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Grozījums Nr. 750
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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, 
piemēram, savākšanas un otrreizējas 
pārstrādes izmaksas, un

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

Or. en

Pamatojums

Jānorāda, ka ar aprites ciklu saistīto izmaksu aprēķināšanai jāpievērš īpaša uzmanība. Šis 
kritērijs nedrīkstētu radīt slogu MVU, kas, norādot produkta aprites cikla izmaksas, var 
saskarties ar izmaksām un administratīvo slogu. Praksē tas var radīt sarežģījumus, jo 
izmaksu noteikšanai ir atļautas atšķirīgas metodes.

Grozījums Nr. 751
Jürgen Creutzmann

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, 
piemēram, savākšanas un otrreizējas 
pārstrādes izmaksas, un

a) izmaksas, kas saistītas ar iegādi;

aa) izmantošanas izmaksas, piemēram, 
elektroenerģijas un citu resursu patēriņš;
ab) apkopes izmaksas;
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ac) ar aprites cikla beigām saistītās 
izmaksas, piemēram, savākšanas un 
otrreizējas pārstrādes izmaksas;

Or. en

Grozījums Nr. 752
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ir grūti noteikt ārējo izmaksu apmēru, un vienlaikus aprites cikla izmaksu noteikšana 
nedrīkstētu radīt jaunus šķēršļus preču un pakalpojumu brīvajai apritei vienotajā tirgū. Tādēļ 
ārējās izmaksas nevajadzētu iekļaut aprites cikla izmaksu noteikšanā.

Grozījums Nr. 753
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 754
Pablo Arias Echeverría

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 755
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Jānorāda, ka ar aprites ciklu saistīto izmaksu aprēķināšanai jāpievērš īpaša uzmanība. Šis 
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kritērijs nedrīkstētu radīt slogu MVU, kas, norādot produkta aprites cikla izmaksas, var 
saskarties ar izmaksām un administratīvo slogu. Būtībā tas var radīt sarežģījumus, jo izmaksu 
noteikšanai ir atļautas atšķirīgas metodes.

Grozījums Nr. 756
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja līgumslēdzēji novērtē izmaksas, 
izmantojot aprites cikla izmaksu pieeju, tie 
iepirkuma procedūras dokumentos norāda
pretendentu sniegtos datus un metodi, ko 
līgumslēdzēja iestāde izmantos aprites 
cikla izmaksu aprēķināšanai. Izmantotajai
minēto aprites cikla izmaksu 
aprēķināšanas metodei jāatbilst visiem 
šādiem nosacījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 757
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja līgumslēdzējas iestādes izmanto
aprites cikla izmaksu pieeju, tās iepirkuma 
procedūras dokumentos norāda
pretendentu sniegtos datus un metodi, ko 
līgumslēdzēja iestāde izmantos aprites 
cikla izmaksu aprēķināšanai, izmantojot 
minētos datus.

a) tā ir izstrādāta, pamatojoties uz 
zinātnisku informāciju, vai balstās uz 
citiem objektīvi pārbaudāmiem un 
nediskriminējošiem kritērijiem;
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b) tā ir noteikta atkārtotai vai pastāvīgai 
izmantošanai;
c) tā ir pieejama visām ieinteresētajām 
personām.

Or. en

Pamatojums

Nebūtu samērīgi šajā direktīvā paredzēt sīki izstrādātus noteikumus par aprites cikla izmaksu 
aprēķināšanas metodiku, ja aprites cikla izmaksu aprēķināšana, kā prasīts iepriekš, ietver 
tikai iekšējās izmaksas līdz ar iegādes brīdi. Tā kā iekšējās izmaksas var noteikti relatīvi 
viegli, izmantojot faktiskos datus, līgumslēdzējām iestādēm jāuztic pašu metodikas (kas 
joprojām jāpublicē) izmantošana.

Grozījums Nr. 758
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) tā balstās uz objektīvi pārbaudāmiem un 
nediskriminējošiem kritērijiem;

Or. en

Grozījums Nr. 759
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) tā ir izstrādāta, plaši apspriežoties ar 
ieinteresētajām personām, tostarp nozares 
pārstāvjiem, un balstās uz zinātnisku 
informāciju vai citiem objektīvi 
pārbaudāmiem un nediskriminējošiem 



PE492.870v02-00 8/174 AM\909614LV.doc

LV

kritērijiem;

Or. en

Grozījums Nr. 760
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tā ir noteikta atkārtotai vai pastāvīgai 
izmantošanai;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums izslēgtu iespēju izmantot pielāgotu, konkrētam līgumam piemērotu metodiku, 
kas iespējams ir saskaņā ar pašlaik spēkā esošajām direktīvām.

Grozījums Nr. 761
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) vajadzīgos datus ierasti rūpīgi 
ekonomikas dalībnieki, tostarp no trešām 
valstīm, var iesniegt bez pārmērīgām 
grūtībām.

Or. en

Grozījums Nr. 762
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

ca) vajadzīgos datus ierasti rūpīgi 
ekonomikas dalībnieki var iesniegt bez 
pārmērīgām grūtībām.

Or. en

Pamatojums

Jānorāda, ka ar aprites ciklu saistīto izmaksu aprēķināšanai jāpievērš īpaša uzmanība. Šis 
kritērijs nedrīkstētu radīt slogu MVU, kas, norādot produkta aprites cikla izmaksas, var 
saskarties ar izmaksām un administratīvo slogu. Būtībā tas var radīt sarežģījumus, jo izmaksu 
noteikšanai ir atļautas atšķirīgas metodes.

Grozījums Nr. 763
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 764
Jürgen Creutzmann

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

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nebūtu samērīgi šajā direktīvā paredzēt sīki izstrādātus noteikumus par aprites cikla izmaksu 
aprēķināšanas metodiku, ja aprites cikla izmaksu aprēķināšana, kā prasīts iepriekš, ietver 
tikai iekšējās izmaksas līdz ar iegādes brīdi. Tā kā iekšējās izmaksas var noteikti relatīvi 
viegli, izmantojot faktiskos datus, līgumslēdzējām iestādēm jāuztic pašu metodikas (kas 
joprojām jāpublicē) izmantošana.

Grozījums Nr. 765
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
77. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja kopēja metodika aprites cikla 
izmaksu aprēķināšanai ir pieņemta kā 
Savienības tiesību akta daļa, arī ar nozaru 
regulējumā pieņemtajiem deleģētajiem 
aktiem, to piemēro gadījumos, kad aprites 
cikla izmaksas ir ietvertas 76. panta 
1. punktā minētajos līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritērijos.

svītrots

Šādu tiesību aktu un deleģēto aktu 
saraksts ir ietverts XV pielikumā. Saskaņā 
ar 98. pantu Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz šā 
saraksta atjaunināšanu, ja minētie 
grozījumi ir vajadzīgi saistībā ar jauna 
tiesību akta pieņemšanu vai šādu tiesību 
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aktu atcelšanu vai grozīšanu.

Or. de

Pamatojums

Aprites cikla izmaksu ietveršana iepirkumu procedūrā ir vērtējama atzinīgi. Taču šīs 
juridiskās saistības attiecas uz turpmāk paredzētu, vēl neapstiprinātu aprēķina metodi, tādēļ 
ietekmes neparedzamības dēļ šis ierosinājums šobrīd ir noraidāms.

Grozījums Nr. 766
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja kopēja metodika aprites cikla 
izmaksu aprēķināšanai ir pieņemta kā 
Savienības tiesību akta daļa, arī ar nozaru 
regulējumā pieņemtajiem deleģētajiem 
aktiem, to piemēro gadījumos, kad aprites 
cikla izmaksas ir ietvertas 76. panta 
1. punktā minētajos līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritērijos.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nebūtu samērīgi šajā direktīvā paredzēt sīki izstrādātus noteikumus par aprites cikla izmaksu 
aprēķināšanas metodiku, ja aprites cikla izmaksu aprēķināšana, kā prasīts iepriekš, ietver 
tikai iekšējās izmaksas līdz ar iegādes brīdi. Tā kā iekšējās izmaksas var noteikti relatīvi 
viegli, izmantojot faktiskos datus, līgumslēdzējām iestādēm jāuztic pašu metodikas (kas 
joprojām jāpublicē) izmantošana.

Grozījums Nr. 767
Heide Rühle

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

3. Ja kopēja metodika aprites cikla 
izmaksu aprēķināšanai ir pieņemta kā 
Savienības tiesību akta daļa, arī ar nozaru
regulējumā pieņemtajiem deleģētajiem 
aktiem, to piemēro gadījumos, kad aprites 
cikla izmaksas ir ietvertas 76. panta 
1. punktā minētajos līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritērijos.

3. Uzskatāms, ka jebkāda kopēja metodika 
aprites cikla izmaksu aprēķināšanai, kas
pieņemta kā Savienības tiesību akta daļa
saskaņā ar nozaru regulējumu vai kā 
Eiropas tehnisko specifikāciju daļa un 
kura atbilst 2. punktā noteiktajiem 
kritērijiem, to var ietvert 76. panta 
1. punktā minētajos līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritērijos.

Or. en

Pamatojums

Līgumslēdzējas iestādes jāpamudina apsvērt aprites cikla izmaksas. Taču aprēķināšanas 
metodes izstrāde joprojām saskaras ar problēmām. Pienākums izmantot ES metodi ir pārāk 
vērienīgs, turklāt Eiropas tiesību aktos par publisko iepirkumu ir noteiktas obligātās 
prasības; līgumslēdzējas iestādes savas prasības var paplašināt, ja vien tās atbilst Līguma 
principiem un konkrētajām piešķiršanas kritēriju prasībām.

Grozījums Nr. 768
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja kopēja metodika aprites cikla izmaksu 
aprēķināšanai ir pieņemta kā Savienības 
tiesību akta daļa, arī ar nozaru 
regulējumā pieņemtajiem deleģētajiem 
aktiem, to piemēro gadījumos, kad aprites 
cikla izmaksas ir ietvertas 76. panta 
1. punktā minētajos līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritērijos.

3. Ja kopēja metodika aprites cikla izmaksu 
aprēķināšanai, kas cita starpā attiecas arī 
uz vides papildu sekām, ar Savienības 
tiesību aktu ir noteikta par obligātu, to 
piemēro gadījumos, kad aprites cikla 
izmaksas ir ietvertas 76. panta 1. punktā 
minētajos līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijos.

Or. en

Pamatojums

Ir izšķirīgi svarīgi kopējo metodi aprites cikla izmaksu aprēķināšanai pieņemt ar Savienības 
tiesību aktu un ļaut Komisijai atjaunināt tikai XV pielikumu. Ņemot vērā 67. panta 3. punkta 
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otrās daļas redakciju, ir skaidri jāsaprot, ka ar to Komisijai tiek piešķirtas tikai pilnvaras 
pieņemt tādus deleģētos aktus, kuru mērķis ir XV pielikuma atjaunināšana. Komisija to 
nekādos apstākļos nevar izmantot kā pamatu, lai pieņemtu deleģētos aktus, ar ko jebkādu 
aprites cikla metodiku nosaka par obligātu.

Grozījums Nr. 769
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādu tiesību aktu un deleģēto aktu 
saraksts ir ietverts XV pielikumā. Saskaņā 
ar 98. pantu Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz šā 
saraksta atjaunināšanu, ja minētie 
grozījumi ir vajadzīgi saistībā ar jauna 
tiesību akta pieņemšanu vai šādu tiesību 
aktu atcelšanu vai grozīšanu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nebūtu samērīgi šajā direktīvā paredzēt sīki izstrādātus noteikumus par aprites cikla izmaksu 
aprēķināšanas metodiku, ja aprites cikla izmaksu aprēķināšana, kā prasīts iepriekš, ietver 
tikai iekšējās izmaksas līdz ar iegādes brīdi. Tā kā iekšējās izmaksas var noteikti relatīvi 
viegli, izmantojot faktiskos datus, līgumslēdzējām iestādēm jāuztic pašu metodikas (kas 
joprojām jāpublicē) izmantošana.

Grozījums Nr. 770
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādu tiesību aktu un deleģēto aktu saraksts 
ir ietverts XV pielikumā. Saskaņā ar 
98. pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus attiecībā uz šā saraksta 
atjaunināšanu, ja minētie grozījumi ir 

Šādu tiesību aktu saraksts ir ietverts 
XV pielikumā. Saskaņā ar 98. pantu 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus attiecībā uz šā saraksta 
atjaunināšanu, ja minētie grozījumi ir 
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vajadzīgi saistībā ar jauna tiesību akta 
pieņemšanu vai šādu tiesību aktu atcelšanu 
vai grozīšanu.

vajadzīgi saistībā ar jauna tiesību akta 
pieņemšanu vai šādu tiesību aktu atcelšanu 
vai grozīšanu.

Or. en

Pamatojums

Ir izšķirīgi svarīgi kopējo metodi aprites cikla izmaksu aprēķināšanai pieņemt ar Savienības 
tiesību aktu un ļaut Komisijai atjaunināt tikai XV pielikumu. Ņemot vērā 67. panta 3. punkta 
otrās daļas redakciju, ir skaidri jāsaprot, ka ar to Komisijai tiek piešķirtas tikai pilnvaras 
pieņemt tādus deleģētos aktus, kuru mērķis ir XV pielikuma atjaunināšana. Komisija to 
nekādos apstākļos nevar izmantot kā pamatu, lai pieņemtu deleģētos aktus, ar ko jebkādu 
aprites cikla metodiku nosaka par obligātu.

