakšiedaļu „Īpašas 
attiecības”, līgumslēdzēji no dažādām 
dalībvalstīm var kopīgi piešķirt līgumu 
slēgšanas tiesības, izmantojot kādu no 
šajā pantā aprakstītajām pieejām.

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

3. Vairāki līgumslēdzēji no dažādām 
dalībvalstīm var kopīgi piešķirt līguma 
slēgšanas tiesības. Tādā gadījumā 
iesaistītie līgumslēdzēji slēdz vienošanos, 
nosakot:

a) kuras valsts noteikumus piemēro 
iepirkuma procedūrai;

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

Nosakot piemērojamos valsts tiesību aktus 
saskaņā ar a) apakšpunktu, līgumslēdzēji 
var izvēlēties jebkuras tās dalībvalsts 
noteikumus, kurā atrodas vismaz viens no 
iesaistītajiem līgumslēdzējiem.

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

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

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

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

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

a) ja procedūru īsteno vai pārvalda viens 
iesaistītais līgumslēdzējs citu vārdā, 
                                               
1 OV L 210, 31.7.2006., 19. lpp.
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piemēro šā līgumslēdzēja dalībvalsts 
noteikumus;

b) ja procedūru neīsteno vai nepārvalda 
viens iesaistītais līgumslēdzējs citu vārdā 
un

i) ja tā attiecas uz būvdarbu līgumu, 
līgumslēdzēji piemēro tās dalībvalsts 
noteikumus, kurā veic lielāko daļu 
būvdarbu;
ii) ja tā attiecas uz pakalpojumu vai 
piegādes līgumu, līgumslēdzēji piemēro 
tās dalībvalsts noteikumus, kurā sniegta 
lielākā daļa pakalpojumu vai piegāžu;

c) ja nav iespējams noteikt piemērojamos 
valsts tiesību aktus saskaņā ar a) vai 
b) apakšpunktu, līgumslēdzēji piemēro tā 
līgumslēdzēja dalībvalsts noteikumus, kas 
uzņemas lielāko daļu izmaksu.
6. Ja nav vienošanās par piemērojamiem 
publiskā iepirkuma tiesību aktiem 
saskaņā ar 4. punktu, valsts tiesību aktus, 
kas reglamentē iepirkuma procedūras, 
kuras īsteno kopēji tiesību subjekti, ko 
izveidojuši līgumslēdzēji no dažādām 
dalībvalstīm, nosaka saskaņā ar šādiem 
noteikumiem:

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

7. Viens vai vairāki līgumslēdzēji var 



AM\909613LV.doc 83/171 PE492.862v02-00

LV

piešķirt atsevišķus līgumus saskaņā ar 
citā dalībvalstī esoša līgumslēdzēja vai 
kopīgi ar šādu līgumslēdzēju noslēgto 
vispārīgo vienošanos ar nosacījumu, ka 
vispārīgajā vienošanās ir paredzēti īpaši 
noteikumi, kas ļauj attiecīgajam 
līgumslēdzējam vai līgumslēdzējiem 
piešķirt tiesības slēgt atsevišķus līgumus.

8. Lēmumiem par līgumu slēgšanas 
tiesību piešķiršanu pārrobežu publiskajā 
iepirkumā piemēro parastos pārbaudes 
mehānismus, kas pieejami saskaņā ar 
piemērojamiem valsts tiesību aktiem.

9. Lai nodrošinātu pārbaudes mehānismu 
efektīvu darbību, dalībvalstis nodrošina, 
ka to vietējā tiesību sistēmā pilnībā īsteno 
to pārskatīšanas struktūru lēmumus 
Padomes Direktīvas 92/13/EEK1 nozīmē, 
kas atrodas citās dalībvalstīs, ja šādi 
lēmumi attiecas uz līgumslēdzējiem, kuri 
atrodas to teritorijā un kuri piedalās 
attiecīgajā pārrobežu publiskā iepirkuma 
procedūrā.

Or. en

Grozījums Nr. 575
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Direktīvas priekšlikums
52. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot I sadaļas III nodaļas 2. iedaļas 
2. apakšiedaļu „Īpašas attiecības”, 
līgumslēdzēji no dažādām dalībvalstīm var 
kopīgi piešķirt līgumu slēgšanas tiesības,
izmantojot kādu no šajā pantā 
aprakstītajām pieejām.

1. Neskarot I sadaļas III nodaļas 2. iedaļas 
2. apakšiedaļu „Īpašas attiecības”, 
dalībvalstis var veicināt līgumslēdzēju 
iespējas piešķirt publiskā iepirkuma
līgumu slēgšanas tiesības kopīgi ar citu 
dalībvalstu līgumslēdzējiem, ja:
a) kopīgi piešķirtās publiskā iepirkuma 
līguma slēgšanas tiesības ir saistītas ar 

                                               
1 OV L 76, 23.03.1992., 14. lpp.
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līguma pārrobežu raksturu
vai;
b) publiskā iepirkuma līgumu līdzfinansē 
dažādu dalībvalstu līgumslēdzējas iestādes
vai;
c) publiskā iepirkuma līgumam ir 
inovatīvs raksturs.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jābūt iespējai lemt par to, vai līgumslēdzēja iestāde var piešķirt līguma 
slēgšanas tiesības kopīgi ar citu dalībvalstu līgumslēdzējām iestādēm. Turklāt ir jānosaka 
konkrēti apstākļi, kuros līguma slēgšanas tiesības var piešķirt kopīgi ar citu dalībvalstu 
līgumslēdzējām iestādēm.

Grozījums Nr. 576
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
52. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 577
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Vairāki līgumslēdzēji no dažādām 
dalībvalstīm var kopīgi piešķirt līguma 
slēgšanas tiesības. Tādā gadījumā 
iesaistītie līgumslēdzēji slēdz vienošanos, 
nosakot:

1. punktā minētajā gadījumā iesaistītie 
līgumslēdzēji slēdz vienošanos, nosakot:

Or. en

Grozījums Nr. 578
Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot piemērojamos valsts tiesību aktus 
saskaņā ar a) apakšpunktu, līgumslēdzēji 
var izvēlēties jebkuras tās dalībvalsts 
noteikumus, kurā atrodas vismaz viens no 
iesaistītajiem līgumslēdzējiem.

Nosakot piemērojamos valsts tiesību aktus 
saskaņā ar a) apakšpunktu, 
līgumslēdzējiem ir jāizvēlas jebkuras tās 
dalībvalsts noteikumi, kurā atrodas vismaz 
viens no iesaistītajiem līgumslēdzējiem.

Or. de

Pamatojums

Pušu iespējas izvēlēties piemērojamos tiesību aktus ir jānosaka atbilstoši līguma tehniskajiem 
nosacījumiem.

Grozījums Nr. 579
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
52. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Pietiek ar līgumslēdzēju iestāžu piekrišanu piemērojamajiem valsts iepirkuma noteikumiem.
5. punkts nav nepieciešams. Punkta svītrošana vienkāršo šo pantu.

Grozījums Nr. 580
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 581
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
52. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en

Pamatojums

Pietiek ar līgumslēdzēju iestāžu piekrišanu piemērojamajiem valsts iepirkuma noteikumiem.
6. punkts nav nepieciešams. Punkta svītrošana vienkāršo šo pantu.

Grozījums Nr. 582
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Direktīvas priekšlikums
52. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Vairāki līgumslēdzēji no dažādām 
dalībvalstīm var iegādāties būvdarbus, 
piegādes un/vai pakalpojumus no citā 
dalībvalstī esošas centralizēto iepirkumu 
institūcijas vai ar tās starpniecību, ja šīs 
dalībvalstis nodrošina 49. panta 2. punktā 
minēto iespēju un izpilda visus 1. punktā 
minētos nosacījumus. Tādā gadījumā 
puses noslēdz vienošanos, kurā nosaka, 
kuras valsts noteikumi ir piemērojami 
iepirkuma procedūrai.

Or. en

Grozījums Nr. 583
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
52. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Viens vai vairāki līgumslēdzēji var 
piešķirt atsevišķus līgumus saskaņā ar citā 
dalībvalstī esoša līgumslēdzēja vai kopīgi 
ar šādu līgumslēdzēju noslēgto vispārīgo 
vienošanos ar nosacījumu, ka vispārīgajā 
vienošanās ir paredzēti īpaši noteikumi, kas 
ļauj attiecīgajam līgumslēdzējam vai 
līgumslēdzējiem piešķirt tiesības slēgt 
atsevišķus līgumus.

7. Dalībvalstis var atbalstīt to, ka viens vai 
vairāki līgumslēdzēji var piešķirt 
atsevišķus līgumus saskaņā ar citā 
dalībvalstī esoša līgumslēdzēja vai kopīgi 
ar šādu līgumslēdzēju noslēgto vispārīgo 
vienošanos ar nosacījumu, ka vispārīgajā 
vienošanās ir paredzēti īpaši noteikumi, kas 
ļauj attiecīgajam līgumslēdzējam vai 
līgumslēdzējiem piešķirt tiesības slēgt 
atsevišķus līgumus.

Or. en

Grozījums Nr. 584
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Direktīvas priekšlikums
52. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Lai nodrošinātu pārbaudes mehānismu 
efektīvu darbību, dalībvalstis nodrošina, 
ka to vietējā tiesību sistēmā pilnībā īsteno 
to pārskatīšanas struktūru lēmumus 
Padomes Direktīvas 92/13/EEK1 nozīmē, 
kas atrodas citās dalībvalstīs, ja šādi 
lēmumi attiecas uz līgumslēdzējiem, kuri 
atrodas to teritorijā un kuri piedalās 
attiecīgajā pārrobežu publiskā iepirkuma 
procedūrā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šāds noteikums praksē var radīt sarežģījumus. Nav skaidrs, kā dalībvalstīm būtu jānodrošina 
citās dalībvalstīs esošo pārskatīšanas struktūru lēmumu (kuriem ne vienmēr ir tiesisks 
raksturs) pilnīga īstenošana savā vietējā sistēmā.

Grozījums Nr. 585
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

                                               
1 OV L 76, 23.03.1992., 14. lpp.



PE492.862v02-00 90/171 AM\909613LV.doc

LV

Grozījums Nr. 586
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Liekvārdība.

Grozījums Nr. 587
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šādi pasākumi ietver visas līgumslēdzēja 
sniegtās informācijas paziņošanu citiem 
kandidātiem un pretendentiem, kura 
attiecas uz attiecīgā kandidāta vai 
pretendenta iesaistīšanos iepirkuma 
procedūras sagatavošanā, un atbilstīgu 
termiņu noteikšanu piedāvājumu 
saņemšanai. Attiecīgo kandidātu vai 
pretendentu izslēdz no procedūras tikai tad, 
ja nav citu iespēju nodrošināt atbilstību 
pienākumam ievērot vienlīdzīgas 
attieksmes principu.

Or. fr
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Pamatojums

Attiecībā uz iepriekšēju apspriešanos ar tirgus dalībniekiem pretendenti var saņemt tikai 
līgumslēdzēja sniegto informāciju, nevis „informāciju, kas sniegta vai izriet (..)”, kurā šādā 
gadījumā var iekļaut piedāvājuma elementus, kas diskriminētu pretendentus, kas piedalās 
iepirkuma iepriekšējā apspriešanā.

Grozījums Nr. 588
Frank Engel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

i) savā uzaicinājumā piedalīties 
konsultācijā jāprecizē, kāda informācija ir 
uzskatāma par atbilstošu un tādējādi var 
tikt izpausta visiem iespējamajiem 
pretendentiem, vai
ii) precīzi jānosaka konsultāciju 
dalībnieku tiesības un tiem pieejamās 
procedūras konfidenciālas informācijas 
aizsardzībai.
Attiecīgo kandidātu vai pretendentu izslēdz 
no procedūras tikai tad, ja nav citu iespēju 
nodrošināt atbilstību pienākumam ievērot 
vienlīdzīgas attieksmes principu.

Or. en
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Grozījums Nr. 589
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

i) savā uzaicinājumā piedalīties 
konsultācijā precizē, kāda informācija ir 
uzskatāma par atbilstošu un tādējādi var 
tikt izpausta visiem iespējamajiem 
pretendentiem, vai
ii) precīzi nosaka konsultāciju dalībnieku 
tiesības un tiem pieejamās procedūras 
konfidenciālas informācijas aizsardzībai.
Attiecīgo kandidātu vai pretendentu izslēdz 
no procedūras tikai tad, ja nav citu iespēju 
nodrošināt atbilstību pienākumam ievērot 
vienlīdzīgas attieksmes principu.