Grozījums Nr. 771
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
78. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piešķiršanas ierobežojumi Atteikums piešķirt līguma slēgšanas 
tiesības

Or. fr

Grozījums Nr. 772
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
78. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēji neslēdz līgumu ar izraudzīto 
pretendentu, ja ir atbilstība kādam no šiem 
nosacījumiem:

Līgumslēdzējiem ir tiesības neturpināt 
iepirkuma procedūru. Lēmums par 
atteikšanos piešķirt līguma slēgšanas 
tiesības ir argumentēts, un par to paziņo 
visiem kandidātiem un pretendentiem.
Līgumslēdzēji neslēdz līgumu ar izraudzīto 
pretendentu, ja ir atbilstība kādam no šiem 
nosacījumiem:
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Or. fr

Grozījums Nr. 773
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
78.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

78.a pants
Nepamatoti lēti piedāvājumi

1. Ja par konkrētu līgumu ir nesamērīgi 
lēti preču, būvdarbu vai pakalpojumu 
piedāvājumi, līgumslēdzējs, pirms tas 
drīkst noraidīt minētos piedāvājumus, 
pieprasa sniegt rakstiski sīku informāciju 
par piedāvājuma elementiem, ko tas 
uzskata par būtiskiem. Šāda informācija 
var jo īpaši attiekties uz:
a) to, kādā veidā būvniecības metodes, 
ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas 
procesā panāk ietaupījumus;
b) izraudzītajiem tehniskajiem 
risinājumiem un/vai īpaši izdevīgajiem 
būvdarbu veikšanas, preču piegādes vai 
pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, kas 
ir pieejami pretendentam;
c) pretendenta piedāvāto būvdarbu, 
piegāžu vai pakalpojumu oriģinalitāti;
d) pretendenta atbilstību darba 
aizsardzības un darba apstākļu 
noteikumiem, kas ir spēkā vietā, kur 
jāveic būvdarbi, jāpiegādā preces vai 
jāsniedz pakalpojumi;
e) pretendenta iespējām saņemt valsts 
atbalstu.
2. Līgumslēdzēja iestāde pārbauda 
minētos elementus, apspriežoties ar 
pretendentu un ņemot vērā sniegtos 
pierādījumus.
3. Līgumslēdzēja iestāde var šādus 
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paskaidrojumus pieprasīt arī, ja 
piedāvājumi ir nepamatoti lēti citu 
iemeslu dēļ.
4. Ja līgumslēdzēja iestāde konstatē, ka 
piedāvājums ir nesamērīgi lēts tādēļ, ka 
pretendents ir saņēmis valsts atbalstu, 
piedāvājumu var noraidīt, pamatojoties 
tikai uz minēto iemeslu, pēc pārrunām ar 
pretendentu, ja tas līgumslēdzējas iestādes 
noteiktā pietiekamā termiņā nevar 
pierādīt, ka attiecīgais atbalsts piešķirts 
likumīgi. Ja līgumslēdzēja iestāde noraida 
piedāvājumu minētajos apstākļos, tā par 
to informē Komisiju.

Or. en

Pamatojums

Tas ir 57. pants no pašreizējās Direktīvas 2004/17/EK — nav vajadzības to grozīt.

Grozījums Nr. 774
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
78.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

78.b pants
Konkursi, kas ietver trešo valstu izcelsmes 

produktus
1. Ja vien nav citu juridisku noteikumu, 
šo pantu piemēro konkursiem, kas ietver 
to trešo valstu izcelsmes produktus, ar 
kurām Savienība nav noslēgusi ne 
daudzpusēju, ne divpusēju nolīgumu, ar 
ko nodrošina salīdzināmu un efektīvu 
Savienības uzņēmumu piekļuvi šo trešo 
valstu tirgiem. Tas neskar Savienības vai 
tās dalībvalstu pienākumus attiecībā uz 
trešām valstīm.
2. Ikvienu piegādes līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanai iesniegtu 
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piedāvājumu var noraidīt, ja trešo valstu 
izcelsmes produktu īpatsvars, kas noteikts 
saskaņā ar Padomes 1992. gada 
12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2913/92 
par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, ir 
lielāks nekā 50 % no to produktu 
kopvērtības, par kuriem notiek konkurss.
Šajā pantā telekomunikāciju tīkla 
aprīkojumā izmantoto programmatūru 
uzskata par produktu.
3. Saskaņā ar otro daļu, ja divi vai vairāki 
piedāvājumi ir līdzvērtīgi, ņemot vērā 
72. pantā noteiktos līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritērijus, priekšroku 
dod piedāvājumiem, ko nevar noraidīt 
saskaņā ar 2. punktu. Šajā pantā attiecīgo 
piedāvājumu cenas uzskata par 
līdzvērtīgām, ja cenu starpība nav lielāka 
par 3 %.
Piedāvājumam tomēr nedod priekšroku 
saskaņā ar pirmo daļu, ja to pieņemot, 
līgumslēdzējai iestādei ir saistošs 
pienākums iegādāties aprīkojumu, kura 
tehniskie parametri atšķiras no jau 
izmantotā aprīkojuma parametriem, 
tādējādi radot nesaderību, tehniskas 
grūtības ekspluatācijā un apkopē vai arī 
nesamērīgas izmaksas.
4. Šajā pantā tās trešās valstis, uz kurām 
ar Padomes lēmumu ir attiecinātas šīs 
direktīvas noteikumu priekšrocības, 
saskaņā ar 1. punktu neņem vērā, nosakot 
2. punktā minēto trešo valstu izcelsmes 
produktu īpatsvaru.
5. Komisija, sākot no pirmā gada otrās 
puses pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā, 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei gada ziņojumu par 
panākumiem, kas gūti daudzpusējās vai 
divpusējās sarunās par Savienības 
uzņēmumu piekļuvi trešo valstu tirgiem 
jomās, uz kurām attiecas šī direktīva, par 
visiem rezultātiem, kas gūti šādās 
sarunās, un visu noslēgto nolīgumu 
praktisko īstenošanu. Ņemot vērā 
notikumu attīstību, Eiropas Parlaments 
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un Padome saskaņā ar parasto 
likumdošanas procedūru var grozīt šā 
panta noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Kamēr nav pieņemti jauni noteikumi, ir pamatoti un nepieciešams ievērot spēkā esošo 
regulējumu.

Grozījums Nr. 775
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
78.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

78.c pants
Attiecības ar trešām valstīm saistībā ar 

būvdarbu, piegāžu un pakalpojumu 
līgumiem

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

Or. en
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Pamatojums

Kamēr nav pieņemti jauni noteikumi, ir pamatoti un nepieciešams ievērot spēkā esošo 
regulējumu.

Grozījums Nr. 776
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
79. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

79. pants svītrots
Nepamatoti lēti piedāvājumi

1. Līgumslēdzējs pieprasa ekonomikas 
dalībniekiem paskaidrot piemēroto cenu 
vai izmaksas, ja ir izpildīti visi turpmāk 
minētie nosacījumi:
a) pieprasītā cena vai izmaksas ir par 
vairāk nekā 50 % zemākas nekā pārējo 
piedāvājumu vidējā cena vai izmaksas;
b) pieprasītā cena vai izmaksas ir par 
vairāk nekā 20 % zemākas nekā otrā 
lētākā piedāvājuma cena vai izmaksas;
c) ir iesniegti vismaz pieci piedāvājumi.
2. Līgumslēdzēji var šādus 
paskaidrojumus pieprasīt arī, ja 
piedāvājumi šķiet nepamatoti lēti citu 
iemeslu dēļ.
3. Šā panta 1. un 2. punktā minētie 
paskaidrojumi var it sevišķi attiekties uz:
a) to, kādā veidā būvniecības, ražošanas 
vai pakalpojumu sniegšanas procesā 
panāk ietaupījumus;
b) izraudzītajiem tehniskajiem 
risinājumiem vai kādiem īpaši izdevīgiem 
būvdarbu veikšanas vai preču piegādes, 
vai pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, 
kas ir pieejami pretendentam;
c) pretendenta piedāvāto būvdarbu, 
piegāžu vai pakalpojumu oriģinalitāti;
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d) vismaz līdzvērtīgu atbilstību Savienības 
tiesību aktos noteiktajām saistībām 
sociālo un darba tiesību jomā vai vides 
tiesību aktu jomā, vai starptautisko 
sociālo un vides tiesību noteikumu jomā, 
kā uzskaitīts XIV pielikumā, vai, ja tādi 
netiek piemēroti, citiem noteikumiem, kas 
nodrošina līdzvērtīgu aizsardzību;
e) pretendenta iespējām saņemt valsts 
atbalstu.
4. Līgumslēdzējs pārbauda sniegto 
informāciju, apspriežoties ar pretendentu.
Tas var noraidīt piedāvājumu tikai tad, ja 
liecības nepamato zemo cenas vai izmaksu 
līmeni, ņemot vērā 3. punktā minētos 
elementus.
Līgumslēdzēji noraida piedāvājumu, ja ir 
konstatējuši, ka piedāvājums ir 
nepamatoti lēts, jo neatbilst Savienības 
tiesību aktos noteiktajām saistībām 
sociālo un darba tiesību jomā vai vides 
jomā, vai starptautisko sociālo un vides 
tiesību noteikumiem, kā uzskaitīts 
XIV pielikumā.
5. Ja līgumslēdzējs konstatē, ka 
piedāvājums ir nepamatoti lēts, jo 
pretendents ir saņēmis valsts atbalstu, 
piedāvājumu šā iemesla dēļ var noraidīt 
tikai pēc apspriešanās ar pretendentu, ja 
pretendents nevar līgumslēdzēja noteiktā 
saprātīgā termiņā pierādīt, ka attiecīgais 
atbalsts bija saderīgs ar iekšējo tirgu 
Līguma 107. panta nozīmē. Ja 
līgumslēdzējs noraida piedāvājumu 
minēto apstākļu dēļ, tas par to informē 
Komisiju.
6. Saskaņā ar 97. pantu dalībvalstis citām 
dalībvalstīm pēc pieprasījuma nodrošina 
visu informāciju, kas saistīta ar liecībām 
un dokumentiem, kuri iesniegti attiecībā 
uz 3. punktā uzskaitītajiem datiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 777
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
79. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. de

Pamatojums

Šobrīd spēkā esošās direktīvas teksta atjaunošana.

Grozījums Nr. 778
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
79. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Līgumslēdzējs pieprasa ekonomikas 
dalībniekiem paskaidrot piemēroto cenu 
vai izmaksas, ja ir izpildīts vismaz viens no
turpmāk minētajiem nosacījumiem:

Or. en

Pamatojums

Šķiet, nav pamatoti pieprasīt visu nosacījumu izpildi, lai noteiktu, ka cena ir nepamatoti 
zema. Lai cena būtu nepamatoti zema, bieži pietiek ar vienu no minētajām situācijām.



AM\909614LV.doc 23/174 PE492.870v02-00

LV

Grozījums Nr. 779
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
79. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Līgumslēdzējs pieprasa ekonomikas 
dalībniekiem paskaidrot piemēroto cenu 
vai izmaksas, ja ir iesniegti vismaz pieci 
piedāvājumi un šādos gadījumos:

Or. it

Grozījums Nr. 780
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 781
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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



PE492.870v02-00 24/174 AM\909614LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 782
Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 783
Raffaele Baldassarre

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 784
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) piedāvājumā norādītā cena vai 
izmaksas ir vismaz par 40 % zemākas 
nekā cena vai izmaksas, ko ar pienācīgu 
rūpību aprēķinājusi līgumslēdzēja iestāde, 
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ņemot vērā attiecīgos nodokļus;

Or. en

Pamatojums

Šķiet, pamatoti arī šādā papildu gadījumā uzskatīt, ka cena ir nepamatoti zema.

Grozījums Nr. 785
Raffaele Baldassarre

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 786
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 787
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 788
Barbara Weiler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) aprēķinātā cena ir zemāka par 
atsevišķajās dalībvalstīs saskaņā ar tiesību 
aktu vai tarifa likmi noteikto minimālo 
algu, ietverot piemaksas un sociālās 
apdrošināšanas iemaksas;

Or. de

Grozījums Nr. 789
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ir iesniegti vismaz pieci piedāvājumi. svītrots

Or. en

Pamatojums

Nešķiet pamatoti pieprasīt, ka jābūt iesniegtiem pieciem piedāvājumiem, lai noteiktu, ka cena 
ir nepamatoti zema.
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Grozījums Nr. 790
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. fr

Grozījums Nr. 791
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
79. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Līgumslēdzēji var arī pieprasīt
paskaidrojumus par piedāvājumā norādīto 
cenu vai izmaksām, ja izpildīti nosacījumi, 
kas nav minēti 1. punktā, piemēram, ja 
piedāvājumā norādītā cena vai izmaksas 
ir būtiski zemākas kā citos piedāvājumos 
norādītas cenas vai izmaksas vai 
līgumslēdzējas iestādes aprēķinātā cena 
vai izmaksas ir ļoti augstas, un ja ir 
varbūtība, ka norādītā cena vai izmaksas 
ir nepamatoti zemas.

Or. en

Pamatojums

Šķiet, ir pamatoti ļaut līgumslēdzējām iestādēm prasīt paskaidrojumus, lai noteiktu, vai cena 
nav nepamatoti zema, arī tādās situācijās, kas nav paredzētas 1. punktā. Turklāt ieteicams 
sniegt dažus šādu papildu gadījumu piemērus.

Grozījums Nr. 792
Barbara Weiler
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Direktīvas priekšlikums
79. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Līgumslēdzēju pienākums ir šādus 
paskaidrojumus pieprasīt arī, ja 
piedāvājumi šķiet nepamatoti lēti citu 
iemeslu dēļ.

Or. de

Grozījums Nr. 793
Pablo Arias Echeverría

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Līgumslēdzējas iestādes ņem vērā 
darba tiesību aktu izpildi attiecībā uz 
pakalpojumu piedāvājumiem, kuros ir 
darbinieku subrogācija un kuri ir 
paredzēti tādu ekonomikas nozaru 
uzņēmumiem, kurus uzskata par 
darbietilpīgiem un ar mazu kopējo 
vērtību, ņemot vērā visus neparastos vai 
nesamērīgos piedāvājumus, kuros 
piedāvājuma cena ir mazāka par darba 
izmaksām vai izmaksām, kas raksturīgas 
koplīgumos noteiktajām, vai minimālajām 
izmaksām, kuras attiecīgā gadījumā 
paredzētas darba likumā.

Or. es

Grozījums Nr. 794
Peter Simon

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

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

3. Ja konkrēta līguma gadījumā 
piedāvājums, šķiet, ir nepamatoti lēts 
salīdzinājumā ar precēm, būvdarbiem vai 
pakalpojumiem, tad līgumslēdzēja iestāde 
pirms iespējamas šā piedāvājuma 
noraidīšanas rakstveidā pieprasa sīkāku 
informāciju par piedāvājuma elementiem, 
ko tā uzskata par būtiskiem.
Attiecīgie paskaidrojumi var it sevišķi 
attiekties uz:

Or. de

Pamatojums

Šobrīd spēkā esošās direktīvas teksta atjaunošana.