Or. en

Pamatojums

Var būt praktiski sarežģīti katrā gadījumā noteikt un vienoties ar līgumslēdzējām iestādēm 
par to, kas ir „atbilstoša informācija”, ko var izplatīt iepriekšējā tirgus konsultācijā, un kādai 
informācijai jāpaliek konfidenciālai. Ļaujot līgumslēdzējām iestādēm skaidri noteikt, kāda 
informācija varētu kļūt atbilstoša izplatīšanai, vai procedūras konfidenciālas informācijas 
aizsardzībai, var radīt vairāk skaidrības dažādajām pusēm un aizsargāt ekonomikas 
dalībnieku intereses.
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Grozījums Nr. 590
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Tehniskās specifikācijas izklāsta iepirkuma 
procedūras dokumentos. Tehniskajās 
specifikācijās nosaka būvdarbu, 
pakalpojuma vai piegādes raksturlielumus,
un tās ir piesaistītas līguma priekšmetam.

Or. en

Grozījums Nr. 591
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 592
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šie raksturlielumi var arī attiekties uz 
pieprasīto būvdarbu, piegāžu vai 

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

pakalpojumu īpašu ražošanas vai 
sniegšanas procesu vai jebkuru citu to 
aprites cikla posmu un sociāli ilgtspējīgas 
ražošanas procesu, kā minēts 2. panta 22.,
22.a un 22.b punktā.

Or. fr

Grozījums Nr. 593
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Kandidātiem nevar prasīt pierādīt informāciju, kura tiem nav pieejama vai kas nav to 
kompetences vai atbildības jomā visā piegādes ķēdē. Šo iemeslu dēļ tehniskajām 
specifikācijām jāpaliek cieši piesaistītām līguma priekšmetam un prasībām jābūt samērīgām 
ar līguma vērtību un mērķiem.

Grozījums Nr. 594
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 1. punkts – 2. daļa – a, b un c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šie raksturlielumi var arī attiekties uz 
pieprasīto būvdarbu, piegāžu vai 

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

pakalpojumu īpašu ražošanas vai 
sniegšanas procesu vai jebkuru citu to 
aprites cikla posmu, kā minēts 2. panta 
22. punktā. Attiecībā uz tehniskajām 
specifikācijām vērā jāņem arī:
a) sociālie kritēriji, piemēram, pienācīgu 
darba apstākļu, veselības un drošības 
noteikumu ievērošana, darba koplīgumi, 
dzimumu līdztiesība (piem., vienāda 
atlīdzība, darba un privātās dzīves 
savienojamība), sociālā integrācija, 
tostarp nodarbinātības iespējas cilvēkiem 
ar invaliditāti un nelabvēlīgos apstākļos 
esošiem vai neaizsargātiem darbiniekiem 
(piem., ilgstošiem bezdarbniekiem, romu 
tautības cilvēkiem, migrantiem vai gados 
jauniem un vecākiem darbiniekiem), 
iespējas turpināt profesionālo izaugsmi, 
lietotāju iesaistīšana un konsultēšanās ar 
tiem;
b) sociālie aspekti saistībā ar ārējām 
sociālajām izmaksām, kas ir tieši saistītas 
ar aprites cikla posmu un kuras veido, 
piemēram, produkcijas ietekme uz 
apkārtējo vidi un tuvumā esošajām 
kopienām;
c) attiecībā uz pakalpojumu līgumiem un 
līgumiem, kuri saistīti ar būvdarbu 
plānošanu, līguma saistību izpildei 
pieteikto darbinieku organizācija, 
kvalifikācija un pieredze.

Or. de

Grozījums Nr. 595
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Visiem iepirkumiem, kuru priekšmets ir 
paredzēts lietošanai personām —
neatkarīgi no tā, vai tas paredzēts plašākai 
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sabiedrībai vai līgumslēdzēja 
personālam — minētās tehniskās 
specifikācijas, izņemot atbilstīgi pamatotus 
gadījumus, sagatavo tā, lai ņemtu vērā 
kritērijus par pieejamību cilvēkiem ar 
invaliditāti vai projektēšanu visu lietotāju 
ērtībām.

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

Or. es

Grozījums Nr. 596
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 597
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en



AM\909613LV.doc 97/171 PE492.862v02-00

LV

Grozījums Nr. 598
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 1. punkts – 5.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visos iepirkumos tehniskās specifikācijas 
jāizstrādā tā, lai nodrošinātu preču, 
pakalpojumu un būvdarbu, par kuriem 
tiek slēgts līgums, atbilstību tiesību aktiem 
datu aizsardzības jomā, kamēr notiek datu 
apstrādes plānošana (integrēta datu 
aizsardzība).

Or. en

Grozījums Nr. 599
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 147. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pienākumus saistībā ar sociālajiem 
apstākļiem un nodarbinātību, piemēram, 
veselība un drošība darba vietā, sociālais 
nodrošinājums un darba apstākļi, kā 
noteikts ES normatīvajos aktos, valstu 
tiesību aktos, regulās vai 
administratīvajos aktos, šķīrējtiesas 
nolēmumos, kopīgajos nolīgumos un 
līgumos, kā arī XIV pielikumā minētajos 
starptautisko darba tiesību aktos, kas ir 
spēkā pakalpojuma sniegšanas vietā, 
līgumslēdzējas iestādes skaidri nosaka 
tehniskajās specifikācijās kā daļu no 
obligātajām prasībām līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanai.

Or. de
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Grozījums Nr. 600
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a tehniskajās specifikācijās var iekļaut 
arī prasības attiecībā uz:
a) attiecīgā līguma izpildei norīkoto 
darbinieku nodarbināšanas kārtību, 
organizāciju, kvalifikāciju un pieredzi;

Or. en

Grozījums Nr. 601
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 602
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) ar darbības rezultātiem vai funkcionālām 
prasībām, ietverot vides un sociālos 
raksturlielumus, ar nosacījumu, ka šie 
raksturlielumi ir pietiekami precīzi, lai 
pretendenti varētu noteikt līguma 
priekšmetu un lai līgumslēdzējas iestādes
varētu piešķirt līguma slēgšanas tiesības, 
tostarp atbilstoši prasībām attiecībā uz 
izsludināto būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu aprites cikla 
raksturlielumiem;

Or. de

Grozījums Nr. 603
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Piedāvājuma tehniskajās specifikācijās ir jāiekļauj arī raksturlielumi drošības, risku un 
atbildības jomā.

Grozījums Nr. 604
Heide Rühle
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Direktīvas priekšlikums
54. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 605
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Tehniskajām specifikācijām jābūt nediskriminējošām un tehnoloģiski neitrālām. Šie 
pamatprincipi ir vienlīdz piemērojami standartu un specifikāciju izmantošanai iepirkumā.
Nediskriminējošas un tehnoloģijas jomā neitrālas specifikācijas veicina ekonomikas 
dalībnieku konkurenci, liekot tiem piedāvāt labākos risinājumus, kas savukārt veicina 
inovācijas un ekonomisko izaugsmi. Neitralitāte tehnoloģiju jomā arī nodrošina iestāžu 
iespējas izvēlēties no plašākā preču un pakalpojumu klāsta, veicinot labāko ieguvumu par 
ieguldītajiem līdzekļiem.

Grozījums Nr. 606
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 607
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

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

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu inovāciju un ekonomisko izaugsmi, ir būtiski svarīga visu pretendentu 
konkurence vienlīdzīgos apstākļos. Diskriminācija, tostarp attiecībā uz tehnoloģiju vai 
ražošanas vietu ir pieļaujama tikai īpašos ārkārtas apstākļos. Jebkādas priekšrocības –
attiecībā uz noteiktām tehnoloģijām, darbības modeļiem, pārdevējiem vai preces izcelsmi –

apgrūtina inovāciju un konkurenci, kā rezultātā valsts iestādes nevar izvēlēties risinājumus, 
kas vislabāk atbilst noteikta iepirkuma vajadzībām.

Grozījums Nr. 608
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

atsauci papildina ar frāzi „vai līdzvērtīgs”.

Or. en

Grozījums Nr. 609
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Izņēmuma gadījumos šādu atsauci var 
iekļaut, ja
a) nav iespējams sagatavot pietiekami 
precīzu un skaidru līguma priekšmeta 
aprakstu saskaņā ar 3. punktu; tādā 
gadījumā šādu atsauci papildina ar frāzi 
„vai līdzvērtīgs”;

b) līgums to attaisno un ja norāde vai 
atsauce attiecas uz ražošanas vai procesa 
vietu Eiropas Savienības teritorijā.
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Or. fr

Pamatojums

Ja to attaisno līgums, ir jāļauj norādīt detaļas par ražošanas vai procesa vietu Eiropas 
Savienības teritorijā.

Grozījums Nr. 610
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Ja līgumslēdzējs izmanto iespēju 
atsaukties uz 3. punkta b) apakšpunktā 
minētajām specifikācijām, tas nenoraida 
piedāvājumu tikai tāpēc, ka piedāvātie 
būvdarbi, piegādes un pakalpojumi 
neatbilst atsaucē norādītajām 
specifikācijām, ja pretendents, izmantojot 
piemērotus līdzekļus, tostarp 56. pantā 
minētos pierādījumus, pierāda, ka viņa 
piedāvātie risinājumi līdzvērtīgi nodrošina 
tehnisko specifikāciju prasību izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 611
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pretendents, izmantojot jebkādus 
piemērotus līdzekļus, tostarp 56. pantā 
minētos, savā piedāvājumā pierāda, ka 
piedāvātās piegādes, pakalpojumi vai 
būvdarbi atbilst līgumslēdzēja noteiktajiem 
darbības rezultātiem vai funkcionālajām 

Pretendents, izmantojot piemērotus 
līdzekļus, tostarp 56. pantā minētos, savā 
piedāvājumā pierāda, ka piedāvātās 
piegādes, pakalpojumi vai būvdarbi atbilst 
līgumslēdzēja noteiktajiem darbības 
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prasībām. rezultātiem vai funkcionālajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 612
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējām iestādēm jāspēj kontrolēt 
un gādāt par prasību ievērošanu 
iepirkuma procesa laikā, kā arī līguma 
saistību pildīšanas laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 613
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja līgumslēdzēji nosaka būvdarbu, 
pakalpojumu vai piegāžu vides, sociālos 
vai citus raksturlielumus, ko izsaka kā 
darbības rezultātus vai funkcionālās 
prasības, kā minēts 54. panta 3. punkta 
a) apakšpunktā, tie var pieprasīt, lai 
minētajiem būvdarbiem, piegādēm vai 
pakalpojumiem tiktu izmantoti konkrēti 
marķējumi, ja izpildīti visi šie nosacījumi:

Ja līgumslēdzēji tehniskajās specifikācijās, 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijos vai līguma izpildes klauzulās
nosaka būvdarbu, pakalpojumu vai piegāžu 
vides, sociālos vai citus raksturlielumus vai 
kritērijus, tie var pieprasīt īpašu 
marķējumu, ar ko apliecina, ka minētie 
būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi atbilst 
šādām prasībām vai kritērijiem, ja izpildīti 
visi šie nosacījumi:

Or. en

Grozījums Nr. 614
Heide Rühle
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Direktīvas priekšlikums
55. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 615
Frank Engel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 616
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) marķējuma iegūšanas prasības ir 
pamatotas ar objektīvi pārbaudāmiem un 
nediskriminējošiem kritērijiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 617
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 618
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 619
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 620
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 621
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 622
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Līgumslēdzēji, kas pieprasa īpašu 
marķējumu, pieņem visus līdzvērtīgos 
marķējumus, kas atbilst līgumslēdzēju 
norādīto īpašo marķējumu prasībām.
Līgumslēdzēji pieņem citus atbilstīgus 
pierādījumus par prasību ievērošanu, 
tostarp arī ražotāja tehnisko 
dokumentāciju, ja attiecīgajam 
ekonomikas dalībniekam marķējums nav 
pieejams vai nav iespēju to iegūt 
attiecīgajā termiņā, ar nosacījumu, ka 
piekļuves trūkums nav attiecināms uz 
attiecīgo ekonomikas dalībnieku. Lai 
novērstu to pretendentu diskrimināciju, 
kuri ieguldījuši laiku un līdzekļus 
sertifikāta ieguvē, pienākums nodrošināt 
līdzvērtību noteiktam marķējumam ir 
pretendentam, kurš pieprasa līdzvērtības 
atzīšanu.

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu to pretendentu diskrimināciju, kuri iegulda laiku un līdzekļus sertifikāta ieguvē 
vai pārbaudes ziņojumos, pienākums nodrošināt līdzvērtību ir pretendentam, kurš pieprasa 
līdzvērtības atzīšanu.

Grozījums Nr. 623
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

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

Līgumslēdzēji, kas pieprasa īpašu 
marķējumu, pieņem visus līdzvērtīgos 
marķējumus, kas atbilst līgumslēdzēju 
norādīto marķējumu prasībām. Attiecībā uz 
precēm, kam nav marķējuma, 
līgumslēdzēji pieņem arī ražotāja tehnisko 
dokumentāciju vai citus atbilstīgus 
pierādījumus. Priekšroku dod tādam 
marķējumam, tehniskajai dokumentācijai 
vai citiem atbilstīgiem pierādījumiem, 
kuru izstrādes, sertifikācijas vai 
pārbaudes procesā ir piedalījušās valsts 
struktūras, vides vai sabiedriskās 
organizācijas.