Grozījums Nr. 795
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Šobrīd spēkā esošās direktīvas teksta atjaunošana.

Grozījums Nr. 796
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann
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Direktīvas priekšlikums
79. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 797
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) pretendenta atbilstību darba 
aizsardzības un darba apstākļu 
noteikumiem, kas ir spēkā vietā, kurā 
jāveic būvdarbi, jāpiegādā preces vai 
jāsniedz pakalpojumi;

Or. de

Pamatojums

Šobrīd spēkā esošās direktīvas teksta atjaunošana.

Grozījums Nr. 798
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Direktīvas priekšlikums
79. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) vismaz līdzvērtīgu atbilstību Savienības 
tiesību aktos noteiktajām saistībām sociālo 
un darba tiesību jomā vai vides tiesību aktu 
jomā vai pienākumiem attiecībā uz darba 
apstākļiem piegādes ķēdē, kas paredzēti to 
valstu darba tiesību aktos un noteikumos, 
kurās notiek ražošanas procesi, un 
starptautiskajās konvencijās, kā uzskaitīts 
XIV pielikumā, atkarībā no tā, kas ir 
izdevīgāk darba ņēmējiem. Šie noteikumi 
ietver:
i) noteikumus, kas paredzēti astoņās SDO 
pamatkonvencijās (biedrošanās brīvība un 
koplīguma slēgšana, piespiedu darbs, 
diskriminācija attiecībā uz nodarbinātību 
un profesijām, bērnu darbs);
ii) noteikumus par darba drošību un 
veselības aizsardzību;
iii) noteikumus par darba laiku;
iv) noteikumus par algām;
v) noteikumus par sociālo 
nodrošinājumu;

Or. en

Grozījums Nr. 799
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) vismaz līdzvērtīgu atbilstību Savienības 
tiesību aktos noteiktajām saistībām
sociālo un darba tiesību jomā vai vides 
tiesību aktu jomā, vai starptautisko 
sociālo un vides tiesību noteikumu jomā, 
kā uzskaitīts XIV pielikumā, vai, ja tādi 

d) atbilstību Savienības tiesību aktos 
noteiktajām saistībām vides tiesību jomā 
vai saistībām, kas attiecas uz sociālajiem 
un nodarbinātības nosacījumiem, 
piemēram, veselības aizsardzību un darba 
drošību, sociālo nodrošinājumu un darba 
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netiek piemēroti, citiem noteikumiem, kas 
nodrošina līdzvērtīgu aizsardzību;

apstākļiem, kā noteikts ES un valstu 
normatīvajos un administratīvajos aktos, 
šķīrējtiesas nolēmumos, koplīgumos un 
līgumos, kā arī XIV pielikumā minētajos 
starptautisko darba tiesību noteikumos, 
kurus piemēro attiecīgo būvdarbu, 
pakalpojumu vai piegāžu veikšanas vietā
(minētie pienākumi attiecas arī uz 
pārrobežu gadījumiem, kad vienas 
dalībvalsts darba ņēmēji sniedz 
pakalpojumus citā dalībvalstī), vai, ja tādi 
netiek piemēroti, citiem noteikumiem, kas 
nodrošina līdzvērtīgu aizsardzību;

Or. de

Grozījums Nr. 800
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
79. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Līgumslēdzējs pārbauda sniegto 
informāciju, apspriežoties ar pretendentu.

svītrots

Tas var noraidīt piedāvājumu tikai tad, ja 
liecības nepamato zemo cenas vai izmaksu 
līmeni, ņemot vērā 3. punktā minētos 
elementus.
Līgumslēdzēji noraida piedāvājumu, ja ir 
konstatējuši, ka piedāvājums ir
nepamatoti lēts, jo neatbilst Savienības 
tiesību aktos noteiktajām saistībām 
sociālo un darba tiesību jomā vai vides 
jomā, vai starptautisko sociālo un vides 
tiesību noteikumiem, kā uzskaitīts 
XIV pielikumā.

Or. de

Pamatojums

Šobrīd spēkā esošās direktīvas teksta atjaunošana.
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Grozījums Nr. 801
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 802
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Līgumslēdzēji noraida piedāvājumu, ja ir 
konstatējuši, ka piedāvājums ir nepamatoti 
lēts, jo piedāvājumā norādītā cena vai 
izmaksas nesedz publiskajā līgumā 
noteiktā produkta ražošanas izmaksas, 
pakalpojumu sniegšanas izmaksas vai 
būvdarbu izpildes izmaksas, ņemot vērā 
ekonomikas apstākļus, un jo īpaši ja tas
neatbilst Savienības tiesību aktos 
noteiktajām saistībām sociālo un darba 
tiesību jomā vai vides jomā, vai 
starptautisko sociālo un vides tiesību 
noteikumiem, kā uzskaitīts XIV pielikumā.

Or. en
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Pamatojums

Tiesiskās noteiktības dēļ līgumslēdzējām iestādēm būtu jānosaka pienākums noraidīt 
piedāvājumu, ja tās konstatējušas, ka piedāvājumā norādītā cena nesedz ekonomikas 
dalībnieka izmaksas. Jāuzsver, ka nepamatoti lēti piedāvājumi — jo īpaši tie, kas nenodrošina 
publiskajā līgumā noteikto produktu ražošanas, pakalpojumu sniegšanas vai būvdarbu 
izpildes izmaksu atgūšanu, — ir viens no galvenajiem faktoriem, kas var apdraudēt publisko 
līgumu izpildi, tādējādi kaitējot sabiedrības interesēm.

Grozījums Nr. 803
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Līgumslēdzēji noraida piedāvājumu, ja ir 
konstatējuši, ka piedāvājums ir nepamatoti 
lēts, jo neatbilst Savienības tiesību aktos 
noteiktajām saistībām sociālo un darba 
tiesību jomā vai vides jomā vai
pienākumiem attiecībā uz darba 
apstākļiem piegādes ķēdē, kas paredzēti to 
valstu darba tiesību aktos un noteikumos, 
kurās notiek ražošanas procesi, un 
starptautiskajās konvencijās, kā uzskaitīts 
XIV pielikumā, atkarībā no tā, kas ir 
izdevīgāk darba ņēmējiem.
Šie noteikumi ietver:
a) noteikumus, kas paredzēti astoņās SDO 
pamatkonvencijās (biedrošanās brīvība un 
koplīguma slēgšana, piespiedu darbs, 
diskriminācija attiecībā uz nodarbinātību
un profesijām, bērnu darbs);
b) noteikumus par darba drošību un 
veselības aizsardzību;
c) noteikumus par darba laiku;
d) noteikumus par algām;
e) noteikumus par sociālo nodrošinājumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 804
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
79. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Ja līgumslēdzējs konstatē, ka 
piedāvājums ir nesamērīgi lēts tādēļ, ka 
pretendents ir saņēmis valsts atbalstu, 
piedāvājumu var noraidīt, pamatojoties 
tikai uz minēto iemeslu, pēc pārrunām ar 
pretendentu, ja tas līgumslēdzēja noteiktā 
pietiekamā termiņā nevar pierādīt, ka 
attiecīgais atbalsts piešķirts likumīgi. Ja 
līgumslēdzējs noraida piedāvājumu minēto 
apstākļu dēļ, tas par to informē Komisiju.

Or. de

Pamatojums

Šobrīd spēkā esošās direktīvas teksta atjaunošana.

Grozījums Nr. 805
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
79. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Pretendentiem kopā ar piedāvājumu ir 
jāiesniedz apliecinājums, ka tie par šo 
piedāvājumu nesaņem valsts atbalstu, kas 
būtu pretrunā Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 107. pantam, vai kas 
būtu pretrunā Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 107. pantam, ja šo 
atbalstu piešķīrusī valsts ir Eiropas 
Savienības dalībvalsts, un pēc 
līgumslēdzēja pieprasījuma ir jāiesniedz 
visi attiecīgie pierādījumi.
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Ja līgumslēdzējs konstatē, ka piedāvājums 
ir nepamatoti lēts, jo pretendents ir saņēmis 
valsts atbalstu, piedāvājumu šā iemesla dēļ 
var noraidīt tikai pēc apspriešanās ar 
pretendentu, ja pretendents nevar 
līgumslēdzēja noteiktā saprātīgā termiņā 
pierādīt, ka attiecīgais atbalsts bija saderīgs 
ar iekšējo tirgu Līguma 107. panta nozīmē. 
Ja līgumslēdzējs noraida piedāvājumu 
minēto apstākļu dēļ, tas par to informē 
Komisiju.
Ja tiek konstatēts, ka izvēlētais 
piedāvājums ir nelikumīgi saņēmis valsts 
atbalstu, piedāvājuma konkursa procedūra 
tiek anulēta.

Or. fr

Pamatojums

Tā kā ES uzņēmumiem aizvien vairāk nākas konkurēt ar trešo valstu uzņēmumiem, kas saņem 
ievērojamu valsts atbalstu, ir svarīgi radīt līdzvērtīgus konkurences noteikumus visiem 
Eiropas Savienībā iesniegtajiem piedāvājumiem un paredzēt noteikumu, ka līgumslēdzējam ir 
jānoraida piedāvājums, kas ir saņēmis ar Līgumu nesaderīgu valsts atbalstu.

Grozījums Nr. 806
Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Līgumslēdzējas iestādes automātiski 
izslēdz piedāvājumus, kuru cena ir par 
vairāk kā 50 % zemāka nekā visu 
iesniegto piedāvājumu vidējā cena.

Or. it

Grozījums Nr. 807
Peter Simon
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Direktīvas priekšlikums
79. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Saskaņā ar 97. pantu dalībvalstis citām 
dalībvalstīm pēc pieprasījuma nodrošina 
visu informāciju, kas saistīta ar liecībām 
un dokumentiem, kuri iesniegti attiecībā 
uz 3. punktā uzskaitītajiem datiem.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Šobrīd spēkā esošās direktīvas teksta atjaunošana.

Grozījums Nr. 808
Malcolm Harbour

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ja līgumslēdzējas iestādes pēc 
pretendenta paskaidrojumu pārbaudes 
plāno pieņemt nepamatoti lētu 
piedāvājumu par piegādēm un/vai 
pakalpojumiem, kuru izcelsmes valsts ir 
ārpus Savienības, un ja nesegto piegāžu 
un vai pakalpojumu vērtība pārsniedz 
50 % no piedāvājumā paredzēto piegāžu 
vai pakalpojumu kopējās vērtības, tie 
saskaņā ar 37.a pantu par to rakstiski 
informē citus pretendentus, norādot 
iemeslus, kādēļ pieprasītā cena vai 
izmaksas šķiet nepamatoti zemas.
Līgumslēdzēja iestāde var paturēt jebkuru 
informāciju, ja tās izpaušana kavētu 
tiesību aizsardzību vai citādi būtu 
pretrunā sabiedrības interesēm, kaitētu 
valsts vai privātā sektora ekonomikas 
dalībnieku leģitīmajām komerciālajām 
interesēm vai varētu traucēt godīgai 
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konkurencei starp tiem.

Or. en

Grozījums Nr. 809
Frank Engel, Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
79.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

79.a pants
Konkursi, kas ietver trešo valstu izcelsmes 

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

Or. en

Pamatojums

Kamēr regula [COD 2012/0060] nav stājusies spēkā, piemēro Direktīvas 2004/17/EK 
līdzšinējo 58. pantu, lai izvairītos no juridiskām nepilnībām.

Grozījums Nr. 810
Sergio Gaetano Cofferati

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

79.a pants
Konkursi, kas ietver trešo valstu izcelsmes 

produktus
1. Šo pantu piemēro konkursiem, kas 
ietver to trešo valstu izcelsmes produktus, 
ar kurām Savienība nav noslēgusi ne 
daudzpusēju, ne divpusēju nolīgumu, ar 
ko nodrošina salīdzināmu un efektīvu 
Savienības uzņēmumu piekļuvi šo trešo 
valstu tirgiem. Tas neskar Savienības vai 
tās dalībvalstu pienākumus attiecībā uz 
trešām valstīm.
2. Līgumslēdzējas iestādes var pieprasīt 
konkursa dalībniekiem sniegt informāciju 
par konkursā ietverto preču un 
pakalpojumu izcelsmi un to vērtību.
Jebkurš konkursa dalībnieks, kas 
iesniedzis pieteikumu saņemt piegādes 
līgumu, kurā trešo valstu izcelsmes 
produktu vērtība, kā noteikts saskaņā ar 
Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulu 
(EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas 
kodeksa izveidi, par 50 % pārsniedz 
konkursā ietverto produktu vai 
pakalpojumu kopējo vērtību, var tikt 
noraidīts ar šādiem nosacījumiem.
3. Pēc līgumslēdzēju pieprasījuma 
Komisija novērtē, vai apstiprināt to 
līgumu, kuru prognozētā vērtība bez 
pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ir 
EUR 5 000 000 vai lielāka, izslēgšanu no 
procedūrām tajos līgumu piešķiršanas 
konkursos, kas ietver produktus vai 
pakalpojumus, kuri nav Savienības 
izcelsmes, ja tās valsts, ar kuru Savienība 
nav noslēgusi starptautisku nolīgumu 
valsts iepirkumu jomā, tostarp nav 
uzņēmusies tirgus piekļuves saistības, vai 
tās valsts, ar kuru Savienība ir noslēgusi 
šādu nolīgumu, bet attiecībā uz 
konkrētām precēm vai pakalpojumiem šis
nolīgums neattiecas, izcelsmes preču vai 
pakalpojumu vērtība par 50 % pārsniedz 
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konkursā ietverto preču vai pakalpojumu 
kopējo vērtību.
4. Šā panta 3. punktā minētajiem 
līgumiem Komisija pieņem īstenošanas 
aktu attiecībā uz plānotās izslēgšanas 
apstiprināšanu. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru.
5. Pieņemot īstenošanas aktus saskaņā ar 
šā panta 4. punktu, Komisija apstiprina 
plānoto izslēgšanu šādos gadījumos:
a) ja starptautiskajā nolīgumā par tirgus 
piekļuvi valsts iepirkuma jomā starp 
Savienību un preču un/vai pakalpojumu 
izcelsmes valsti attiecībā uz tām precēm 
un/vai pakalpojumiem, kurus plānots 
izslēgt, Savienībai ir ekskluzīva tirgus 
piekļuve;
b) ja a) apakšpunktā minētais nolīgums 
nav noslēgts un trešā valsts saglabā
ierobežojošus iepirkumu pasākumus, kas 
nedod abpusēju ieguvumu jaunajā tirgū 
starp Savienību un attiecīgo trešo valsti.
Šā panta b) apakšpunktā par abpusēja 
ieguvuma trūkumu uzskata gadījumu, kad 
ierobežojošie iepirkumu pasākumi būtiski 
un pastāvīgi diskriminē Savienības 
ekonomikas dalībniekus, preces un 
pakalpojumus.
Pieņemot īstenošanas aktus saskaņā ar 
6. punktu, Komisija neapstiprina plānoto 
izslēgšanu, ja tā varētu pārkāpt tirgus 
piekļuves saistības, kas Savienībai 
piešķirtas saskaņā ar noslēgtajiem 
starptautiskajiem nolīgumiem.
6. Novērtējot, vai ir abpusēja izdevīguma 
trūkums, Komisija pārbauda šādus 
aspektus:
a) kādā ziņā valsts tiesību akti attiecībā uz 
valsts iepirkumu attiecīgajā valstī 
nodrošina pārredzamību saskaņā ar 
starptautiskajiem standartiem valsts 
iepirkuma jomā un novērš jebkādu 
diskrimināciju pret Savienības precēm, 
pakalpojumiem un ekonomikas 
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dalībniekiem;
b) kādā ziņā valsts iestādes un/vai 
individuālas iepircējas struktūras saglabā 
vai izveido diskriminējošas prakses pret 
Savienības precēm, pakalpojumiem un 
ekonomikas dalībniekiem.
7. Ar ekonomikas dalībnieku noslēgtos 
līgumus, kas pārkāpj Komisijas 
īstenošanas aktus, kuri pieņemti saskaņā 
ar 4. punktu par plānoto izslēgšanu, par 
ko paziņojušas līgumslēdzējas iestādes, 
uzskata par spēkā neesošiem Direktīvas 
2007/66/EK izpratnē.