Or. es

Grozījums Nr. 624
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Līgumslēdzēji, kas pieprasa īpašu 
marķējumu, pieņem visus līdzvērtīgos 
marķējumus, kas atbilst līgumslēdzēju 
norādīto marķējumu prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 625
Raffaele Baldassarre

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

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

Līgumslēdzēji, kas pieprasa īpašu 
marķējumu, pieņem visus līdzvērtīgos 
marķējumus jeb tādus, kuri balstīti uz 
tādiem pašiem vērtēšanas kritērijiem un 
mērīšanas metodēm, kas atbilst 
līgumslēdzēju norādīto marķējumu 
prasībām. Attiecībā uz precēm, kam nav 
marķējuma, līgumslēdzēji pieņem arī
ražotāja tehnisko dokumentāciju vai citus 
atbilstīgus pierādījumus.

Or. it

Grozījums Nr. 626
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Līgumslēdzēju prasība pēc īpaša 
marķējuma nedrīkst diskriminēt 
pretendentus iepirkuma procedūrā.

Or. fr

Pamatojums

Prasība pēc marķējuma līguma piešķiršanas kritēriju izstrādē un piemērošanā nedrīkst novest 
pie diskriminējošas prakses, ar kuru daži pretendenti nokļūst priviliģētākā stāvoklī.
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Grozījums Nr. 627
Frank Engel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pretendents ir atbildīgs par līdzvērtības 
pierādījumiem pieprasītajam 
marķējumam.

Or. fr

Grozījums Nr. 628
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 629
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

sertifikātus, ko izdevušas īpašas 
novērtēšanas iestādes, tie pieņem arī citu 
līdzvērtīgu atzītu struktūru sertifikātus.

Or. en

Grozījums Nr. 630
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
56. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 631
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
56. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Līgumslēdzēji pieņem citus atbilstīgus 
pierādījumus, nevis tos, kas minēti 
1. punktā, piemēram, ražotāja tehnisko 
dokumentāciju, ja attiecīgais ekonomikas 
dalībnieks nevar piekļūt 1. punktā 
minētajiem sertifikātiem vai testa 
ziņojumiem vai ja nav iespējams tos iegūt 
attiecīgajos termiņos, ja piekļuves trūkums 
nav attiecināms uz attiecīgo ekonomikas 
dalībnieku. Tomēr, lai nediskriminētu tos 
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pretendentus, kuri ieguldījuši laiku un 
līdzekļus sertifikātu vai testa ziņojumu 
ieguvē, pienākums nodrošināt līdzvērtību 
ir pretendentam, kurš pieprasa 
līdzvērtības atzīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 632
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
56. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis pēc pieprasījuma nodrošina 
citām dalībvalstīm visu informāciju, kas 
saistīta ar liecībām un dokumentiem, kuri 
iesniegti saskaņā ar 54. panta 6. punktu, 
55. pantu un šā panta 1., 2. un 3. punktu, 
lai pierādītu atbilstību tehniskajām 
prasībām. Reģistrācijas dalībvalsts 
kompetentās iestādes sniedz šo informāciju 
saskaņā ar 96. pantu.

4. Dalībvalstis pēc pieprasījuma nodrošina 
citām dalībvalstīm visu informāciju, kas 
saistīta ar liecībām un dokumentiem, kuri 
iesniegti saskaņā ar 54. panta 6. punktu, 
55. pantu un šā panta 1., 2. un 3. punktu.
Ekonomikas dalībnieka reģistrācijas 
dalībvalsts kompetentās iestādes sniedz šo 
informāciju saskaņā ar 96. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 633
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
57. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzēji ekonomikas 
dalībniekiem, kas ir ieinteresēti līguma 
slēgšanas tiesību iegūšanā, pēc viņu 
pieprasījuma dara pieejamas tehniskās 
specifikācijas, uz kurām parasti ir atsauces 
piegādes, būvdarbu vai pakalpojumu 
līgumos, vai tehniskās specifikācijas, ko tie 
plāno piemērot līgumiem, par kuriem 

1. Līgumslēdzēji ekonomikas 
dalībniekiem, kas ir ieinteresēti līguma 
slēgšanas tiesību iegūšanā, pēc viņu 
pieprasījuma dara pieejamas tehniskās 
specifikācijas, līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijus un līguma izpildes 
klauzulas, uz kurām parasti ir atsauces 
piegādes, būvdarbu vai pakalpojumu 
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iepirkums izsludināts ar periodisku 
informatīvu paziņojumu. Minētās 
specifikācijas dara pieejamas elektroniski, 
bez maksas nodrošinot neierobežotu un
pilnu tiešu piekļuvi.

līgumos, vai tehniskās specifikācijas, ko tie 
plāno piemērot līgumiem, par kuriem 
iepirkums izsludināts ar periodisku 
informatīvu paziņojumu. Minētās 
specifikācijas dara pieejamas elektroniski, 
bez maksas nodrošinot pilnu tiešu piekļuvi.
Īpašos gadījumos līgumslēdzēji var prasīt 
norādīt nosaukumu, adresi vai citu 
informāciju, kas pretendentu ļauj 
identificēt.

Or. en

Grozījums Nr. 634
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
57. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja šādas tehniskās specifikācijas 
pamatojas uz dokumentiem, kas ir 
elektroniski pieejami ieinteresētajiem 
ekonomikas dalībniekiem, nodrošinot 
neierobežotu, pilnu un tiešu piekļuvi bez 
maksas, pietiek ar atsauci uz minētajiem 
dokumentiem.

2. Ja šādas tehniskās specifikācijas 
pamatojas uz dokumentiem, kas ir 
elektroniski pieejami ieinteresētajiem 
ekonomikas dalībniekiem, nodrošinot pilnu 
un tiešu piekļuvi bez maksas, pietiek ar 
atsauci uz minētajiem dokumentiem.

Or. en

Pamatojums

Varētu būt vajadzība apliecināt, piemēram, pretendenta informāciju (nosaukums, adrese u.c.)

Grozījums Nr. 635
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēji var ņemt vērā pretendenta Līgumslēdzēji ņem vērā pretendenta 
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iesniegtos piedāvājumu variantus, kas 
atbilst līgumslēdzēju noteiktajām 
obligātajām prasībām.

iesniegtos piedāvājumu variantus, kas 
atbilst līgumslēdzēju noteiktajām 
obligātajām prasībām, ciktāl tie ir saistīti 
ar līguma priekšmetu.

Or. en

Grozījums Nr. 636
Frank Engel, Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēji var ņemt vērā pretendenta 
iesniegtos piedāvājumu variantus, kas 
atbilst līgumslēdzēju noteiktajām 
obligātajām prasībām.

Pretendenti var piedāvāt pamata 
priekšlikumu ar variantiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 637
Cornelis de Jong

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēji var ņemt vērā pretendenta 
iesniegtos piedāvājumu variantus, kas 
atbilst līgumslēdzēju noteiktajām 
obligātajām prasībām.

Līgumslēdzēji principā ļauj pretendentiem 
iesniegt piedāvājumu variantus. Ja 
līgumslēdzēji nevēlas ļaut iesniegt 
piedāvājumu variantus, tie attiecīgi 
norāda paziņojumā par iepirkumu vai, ja 
iepriekšējo informatīvo paziņojumu 
izmanto konkursa izsludināšanai, 
aicinājumā apstiprināt ieinteresētību. Ja 
šādas norādes nav, variantu iesniegšana 
ir atļauta.

Or. en
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Grozījums Nr. 638
Robert Rochefort

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēji var ņemt vērā pretendenta 
iesniegtos piedāvājumu variantus, kas 
atbilst līgumslēdzēju noteiktajām 
obligātajām prasībām.

Līgumslēdzēji var aizliegt pretendentiem 
iesniegt piedāvājumu variantus.

Or. fr

Grozījums Nr. 639
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēji var ņemt vērā pretendenta 
iesniegtos piedāvājumu variantus, kas 
atbilst līgumslēdzēju noteiktajām 
obligātajām prasībām.

Variants ir alternatīvs koncepcijas, 
izpildes vai iepirkuma finansēšanas veids.

Līgumslēdzēji var ņemt vērā pretendenta 
iesniegtos piedāvājumu variantus, kas 
atbilst līgumslēdzēju noteiktajām 
obligātajām prasībām.

Or. fr

Grozījums Nr. 640
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēji specifikācijās norāda, vai 
viņi atļauj vai neatļauj variantus, un, ja 

svītrots
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tos atļauj, norāda obligātās prasības, kas 
jāievēro attiecībā uz šādiem variantiem, 
un visas īpašās variantu iesniegšanas 
prasības. Ja piedāvājumu varianti ir 
atļauti, tie arī nodrošina, ka izvēlētos 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijus var lietderīgi piemērot 
piedāvājumu variantiem, kas atbilst 
minētajām obligātajām prasībām, kā arī 
atbilstīgiem piedāvājumiem, kuri nav 
varianti.

Or. en

Grozījums Nr. 641
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēji specifikācijās norāda, vai 
viņi atļauj vai neatļauj variantus, un, ja tos 
atļauj, norāda obligātās prasības, kas 
jāievēro attiecībā uz šādiem variantiem, un 
visas īpašās variantu iesniegšanas prasības.
Ja piedāvājumu varianti ir atļauti, tie arī 
nodrošina, ka izvēlētos līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritērijus var 
lietderīgi piemērot piedāvājumu 
variantiem, kas atbilst minētajām 
obligātajām prasībām, kā arī atbilstīgiem 
piedāvājumiem, kuri nav varianti.

Līgumslēdzēji specifikācijās norāda, vai 
viņi atļauj vai neatļauj variantus, un, ja tos 
atļauj, norāda obligātās prasības, kas 
jāievēro attiecībā uz šādiem variantiem, un 
visas īpašās variantu iesniegšanas prasības.
Bez šādas norādes variantus noraidīt 
nevar.

Or. en

Grozījums Nr. 642
Frank Engel, Andreas Schwab

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

Līgumslēdzēji specifikācijās norāda, vai 
viņi atļauj vai neatļauj variantus, un, ja 
tos atļauj, norāda obligātās prasības, kas 
jāievēro attiecībā uz šādiem variantiem, un 
visas īpašās variantu iesniegšanas prasības.
Ja piedāvājumu varianti ir atļauti, tie arī 
nodrošina, ka izvēlētos līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritērijus var lietderīgi 
piemērot piedāvājumu variantiem, kas 
atbilst minētajām obligātajām prasībām, kā 
arī atbilstīgiem piedāvājumiem, kuri nav 
varianti.

Līgumslēdzēji specifikācijās norāda 
obligātās prasības, kas jāievēro attiecībā uz 
šādiem variantiem, un visas īpašās variantu 
iesniegšanas prasības. Tie arī nodrošina, ka 
izvēlētos līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijus var lietderīgi 
piemērot piedāvājumu variantiem, kas 
atbilst minētajām obligātajām prasībām, kā 
arī atbilstīgiem piedāvājumiem, kuri nav 
varianti.

Or. fr

Grozījums Nr. 643
Robert Rochefort

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēji specifikācijās norāda, vai 
viņi atļauj vai neatļauj variantus, un, ja 
tos atļauj, norāda obligātās prasības, kas 
jāievēro attiecībā uz šādiem variantiem, un 
visas īpašās variantu iesniegšanas prasības.
Ja piedāvājumu varianti ir atļauti, tie arī 
nodrošina, ka izvēlētos līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritērijus var lietderīgi 
piemērot piedāvājumu variantiem, kas 
atbilst minētajām obligātajām prasībām, kā 
arī atbilstīgiem piedāvājumiem, kuri nav 
varianti.

Līgumslēdzēji specifikācijās norāda, vai 
viņi aizliedz vai neaizliedz variantus. Ja 
šādas norādes nav, varianti ir atļauti.

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

Or. fr

Grozījums Nr. 644
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
58. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piegādes vai pakalpojumu līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās 
līgumslēdzēji, kas atļāvuši iesniegt 
variantus, nenoraida kādu variantu, 
pamatojoties vienīgi uz to, ka gadījumā, ja 
tiktu izraudzīts attiecīgais variants, tiktu 
noslēgts nevis piegādes līgums, bet 
pakalpojumu līgums, vai tiktu noslēgts 
nevis pakalpojumu līgums, bet gan 
piegādes līgums.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 645
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
58. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piegādes vai pakalpojumu līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās 
līgumslēdzēji, kas atļāvuši iesniegt 
variantus, nenoraida kādu variantu, 
pamatojoties vienīgi uz to, ka gadījumā, ja 
tiktu izraudzīts attiecīgais variants, tiktu 
noslēgts nevis piegādes līgums, bet 
pakalpojumu līgums, vai tiktu noslēgts 
nevis pakalpojumu līgums, bet gan 
piegādes līgums.