Or. en

Grozījums Nr. 811
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
79.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

79.a pants
Piedāvājumi, kas attiecas uz trešo valstu 

izcelsmes produktiem
1. Šis pants attiecas uz piedāvājumiem, 
kas attiecas uz tādu trešo valstu izcelsmes 
produktiem vai pakalpojumiem, ar kurām 
Savienība nav noslēgusi ne daudzpusējus, 
ne divpusējus nolīgumus, kas nodrošina 
Eiropas Savienības uzņēmumiem 
salīdzināmu un efektīvu piekļuvi minēto 
trešo valstu tirgiem. Tas attiecas arī uz 
piedāvājumiem saistībā ar trešo valstu 
izcelsmes produktiem vai pakalpojumiem, 
kuriem saskaņā ar Savienības 
noslēgtajiem starptautiskiem nolīgumiem 
par publisko iepirkumu (divpusējie brīvās 
tirdzniecības nolīgumi vai daudzpusējais 
nolīgums par valsts iepirkumu) tiek 
piemērots nosacījums par piekļuvi 
Eiropas tirgum. Šā panta noteikumi 
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neskar Savienības vai tās dalībvalstu 
saistības attiecībā pret minētajām trešām 
valstīm.
2. Līgumslēdzējas iestādes pieprasa, lai 
pretendenti iesniedz informāciju par viņu 
piedāvājumā minēto preču un 
pakalpojumu izcelsmi, kā arī to vērtību.
Kā sākotnējs pierādījums tiek pieņemts 
godprātīgs apliecinājums. Līgumslēdzējas 
iestādes jebkurā procedūras brīdī var 
pieprasīt iesniegt daļu no prasītajiem 
dokumentiem vai visu dokumentāciju.
Jebkuru piedāvājumu, kas iesniegts ar 
mērķi iegūt piegāžu līguma slēgšanas 
tiesības, var noraidīt, ja to trešo valstu 
izcelsmes produktu vērtība, kuru 
īpatsvaru nosaka saskaņā ar Padomes 
1992. gada 12. oktobra Regulu (EEK) 
Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa 
izveidi, ir lielāka par pusi no kopējās to 
produktu vai pakalpojumu vērtības, kas 
ietverti minētajā piedāvājumā. Šajā pantā 
programmatūru, ko izmanto 
telekomunikāciju tīkla iekārtās, uzskata 
par produktu.
3. Saskaņā ar otro daļu, ja divi vai vairāki 
piedāvājumi ir līdzvērtīgi, ņemot vērā 
76. pantā noteiktos līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritērijus, priekšroku 
dod piedāvājumam, ko nevar noraidīt 
saskaņā ar 2. punktu. Šajā pantā attiecīgo 
piedāvājumu summa tiek uzskatīta par 
līdzvērtīgu, ja cenu starpība nav lielāka 
par 3 %.
Tomēr nevienam piedāvājumam netiks 
piešķirta priekšroka salīdzinājumā ar citu 
saskaņā ar pirmo daļu, ja, to pieņemot, 
līgumslēdzējai iestādei ir saistošs 
pienākums iegādāties iekārtu, kuras 
tehniskie parametri atšķiras no 
izmantotās iekārtas parametriem, tādējādi 
radot nesaderību vai tehniskas grūtības 
ekspluatācijā un apkopē, vai nesamērīgas 
izmaksas.
4. Šajā pantā tās trešās valstis, uz kurām 
ar Padomes lēmumu ir attiecinātas šīs 
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direktīvas noteikumu priekšrocības, 
saskaņā ar 1. punktu neņem vērā, nosakot 
2. punktā minēto trešo valstu izcelsmes 
produktu un pakalpojumu īpatsvaru.
5. Komisija, sākot no pirmā gada otrā 
pusgada pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā, 
katru gadu sagatavo ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei par 
panākumiem, kas gūti daudzpusējās vai 
divpusējās sarunās par Kopienas 
uzņēmumu piekļuvi trešo valstu tirgiem 
nozarēs, uz kurām attiecas šī direktīva, 
par visiem rezultātiem, kas gūti šādās 
sarunās, kā arī par noslēgto nolīgumu 
faktisko īstenošanu.
Eiropas Parlaments un Padome saskaņā 
ar parasto likumdošanas procedūru, 
ņemot vērā gūtos rezultātus, var izdarīt 
grozījumus šā panta noteikumos.

Or. fr

Pamatojums

Pārejas periodā, kamēr tiks pieņemta regula par savstarpīgumu, ir jāsaglabā pašreizējie 
publiskā iepirkuma tiesību aktu noteikumi.

Grozījums Nr. 812
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
79.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

79.a pants
Īpaši zemas cenas piedāvājumi, kuru 

izcelsme nav Savienība
Ja līgumslēdzēja iestāde saskaņā ar 
37.a pantu paredz pieņemt īpaši zemas 
cenas piedāvājumu, kas attiecas uz 
būvdarbiem, piegādēm vai 
pakalpojumiem, kuru izcelsme nav 
Savienība un kuru vērtība par 
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neaptvertajiem būvdarbiem, piegādēm vai 
pakalpojumiem ir lielāka par pusi no 
kopējās to būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu vērtības, kuri ietverti 
piedāvājumā, minētā līgumslēdzēja 
iestāde par to rakstiski informē pārējos 
pretendentus, paskaidrojot, kāpēc 
piedāvātās cenas vai izmaksas ir 
nepamatoti zemas.
Piedāvājums, kura izcelsme ir trešā valsts 
un kas nav saistīts ar starptautisku 
nolīgumu, tiek automātiski noraidīts, ja 
piemērotā cena vai izmaksas ir zemākas 
par vairāk nekā pusi no pārējo 
piedāvājumu vidējām izmaksām.

Or. fr

Grozījums Nr. 813
Frank Engel, Konstantinos Poupakis, Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
79.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

79.b pants
Attiecības ar trešām valstīm saistībā ar 

būvdarbu, piegāžu un pakalpojumu 
līgumiem

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

Or. en

Pamatojums

Kamēr regula [COD 2012/0060] nav stājusies spēkā, piemēro Direktīvas 2004/17/EK 
līdzšinējo 59. pantu, lai izvairītos no juridiskām nepilnībām.

Grozījums Nr. 814
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
79.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

79.b pants
Attiecības ar trešām valstīm būvdarbu, 
piegāžu un pakalpojumu līgumu jomā

1. Dalībvalstis informē Komisiju par 
jebkurām vispārējām praktiskām vai 
juridiskām grūtībām, kas radušās to 
uzņēmumiem, cenšoties iegūt būvdarbu, 
piegāžu un pakalpojumu līgumu 
slēgšanas tiesības trešās valstīs, un par ko 
tie ziņojuši.
2. Komisija regulāri ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par brīvas 
piekļuves radīšanu attiecībā uz būvdarbu, 
piegāžu un pakalpojumu līgumiem trešās 
valstīs un par panākumiem sarunās ar 
šīm valstīm minētajā jautājumā, jo īpaši 
saistībā ar PTO.
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3. Komisija, vēršoties pie attiecīgās trešās 
valsts, cenšas atrisināt situāciju, saistībā 
ar ko tā, pamatojoties uz 2. punktā 
minētajiem ziņojumiem vai citu 
informāciju, konstatē, ka attiecībā uz 
būvdarbu, piegāžu un pakalpojumu 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu trešā 
valsts:
a) nepiešķir Savienības uzņēmumiem 
faktisku piekļuvi, kas līdzvērtīga tai, ko 
Savienība piešķir attiecīgās trešās valsts 
uzņēmumiem;
b) nepiešķir Savienības uzņēmumiem 
valsts režīmu vai tādas pašas konkurences 
iespējas, kādas pieejamas attiecīgās valsts 
uzņēmumiem, vai arī
c) piešķir citu trešo valstu uzņēmumiem 
labvēlīgāku režīmu nekā Savienības 
uzņēmumiem.
4. Dalībvalstis informē Komisiju par 
jebkurām vispārējām praktiskām vai 
juridiskām grūtībām, kas radušās to 
uzņēmumiem, cenšoties iegūt būvdarbu, 
piegāžu un pakalpojumu līgumu 
slēgšanas tiesības trešās valstīs, un par ko 
tie ziņojuši, un kuras radušās tāpēc, ka 
nav ievēroti XIV pielikumā minētie 
starptautiskie noteikumi sociālajā un 
vides jomā.
5. Šā panta 3. un 4. punktā minētajos 
apstākļos Komisija jebkurā brīdī var 
ierosināt, lai Padome nolemj laikposmā, 
kas jānosaka minētajā lēmumā, atlikt vai 
ierobežot būvdarbu, piegāžu un 
pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanu:
a) uzņēmumiem, ko reglamentē attiecīgās 
trešās valsts tiesību akti;
b) uzņēmumiem, kuri saistīti ar 
a) apakšpunktā noteiktajiem 
uzņēmumiem un kuru juridiskā adrese ir 
Savienībā, bet kuriem nav tiešas un 
faktiskas saiknes ar attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiku;
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c) uzņēmumiem, kas iesniedz 
piedāvājumus, kuru priekšmets ir 
attiecīgās trešās valsts izcelsmes būvdarbi, 
piegādes un pakalpojumi.
Padome pēc iespējas ātri pieņem lēmumu 
ar kvalificētu balsu vairākumu.
Komisija var ierosināt minētos 
pasākumus pēc savas iniciatīvas vai pēc 
dalībvalsts pieprasījuma.
6. Šis pants neierobežo Savienības 
saistības attiecībā pret trešām valstīm, ko 
paredz starptautiski nolīgumi par valsts 
iepirkumu, jo īpaši saistībā ar PTO.

Or. fr

Pamatojums

Pārejas periodā, kamēr tiks pieņemta regula par savstarpīgumu, ir jāsaglabā pašreizējie 
publiskā iepirkuma tiesību aktu noteikumi.

Grozījums Nr. 815
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
2. sadaļa – 3. nodaļa – 3. iedaļa – 2.a apakšiedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a apakšiedaļa
Piedāvājumi, kas attiecas uz trešo valstu 
izcelsmes produktiem, un attiecībās ar 

tām
79.a pants

Piedāvājumi, kas attiecas uz trešo valstu 
izcelsmes produktiem

1. Šis pants attiecas uz piedāvājumiem, 
kas attiecas uz tādu trešo valstu izcelsmes 
produktiem, ar kurām Savienība nav 
noslēgusi ne daudzpusējus, ne divpusējus 
nolīgumus, kas nodrošina Savienības 
uzņēmumiem salīdzināmu un efektīvu 
piekļuvi minēto trešo valstu tirgiem. Šā 
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panta noteikumi neskar Savienības vai tās 
dalībvalstu saistības attiecībā pret 
minētajām trešām valstīm.
2. Jebkuru piedāvājumu, kas iesniegts ar
mērķi iegūt piegāžu līguma slēgšanas 
tiesības var noraidīt, ja to trešo valstu 
izcelsmes produktu daļa, kuru īpatsvaru 
nosaka saskaņā ar Padomes 1992. gada 
12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2913/92 
par Kopienas Muitas kodeksa izveidi1, ir 
lielāka par pusi no kopējās to produktu 
vērtības, kas ietverti minētajā 
piedāvājumā. Šajā pantā programmatūru, 
ko izmanto telekomunikāciju tīkla 
iekārtās, uzskata par produktu.
3. Saskaņā ar otro daļu, ja divi vai vairāki 
piedāvājumi ir līdzvērtīgi, ņemot vērā 
72. pantā noteiktos līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritērijus, priekšroku 
dod piedāvājumam, ko nevar noraidīt 
saskaņā ar 2. punktu. Šajā pantā attiecīgo 
piedāvājumu summa tiek uzskatīta par 
līdzvērtīgu, ja cenu starpība nav lielāka 
par 3 %.
Tomēr nevienam piedāvājumam netiks 
piešķirta priekšroka pār citu saskaņā ar 
pirmo daļu, ja, to pieņemot, 
līgumslēdzējai iestādei ir saistošs 
pienākums iegādāties iekārtu, kuras 
tehniskie parametri atšķiras no 
pašreizējās iekārtas parametriem, tādējādi 
radot nesaderību vai tehniskas grūtības 
ekspluatācijā un apkopē, vai nesamērīgas 
izmaksas.
4. Šajā pantā tās trešās valstis, uz kurām 
ar Padomes lēmumu ir attiecinātas šīs 
direktīvas noteikumu priekšrocības, 
saskaņā ar 1. punktu neņem vērā, nosakot 
2. punktā minēto trešo valstu izcelsmes 
produktu īpatsvaru.
5. Komisija, sākot no pirmā gada otrā 
pusgada pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā, 
katru gadu sagatavo ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei par 
panākumiem, kas gūti daudzpusējās vai 
divpusējās sarunās par Savienības 
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uzņēmumu piekļuvi trešo valstu tirgiem 
nozarēs, uz kurām attiecas šī direktīva, 
par visiem rezultātiem, kas gūti šādās 
sarunās, kā arī par noslēgto nolīgumu 
faktisko īstenošanu.
Eiropas Parlaments un Padome saskaņā 
ar parasto likumdošanas procedūru, 
ņemot vērā gūtos rezultātus, var izdarīt 
grozījumus šā panta noteikumos.