2. Piegādes vai pakalpojumu līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās 
līgumslēdzēji nenoraida kādu variantu, 
pamatojoties vienīgi uz to, ka gadījumā, ja 
tiktu izraudzīts attiecīgais variants, tiktu 
noslēgts nevis piegādes līgums, bet 
pakalpojumu līgums, vai tiktu noslēgts 
nevis pakalpojumu līgums, bet gan 
piegādes līgums.
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Or. en

Pamatojums

Varianti ir viens no labākajiem instrumentiem inovatīvu preču un ražošanas metožu 
veicināšanai, to lietošana ir jāveicina un nevis jākavē.

Grozījums Nr. 646
Frank Engel, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
58. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piegādes vai pakalpojumu līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās 
līgumslēdzēji, kas atļāvuši iesniegt 
variantus, nenoraida kādu variantu, 
pamatojoties vienīgi uz to, ka gadījumā, ja 
tiktu izraudzīts attiecīgais variants, tiktu 
noslēgts nevis piegādes līgums, bet 
pakalpojumu līgums, vai tiktu noslēgts 
nevis pakalpojumu līgums, bet gan 
piegādes līgums.

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

Or. fr

Grozījums Nr. 647
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
58. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piegādes vai pakalpojumu līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās 
līgumslēdzēji, kas atļāvuši iesniegt 
variantus, nenoraida kādu variantu, 
pamatojoties vienīgi uz to, ka gadījumā, ja 
tiktu izraudzīts attiecīgais variants, tiktu 
noslēgts nevis piegādes līgums, bet 
pakalpojumu līgums, vai tiktu noslēgts 
nevis pakalpojumu līgums, bet gan 

2. Piegādes vai pakalpojumu līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās 
līgumslēdzēji, kas nav aizlieguši iesniegt 
variantus, nevar noraidīt kādu variantu, 
pamatojoties vienīgi uz to, ka gadījumā, ja 
tiktu izraudzīts attiecīgais variants, tiktu 
noslēgts nevis piegādes līgums, bet 
pakalpojumu līgums, vai tiktu noslēgts 
nevis pakalpojumu līgums, bet gan 
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piegādes līgums. piegādes līgums.

Or. fr

Grozījums Nr. 648
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumus var sadalīt viendabīgās vai 
neviendabīgās daļās. Piemēro 13. panta 
7. punktu.

Lai veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu 
plašāku piekļuvi publiskajam 
iepirkumam, publiskā iepirkuma līgumus 
var sadalīt viendabīgās vai neviendabīgās 
daļās. Piemēro 13. panta 7. punktu.
Attiecībā uz līgumiem, kuru vērtība ir 
EUR 1 000 000 un augstāka, 
līgumslēdzējas iestādes iepirkuma 
paziņojumā vai aicinājumā apstiprināt 
ieinteresētību sniedz pamatojumu līguma 
nedalīšanai daļās.

Or. en

Grozījums Nr. 649
Cornelis de Jong

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumus var sadalīt viendabīgās vai 
neviendabīgās daļās. Piemēro 13. panta 
7. punktu.

Lai palielinātu konkurenci un ja vien 
līguma priekšmets nepadara sadalīšanu 
pēc saistīto pakalpojumu rakstura 
neiespējamu, līgumslēdzējs piešķir līguma 
slēgšanas tiesības atsevišķās daļās. Ja 
līguma priekšmets saistīto pakalpojumu 
rakstura dēļ nepieļauj līguma sadalīšanu 
daļās, līgumslēdzēja iestāde īpaši 
paskaidro savus apsvērumus iepirkuma 
paziņojumā vai aicinājumā apstiprināt 
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ieinteresētību.

Or. en

Grozījums Nr. 650
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumus var sadalīt viendabīgās vai 
neviendabīgās daļās. Piemēro 13. panta 
7. punktu.

Līgumus var sadalīt daļās.

Or. fr

Grozījums Nr. 651
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumus var sadalīt viendabīgās vai 
neviendabīgās daļās. Piemēro 13. panta 
7. punktu.

Līgumus var sadalīt daļās. Piemēro 
13. panta 7. punktu.

Or. en

Pamatojums

Šķiet pietiekami ar to, ka līgumslēdzējām iestādēm ir pienākums iepirkuma paziņojumā vai 
aicinājumā apstiprināt ieinteresētību informēt par savu lēmumu nedalīt līgumu daļās. 
Līgumslēdzējām iestādēm nav jāsniedz īpaši paskaidrojumi par saviem apsvērumiem. Nav 
skaidrs, kāda būtu šādas prasības pievienotā vērtība. Skaidrības nolūkā otrās daļas 
formulējums ir precizēts.
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Grozījums Nr. 652
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumus var sadalīt viendabīgās vai 
neviendabīgās daļās. Piemēro 13. panta 
7. punktu.

Līgumus var sadalīt viendabīgās vai 
neviendabīgās daļās. Attiecībā uz 
iepirkumiem, kuru vērtība ir vienāda ar 
vai lielāka par 12. pantā noteikto robežu, 
līgumslēdzējs iepirkuma paziņojumā vai 
aicinājumā apstiprināt ieinteresētību īpaši 
paskaidro savus apsvērumus saistībā ar 
izvēli dalīt vai nedalīt līgumu daļās.
Piemēro 13. panta 7. punktu.

Or. it

Grozījums Nr. 653
Cornelis de Jong

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēji paziņojumā par līgumu, 
uzaicinājumā apstiprināt ieinteresētību 
vai — ja iepirkuma izsludināšanai 
izmanto paziņojumu par kvalifikācijas 
sistēmu — uzaicinājumā iesniegt 
piedāvājumus vai piedalīties sarunās
norāda, vai piedāvājumus attiecina tikai 
uz vienu vai vairākām daļām.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 654
Marc Tarabella

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

Līgumslēdzēji paziņojumā par līgumu,
uzaicinājumā apstiprināt ieinteresētību 
vai — ja iepirkuma izsludināšanai 
izmanto paziņojumu par kvalifikācijas 
sistēmu — uzaicinājumā iesniegt 
piedāvājumus vai piedalīties sarunās
norāda, vai piedāvājumus attiecina tikai uz 
vienu vai vairākām daļām.

Līgumslēdzēji paziņojumā par līgumu vai
uzaicinājumā apstiprināt ieinteresētību 
norāda, vai iepirkumu attiecina tikai uz 
vienu vai vairākām daļām. Tie brīvi izvēlas 
daļu skaitu, jo īpaši ņemot vērā 
izsludināto pakalpojumu tehniskos 
raksturlielumus, attiecīgā ekonomikas 
sektora struktūru un, ja nepieciešams, 
atsevišķām profesijām piemērojamos 
noteikumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 655
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēji paziņojumā par līgumu, 
uzaicinājumā apstiprināt ieinteresētību 
vai — ja iepirkuma izsludināšanai izmanto 
paziņojumu par kvalifikācijas sistēmu —
uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus vai 

piedalīties sarunās norāda, vai 
piedāvājumus attiecina tikai uz vienu vai 
vairākām daļām.

Ja līgumslēdzējs ierobežo piedāvājuma 
iesniegšanas iespējas, tās attiecinot tikai 
uz vienu vai vairākām daļām, tas attiecīgi 
norāda paziņojumā par līgumu, 
uzaicinājumā apstiprināt ieinteresētību 
vai — ja iepirkuma izsludināšanai izmanto 
paziņojumu par kvalifikācijas sistēmu —
uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus vai 

piedalīties sarunās vai iepirkuma 
dokumentos.

Or. en

Pamatojums

Šķiet pietiekami ar to, ka līgumslēdzējām iestādēm ir pienākums iepirkuma paziņojumā vai 
aicinājumā apstiprināt ieinteresētību informēt par savu lēmumu nedalīt līgumu daļās.
Līgumslēdzējām iestādēm nav jāsniedz īpaši paskaidrojumi par saviem apsvērumiem. Nav 
skaidrs, kāda būtu šādas prasības pievienotā vērtība. Skaidrības nolūkā otrās daļas 
formulējums ir precizēts.
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Grozījums Nr. 656
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Iepirkuma noteikumu vienkāršošana.

Grozījums Nr. 657
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzēji var, pat ja ir norādīta 
iespēja iesniegt piedāvājumu par visām 
daļām, ierobežot to daļu skaitu, kuras var 
piešķirt vienam pretendentam, ar 

2. Pretendenti nevar iesniegt variantus 
atkarībā no potenciāli iegūstamo daļu 
skaita. Līgumslēdzējas iestādes ierobežo to 
daļu skaitu, kuras var piešķirt vienam 
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nosacījumu, ka paziņojumā par līgumu vai 
uzaicinājumā apstiprināt ieinteresētību ir 
norādīts maksimālais skaits. Līgumslēdzēji 
nosaka un iepirkuma procedūras 
dokumentos norāda objektīvus un 
nediskriminējošus kritērijus vai 
noteikumus, kas attiecas uz dažādu daļu 
piešķiršanu, ja izvēlēto līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritēriju piemērošana 
nozīmētu, ka vienam pretendentam var 
piešķirt tādu daļu skaitu, kurš pārsniedz 
maksimālo skaitu.

pretendentam, ar nosacījumu, ka 
paziņojumā par līgumu vai uzaicinājumā 
apstiprināt ieinteresētību ir norādīts 
maksimālais skaits. Līgumslēdzēji nosaka 
un iepirkuma procedūras dokumentos 
norāda objektīvus un nediskriminējošus 
kritērijus vai noteikumus, kas attiecas uz 
dažādu daļu piešķiršanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 658
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja vienam pretendentam var piešķirt 
vairāk nekā vienu daļu, līgumslēdzēji var 
noteikt, ka tie vai nu piešķirs vienu 
līgumu par katru daļu, vai piešķirs vienu 
vai vairākus līgumus, aptverot vairākas 
vai visas daļas.

svītrots

Līgumslēdzēji iepirkuma procedūras
dokumentos norāda, vai tie patur tiesības 
izdarīt šādu izvēli un, ja tā, kuras daļas 
var sagrupēt vienā līgumā.
Līgumslēdzēji pirmām kārtām nosaka 
piedāvājumus, kuri katrā atsevišķā daļā 
vislabāk atbilst līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijiem, kas noteikti 
saskaņā ar 76. pantu. Tie var piešķirt 
līgumu par vairākām daļām 
pretendentam, kas nav ieguvis pirmo vietu 
attiecībā uz visām šajā līgumā ietvertajām 
atsevišķajām daļām, ar nosacījumu, ka 
atbilstīgi 76. pantam noteiktie līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji tiek 
labāk izpildīti attiecībā uz visām minētajā 
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līgumā ietvertajām daļām. Līgumslēdzēji 
iepirkuma procedūras dokumentos 
nosaka metodes, ko tie paredz izmantot 
šādam salīdzinājumam. Šādas metodes ir 
pārredzamas, objektīvas un 
nediskriminējošas.

Or. en

Pamatojums

Iepirkuma noteikumu vienkāršošana.

Grozījums Nr. 659
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja vienam pretendentam var piešķirt 
vairāk nekā vienu daļu, līgumslēdzēji var 
noteikt, ka tie vai nu piešķirs vienu 
līgumu par katru daļu, vai piešķirs vienu 
vai vairākus līgumus, aptverot vairākas 
vai visas daļas.

svītrots

Līgumslēdzēji iepirkuma procedūras 
dokumentos norāda, vai tie patur tiesības 
izdarīt šādu izvēli un, ja tā, kuras daļas 
var sagrupēt vienā līgumā.
Līgumslēdzēji pirmām kārtām nosaka 
piedāvājumus, kuri katrā atsevišķā daļā 
vislabāk atbilst līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijiem, kas noteikti 
saskaņā ar 76. pantu. Tie var piešķirt 
līgumu par vairākām daļām
pretendentam, kas nav ieguvis pirmo vietu 
attiecībā uz visām šajā līgumā ietvertajām 
atsevišķajām daļām, ar nosacījumu, ka 
atbilstīgi 76. pantam noteiktie līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji tiek 
labāk izpildīti attiecībā uz visām minētajā 
līgumā ietvertajām daļām. Līgumslēdzēji 
iepirkuma procedūras dokumentos 
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nosaka metodes, ko tie paredz izmantot 
šādam salīdzinājumam. Šādas metodes ir 
pārredzamas, objektīvas un 
nediskriminējošas.

Or. en

Pamatojums

Šis punkts varētu izraisīt priekšlikuma mērķim pretēju ietekmi, proti, nevis veicināt MVU 
piekļuvi publiskajam iepirkumam, bet gan izraisīt iepirkuma summēšanu, tādējādi izslēdzot 
MVU.