79.b pants
Attiecības ar trešām valstīm būvdarbu, 
piegāžu un pakalpojumu līgumu jomā

1. Dalībvalstis informē Komisiju par 
jebkurām vispārējām praktiskām vai 
juridiskām grūtībām, kas radušās to 
uzņēmumiem, cenšoties iegūt 
pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesības 
trešās valstīs, un par ko tie ziņojuši.
2. Komisija regulāri ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par brīvas 
piekļuves radīšanu attiecībā uz 
pakalpojumu līgumiem trešās valstīs un 
par panākumiem sarunās ar šīm valstīm 
minētajā jautājumā, jo īpaši saistībā ar 
PTO.
3. Komisija, vēršoties pie attiecīgās trešās 
valsts, cenšas atrisināt situāciju, saistībā 
ar ko tā, pamatojoties uz 2. punktā 
minētajiem ziņojumiem vai citu 
informāciju, konstatē, ka attiecībā uz 
pakalpojumu līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanu trešā valsts:
a) nepiešķir Kopienas uzņēmumiem 
faktisku piekļuvi, kas līdzvērtīga tai, ko 
Savienība piešķir attiecīgās trešās valsts 
uzņēmumiem;
b) nepiešķir Savienības uzņēmumiem 
valsts režīmu vai tādas pašas konkurences 
iespējas, kādas pieejamas attiecīgās valsts 
uzņēmumiem, vai arī
c) piešķir citu trešo valstu uzņēmumiem 
labvēlīgāku režīmu nekā Savienības 
uzņēmumiem.
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4. Dalībvalstis informē Komisiju par 
jebkurām vispārējām praktiskām vai 
juridiskām grūtībām, kas radušās to 
uzņēmumiem, cenšoties iegūt 
pakalpojumu līguma slēgšanas tiesības 
trešās valstīs, un par ko tie ziņojuši, un 
kuras radušās tāpēc, ka nav ievēroti 
XIV pielikumā minētie starptautiskie 
noteikumi darba tiesību jomā.
5. Šā panta 3. un 4. punktā minētajos 
apstākļos Komisija jebkurā brīdī var 
ierosināt, lai Padome nolemj laikposmā, 
kas jānosaka minētajā lēmumā, atlikt vai 
ierobežot pakalpojumu līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanu:
a) uzņēmumiem, ko reglamentē attiecīgās 
trešās valsts tiesību akti;
b) uzņēmumiem, kuri saistīti ar 
a) apakšpunktā noteiktajiem 
uzņēmumiem un kuru juridiskā adrese ir 
Savienībā, bet kuriem nav tiešas un 
faktiskas saiknes ar attiecīgās dalībvalsts 
ekonomiku;
c) uzņēmumiem, kas iesniedz 
piedāvājumus, kuru priekšmets ir 
attiecīgās trešās valsts izcelsmes 
pakalpojumi.
Padome pēc iespējas ātri pieņem lēmumu 
ar kvalificētu balsu vairākumu.
Komisija var ierosināt minētos 
pasākumus pēc savas iniciatīvas vai pēc 
dalībvalsts pieprasījuma.
6. Šis pants neierobežo Kopienas saistības 
attiecībā pret trešām valstīm, ko paredz 
starptautiski nolīgumi par valsts 
iepirkumu, jo īpaši saistībā ar PTO.
__________________
1 OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

Or. fr

Pamatojums

Komisija svītroja šos noteikumus, gaidot, kad tiks pieņemts tās priekšlikums par 
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savstarpīguma instrumentu. Ņemot vērā kavēšanos saistībā ar šo dokumentu, kā arī lai 
novērstu juridisku nepilnību, šie abi panti ir atkārtoti iekļauti uz laiku. Tie tiks atcelti pēc tam, 
kad būs stājusies spēkā regula, kas attiecas uz Savienības publiskā iepirkuma līgumu iekšējā 
tirgus atvēršanu trešo valstu produktiem un pakalpojumiem un ar ko izveido procedūras, ar 
kurām paredz veicināt sarunas par trešo valstu publiskā iepirkuma tirgu atvēršanu 
Savienības izcelsmes produktiem un pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 816
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
80. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

80. pants svītrots
Līgumu izpildes nosacījumi

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

Or. de

Pamatojums

Ar līgumu piešķiršanu nesaistītiem kritērijiem, kas tiek iekļauti iepirkuma procedūrā, vienmēr 
ir jābūt cieši saistītiem ar līguma priekšmetu. Iespēja noteikt pasūtījuma izpildei īpašus 
nosacījumus, kas īpaši varētu ietekmēt sociālās un vides aizsardzības intereses, varētu sekmēt 
66. panta un tajā minēto piešķiršanas kritēriju neievērošanu no līgumslēdzējas iestādes puses, 
paredzot šīs ar sociālajām un vides aizsardzības interesēm saistītos nosacījumus.

Grozījums Nr. 817
Heide Rühle
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Direktīvas priekšlikums
80. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 818
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
80. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Līgumslēdzēji var paredzēt īpašus 
nosacījumus attiecībā uz līguma izpildi ar 
noteikumu, ka tie ir norādīti iepirkuma 
izsludināšanas paziņojumā vai 
specifikācijās. Minētie nosacījumi var
ietvert saimnieciskus, inovācijas, vides vai 
sociālus apsvērumus. Tie var arī ietvert 
prasību, ka ekonomikas dalībnieki paredz 
kompensāciju par cenas svārstību izraisīto 
cenas pieauguma risku (riska 
ierobežošana), kas var ievērojami ietekmēt 
līguma izpildi. Taču minēto īpašo 
nosacījumu dēļ nedrīkst zaudēt saikni ar 
līguma priekšmetu.

Or. en
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Grozījums Nr. 819
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
80. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Līgumslēdzēji var paredzēt īpašus 
nosacījumus attiecībā uz līguma izpildi ar 
noteikumu, ka tie ir norādīti iepirkuma 
izsludināšanas paziņojumā vai 
specifikācijās. Minētie nosacījumi var
ietvert arī sociālos un vides apsvērumus, 
kā arī sociālās un darba aizsardzības un 
darba apstākļu nosacījumus, ko piemēro 
būvdarbu, pakalpojumu vai piegāžu 
izpildes vietā, kā noteikts valstu tiesību 
aktos un/vai koplīgumos, vai starptautisko 
darba tiesību noteikumos un kā uzskaitīts 
XIV pielikumā. Tie var arī ietvert prasību, 
ka ekonomikas dalībnieki paredz 
kompensāciju par cenas svārstību izraisīto 
cenas pieauguma risku (riska 
ierobežošana), kas var ievērojami ietekmēt 
līguma izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 820
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
80. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēji var paredzēt īpašus 
nosacījumus attiecībā uz līguma izpildi ar 
noteikumu, ka tie ir norādīti iepirkuma 
izsludināšanas paziņojumā vai 
specifikācijās. Minētie nosacījumi var jo 
īpaši attiekties uz sociālajiem un vides 
apsvērumiem. Tie var arī ietvert prasību, 
ka ekonomikas dalībnieki paredz 
kompensāciju par cenas svārstību izraisīto 

1. Līgumslēdzēji var paredzēt īpašus 
nosacījumus attiecībā uz līguma izpildi ar 
noteikumu, ka tie ir norādīti iepirkuma 
izsludināšanas paziņojumā vai 
specifikācijās. Minētie nosacījumi var jo 
īpaši attiekties uz sociālajiem un vides 
apsvērumiem.
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cenas pieauguma risku (riska 
ierobežošana), kas var ievērojami ietekmēt 
līguma izpildi.

2. Dalībvalstis var paredzēt kompensācijas 
veidus ekonomikas dalībniekiem cenas 
pieauguma gadījumos, kas nav paredzami 
pieteikuma iesniegšanas brīdī.

Or. it

Grozījums Nr. 821
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
80. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Līgumslēdzējas iestādes var paredzēt 
īpašus nosacījumus attiecībā uz līguma 
izpildi ar noteikumu, ka tie ir norādīti 
iepirkuma izsludināšanas paziņojumā vai 
specifikācijās. Minētie nosacījumi ietver 
pienākumus, kas saistīti ar sociālajiem un
nodarbinātības nosacījumiem, piemēram, 
veselības aizsardzību un darba drošību, 
sociālo nodrošinājumu un darba 
apstākļiem, kā noteikts ES un valstu 
normatīvajos un administratīvajos aktos, 
šķīrējtiesas nolēmumos, koplīgumos un 
līgumos, kā arī XIV pielikumā minētajos 
starptautisko darba tiesību noteikumos, 
kurus piemēro attiecīgo būvdarbu, 
pakalpojumu vai piegāžu veikšanas vietā;
minētie pienākumi attiecas arī uz 
pārrobežu gadījumiem, kad vienas 
dalībvalsts darba ņēmēji sniedz 
pakalpojumus citā dalībvalstī. Tie var arī 
ietvert prasību, ka ekonomikas dalībnieki 
paredz kompensāciju par cenas svārstību 
izraisīto cenas pieauguma risku (riska 
ierobežošana), kas var ievērojami ietekmēt 
līguma izpildi.

Or. de
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Grozījums Nr. 822
Raffaele Baldassarre

Direktīvas priekšlikums
80. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Līgumslēdzēji var paredzēt īpašus 
nosacījumus attiecībā uz līguma izpildi ar 
noteikumu, ka tie ir norādīti iepirkuma 
izsludināšanas paziņojumā vai 
specifikācijās. Minētie nosacījumi var jo 
īpaši attiekties uz sociālajiem un vides 
apsvērumiem. Tie var arī ietvert prasību, 
ka dalībvalstis var paredzēt kompensācijas 
veidus par cenas pieauguma risku, kas nav 
paredzams pieteikuma iesniegšanas brīdī
un kas var ievērojami ietekmēt līguma 
izpildi.

Or. it

Grozījums Nr. 823
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
80. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 824
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
81. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Līgumslēdzēji iepirkuma procedūras 
dokumentos var pieprasīt, lai pretendents 
savā piedāvājumā norāda tās līguma daļas, 
kuru izpildei tas ir paredzējis slēgt 
apakšuzņēmuma līgumus ar trešām 
personām, un visus ierosinātos 
apakšuzņēmējus. Ja vajadzīga īpaša 
zinātība un/vai aprīkojums, galvenajam 
darbuzņēmējam iepirkuma līgumā 
jānorāda apakšuzņēmēji.

Or. en

Grozījums Nr. 825
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
81. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Līgumslēdzēji iepirkuma procedūras 
dokumentos pieprasa, lai pretendents savā 
piedāvājumā norāda tās līguma daļas, kuru 
izpildei tas ir paredzējis slēgt 
apakšuzņēmuma līgumus ar trešām 
personām, un visus ierosinātos 
apakšuzņēmējus, sniedzot informāciju par 
apakšuzņēmējiem, tostarp norādot to 
nosaukumus, kontaktinformāciju un 
likumīgos pārstāvjus.

Visas izmaiņas apakšuzņēmēju ķēdē 
ierosina ekonomikas dalībnieks, un par 
tām vienojas ar līgumslēdzēju iestādi. Ja 
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ierosinātās izmaiņas attiecas arī uz jauna 
apakšuzņēmēja iesaistīšanu, galvenais 
uzņēmējs norāda tā nosaukumu, 
kontaktinformāciju un likumīgos 
pārstāvjus.
Visi uzņēmēji apakšuzņēmēju ķēdē 
nodrošina šīs direktīvas noteikumu un 
iepirkuma procedūras dokumentos 
paredzēto nosacījumu ievērošanu, kā arī 
garantē, ka izpildīs pienākumus, kuri 
saistīti ar līgumu, kas līdzvērtīgs 
piedāvājumā noteiktajam.

Or. en

Grozījums Nr. 826
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
81. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Līgumslēdzējiem pēc pašu iniciatīvas 
iepirkuma procedūras dokumentos ir 
jāpieprasa, lai pretendents savā 
piedāvājumā norāda tās līguma daļas, kuru 
izpildei tas vēlas slēgt apakšuzņēmuma 
līgumus ar trešām personām, un visus 
ierosinātos apakšuzņēmējus, sniedzot ziņas 
par apakšuzņēmēju, tostarp norādot 
nosaukumus, kontaktinformāciju un 
likumīgos pārstāvjus. Par jebkurām 
izmaiņām apakšuzņēmēju ķēdē ir 
nekavējoties jāpaziņo līgumslēdzējam.

Or. fr

Grozījums Nr. 827
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

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

1. Līgumslēdzējas iestādes pēc pašu 
iniciatīvas vai saskaņā ar dalībvalsts 
prasībām iepirkuma procedūras 
dokumentos pieprasa, lai pretendents savā 
piedāvājumā norāda tās līguma daļas, kuru 
izpildei tas ir paredzējis slēgt 
apakšuzņēmuma līgumus ar trešām 
personām, un visus ierosinātos 
apakšuzņēmējus un sniedz informāciju 
par to apakšuzņēmējiem, tostarp norādot 
to vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, 
kontaktinformāciju un likumīgos 
pārstāvjus. Līgumslēdzēju iestādi 
nekavējoties informē par visām izmaiņām 
apakšuzņēmēju ķēdē un visiem jaunajiem 
apakšuzņēmējiem, tostarp norādot to 
vārdus, uzvārdus vai nosaukumus, 
kontaktinformāciju un likumīgos 
pārstāvjus.

Or. de

Grozījums Nr. 828
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis ierobežo pretendenta 
iespēju slēgt apakšlīgumus publiskā 
līguma izpildes ietvaros līdz ne vairāk kā 
trim vai mazāk secīgiem 
apakšuzņēmējiem. Līgumslēdzējas 
iestādes var noteikt papildu 
ierobežojumus apakšuzņēmēju 
izmantošanai attiecībā uz apakšuzņēmēju 
vai secīgu apakšuzņēmēju skaitu vai 
iespēju veikt izmaiņas apakšuzņēmēju 
ķēdē, vai noteikt, ka par nevienu līguma 
daļu nedrīkst slēgt apakšlīgumus ar 
trešām personām.
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Or. en

Grozījums Nr. 829
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Iemeslus apakšuzņēmēju 
izmantošanai izklāsta iepirkuma 
dokumentos, tiem vajadzētu būt saistītiem 
ar tehniskiem apsvērumiem un to mērķis 
nedrīkstētu būt darbaspēka izmaksu 
samazināšana.

Or. de

Grozījums Nr. 830
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Apakšuzņēmēju izmantošanas 
iemeslus nosaka iepirkuma procedūras 
dokumentos un to pamatā var būt tikai 
tehniski apsvērumi, neapejot attiecīgos 
tiesību aktus un pienākumus, ko piemēro 
vietā, kurā notiek būvdarbu, pakalpojumu 
un piegāžu izpilde.

Or. en

Grozījums Nr. 831
Heide Rühle

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

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Darbuzņēmēja un apakšuzņēmēja attiecības ir līgumtiesību pamatelements. Šis ierosinājums 
radīs situācijas, kurās apakšuzņēmējs mēģina gūt tiešu samaksu no līgumslēdzējas iestādes, 
un var liegt iestādei tās tiesības kavēt maksājumu veikšanu darbuzņēmējam pamatotu, ar 
līguma izpildi saistītu iemeslu dēļ.

Grozījums Nr. 832
Frank Engel, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
81. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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procedūras dokumentos.

Or. fr

Grozījums Nr. 833
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
81. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Līgumslēdzējas iestādes tieši maksājumi apakšuzņēmējiem ir pretrunā līgumu slēgšanas 
brīvības principam un likvidē līdzekli, kā galvenie piegādātāji var ietekmēt savu piegādes 
ķēdi, lai panāktu apakšuzņēmējam uzticētā produkta vai pakalpojuma savlaicīgu un 
kvalitatīvu nodrošināšanu.

Grozījums Nr. 834
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
81. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Grozījums Nr. 835
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
81. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis ierobežo pretendenta 
tiesības slēgt apakšuzņēmuma līgumus 
publiskā iepirkuma izpildes laikā, atļaujot 
piesaistīt ne vairāk kā trīs secīgus 
apakšuzņēmējus. Dalībvalstis paredz, ka 
pēc apakšuzņēmēja pieprasījuma un, ja to 
atļauj līguma būtība, pienākošie 
maksājumi par galvenajam 
darbuzņēmējam sniegtajiem 
pakalpojumiem, piegādēm vai būvdarbiem
līgumslēdzējam jāpārskaita tieši 
apakšuzņēmējam. Šādā gadījumā 
dalībvalstis ievieš atbilstīgus mehānismus, 
kas ļauj galvenajam darbuzņēmējam iebilst 
pret neatbilstīgiem maksājumiem. Minētās 
maksājumu metodes kārtība ir jānosaka 
iepirkuma procedūras dokumentos.

Or. fr
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Grozījums Nr. 836
Raffaele Baldassarre

Direktīvas priekšlikums
81. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 837
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
81. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 838
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis var izlemt, ka 
līgumslēdzēja iestāde var izslēgt 
piedāvājumā norādītu apakšuzņēmēju, ja:
i) apakšuzņēmējs neatbilst piedāvājumam 
paredzētajiem atlases kritērijiem;
ii) apakšuzņēmējs nespēj pienācīgi izpildīt 
savu līguma daļu.
Noteikumus par dalību procedūrā un 
apakšuzņēmēja spēju pienācīgi izpildīt 
savu līguma daļu nosaka proporcionāli 
līguma daļai, kas piešķirta 
apakšuzņēmējam, pamatojoties uz 
76. pantā norādītajiem līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Līgumslēdzējām iestādēm vajadzīgas plašākas iespējas ietekmēt apakšuzņēmēju līgumu 
slēgšanu, ko veic izraudzītais pretendents. Jo īpaši tām vajadzīgas pilnvaras pārbaudīt 
ierosināto apakšuzņēmēju piemērotību un kvalifikāciju. Attiecīgajām prasībām jāatbilst 
proporcionalitātes principam.

Grozījums Nr. 839
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, uz ko tas attiecas.

Grozījums Nr. 840
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
81. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 841
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
81. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Darba ņēmējs vai darba ņēmēja un/vai 
kopējais fonds vai sociālo partneru iestāde 
pārkāpumu gadījumos kā galvotājus 
papildus vai apakšuzņēmēja vietā var tieši 
saukt pie atbildības galveno 
darbuzņēmēju un iespējamos 
starpniekapakšuzņēmējus, ja attiecīgais 
apakšuzņēmējs nav pildījis pienākumus, 
kas saistīti ar sociālajiem un 
nodarbinātības nosacījumiem, piemēram, 
veselības aizsardzību un darba drošību, 
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sociālo nodrošinājumu un darba 
apstākļiem, kā noteikts ES un valstu 
normatīvajos un administratīvajos aktos, 
šķīrējtiesas nolēmumos, koplīgumos un 
līgumos, kā arī XIV pielikumā minētajos 
starptautisko darba tiesību noteikumos, 
kurus piemēro attiecīgo būvdarbu, 
pakalpojumu vai piegāžu veikšanas vietā;
minētie pienākumi attiecas arī uz 
pārrobežu gadījumiem, kad vienas 
dalībvalsts darba ņēmēji sniedz 
pakalpojumus citā dalībvalstī. Minētos 
noteikumus piemēro bez jebkādiem 
papildu nosacījumiem, jo īpaši gadījumos, 
kad darba devējs nav vainojams tieši.

Or. de

Grozījums Nr. 842
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
81. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 843
Frank Engel, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
81. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr
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Grozījums Nr. 844
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
81. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Iemesli, kāpēc tiek izmantoti 
apakšuzņēmēji, ir jānorāda iepirkuma 
dokumentācijā, un tiem noteikti jābūt 
pamatotiem ar tehniska rakstura 
apsvērumiem. Apakšuzņēmējus nedrīkst 
izmantot, lai apietu attiecīgos tiesību 
aktus un pienākumus, kas ir saistoši 
būvdarbu, pakalpojumu un piegāžu 
izpildes laikā.
Šā panta 1. un 2. punkts neskar projekta 
vadītāja un apakšuzņēmēju atbildību.

Dalībvalstīm attiecībā uz apakšuzņēmēju 
ķēdi ir jāparedz solidāras atbildības 
sistēma.

Or. fr

Grozījums Nr. 845
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Direktīvas priekšlikums
81. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Dalībvalstis ievieš sistēmu, ar ko paredz 
solidāru atbildību apakšuzņēmuma 
līgumu slēgšanas ķēdē.
Galvenais ekonomikas dalībnieks un visi 
apakšuzņēmēji, kuri iesaistīti būvdarbu 
publiskā līguma izpildē, kopā un atsevišķi 
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uzņemas atbildību, kas rodas, ja 
apakšuzņēmējs nepilda noteikumus par 
pamattiesībām, veselības aizsardzības un 
darba drošības prasībām, sociālajiem 
noteikumiem un standartiem, 
nodarbinātības un darba apstākļiem, 
darba drošību un veselības aizsardzību un 
sociālo nodrošinājumu, kā noteikts ES un 
valstu tiesību aktos, noteikumos vai 
administratīvajos aktos, koplīgumos un 
līgumos, kā arī starptautisko darba tiesību 
noteikumos un kā uzskaitīts 
XIV pielikumā, kurus piemēro vietā, kurā 
notiek būvdarbu, pakalpojumu vai 
piegādes izpilde.
Dalībvalstis savos tiesību aktos var noteikt 
stingrākus noteikumus attiecībā uz 
atbildību.

Or. en

Grozījums Nr. 846
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Iespēja pretendentam slēgt 
apakšuzņēmēja līgumus valsts līguma 
izpildei ir ierobežota līdz trijiem secīgiem 
apakšuzņēmējiem.

Or. de

Grozījums Nr. 847
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
81. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Līgumslēdzēji nodrošina, ka izraudzīto 
pretendentu līgumsaistībās ir noteikts 
pienākums līguma izpildes laikā ievērot 
obligātos juridiskos, regulatīvos un 
administratīvos noteikumus, kas ir spēkā 
dalībvalstī, kurā notiek līguma izpilde.
Turklāt, ja izraudzītais pretendents par 
daļu būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu 
slēdz apakšuzņēmēja līgumus un ja kāds 
no apakšuzņēmējiem līguma izpildes laikā 
pārkāpis pirmajā daļā minētos 
noteikumus, kā konstatējusi tiesa vai cita 
kompetenta iestāde, izraudzītais 
pretendents attiecīgajam(-iem) 
apakšuzņēmējam(-iem) piemēro efektīvas, 
samērīgas un preventīvas sankcijas, kas 
paredzēta līgumā.
Ja izraudzītais pretendents nav izpildījis 
pirmajā un/vai otrajā daļā noteiktos 
pienākumus trīs mēnešos pēc tiesas vai 
citas kompetentas iestādes nolēmuma 
pieņemšanas, līgumslēdzējs vēršas tiesā 
vai citā kompetentā iestādē, lai tā lemtu 
par atbilstīgām sankcijām.

Or. en

Pamatojums

Ar šo ierosinājumu mēģināts ņemt vērā referenta bažas par piemērojamo tiesību aktu ietekmi 
uz galvenā darbuzņēmēja pienākumiem un pienākumiem piegādes ķēdē, nodrošinot, ka jaunie 
noteikumi atbilst līgumu slēgšanas brīvības pamatprincipiem un netiek izmantoti ļaunprātīgi.

Grozījums Nr. 848
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Galvenais ekonomikas dalībnieks un 



PE492.870v02-00 72/174 AM\909614LV.doc

LV

visi apakšuzņēmēji, kas iesaistīti publiska 
līguma darbu izpildē, ir solidāri atbildīgi, 
ja apakšuzņēmējs nebūs ievērojis 
pamattiesības, darba drošības un veselības 
aizsardzības prasības, sociālos 
noteikumus un standartus, prasības 
attiecībā uz darbu un darba apstākļiem, 
veselības aizsardzību un darba drošību, 
sociālo nodrošinājumu, kā arī tad, ja 
nebūs ievērots jebkurš noteikums, kas 
ietverts Savienības tiesību aktos, 
dalībvalstu normatīvajos vai 
administratīvajos aktos, kolektīvajās 
vienošanās un koplīgumos, kā arī 
starptautiskajās konvencijās, kuras 
uzskaitītas XIV pielikumā un kuras 
piemērojamas būvdarbu, pakalpojumu vai 
piegāžu izpildes vietā.
Šīs saistības ir spēkā arī pārrobežu 
situācijās, kad vienas dalībvalsts darba 
ņēmēji sniedz pakalpojumus citā 
dalībvalstī.
Līgumslēdzējs savā līgumā ar galveno 
būvuzņēmēju un galveno darbuzņēmēju 
un jebkuru apakšuzņēmēju, kas ir 
starpnieks to līgumos ar viņu 
apakšuzņēmējiem, nosaka, ka gadījumos, 
kad ir iemesli uzskatīt, ka viņu tiešais 
apakšuzņēmējs ir pārkāpis pirmajā daļā 
minētos noteikumus, apakžuņēmējam 
nekavējoties jāveic tūlītēji pasākumi ar 
mērķi atrisināt radušos situāciju, pretējā 
gadījumā attiecīgais līgums tiek izbeigts.
Dalībvalstis var paredzēt stingrākus 
noteikumus attiecībā uz atbildību, 
ievērojot attiecīgās valsts tiesību aktus.

Or. fr

Grozījums Nr. 849
Pablo Arias Echeverría

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

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 850
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
82.pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 851
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
82. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līguma grozījumus tā darbības laikā 
uzskata par būtiskiem 1. punkta nozīmē, ja 
grozījumi ievērojami maina sākotnēji 
noslēgto līgumu. Jebkurā gadījumā, 
neskarot 3. un 4. punktu, grozījumus 

2. Līguma grozījumus tā darbības laikā 
uzskata par būtiskiem 1. punkta nozīmē, ja 
grozījumi ievērojami maina sākotnēji 
noslēgto līgumu. Jebkurā gadījumā, 
neskarot 3. un 4. punktu, grozījumus 



PE492.870v02-00 74/174 AM\909614LV.doc

LV

uzskata par būtiskiem, ja ir atbilstība 
kādam no šiem nosacījumiem:

uzskata par būtiskiem, ja ir atbilstība 
kādam no šiem nosacījumiem:

-aa) grozījums maina līguma vispārējo 
būtību;

-ab) grozījums paredz līguma partnera 
aizstāšanu;

a) ar grozījumu ievieš nosacījumus, kas —
ja tie būtu bijuši ietverti sākotnējā 

iepirkuma procedūrā — būtu ļāvuši 
izvēlēties citus kandidātus, nevis sākotnēji 
atlasītos, vai būtu ļāvuši piešķirt līguma 
slēgšanas tiesības citam pretendentam;

b) grozījums izmaina līguma ekonomisko 
līdzsvaru par labu darbuzņēmējam;

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

Or. fr

Pamatojums

= Noteikumi par līguma grozījumiem tā darbības laikā ir jāpapildina (visos gadījumos par 
būtisku grozījumu uzskata līguma vispārējās būtības maiņu) un jāprecizē (vienkāršošanas 
nolūkā pašreizējais 3. punkts tika iekļauts 2. punktā, jo arī tas attiecas uz būtisku grozījumu).

Grozījums Nr. 852
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ar grozījumu ievieš nosacījumus, 
kas — ja tie būtu bijuši ietverti sākotnējā 
iepirkuma procedūrā — būtu ļāvuši 
izvēlēties citus kandidātus, nevis sākotnēji 
atlasītos, vai būtu ļāvuši piešķirt līguma 
slēgšanas tiesības citam pretendentam;

svītrots

Or. fr
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Pamatojums

Panta pārveidošana (sk. 82. panta 2. punkta grozījumus). Šo noteikumu pārņem citā 
grozījumā.