Grozījums Nr. 660
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja vienam pretendentam var piešķirt 
vairāk nekā vienu daļu, līgumslēdzēji var 
noteikt, ka tie vai nu piešķirs vienu 
līgumu par katru daļu, vai piešķirs vienu 
vai vairākus līgumus, aptverot vairākas 
vai visas daļas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 661
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 662
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēji pirmām kārtām nosaka 
piedāvājumus, kuri katrā atsevišķā daļā 
vislabāk atbilst līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijiem, kas noteikti 
saskaņā ar 76. pantu. Tie var piešķirt 
līgumu par vairākām daļām 
pretendentam, kas nav ieguvis pirmo vietu 
attiecībā uz visām šajā līgumā ietvertajām 
atsevišķajām daļām, ar nosacījumu, ka 
atbilstīgi 76. pantam noteiktie līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji tiek 
labāk izpildīti attiecībā uz visām minētajā 
līgumā ietvertajām daļām. Līgumslēdzēji 
iepirkuma procedūras dokumentos 
nosaka metodes, ko tie paredz izmantot 
šādam salīdzinājumam. Šādas metodes ir 
pārredzamas, objektīvas un 
nediskriminējošas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 663
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēji pirmām kārtām nosaka 
piedāvājumus, kuri katrā atsevišķā daļā 
vislabāk atbilst līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijiem, kas noteikti 
saskaņā ar 76. pantu. Tie var piešķirt 
līgumu par vairākām daļām 
pretendentam, kas nav ieguvis pirmo vietu 

svītrots
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attiecībā uz visām šajā līgumā ietvertajām 
atsevišķajām daļām, ar nosacījumu, ka 
atbilstīgi 76. pantam noteiktie līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji tiek 
labāk izpildīti attiecībā uz visām minētajā 
līgumā ietvertajām daļām. Līgumslēdzēji 
iepirkuma procedūras dokumentos 
nosaka metodes, ko tie paredz izmantot 
šādam salīdzinājumam. Šādas metodes ir 
pārredzamas, objektīvas un 
nediskriminējošas.

Or. en

Grozījums Nr. 664
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Līguma vērtību nosaka iepirkto preču, būvdarbu vai pakalpojumu raksturs un apmērs. 
Iemesls, kāpēc līguma vērtība pārsniedz € 500 000, ir skaidrs pēc līguma priekšmeta. Tāpēc 
līgumslēdzēju iestāžu pienākums katra lielāka līguma slēgšanas gadījumā paskaidrot un 
norādīt savus apsvērumus par to, kāpēc līguma vērtība pārsniedz € 500 000 un līgums nav 
sadalīts daļās, ir lieks un pārspīlēts administratīvais slogs.

Grozījums Nr. 665
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 4. punkts



PE492.862v02-00 132/171 AM\909613LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Iepirkuma noteikumu vienkāršošana.

Grozījums Nr. 666
Cornelis de Jong

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) ja ekonomikas dalībnieks ir iekļauts 
neatbilstības reģistrā, kā noteikts 
92.a pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 667
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Divu mēnešu laikā pēc līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas vai vispārīgās 
vienošanās noslēgšanas līgumslēdzēji 
informē par iepirkuma procedūras 
rezultātiem, nosūtot paziņojumu par līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu.

Ne vēlāk kā 14 dienas pēc līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas vai 
vispārīgās vienošanās noslēgšanas 
līgumslēdzēji informē par iepirkuma 
procedūras rezultātiem, nosūtot 
paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanu.
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Or. en

Pamatojums

TED dati nav droši, jo līgumslēdzējas iestādes nereti aizmirst nosūtīt paziņojumus par līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu. Saīsinot termiņu, šī būtiski svarīgā datu ievākšanas metode 
kļūtu efektīvāka. Turklāt līgumslēdzēju iestāžu paziņojumi bieži vien ir nepilnīgi vai 
nesaskanīgi un praksē Komisija ar līgumslēdzējām iestādēm nesazinās, lai iegūtu 
precizējumus. Tāpēc būtu vērtīgi skaidri noteikt Komisijas pienākumu pārbaudīt informācijas 
pilnību un saskaņotību.

Grozījums Nr. 668
Frank Engel, Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja publiskā iepirkuma līgumus slēdz par 
XVII B pielikumā minētajiem 
pakalpojumiem, līgumslēdzējas iestādes 
paziņojumā norāda, vai tās piekrīt 
publiskošanai. Attiecībā uz šādu 
pakalpojumu līgumiem Komisija izstrādā 
noteikumus par statistikas ziņojumu 
izveidi, pamatojoties uz šādiem 
paziņojumiem, un par šādu ziņojumu 
publicēšanu saskaņā ar 100. pantā 
noteikto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar A un B pakalpojumu nošķīruma atkalieviešanu.

Grozījums Nr. 669
Andreas Schwab

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

Ja paziņojums par līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanu ir nepilnīgs vai 
nesaskanīgs, Komisija sazinās ar 
līgumslēdzēju iestādi nolūkā iegūt līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas paziņojuma 
papildinājumus vai precizējumus.

Or. en

Pamatojums

TED dati nav droši, jo līgumslēdzējas iestādes nereti aizmirst nosūtīt paziņojumus par līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu. Saīsinot termiņu, šī būtiski svarīgā datu ievākšanas metode 
kļūtu efektīvāka. Turklāt līgumslēdzēju iestāžu paziņojumi bieži vien ir nepilnīgi vai 
nesaskanīgi un praksē Komisija ar līgumslēdzējām iestādēm nesazinās, lai iegūtu 
precizējumus. Tāpēc būtu vērtīgi skaidri noteikt Komisijas pienākumu pārbaudīt informācijas 
pilnību un saskaņotību.

Grozījums Nr. 670
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
65. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Iepirkuma izsludināšanas paziņojuma 
direktīvas 39. panta 2. punkta nozīmē pilnu 
tekstu publicē kādā no Savienības 
oficiālajām valodām, ko izvēlējies 
līgumslēdzējs. Autentisks ir tikai šajā 
valodā publicētais teksts. Katra paziņojuma 
galveno elementu kopsavilkumu publicē 
pārējās oficiālajās valodās.

3. Iepirkuma izsludināšanas paziņojuma 
direktīvas 39. panta 2. punkta nozīmē pilnu 
tekstu publicē kādā no Savienības 
oficiālajām valodām, ko izvēlējies 
līgumslēdzējs. Autentisks ir tikai šajā 
valodā publicētais teksts. Katra paziņojuma 
galveno elementu kopsavilkumu publicē 
vismaz vienā citā Eiropas Savienības 
oficiālajā valodā pēc līgumslēdzēja 
izvēles.

Or. it

Grozījums Nr. 671
Raffaele Baldassarre
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Direktīvas priekšlikums
65. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Iepirkuma izsludināšanas paziņojuma 
direktīvas 39. panta 2. punkta nozīmē pilnu 
tekstu publicē kādā no Savienības 
oficiālajām valodām, ko izvēlējies 
līgumslēdzējs. Autentisks ir tikai šajā 
valodā publicētais teksts. Katra paziņojuma 
galveno elementu kopsavilkumu publicē 
pārējās oficiālajās valodās.

3. Iepirkuma izsludināšanas paziņojuma 
direktīvas 39. panta 2. punkta nozīmē pilnu 
tekstu publicē kādā no Savienības 
oficiālajām valodām, ko izvēlējies 
līgumslēdzējs. Autentisks ir tikai šajā 
valodā publicētais teksts. Katra paziņojuma 
galveno elementu kopsavilkumu publicē 
angļu valodā.

Or. it

Grozījums Nr. 672
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kamēr 61.–64. punktā minētie 
paziņojumi un tajos ietvertā informācija 
nav publicēta saskaņā ar 65. pantu, 
attiecīgajā valstī nepublicē ne 
paziņojumus, ne to saturu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Birokrātisks un lieks apgrūtinājums, kas izraisa kļūdas.

Grozījums Nr. 673
Heide Rühle

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

1. Līgumslēdzēji bez maksas nodrošina 
neierobežotu, pilnu un tiešu elektronisko 
piekļuvi iepirkuma procedūras 
dokumentiem, sākot no dienas, kad 
publicēts paziņojums saskaņā ar 65. pantu, 
vai no dienas, kurā ir nosūtīts uzaicinājums 
apstiprināt ieinteresētību. Ja paziņojumu
par kvalifikācijas sistēmu izmanto 
iepirkuma izsludināšanai, šādu piekļuvi 
piedāvā pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 
dienā, kad ir nosūtīts uzaicinājums iesniegt 
piedāvājumu vai piedalīties sarunās.
Paziņojuma vai minēto uzaicinājumu tekstā 
norāda interneta adresi, kurā var piekļūt 
dokumentācijai.

1. Līgumslēdzēji bez maksas nodrošina 
pilnu un tiešu elektronisko piekļuvi 
iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot 
no dienas, kad publicēts paziņojums 
saskaņā ar 65. pantu, vai no dienas, kurā ir 
nosūtīts uzaicinājums apstiprināt 
ieinteresētību. Īpašos apstākļos 
līgumslēdzēji var pieprasīt norādīt 
nosaukumu, adresi vai citu informāciju, 
kas ļauj identificēt pretendentu. Ja 
paziņojumu par kvalifikācijas sistēmu 
izmanto iepirkuma izsludināšanai, šādu 
piekļuvi piedāvā pēc iespējas ātrāk un ne 
vēlāk kā dienā, kad ir nosūtīts uzaicinājums 
iesniegt piedāvājumu vai piedalīties 
sarunās. Paziņojuma vai minēto 
uzaicinājumu tekstā norāda interneta 
adresi, kurā var piekļūt dokumentācijai.

Or. en

Pamatojums

Var būt vajadzība pierādīt, piemēram, pretendenta datus (nosaukums, adrese u.c.)

Grozījums Nr. 674
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Slēgtās procedūrās, inovācijas partnerībās
un sarunu procedūrās ar iepirkuma 
iepriekšēju izsludināšanu līgumslēdzēji 
vienlaikus rakstiski uzaicina atlasītos 
kandidātus iesniegt piedāvājumus vai 
piedalīties sarunās.

Slēgtās procedūrās un sarunu procedūrās ar 
iepirkuma iepriekšēju izsludināšanu 
līgumslēdzēji vienlaikus rakstiski uzaicina 
atlasītos kandidātus iesniegt piedāvājumus 
vai piedalīties sarunās.

Or. fr



AM\909613LV.doc 137/171 PE492.862v02-00

LV

Grozījums Nr. 675
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc attiecīgās personas pieprasījuma
līgumslēdzēji iespējami drīzāk — un 
jebkurā gadījumā 15 dienu laikā pēc 
rakstiska pieprasījuma saņemšanas —
informē:

2. Līgumslēdzēji iespējami drīzāk — sākot 
no koncesijas piešķiršanas datuma, no 
dalības pieteikuma noraidīšanas, no 
piedāvājuma noraidīšanas un jebkurā 
gadījumā 15 dienu laikā pēc rakstiska 
pieprasījuma saņemšanas — informē:

Or. es

Grozījums Nr. 676
Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) katru pretendentu, kurš iesniedzis 
pieņemamu piedāvājumu, — par sarunu 
un dialoga ar pretendentiem norisi un 
virzību.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 677
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
70. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atlasot dalībniekus slēgtai procedūrai 
vai sarunu procedūrai, vai inovācijas 
partnerībai, lai pieņemtu lēmumu par 
kvalifikāciju, vai atjauninot kritērijus un 

3. Atlasot dalībniekus slēgtai procedūrai 
vai sarunu procedūrai, lai pieņemtu 
lēmumu par kvalifikāciju, vai atjauninot 
kritērijus un noteikumus, līgumslēdzēji:
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noteikumus, līgumslēdzēji:

Or. fr

Grozījums Nr. 678
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
70. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Līgumslēdzēji var izlemt nepiešķirt 
tiesības slēgt līgumu pretendentam, kas 
iesniedzis vislabāko piedāvājumu, ja tie ir 
konstatējuši, ka piedāvājums vismaz 
līdzvērtīgā veidā neatbilst Savienības 
tiesību aktos noteiktajām saistībām sociālo 
un darba tiesību jomā vai vides jomā, vai 
XIV pielikumā uzskaitīto starptautisko 
sociālo un vides tiesību noteikumiem.

5. Līgumslēdzēji var izlemt nepiešķirt 
tiesības slēgt līgumu pretendentam, kas 
iesniedzis vislabāko piedāvājumu, ja tie ir 
konstatējuši, ka piedāvājums neatbilst 
Savienības vai valsts tiesību aktos 
noteiktajām saistībām sociālo un darba 
tiesību jomā vai vides jomā, vai 
koplīgumiem, kas piemērojami vietai, 
kurā veicami būvdarbi, pakalpojums vai 
piegāde, vai XIV pielikumā uzskaitīto 
starptautisko sociālo un vides tiesību 
noteikumiem, ja tie ir saistīti ar līguma 
priekšmetu.

Or. en

Grozījums Nr. 679
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
70. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Līgumslēdzēji var izlemt nepiešķirt 
tiesības slēgt līgumu pretendentam, kas 
iesniedzis vislabāko piedāvājumu, ja tie ir 
konstatējuši, ka piedāvājums vismaz 
līdzvērtīgā veidā neatbilst Savienības 
tiesību aktos noteiktajām saistībām sociālo 
un darba tiesību jomā vai vides jomā, vai 
XIV pielikumā uzskaitīto starptautisko 

5. Līgumslēdzēji var izlemt nepiešķirt 
tiesības slēgt līgumu pretendentam, kas 
iesniedzis vislabāko piedāvājumu, ja tie ir 
konstatējuši, ka piedāvājums vismaz 
līdzvērtīgā veidā neatbilst Savienības 
tiesību aktos noteiktajām saistībām sociālo 
un darba tiesību jomā, datu aizsardzības
vai vides jomā, vai XIV pielikumā 
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sociālo un vides tiesību noteikumiem. uzskaitīto starptautisko sociālo un vides 
tiesību noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 680
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
70. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Līgumslēdzēji var izlemt nepiešķirt 
tiesības slēgt līgumu pretendentam, kas 
iesniedzis vislabāko piedāvājumu, ja tie ir
konstatējuši, ka piedāvājums vismaz 
līdzvērtīgā veidā neatbilst Savienības 
tiesību aktos noteiktajām saistībām sociālo 
un darba tiesību jomā vai vides jomā, vai 
XIV pielikumā uzskaitīto starptautisko 
sociālo un vides tiesību noteikumiem.

5. Līgumslēdzēji var izlemt nepiešķirt 
tiesības slēgt līgumu pretendentam, kas 
iesniedzis vislabāko piedāvājumu, ja ir 
konstatēts, ka piedāvājums neatbilst 
Savienības vai valsts tiesību aktos 
noteiktajām saistībām sociālo un darba 
tiesību jomā vai vides jomā, vai 
XIV pielikumā uzskaitīto starptautisko 
sociālo un vides tiesību noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 681
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktīvas priekšlikums
70. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Līgumslēdzēji var izlemt nepiešķirt 
tiesības slēgt līgumu pretendentam, kas 
iesniedzis vislabāko piedāvājumu, ja tie ir
konstatējuši, ka piedāvājums vismaz 
līdzvērtīgā veidā neatbilst Savienības 
tiesību aktos noteiktajām saistībām sociālo 
un darba tiesību jomā vai vides jomā, vai 
XIV pielikumā uzskaitīto starptautisko
sociālo un vides tiesību noteikumiem.

5. Līgumslēdzēji var izlemt nepiešķirt 
tiesības slēgt līgumu pretendentam, kas 
iesniedzis vislabāko piedāvājumu, ja tie ir 
konstatējuši, ka piedāvājums vismaz 
līdzvērtīgā veidā neatbilst Savienības 
tiesību aktos noteiktajām saistībām sociālo 
un darba tiesību jomā vai vides jomā, vai 
saistībām attiecībā uz darba apstākļiem 
piegādes ķēdē, kā noteikts tās valsts darba 
tiesību aktos un noteikumos, kurā notiek 
ražošanas procesi, un XIV pielikumā 
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uzskaitītajās starptautiskajās konvencijās, 
kuras ir darbiniekiem vislabvēlīgākās.

Šādas saistības ietver:
a) saistības, kas noteiktas astoņās 
Starptautiskās Darba organizācijas 
pamatkonvencijās (par apvienošanās 
brīvību un darba koplīgumiem, piespiedu 
darbu, diskrimināciju nodarbinātības un 
profesionālajā jomā, bērnu darbu);
b) darba drošību un veselības aizsardzību;
c) darba laiku;
d) samaksu;
e) sociālo nodrošinājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 682
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
70. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Līgumslēdzēji var izlemt nepiešķirt
tiesības slēgt līgumu pretendentam, kas 
iesniedzis vislabāko piedāvājumu, ja tie ir 
konstatējuši, ka piedāvājums vismaz 
līdzvērtīgā veidā neatbilst Savienības 
tiesību aktos noteiktajām saistībām sociālo 
un darba tiesību jomā vai vides jomā, vai 
XIV pielikumā uzskaitīto starptautisko 
sociālo un vides tiesību noteikumiem.

5. Līgumslēdzēji nepiešķir tiesības slēgt 
līgumu pretendentam, kas iesniedzis 
vislabāko piedāvājumu, ja tie, pamatojoties 
uz skaidriem un pietiekamiem 
pierādījumiem, ir konstatējuši, ka 
piedāvājums vismaz līdzvērtīgā veidā 
neatbilst Savienības tiesību aktos 
noteiktajām saistībām sociālo un darba 
tiesību jomā vai vides jomā, vai 
XIV pielikumā uzskaitīto starptautisko 
sociālo un vides tiesību noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu skaidri noteikt, ka līgumslēdzējas iestādes nepiešķir līguma slēgšanas tiesības 
pretendentam, kurš ir pārkāpis sociālo, darba vai vides tiesību aktu prasības.
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Grozījums Nr. 683
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
70. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Atklātās procedūrās līgumslēdzēji var 
izlemt, ka piedāvājumi ir jāizskata, pirms 
tiek pārbaudīta pretendentu piemērotība, 
ar nosacījumu, ka ir ievēroti 70.–
79. panta attiecīgie noteikumi, tostarp 
noteikums, ka līgumu nepiešķir 
pretendentam, kas būtu ticis izslēgts 
saskaņā ar 74. pantu vai kas neatbilst 
līgumslēdzēja noteiktajiem atlases 
kritērijiem saskaņā ar 72. panta 1. punktu 
un 74. pantu.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 684
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
70. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Atklātās procedūrās līgumslēdzēji var 
izlemt, ka piedāvājumi ir jāizskata, pirms 
tiek pārbaudīta pretendentu piemērotība, 
ar nosacījumu, ka ir ievēroti 70.–
79. panta attiecīgie noteikumi, tostarp 
noteikums, ka līgumu nepiešķir 
pretendentam, kas būtu ticis izslēgts 
saskaņā ar 74. pantu vai kas neatbilst 
līgumslēdzēja noteiktajiem atlases 
kritērijiem saskaņā ar 72. panta 1. punktu 
un 74. pantu.

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 685
Raffaele Baldassarre

Direktīvas priekšlikums
70. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Atklātās procedūrās līgumslēdzēji var 
izlemt, ka piedāvājumi ir jāizskata, pirms 
tiek pārbaudīta pretendentu piemērotība, 
ar nosacījumu, ka ir ievēroti 70.–
79. panta attiecīgie noteikumi, tostarp 
noteikums, ka līgumu nepiešķir 
pretendentam, kas būtu ticis izslēgts 
saskaņā ar 74. pantu vai kas neatbilst 
līgumslēdzēja noteiktajiem atlases 
kritērijiem saskaņā ar 72. panta 1. punktu 
un 74. pantu.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 686
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
70. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija saskaņā ar 98. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
grozītu XIV pielikumā doto sarakstu, kad
tas ir nepieciešams jaunu starptautisko 
nolīgumu noslēgšanas vai spēkā esošo 
starptautisko nolīgumu grozījumu dēļ.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 687
Raffaele Baldassarre
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Direktīvas priekšlikums
70. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija saskaņā ar 98. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
grozītu XIV pielikumā doto sarakstu, kad 
tas ir nepieciešams jaunu starptautisko 
nolīgumu noslēgšanas vai spēkā esošo 
starptautisko nolīgumu grozījumu dēļ.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 688
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
72. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja līgumslēdzējiem ir jānodrošina 
atbilstīgs līdzsvars starp iepirkuma 
procedūras specifiku un resursiem, kas 
vajadzīgi tās īstenošanai, tie var slēgtu 
procedūru, sarunu procedūru vai inovācijas 
partnerības ietvaros noteikt objektīvus 
noteikumus un kritērijus, lai atspoguļotu šo 
vajadzību un lai varētu samazināt to 
kandidātu skaitu, kurus uzaicinās iesniegt 
piedāvājumu vai piedalīties sarunās.
Saistībā ar kandidātu skaitu tomēr ņem 
vērā nepieciešamību nodrošināt atbilstīgu 
konkurenci.

2. Ja līgumslēdzējiem ir jānodrošina 
atbilstīgs līdzsvars starp iepirkuma 
procedūras specifiku un resursiem, kas 
vajadzīgi tās īstenošanai, tie var slēgtu 
procedūru, sarunu procedūru vai inovācijas 
partnerības ietvaros noteikt objektīvus 
noteikumus un kritērijus, lai atspoguļotu šo 
vajadzību un lai varētu samazināt to 
kandidātu skaitu, kurus uzaicinās iesniegt 
piedāvājumu vai piedalīties sarunās.

Or. en

Grozījums Nr. 689
Raffaele Baldassarre

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

Ja objektīvie noteikumi un kritēriji to 
ekonomikas dalībnieku izslēgšanai un 
atlasei, kas pieprasa kvalificēšanu 
kvalifikācijas sistēmā, ietver prasības 
attiecībā uz ekonomikas dalībnieka 
saimniecisko un finansiālo stāvokli vai uz 
tā tehnisko un profesionālo spēju, 
ekonomikas dalībnieks var vajadzības 
gadījumā paļauties uz citu subjektu spēju 
neatkarīgi no tā, kāds ir tā un šo subjektu 
attiecību juridiskais raksturs. Šādā 
gadījumā ekonomikas dalībnieks pierāda 
līgumslēdzējam, ka minētie resursi būs tam 
pieejami visā kvalifikācijas sistēmas spēkā 
esības laikā, piemēram, pierādot minēto 
subjektu attiecīgu apņemšanos. Attiecībā 
uz saimniecisko un finansiālo stāvokli
līgumslēdzēji var pieprasīt, lai ekonomikas 
dalībnieks un šie subjekti būtu kopīgi 
atbildīgi par līguma izpildi.

Ja objektīvie noteikumi un kritēriji to 
ekonomikas dalībnieku izslēgšanai un 
atlasei, kas pieprasa kvalificēšanu 
kvalifikācijas sistēmā, ietver prasības 
attiecībā uz ekonomikas dalībnieka 
saimniecisko un finansiālo stāvokli vai uz 
tā tehnisko un profesionālo spēju, 
ekonomikas dalībnieks var vajadzības 
gadījumā paļauties uz citu subjektu spēju 
neatkarīgi no tā, kāds ir tā un šo subjektu 
attiecību juridiskais raksturs. Šādā
gadījumā ekonomikas dalībnieks pierāda 
līgumslēdzējam, ka minētie resursi būs tam 
pieejami visā kvalifikācijas sistēmas spēkā 
esības laikā, piemēram, pierādot minēto 
subjektu attiecīgu apņemšanos.
Līgumslēdzēji var pieprasīt, lai 
ekonomikas dalībnieks un šie subjekti būtu 
kopīgi atbildīgi par līguma izpildi.

Or. it

Grozījums Nr. 690
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Objektīvie noteikumi un kritēriji to 
ekonomikas dalībnieku izslēgšanai un 
atlasei, kas pieprasa kvalificēšanu 
kvalifikācijas sistēmā, un objektīvie 
noteikumi un kritēriji kandidātu un 
pretendentu izslēgšanai un atlasei atklātā 
procedūrā, slēgtā procedūrā, sarunu 
procedūrās vai inovācijas partnerībās var 
ietvert [Direktīvas 2004/18/EK] 55. pantā 
uzskaitītos izslēgšanas iemeslus saskaņā ar 
minētajā pantā izklāstītajiem noteikumiem 
un nosacījumiem.

Objektīvie noteikumi un kritēriji to 
ekonomikas dalībnieku izslēgšanai un 
atlasei, kas pieprasa kvalificēšanu 
kvalifikācijas sistēmā, un objektīvie 
noteikumi un kritēriji kandidātu un 
pretendentu izslēgšanai un atlasei atklātā 
procedūrā, slēgtā procedūrā, sarunu 
procedūrās vai inovācijas partnerībās var 
ietvert [Direktīvas 2004/18/EK] 55. pantā 
uzskaitītos izslēgšanas iemeslus saskaņā ar 
minētajā pantā izklāstītajiem noteikumiem 
un nosacījumiem, tostarp 55. panta 4. un 
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5. punktā minētajiem „pašattīrīšanās” 
pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 691
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Objektīvie noteikumi un kritēriji to 
ekonomikas dalībnieku izslēgšanai un 
atlasei, kas pieprasa kvalificēšanu 
kvalifikācijas sistēmā, un objektīvie 
noteikumi un kritēriji kandidātu un 
pretendentu izslēgšanai un atlasei atklātā 
procedūrā, slēgtā procedūrā, sarunu 
procedūrās vai inovācijas partnerībās var 
ietvert [Direktīvas 2004/18/EK] 55. pantā 
uzskaitītos izslēgšanas iemeslus saskaņā ar 
minētajā pantā izklāstītajiem noteikumiem 
un nosacījumiem.