Grozījums Nr. 853
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) grozījums izmaina līguma ekonomisko 
līdzsvaru par labu darbuzņēmējam;

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Panta pārveidošana (sk. 82. panta 2. punkta grozījumus). Šo noteikumu pārņem citā 
grozījumā.

Grozījums Nr. 854
Pablo Arias Echeverría

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) grozījums izmaina līguma ekonomisko 
līdzsvaru par labu darbuzņēmējam;

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

Or. es

Grozījums Nr. 855
Philippe Juvin
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Direktīvas priekšlikums
82. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Panta pārveidošana (sk. 82. panta 2. punkta grozījumus). Šo noteikumu pārņem citā 
grozījumā.

Grozījums Nr. 856
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
82. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) grozījums būtiski paplašina līguma 
darbības jomu, lai ietvertu piegādes, 
pakalpojumus vai būvdarbus, kas sākotnēji 
nebija ietverti. Neraugoties uz to, līgumu 
var arī paplašināt, izmantojot pietiekamu 
iepriekšēju tehnisko pamatojumu, lai 
ietvertu piegādes, pakalpojumus vai 
būvdarbus, kas ir cieši saistīti ar tā 
sākotnējo mērķi.

Or. es

Grozījums Nr. 857
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
82. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 858
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Panta pārveidošana (sk. 82. panta 2. punkta grozījumus). Šo noteikumu pārņem citā 
grozījumā.

Grozījums Nr. 859
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr pirmo daļu nepiemēro gadījumā, 
kad pēc uzņēmuma pārstrukturēšanas 
darbībām vai maksātnespējas sākotnējā 
darbuzņēmēja pienākumus kopumā vai 
daļēji pārņem cits ekonomikas dalībnieks, 
kas atbilst sākotnēji noteiktajiem 
kvalifikācijas atlases kritērijiem, ar 
nosacījumu, ka tas nerada citus būtiskus 

Panta 2. punkta -ab) apakšpunktu
nepiemēro gadījumā, kad pēc uzņēmuma 
pārstrukturēšanas darbībām, īpašuma vai 
aktīvu nodošanas starp uzņēmumiem,
līguma partnera pārņemšanas pēc tā
maksātnespējas vai uz līguma klauzulas 
pamata sākotnējā darbuzņēmēja 
pienākumus kopumā vai daļēji pārņem cits 
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līguma grozījumus un nav iecerēts ar mērķi 
izvairīties no šīs direktīvas piemērošanas.

ekonomikas dalībnieks, kas atbilst 
sākotnēji noteiktajiem kvalifikācijas atlases 
kritērijiem, ar nosacījumu, ka tas nerada 
citus būtiskus līguma grozījumus un nav 
iecerēts ar mērķi izvairīties no šīs 
direktīvas piemērošanas.

Or. fr

Pamatojums

Elementos, kas apliecina, ka līguma partnera maiņa nerada būtiskus līguma grozījumus, 
iekļauj arī īpašuma vai aktīvu nodošanu starp uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 860
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Tomēr pirmo daļu nepiemēro gadījumā, 
kad pēc uzņēmuma pārstrukturēšanas 
darbībām vai maksātnespējas sākotnējā 
darbuzņēmēja pienākumus kopumā vai 
daļēji pārņem cits ekonomikas dalībnieks, 
kas atbilst sākotnēji noteiktajiem 
kvalifikācijas atlases kritērijiem, ar 
nosacījumu, ka tas nerada citus būtiskus 
līguma grozījumus un nav iecerēts ar mērķi 
izvairīties no šīs direktīvas piemērošanas, 
vai kad līgumslēdzēja iestāde pārņem 
galvenā darbuzņēmēja līguma 
parakstītāja statusu saskaņā ar dalībvalsts 
noteikumiem atbilstīgi 81. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 861
Pablo Arias Echeverría
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Direktīvas priekšlikums
82. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 862
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
82. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 863
Frank Engel, Constance Le Grip
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Direktīvas priekšlikums
82. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 864
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Direktīvas priekšlikums
82. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 865
Bernadette Vergnaud
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Direktīvas priekšlikums
82. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Ja grozījuma vērtību var izteikt naudas 
izteiksmē, grozījumu neuzskata par būtisku 
1. punkta nozīmē, ja tā vērtība nepārsniedz 
12. pantā noteiktās robežvērtības un ir 
zemāka par 5 % no sākotnējā līguma cenas, 
ar nosacījumu, ka grozījums neizmaina 
līguma vispārējo būtību. Ja tiek ieviesti 
vairāki secīgi grozījumi, to novērtē, 
pamatojoties uz secīgo grozījumu kopējo 
vērtību. Ja grozījuma vērtība nav lielāka 
par pusi no 12. pantā noteiktajām 
robežvērtībām un ir vienāda vai lielāka 
par 5 % no sākotnējā līguma cenas, to, vai 
grozījums ir būtisks vai nav, novērtē 
saskaņā ar 2. punkta noteikumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 866
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
82. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

According to the proposal, a modification of a contract during its term shall be considered 
substantial when the value of the modification reaches 5% of the price of the initial contract. 
In the light of the case law and the doctrine, this threshold is far too low. In 2000, the 
European Court of Justice acknowledged that an increase of 10% did not require a new 
procurement procedure (see judgment, 5 October 2000, case C-337/98, Commission of the 
European Communities vs French Republic). Similarly, under French case law, a 
modification between 10 and 15 % is usually not considered to be substantial and the French 
doctrine also considers a modification as a new award when it reaches 15%.Setting the 
threshold at 5% would prevent any modification of contracts during their term. It would lead 
to problematic consequences in executing contracts in so far as contracting entities have to 
deal with unforeseen circumstances requiring an adaptation of contracts during their term. 
They need pragmatic solutions instead. A 15% threshold, while providing flexibility to 
contracting entities to modify contracts during their term, takes up the solutions developed by 
national and European case law and aims at avoiding misuse in the application of the 
procurement rules.

Grozījums Nr. 867
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
82. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 868
Marc Tarabella

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

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 869
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
82. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 870
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

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

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

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā judikatūru un doktrīnu, šī robežvērtība ir daudz par zemu. Papildu pakalpojumi 
5–10 % apmērā no sākotnējā līguma cenas ir bieža parādība būvdarbu līgumos par 
iepirkumiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām, robežvērtība 5 % apmērā šķiet 
nepamatota.

Grozījums Nr. 871
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktīvas priekšlikums
82. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Eiropas Kopienu Tiesa 2000. gadā atzina, ka 10 % palielinājuma gadījumā nav vajadzīga 
jauna iepirkuma procedūra (5.10.2000., lieta C-337/98 Komisija/Francija). Robežvērtības 
noteikšana 5 % apmērā liegtu grozīt līgumus to izpildes laikā. Tai būtu problemātiskas sekas 
attiecībā uz līgumu izpildi. Robežvērtība 15 % apmērā atbilst valstu un Eiropas judikatūrā 
izstrādātiem risinājumiem, un tās mērķis ir izvairīties no ļaunprātīgas izmantošanas 
iepirkuma noteikumu piemērošanā.

Grozījums Nr. 872
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
82. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Robežvērtība jāpalielina līdz 15 % — tas atbilstu pašreizējai judikatūrai —, lai sniegtu 
līgumslēdzējai iestādei un darbuzņēmējam rīcības iespējas reaģēt uz mainīgiem apstākļiem.

Grozījums Nr. 873
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
82. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Ir jāņem vērā sākotnējā līguma atjauninātā cena, kas ir precīzāka atsauce.

Grozījums Nr. 874
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Turklāt, ja līguma darbības joma var 
mainīties saistībā ar:
– būtiskiem jauninājumiem vai 
tehnoloģiskām izmaiņām;
– tehniskām darbības vai apkopes 
grūtībām, kuru dēļ jāiesaistās sākotnējam 
darbuzņēmējam;
– nepieciešamu ārkārtas vai neparedzētu 
būvdarbu, pakalpojumu vai piegāžu 
izpildi, ko nevar tehniski vai ekonomiski 
nodalīt no galvenā līguma, neradot 
būtiskus traucējumus līgumslēdzējai 
iestādei.
Līguma grozījumus neuzskata par 
būtiskiem 1. punkta izpratnē.

Or. en
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Grozījums Nr. 875
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
82. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Grozījums Nr. 876
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
82. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 877
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēji Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī publicē paziņojumu 
par šādiem grozījumiem. Šādi paziņojumi 
ietver XVI pielikumā izklāstīto 
informāciju, un tos publicē saskaņā ar 
65. pantu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 878
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
82. pants – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Līgumslēdzēji neizmanto līguma 
grozījumu iespēju šādos gadījumos:

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

Or. en

Grozījums Nr. 879
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
82. pants – 7. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Līgumslēdzēji neizmanto līguma 
grozījumu iespēju šādos gadījumos:

7. Līgumslēdzēji nevar atsaukties uz šā 
panta noteikumiem par līguma grozījumu 
iespēju šādos gadījumos:

Or. fr

Pamatojums

Ir jāprecizē direktīvas priekšlikumā izmantotais formulējums, kas ir pārprotams.

Grozījums Nr. 880
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Problemātiski, jo neviens līgumslēdzējs nevar vienkārši noraidīt prasības, kas izriet no 
darbuzņēmēja pieļautām nepilnībām līguma izpildē, lai izvairītos no jaunas iepirkuma 
procedūras.

Grozījums Nr. 881
Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja grozījuma nolūks būtu novērst 
darbuzņēmēja pieļautās nepilnības līguma 

svītrots
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izpildē vai sekas, ko var novērst, 
piemērojot līgumsaistību izpildi;

Or. de

Pamatojums

Sarežģītu projektu gadījumā tiktu kavēta pragmatisku līguma grozījumu iekļaušana, kas 
paredzēti tā izpildei. Līgumslēdzēja iestāde būtu spiesta pieprasīt līgumā paredzēto 
darbuzņēmēja pienākumu, kuri atsevišķos gadījumos ir nelietderīgi vai pat tehniski 
neiespējami, izpildi tiesas ceļā, lai gan parasti to neizpildi par trūkumu uzskata tikai 
līgumslēdzēja iestāde (un darbuzņēmējs to apstrīda). Tas radītu tiesisku nedrošību un 
izraisītu līguma izpildes termiņu kavējumu.

Grozījums Nr. 882
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
82. pants – 7. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja grozījuma nolūks būtu kompensēt 
cenas pieauguma risku, pret kuru 
darbuzņēmējs ir nodrošinājies.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 883
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
82. pants – 7. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja grozījuma nolūks būtu kompensēt 
cenas pieauguma risku, pret kuru 
darbuzņēmējs ir nodrošinājies.

b) ja grozījuma nolūks būtu kompensēt 
cenas pieauguma risku, pret kuru 
darbuzņēmējs ir nodrošinājies, neskarot 
gadījumus, kuros neatkarīgi no šā 
82. panta tiek atjaunots līguma 
ekonomiskais līdzsvars.

Or. es
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Grozījums Nr. 884
Małgorzata Handzlik

Direktīvas priekšlikums
83. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

83. pants svītrots
Līgumu izbeigšana

Dalībvalstis nodrošina, ka 
līgumslēdzējiem saskaņā ar nosacījumiem 
valsts tiesību aktos, ko piemēro attiecībā 
uz līgumiem, ir iespēja izbeigt būvdarbu, 
piegādes vai pakalpojumu līgumu tā 
darbības laikā, ja ir izpildīts kāds no šiem 
nosacījumiem:
a) vairs nav piemērojami 21. pantā 
paredzētie izņēmumi, jo juridiskajā 
personā, kam piešķirtas līguma slēgšanas 
tiesības saskaņā ar 21. panta 4. punktu, ir 
privāta līdzdalība;
b) līguma grozījums ir jauna piešķiršana 
82. panta nozīmē;
c) Eiropas Savienības Tiesa saskaņā ar 
Līguma 258. pantā noteikto procedūru ir 
konstatējusi, ka dalībvalsts nav pildījusi 
savas Līgumos paredzētās saistības, jo šīs 
dalībvalsts līgumslēdzējs ir attiecīgo 
līgumu piešķīris, nenodrošinot atbilstību 
Līgumos un šajā direktīvā noteiktajām 
saistībām.

Or. en

Pamatojums

Šāds noteikums ES tiesību aktos par publisko iepirkumu nav vajadzīgs. Jautājumu var 
pietiekami regulēt ar valstu tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 885
Philippe Juvin
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Direktīvas priekšlikums
83. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vairs nav piemērojami 21. pantā 
paredzētie izņēmumi, jo juridiskajā 
personā, kam piešķirtas līguma slēgšanas 
tiesības saskaņā ar 21. panta 4. punktu, ir 
privāta līdzdalība;

a) vairs nav piemērojami 21. pantā 
paredzētie izņēmumi, jo juridiskajā 
personā, kam piešķirtas līguma slēgšanas 
tiesības saskaņā ar 21. pantu, ir privāta 
līdzdalība;

Or. fr

Pamatojums

Nav pamatoti noteikumu par līgumu izbeigšanu piemērot vienīgi līgumiem, kas ir saistīti ar 
horizontālo sadarbību (21. panta 4. punkts). To ir jāpiemēro visos 21. pantā minētajos 
gadījumos („iekšējais” statuss, kopīgs „iekšējais” statuss).

Grozījums Nr. 886
Pablo Arias Echeverría

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 887
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Eiropas Savienības Tiesa saskaņā ar 
Līguma 258. pantā noteikto procedūru ir 
konstatējusi, ka dalībvalsts nav pildījusi 

svītrots
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savas Līgumos paredzētās saistības, jo šīs 
dalībvalsts līgumslēdzējs ir attiecīgo 
līgumu piešķīris, nenodrošinot atbilstību 
Līgumos un šajā direktīvā noteiktajām 
saistībām.