Objektīvie noteikumi un kritēriji to 
ekonomikas dalībnieku izslēgšanai un 
atlasei, kas pieprasa kvalificēšanu 
kvalifikācijas sistēmā, un objektīvie 
noteikumi un kritēriji kandidātu un 
pretendentu izslēgšanai un atlasei atklātā 
procedūrā, slēgtā procedūrā, sarunu 
procedūrās var ietvert 
[Direktīvas 2004/18/EK] 55. pantā 
uzskaitītos izslēgšanas iemeslus saskaņā ar 
minētajā pantā izklāstītajiem noteikumiem 
un nosacījumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 692
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Objektīvie noteikumi un kritēriji to 
ekonomikas dalībnieku izslēgšanai un 
atlasei, kas pieprasa kvalificēšanu 
kvalifikācijas sistēmā, un objektīvie 
noteikumi un kritēriji kandidātu un 
pretendentu izslēgšanai un atlasei atklātā 
procedūrā, slēgtā procedūrā, sarunu 
procedūrās vai inovācijas partnerībās var 

Objektīvie noteikumi un kritēriji to 
ekonomikas dalībnieku izslēgšanai un 
atlasei, kas pieprasa kvalificēšanu 
kvalifikācijas sistēmā, un objektīvie 
noteikumi un kritēriji kandidātu un 
pretendentu izslēgšanai un atlasei atklātā 
procedūrā, slēgtā procedūrā, sarunu 
procedūrās vai inovācijas partnerībās ietver 
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ietvert [Direktīvas 2004/18/EK] 55. pantā 
uzskaitītos izslēgšanas iemeslus saskaņā ar 
minētajā pantā izklāstītajiem noteikumiem 
un nosacījumiem.

[Direktīvas .../.../EK] [ar ko aizstāj 
Direktīvu 2004/18/EK par valsts 
iepirkumu] 55. pantā uzskaitītos 
izslēgšanas iemeslus saskaņā ar minētajā 
pantā izklāstītajiem noteikumiem un 
nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 693
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja līgumslēdzējs ir līgumslēdzēja iestāde, 
šie kritēriji un noteikumi ietver 
[Direktīvas 2004/18/EK] 55. panta 1. un 
2. punktā noteiktos izslēgšanas iemeslus 
saskaņā ar minētajā panta izklāstītajiem 
noteikumiem un nosacījumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 694
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
74. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētie kritēriji un 
noteikumi var ietvert 
[Direktīvas 2004/18/EK] 56. pantā 
izklāstītos atlases kritērijus saskaņā ar 
minētajā pantā izklāstītajiem noteikumiem 
un nosacījumiem, it sevišķi attiecībā uz 
gada apgrozījuma prasību ierobežojumiem, 
kā noteikts saskaņā ar minētā panta 
3. punkta otro daļu.

2. Šā panta 1. punktā minētie kritēriji un 
noteikumi var ietvert 
[Direktīvas 2004/18/EK] 56. pantā 
izklāstītos atlases kritērijus saskaņā ar 
minētajā pantā izklāstītajiem noteikumiem 
un nosacījumiem, it sevišķi attiecībā uz 
gada apgrozījuma prasību ierobežojumiem, 
pašdeklarāciju un Eiropas iepirkuma 
pases pieņemšanu, kā noteikts saskaņā ar 
minētā panta 3. punkta otro daļu.
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Or. en

Grozījums Nr. 695
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
74. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai piemērotu šā panta 1. un 2. punktu, 
piemēro [Direktīvas 2004/18/EK] 57.–
60. pantu.

3. Lai piemērotu šā panta 1. un 2. punktu, 
piemēro [Direktīvas 2004/18/EK] 55.–
60. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 696
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja līgumslēdzēji pieprasa sertifikātus, ko 
sagatavojušas neatkarīgas struktūras un kas 
apliecina, ka ekonomikas dalībnieks atbilst 
konkrētiem kvalitātes nodrošināšanas 
standartiem, tostarp attiecībā uz personu ar 
invaliditāti piekļuvi, tie atsaucas uz 
kvalitātes nodrošināšanas sistēmām, kuru 
pamatā ir attiecīgo Eiropas standartu 
sērijas, ko apstiprinājušas akreditētas 
struktūras, kuras atbilst Eiropas standartu 
prasībām attiecībā uz sertifikāciju.

Ja līgumslēdzēji pieprasa sertifikātus, ko 
sagatavojušas neatkarīgas struktūras un kas 
apliecina, ka ekonomikas dalībnieks atbilst 
konkrētiem kvalitātes nodrošināšanas 
standartiem, tostarp attiecībā uz personu ar 
invaliditāti piekļuvi, tie atsaucas uz 
kvalitātes nodrošināšanas sistēmām, kuru 
pamatā ir attiecīgo Eiropas standartu 
sērijas, ko apstiprinājušas īpašas atbilstības 
novērtēšanas struktūras.

Or. en

Grozījums Nr. 697
Heide Rühle
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Direktīvas priekšlikums
75. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēji atzīst līdzvērtīgus 
sertifikātus, ko izdevušas citu dalībvalstu 
struktūras. No ekonomikas dalībniekiem, 
kam nav pieejami šādi sertifikāti vai nav 
iespējas tos saņemt attiecīgajos termiņos, 
līgumslēdzēji pieņem arī citus līdzvērtīgus 
kvalitātes nodrošinājuma pasākumu 
pierādījumus.

Līgumslēdzēji atzīst līdzvērtīgus 
sertifikātus, ko izdevušas citu dalībvalstu 
struktūras. No ekonomikas dalībniekiem, 
kam nav pieejami šādi sertifikāti vai nav 
iespējas tos saņemt attiecīgajos termiņos, 
līgumslēdzēji pieņem arī citus līdzvērtīgus 
kvalitātes nodrošinājuma pasākumu 
pierādījumus, ar nosacījumu, ka piekļuves 
trūkums nav attiecināms uz attiecīgo 
ekonomikas dalībnieku. Tomēr, lai 
nediskriminētu tos pretendentus, kuri 
sertifikātu ieguvē iegulda laiku un 
līdzekļus, par pierādījumiem, kas 
apliecina līdzvērtību īpašam 
marķējumam, ir atbildīgs pretendents, 
kurš pieprasa līdzvērtības atzīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 698
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēji atzīst līdzvērtīgus 
sertifikātus, ko izdevušas citu dalībvalstu 
struktūras. No ekonomikas dalībniekiem, 
kam nav pieejami šādi sertifikāti vai nav 
iespējas tos saņemt attiecīgajos termiņos, 
līgumslēdzēji pieņem arī citus līdzvērtīgus 
vides vadības pasākumu pierādījumus.

Līgumslēdzēji atzīst līdzvērtīgus 
sertifikātus, ko izdevušas citu dalībvalstu 
struktūras. No ekonomikas dalībniekiem, 
kam nav pieejami šādi sertifikāti vai nav 
iespējas tos saņemt attiecīgajos termiņos, 
līgumslēdzēji pieņem arī citus līdzvērtīgus 
vides vadības pasākumu pierādījumus, ar 
nosacījumu, ka piekļuves trūkums nav 
attiecināms uz attiecīgo ekonomikas 
dalībnieku. Tomēr, lai nediskriminētu tos 
pretendentus, kuri sertifikātu ieguvē 
iegulda laiku un līdzekļus, par 
pierādījumiem, kas apliecina līdzvērtību 
īpašam marķējumam, ir atbildīgs 
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pretendents, kurš pieprasa līdzvērtības 
atzīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 699
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot valsts normatīvos vai 
administratīvos aktus attiecībā uz atlīdzību 
par konkrētu pakalpojumu sniegšanu, 
līgumslēdzēji piešķir tiesības slēgt līgumus 
saskaņā ar šādiem kritērijiem:

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Or. en

Grozījums Nr. 700
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot valsts normatīvos vai 
administratīvos aktus attiecībā uz atlīdzību 
par konkrētu pakalpojumu sniegšanu, 
līgumslēdzēji piešķir tiesības slēgt līgumus 
saskaņā ar šādiem kritērijiem:

Neskarot valsts normatīvos vai 
administratīvos aktus attiecībā uz atlīdzību 
par konkrētu pakalpojumu sniegšanu, 
kritērijs, saskaņā ar kuru līgumslēdzējas 
iestādes piešķir tiesības slēgt publiskā 
iepirkuma līgumus, ir saimnieciski 
izdevīgākais piedāvājums.

Or. fr

Grozījums Nr. 701
Robert Rochefort
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Direktīvas priekšlikums
76. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot valsts normatīvos vai 
administratīvos aktus attiecībā uz atlīdzību 
par konkrētu pakalpojumu sniegšanu, 
līgumslēdzēji piešķir tiesības slēgt līgumus 
saskaņā ar šādiem kritērijiem:

Neskarot valsts normatīvos vai 
administratīvos aktus attiecībā uz atlīdzību 
par konkrētu pakalpojumu sniegšanu, 
kritērijs, saskaņā ar kuru līgumslēdzēji 
piešķir tiesības slēgt līgumus, ir 
saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. Ja 
publiskā iepirkuma līgumu slēdz par 
preču, jo īpaši par standarta preču, 
piegādi, līgumslēdzējas iestādes līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanā var izmantot 
zemākās cenas kritēriju.

Or. fr

Grozījums Nr. 702
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot valsts normatīvos vai 
administratīvos aktus attiecībā uz atlīdzību 
par konkrētu pakalpojumu sniegšanu, 
līgumslēdzēji piešķir tiesības slēgt līgumus 
saskaņā ar šādiem kritērijiem:

Neskarot valsts normatīvos vai 
administratīvos aktus attiecībā uz atlīdzību 
par konkrētu pakalpojumu sniegšanu, 
līgumslēdzēji piešķir tiesības slēgt līgumus 
saskaņā ar vairākiem kritērijiem, kuri 
nosaka saimnieciski izdevīgāko 
piedāvājumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 703
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Neskarot valsts normatīvos vai 
administratīvos aktus attiecībā uz atlīdzību 
par konkrētu pakalpojumu sniegšanu, 
līgumslēdzēji piešķir tiesības slēgt līgumus 
saskaņā ar šādiem kritērijiem:

Neskarot valsts normatīvos vai 
administratīvos aktus attiecībā uz atlīdzību 
par konkrētu pakalpojumu sniegšanu, 
līgumslēdzējas iestādes piešķir tiesības 
slēgt līgumus saskaņā ar saimnieciski 
izdevīgākā un ilgtspējīgākā piedāvājuma 
kritēriju.

Or. de

Grozījums Nr. 704
Barbara Weiler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot valsts normatīvos vai 
administratīvos aktus attiecībā uz atlīdzību 
par konkrētu pakalpojumu sniegšanu, 
līgumslēdzēji piešķir tiesības slēgt līgumus 
saskaņā ar šādiem kritērijiem:

Neskarot valsts normatīvos vai 
administratīvos aktus attiecībā uz atlīdzību 
par konkrētu pakalpojumu sniegšanu, 
līgumslēdzēji piešķir tiesības slēgt līgumus 
saskaņā ar saimnieciski izdevīgākā 
piedāvājuma kritēriju.

Or. de

Grozījums Nr. 705
Robert Rochefort

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums;

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 706
Barbara Weiler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 707
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 708
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) viszemākās izmaksas. svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 709
Marc Tarabella
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Direktīvas priekšlikums
76. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) viszemākās izmaksas. svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 710
Robert Rochefort

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) viszemākās izmaksas. svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 711
Evelyne Gebhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) viszemākās izmaksas. svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 712
Barbara Weiler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) viszemākās izmaksas. svītrots
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Or. de

Grozījums Nr. 713
Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) viszemākās izmaksas. b) viszemākā cena.

Or. it

Grozījums Nr. 714
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) viszemākās izmaksas. b) viszemākā cena – tikai tad, ja nav 
pieejami citi objektīvi līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritēriji, jo īpaši 
attiecībā uz standarta precēm, kā noteikts 
2. panta 22.a punktā (jauns).

Or. en

Pamatojums

Lai arī vairumā gadījumu izšķirošajam līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijam būtu 
jābūt saimnieciski izdevīgākajam darījumam, attiecībā uz standarta precēm ir jāsaglabā 
zemākās cenas kritērijs. Standarta preces ir preces, kuru sastāvs vai raksturlielumi būtiski 
neatšķiras.

Grozījums Nr. 715
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

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



AM\909613LV.doc 155/171 PE492.862v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izmaksas pēc līgumslēdzēja izvēles var 
novērtēt, pamatojoties tikai uz cenu vai 
izmantojot rentabilitātes pieeju, 
piemēram, aprites cikla izmaksu pieeju, 
saskaņā ar 77. pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 716
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izmaksas pēc līgumslēdzēja izvēles var 
novērtēt, pamatojoties tikai uz cenu vai 
izmantojot rentabilitātes pieeju, 
piemēram, aprites cikla izmaksu pieeju, 
saskaņā ar 77. pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 717
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Izmaksas pēc līgumslēdzēja izvēles var 
novērtēt, izmantojot rentabilitātes pieeju, 
piemēram, aprites cikla izmaksu pieeju, 
saskaņā ar 77. pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 718
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Izmaksas novērtē izmantojot rentabilitātes 
pieeju, piemēram, aprites cikla izmaksu 
pieeju, saskaņā ar 77. pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 719
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, 
kā minēts 1. punkta a) apakšpunktā, no 
līgumslēdzēja perspektīvas tiek noteikts, 
pamatojoties uz kritērijiem, kas saistīti ar 
attiecīgā līguma priekšmetu.

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, 
kā minēts 1. punktā, no līgumslēdzēja 
perspektīvas tiek noteikts, pamatojoties uz 
kritērijiem, kas saistīti ar attiecīgā līguma 
priekšmetu. Papildus cenai un izmaksām 
šajos kritērijos var iekļaut arī citus 
kritērijus, kas saistīti ar attiecīgā līguma 
priekšmetu.
Izmaksas novērtē, izmantojot 
rentabilitātes pieeju, piemēram, aprites 
cikla izmaksu pieeju, saskaņā ar 77. pantā 
izklāstītajiem nosacījumiem.
Attiecībā uz standarta precēm un 
pakalpojumiem noteicošais līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijs ir 
cena.
Citi kritēriji var ietvert:

Or. fr
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Grozījums Nr. 720
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, 
kā minēts 1. punkta a) apakšpunktā, no 
līgumslēdzēja perspektīvas tiek noteikts, 
pamatojoties uz kritērijiem, kas saistīti ar 
attiecīgā līguma priekšmetu.

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, 
kā minēts 1. punkta a) apakšpunktā, no 
līgumslēdzēja perspektīvas tiek noteikts, 
pamatojoties uz kritērijiem, kas saistīti ar 
attiecīgā publiskā iepirkuma līguma 
priekšmetu, un, ja iespējams, pamatojoties 
uz aprites cikla izteiksmi naudā, kā 
noteikts 2. panta 22. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 721
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, 
kā minēts 1. punkta a) apakšpunktā, no 
līgumslēdzēja perspektīvas tiek noteikts, 
pamatojoties uz kritērijiem, kas saistīti ar 
attiecīgā līguma priekšmetu.

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

Or. fr

Grozījums Nr. 722
Evelyne Gebhardt
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Direktīvas priekšlikums
76. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, 
kā minēts 1. punkta a) apakšpunktā, no 
līgumslēdzēja perspektīvas tiek noteikts, 
pamatojoties uz kritērijiem, kas saistīti ar 
attiecīgā līguma priekšmetu.

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, 
kā minēts 1. punkta a) apakšpunktā, no 
līgumslēdzējas iestādes perspektīvas tiek 
noteikts, pamatojoties uz kritērijiem, kas 
saistīti ar attiecīgā publiskā iepirkuma
līguma priekšmetu.

Or. de

Grozījums Nr. 723
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
76. pants – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētie kritēriji papildus cenai vai 
izmaksām, kā minēts 1. punkta 
b) apakšpunktā, ietver citus kritērijus, kas 
saistīti ar attiecīgā līguma priekšmetu, kā:

.

Or. fr

Grozījums Nr. 724
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
76. pants – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētie kritēriji papildus cenai vai
izmaksām, kā minēts 1. punkta 
b) apakšpunktā, ietver citus kritērijus, kas 
saistīti ar attiecīgā līguma priekšmetu, kā:

Minētie kritēriji papildus cenai vai 
izmaksām, kā minēts 1. punkta 
b) apakšpunktā, var ietvert citus kritērijus, 
kas saistīti ar attiecīgā līguma priekšmetu, 
kā:

Or. en
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Grozījums Nr. 725
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
76. pants – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētie kritēriji papildus cenai vai 
izmaksām, kā minēts 1. punkta 
b) apakšpunktā, ietver citus kritērijus, kas 
saistīti ar attiecīgā līguma priekšmetu, kā:

Izmaksas novērtē, izmantojot 
rentabilitātes pieeju, piemēram, aprites 
cikla izmaksu pieeju, saskaņā ar 77. pantā 
izklāstītajiem nosacījumiem. Attiecībā uz 
standarta precēm un pakalpojumiem 
noteicošais līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijs ir cena. Citi kritēriji
var ietvert:

Or. fr

Grozījums Nr. 726
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
76. pants – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētie kritēriji papildus cenai vai 
izmaksām, kā minēts 1. punkta 
b) apakšpunktā, ietver citus kritērijus, kas 
saistīti ar attiecīgā līguma priekšmetu, kā:

Minētie kritēriji ietver citus kritērijus, kas 
saistīti ar attiecīgā publiskā iepirkuma
līguma priekšmetu, kā:

Or. de

Grozījums Nr. 727
Jürgen Creutzmann

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

Minētie kritēriji papildus cenai vai 
izmaksām, kā minēts 1. punkta 
b) apakšpunktā, ietver citus kritērijus, kas 
saistīti ar attiecīgā līguma priekšmetu, kā:

Minētie kritēriji papildus cenai ietver citus 
kritērijus, kas saistīti ar attiecīgā publiskā
līguma priekšmetu, kā:

Or. en

Grozījums Nr. 728
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
76. pants – 2. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 729
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
76. pants – 2. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Vērā ņemamo kritēriju saraksts papildus cenai vai izmaksām nav izsmeļošs, bet ir atvērts, un 
tas ir skaidri jānorāda šajā pantā.

Grozījums Nr. 730
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktīvas priekšlikums
76. pants – 2. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 731
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) izmaksas aprites cikla laikā atbilstoši 
67. pantam.

Or. en

Pamatojums

Aprites cikla izmaksām ir jābūt vienam no kritērijiem, kas ļauj noteikt saimnieciski izdevīgāko 
piedāvājumu, ne tikai alternatīvai iespējai.

Grozījums Nr. 732
Sergio Gaetano Cofferati
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Direktīvas priekšlikums
76. pants – 2. punkts – 2. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) pienācīgi darba apstākļi, veselība un 
drošība darba vietā, koplīgumu 
ievērošana;
(Šim grozījumam jābūt uzreiz pēc šā 
punkta a) apakšpunkta)

Or. it

Grozījums Nr. 733
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
76. pants – 2. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

Noteikums, saskaņā ar kuru konkursa uzvarētāja personālu pēc līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas var aizstāt tikai ar līgumslēdzēja piekrišanu, un līgumslēdzējam ir jāpārliecinās, 
ka aizstājēji nodrošina līdzvērtīgu organizāciju un kvalitāti, var izraisīt lielu birokrātisko 
slogu un attiecīgos gadījumos arī ar darba tiesībām saistītus sarežģījumus, jo īpaši MVU. 
Turklāt šis noteikums nesaskan ar atbilstības kritēriju nošķiršanu no līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijiem.
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Grozījums Nr. 734
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
76. pants – 2. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Attiecībā, piemēram, uz senu ēku atjaunošanu [būvdarbiem] jābūt līgumslēdzējas iestādes 
pārziņā, šie kritēriji ir vienlīdz nozīmīgi kā tie, kas piemērojami būvdarbu projektēšanā.

Grozījums Nr. 735
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
76. pants – 2. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) ja darba kvalitāte ir būtiski svarīga 
līguma izpildē, var ņemt vērā tā personāla 
organizāciju, kvalifikāciju un pieredzi, kurš 
norīkots attiecīgā līguma izpildei, paredzot, 
ka pēc līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas šādu personālu drīkst aizstāt 
tikai ar līgumslēdzēja piekrišanu;

Or. en



PE492.862v02-00 164/171 AM\909613LV.doc

LV

Pamatojums

Darbinieku kvalifikācijas un pieredzes kritērijs ir jāņem vērā tikai attiecībā uz, piemēram, 
intelektuāliem pakalpojumiem, kuros atsevišķas personas kvalifikācija un pieredze ir būtiski 
svarīga, lai nodrošinātu augstu pakalpojuma kvalitāti. Tomēr ir ieteicams vismaz precizēt, ka 
šo kritēriju var piemērot visiem pakalpojumu veidiem, ja darbinieku kvalifikācija un pieredze 
ir būtiski svarīga atsevišķa pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 736
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
76. pants – 2. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 737
Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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raksturo pieprasīto būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu konkrēto ražošanas vai 
sniegšanas procesu.

Or. de

Pamatojums

Citi kritēriji līguma slēgšanas tiesību iegūšanai ir iekļaujami tikai ciešā saistībā ar līguma 
priekšmetu. Tas ir pretrunā ar ražošanas procesu ņemšanu vērā, nosakot saimnieciski 
izdevīgāko piedāvājumu.

Grozījums Nr. 738
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 739
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pieprasīto būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu konkrētais ražošanas vai 
sniegšanas process vai citi aprites cikla 

svītrots
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posmi, kā minēts 2. panta 22. punktā, 
ciktāl minētie kritēriji ir norādīti saskaņā 
ar 4. punktu un attiecas uz faktoriem, kas 
ir tieši iesaistīti minētajos procesos un kas 
raksturo pieprasīto būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu konkrēto ražošanas vai 
sniegšanas procesu.

Or. en

Grozījums Nr. 740
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ārkārtīgi sarežģīta izteiksme – nav nepieciešama.

Grozījums Nr. 741
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) sociālie kritēriji, piemēram, cilvēka 
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cienīgu darba apstākļu, veselības un 
drošības noteikumu ievērošana, darba 
koplīgumi, dzimumu līdztiesība (piem., 
vienāda atlīdzība, darba un privātās dzīves 
savienojamība), sociālā integrācija, 
tostarp nodarbinātības iespējas cilvēkiem 
ar invaliditāti un nelabvēlīgos apstākļos 
esošiem vai neaizsargātiem darbiniekiem 
(piem. ilgstošiem bezdarbniekiem, romu 
tautības cilvēkiem, migrantiem vai gados 
jauniem un vecākiem cilvēkiem), 
piekļuves iespējas profesionālajām 
apmācībām darba vietā, lietotāju 
iesaistīšana un konsultēšanās ar tiem, 
pieejamība, cilvēktiesības un ētiski 
pamatota rīcība;

Or. de

Grozījums Nr. 742
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) raksturlielumi, kuri saistīti ar darba 
apstākļiem un kuru mērķis ir aizsargāt 
darbinieku veselību vai veicināt 
mazaizsargātu personu vai personu ar 
invaliditāti sociālo integrāciju, iesaistot
tās līguma izpildē.

Or. es

Grozījums Nr. 743
Sergio Gaetano Cofferati

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

da) sociālie kritēriji, piemēram, dzimumu 
līdztiesība, sociālā iekļaušana, tostarp 
nodarbinātības iespējas cilvēkiem ar 
invaliditāti un nelabvēlīgos apstākļos 
esošiem vai neaizsargātiem darbiniekiem, 
piekļuves iespējas profesionālajām 
apmācībām darba vietā, lietotāju 
iesaistīšana un konsultēšanās ar tiem, 
ekonomiskā pieejamība;

Or. it

Grozījums Nr. 744
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
76. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 745
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
76. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Or. fr

Grozījums Nr. 746
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
76. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritēriji ir piesaistīti līguma priekšmetam 
(tas neizslēdz preču vai pakalpojumu 
slēptos raksturlielumus, piemēram, aprites 
cikla raksturlielumus); šie kritēriji 
nodrošina efektīvas un godīgas
konkurences iespēju, un tos papildina ar 
prasībām, kas ļauj efektīvi pārbaudīt 
pretendentu sniegto informāciju.
Līgumslēdzējas iestādes, pamatojoties uz 
pretendentu sniegto informāciju un 
pierādījumiem, efektīvi pārbauda, vai 
piedāvājumi atbilst līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritērijiem.

Or. de

Grozījums Nr. 747
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
76. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lieks teksts.

Grozījums Nr. 748
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
77. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Aprites cikla izmaksas pilnībā vai daļēji
aptver, ciktāl attiecināms, šādas 
līgumslēdzējai iestādei vai citiem 
lietotājiem radītās preces, pakalpojuma vai 
būvdarbu aprites cikla izmaksas, kā 
definēts 2. panta 22. punktā:

Or. en

Pamatojums

Aprites cikla izmaksu aprēķināšana jāsāk ar iegādes brīdi un jāierobežo līdz iekšējām 
izmaksām. Ārējās izmaksas noteikt ir sarežģīti, un aprites cikla ārējām izmaksām nevajadzētu 
radīt jaunus šķēršļus preču un pakalpojumu brīvai apritei vienotajā tirgū. Tāpēc ārējās 
izmaksas aprites cikla izmaksās nav jāiekļauj.

Grozījums Nr. 749
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) iekšējās ar lietojumu saistītās izmaksas, 
piemēram, uzturēšanas un resursu 
izmantošanas efektivitātes izmaksas 
(tostarp energoefektivitātes izmaksas), 
aprites cikla beigu, savākšanas un 
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piemēram, savākšanas un otrreizējas 
pārstrādes izmaksas, un

otrreizējas pārstrādes izmaksas un sociālās 
ietekmes izmaksas, ja tās ir saistītas ar 
līguma izpildi. Iekšējās izmaksas ietver arī 
tādu izmaksu ņemšanu vērā, kas saistītas 
ar efektīvu projektēšanu, plānošanu un 
procesu, piemēram, elektronisko līdzekļu 
izmantošanu.

Or. en