Or. en

Grozījums Nr. 888
Pablo Arias Echeverría

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 889
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) Eiropas Savienības Tiesa saskaņā ar 
Līguma 258. pantā noteikto procedūru ir 
konstatējusi, ka dalībvalsts nav pildījusi 
savas Līgumos paredzētās saistības, jo šīs 
dalībvalsts līgumslēdzējs ir attiecīgo 
līgumu piešķīris, nenodrošinot atbilstību 
Līgumos un šajā direktīvā noteiktajām 
saistībām. Darbuzņēmējs, kurš nav zinājis 
par līgumslēdzējas iestādes pārkāpumu, 
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var pieprasīt uzteikuma dēļ radušos 
zaudējumu atlīdzību.

Or. de

Pamatojums

Līgumslēdzējai iestādei, kura nav zinājusi par līgumslēdzējas iestādes pārkāpumu, ir jābūt 
nodrošinātām tiesībām pieprasīt zaudējumu atlīdzību par izmaksām vai zaudējumiem, kas 
veidojušies paļāvības uz līguma saturu rezultātā.

Grozījums Nr. 890
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tādu secīgu grozījumu dēļ, ko 
pretendents nevar ietekmēt, publisko 
līgumu vairs nav iespējams izpildīt, 
neveicot nesamērīgus ieguldījumus, 
dalībvalstis nodrošina, ka pretendenti, 
ievērojot valsts tiesību aktus, ko piemēro 
attiecībā uz līgumiem, var:
a) pieprasīt kompensāciju par papildu 
pakalpojumiem, kas nepieciešami līguma 
izpildei;
b) pieprasīt līguma izbeigšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 891
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm ir plaša rīcības brīvība 
organizēt pakalpojumu sniedzēju atlasi tā, 



AM\909614LV.doc 95/174 PE492.870v02-00

LV

kā tās uzskata par atbilstīgu, un tās var 
pašas brīvi sniegt sociālos pakalpojumus 
un citus īpašus pakalpojumus vai 
organizēt to sniegšanu jebkādā citā veidā, 
kas nav saistīts ar publisko līgumu 
slēgšanu, ja šāda sistēma nodrošina 
pārredzamības un nediskriminācijas 
pamatprincipu ievērošanu.

Or. de

Grozījums Nr. 892
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
83.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

83.a pants
Līguma izpildes uzraudzība un 
pienākumu neizpildes reģistrs

1. Līgumslēdzējas iestādes var uzraudzīt 
tā darbuzņēmēja darbību, kuram piešķirta 
līguma izpilde, un attiecīgajos līguma 
darbības posmos veikt izpildes 
novērtējumu, izmantojot metodi, kuras 
pamatā ir objektīvi un izmērāmi kritēriji 
un kuru piemēro sistēmiski, konsekventi 
un pārredzami. Izpildes novērtējuma 
rezultātus paziņo attiecīgajam 
darbuzņēmējam, kuram samērīgā termiņā 
dod iespēju iebilst pret konstatējumiem un 
saņemt tiesisku aizsardzību.
2. Ja novērtējums ir veikts saskaņā ar 
1. punktu un konstatēts, ka ekonomikas 
dalībnieks vai apakšuzņēmējs, kuru 
ekonomikas dalībnieks izraudzījies 
attiecīgā līguma izpildei, ir pieļāvis 
būtiskus vai regulārus trūkumus saistībā 
ar kādas līguma pamatprasības izpildi, un 
ja ekonomikas dalībnieks nav iebildis pret 
konstatējumiem vai ekonomikas 
dalībnieka iebildumi nav apstiprinājušies, 
viņam cenšoties saņemt tiesisku 
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aizsardzību, līgumslēdzēja iestāde šāda 
novērtējuma rezultātus un nepieciešamo 
informāciju paziņo 93. un 97. pantā 
minētajām uzraudzības un 
administratīvajām iestādēm.
3. Šādā gadījumā ekonomikas dalībnieku 
iekļauj pienākumu neizpildes reģistrā, ko 
pārvalda 93. un 97. pantā minētās 
uzraudzības un administratīvās iestādes.
4. Dalībvalstis nodrošina, ka 
līgumslēdzējas iestādes var viegli piekļūt 
oficiālajiem pienākumu neizpildes 
reģistriem un iegūt informāciju un 
palīdzību saistībā ar šā panta 
piemērošanu, izmantojot palīdzību, ko 
sniedz 93., 96. un 97. pantā minētās 
uzraudzības un administratīvās iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 893
Frank Engel, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
84. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

84. pants svītrots
Sociālo un citu īpašu pakalpojumu 

līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana
Šīs direktīvas XVII pielikumā uzskaitītos 
sociālo un citu īpašu pakalpojumu 
līgumus piešķir saskaņā ar šo nodaļu, ja 
līgumu vērtība atbilst 12. panta 
c) apakšpunktā norādītajai robežvērtībai 
vai to pārsniedz.

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar „A” un „B” pakalpojumu nošķīruma atkārtotu ieviešanu.
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Grozījums Nr. 894
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
84. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas XVII pielikumā uzskaitītos 
sociālo un citu īpašu pakalpojumu līgumus 
piešķir saskaņā ar šo nodaļu, ja līgumu 
vērtība atbilst 12. panta c) apakšpunktā 
norādītajai robežvērtībai vai to pārsniedz.

Šīs direktīvas XVIIa pielikuma B daļā
uzskaitītos sociālo un citu īpašu 
pakalpojumu līgumus piešķir saskaņā ar šo 
nodaļu, ja līgumu vērtība atbilst 12. panta 
c) apakšpunktā norādītajai robežvērtībai 
vai to pārsniedz.

Or. fr

Grozījums Nr. 895
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
84. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas XVII pielikumā uzskaitītos 
sociālo un citu īpašu pakalpojumu līgumus 
piešķir saskaņā ar šo nodaļu, ja līgumu 
vērtība atbilst 12. panta c) apakšpunktā 
norādītajai robežvērtībai vai to pārsniedz.

Neskarot dalībvalstu un/vai līgumslēdzēju 
iestāžu tiesības sniegt sociālos un citus 
īpašos pakalpojumus, kā arī organizēt tos 
veidā, kas neietver publiskā iepirkuma 
procedūru, šīs direktīvas XVII pielikumā 
uzskaitītos sociālo un citu īpašu 
pakalpojumu līgumus piešķir saskaņā ar šo 
nodaļu, ja līgumu vērtība atbilst 12. panta 
c) apakšpunktā norādītajai robežvērtībai 
vai to pārsniedz.

Or. fr

Grozījums Nr. 896
Frank Engel, Andreas Schwab
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Direktīvas priekšlikums
85. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

85. pants svītrots
Paziņojumu publicēšana

1. Līgumslēdzēji, kas plāno piešķirt 
tiesības slēgt publisku līgumu par 
84. pantā minētajiem pakalpojumiem, 
savu nodomu dara zināmu, publicējot 
paziņojumu par līgumu.
2. Līgumslēdzēji, kas piešķīruši tiesības 
slēgt līgumu par 84. pantā minētajiem 
pakalpojumiem, rezultātus dara zināmus, 
publicējot paziņojumu par līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu.
3. Paziņojumi, kas minēti 1. un 2. punktā, 
ietver XVIII pielikumā minēto 
informāciju atbilstīgi standarta 
veidlapām. Standarta veidlapas sagatavo 
Komisija. Attiecīgos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 100. pantā minēto 
konsultēšanās procedūru.
4. Šā panta 1. un 2. punktā minētos 
paziņojumus publicē saskaņā ar 
65. pantu.

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar „A” un „B” pakalpojumu nošķīruma atkārtotu ieviešanu.

Grozījums Nr. 897
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
85. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzēji, kas plāno piešķirt 
tiesības slēgt publisku līgumu par 

svītrots



AM\909614LV.doc 99/174 PE492.870v02-00

LV

84. pantā minētajiem pakalpojumiem, 
savu nodomu dara zināmu, publicējot 
paziņojumu par līgumu.

Or. en

Pamatojums

Īpaša attieksme pret pakalpojumiem ir attaisnojama vienīgi tad, ja to piemēro visiem viena 
veida pakalpojumiem; nevajadzētu diskriminēt juridiskos pakalpojumus, kas ir 
konfidencialitātes principu pamatā.

Grozījums Nr. 898
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
85. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 899
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
85. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paziņojumi, kas minēti 1. un 2. punktā, 
ietver XVIII pielikumā minēto 
informāciju atbilstīgi standarta 
veidlapām. Standarta veidlapas sagatavo 
Komisija. Attiecīgos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 100. pantā minēto 
konsultēšanās procedūru.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 900
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
85. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paziņojumi, kas minēti 1. un 2. punktā, 
ietver XVIII pielikumā minēto informāciju 
atbilstīgi standarta veidlapām. Standarta 
veidlapas sagatavo Komisija. Attiecīgos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
100. pantā minēto konsultēšanas 
procedūru.

3. Paziņojumi, kas minēti 2. punktā, ietver 
XVIII pielikumā minēto informāciju 
atbilstīgi standarta veidlapām.

Or. de

Grozījums Nr. 901
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
85. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paziņojumi, kas minēti 1. un 2. punktā, 
ietver XVIII pielikumā minēto informāciju 
atbilstīgi standarta veidlapām. Standarta
veidlapas sagatavo Komisija. Attiecīgos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
100. pantā minēto konsultēšanās 
procedūru.

3. Paziņojums, kas minēts 2. punktā, ietver 
XVIII pielikumā minēto informāciju 
atbilstīgi standarta veidlapām. Standarta
veidlapu sagatavo Komisija. Attiecīgos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
100. pantā minēto konsultēšanās 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 902
Peter Simon
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Direktīvas priekšlikums
85. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. un 2. punktā minētos 
paziņojumus publicē saskaņā ar 65. pantu.

4. Šā panta 2. punktā minētos paziņojumus 
publicē saskaņā ar 65. pantu.

Or. de

Grozījums Nr. 903
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
85. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. un 2. punktā minētos 
paziņojumus publicē saskaņā ar 65. pantu.

4. Šā panta 1. punktā minētos paziņojumus 
publicē saskaņā ar 65. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 904
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
85. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. un 2. punktā minētos 
paziņojumus publicē saskaņā ar 65. pantu.

4. Šā panta 2. punktā minēto paziņojumu
publicē saskaņā ar 65. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 905
Frank Engel, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
86. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

86. pants svītrots
Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 

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

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar „A” un „B” pakalpojumu nošķīruma atkārtotu ieviešanu.

Grozījums Nr. 906
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
86. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis ievieš atbilstīgas 
procedūras to līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanai, uz kuriem attiecas šī nodaļa, 
nodrošinot pilnīgu atbilstību 
pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes 

svītrots
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principiem attiecībā pret ekonomikas 
dalībniekiem un ļaujot līgumslēdzējiem 
ņemt vērā attiecīgo pakalpojumu 
specifiku.

Or. en

Grozījums Nr. 907
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
86. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 908
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
86. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 909
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
86. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 910
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
86. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
līgumslēdzējas iestādes ņem vērā 
nepieciešamību nodrošināt augstu 
pakalpojumu kvalitāti, nepārtrauktību, 
pieejamību, cenu pieejamību, esamību un 
vispusību, dažādu kategoriju lietotāju, 
tostarp nelabvēlīgā stāvoklī nonākušu un 
mazaizsargātu lietotāju, īpašās vajadzības, 
lietotāju iesaistīšanos un iespējas, kā arī 
inovācijas. Dalībvalstis nosaka, ka 
pakalpojumu sniedzēju neizvēlas, 
pamatojoties tikai uz pakalpojuma 
sniegšanas cenu, bet attiecībā uz 
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sociālajiem pakalpojumiem ņem vērā 
kvalitātes un ilgtspējības kritērijus, kā 
izklāstīts iepriekš.

Or. de

Grozījums Nr. 911
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. it

Pamatojums

Nevar vairs pieļaut ilgstošu valsts iestāžu maksātnespējas stāvokli pret privātajiem 
uzņēmumiem attiecībā uz veiktajiem darbiem un sniegtajiem pakalpojumiem. Atbilstoša 
garantijas instrumenta izveidošana kredīta aizsardzībai, ko ekonomikas dalībnieks iegūtu pēc 
darba veikšanas, varētu ieviest būtisku instrumentu, lai garantētu efektīvu atlīdzību.

Grozījums Nr. 912
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis un/vai līgumslēdzējas 
iestādes nodrošina, ka ekonomikas 
dalībnieki ievēro pienākumus, kas saistīti 
ar sociālajiem un nodarbinātības 
nosacījumiem, piemēram, veselības 
aizsardzību un darba drošību, sociālo 
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nodrošinājumu un darba apstākļiem, kā 
noteikts ES un valstu normatīvajos un 
administratīvajos aktos, šķīrējtiesas 
nolēmumos, koplīgumos un līgumos, kā 
arī XIV pielikumā minētajos starptautisko 
darba tiesību noteikumos, kurus piemēro 
attiecīgo būvdarbu, pakalpojumu vai 
piegāžu veikšanas vietā; minētie 
pienākumi attiecas arī uz pārrobežu 
gadījumiem, kad vienas dalībvalsts darba 
ņēmēji sniedz pakalpojumus citā 
dalībvalstī.

Or. de

Grozījums Nr. 913
Evelyne Gebhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Dalībvalstis nodrošina, ka tiek ievēroti 
81. pantā paredzētie noteikumi par 
apakšuzņēmējiem.

Or. de

Grozījums Nr. 914
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
86. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Izvēloties pakalpojumu sniedzēju, 
dalībvalstis var apsvērt 31. pantā 
paredzēto priviliģēto tiesību līgumu 
izmantošanu.

Or. de
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Grozījums Nr. 915
Evelyne Gebhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.d Līgumslēdzējas iestādes konkrētus 
līgumus var rezervēt bezpeļņas 
organizācijām, kas specializējas sociālo 
pakalpojumu sniegšanā, ja tiek ievēroti 
pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes 
pamatprincipi.

Or. de

Grozījums Nr. 916
Evelyne Gebhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.e Dalībvalstis nodrošina 
Direktīvas 2004/18/EK 55. pantā 
paredzēto izslēgšanas iemeslu 
piemērošanu.

Or. de

Grozījums Nr. 917
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja informācijas atklāšana par konkursa 
rezultātiem kavētu tiesību aktu izpildi vai

Informāciju par konkursa rezultātiem
atklāj, ja vien atklāšana nekavē tiesību 
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būtu pretrunā sabiedrības interesēm, vai 
kaitētu konkrēta — valsts vai privāta —
ekonomikas dalībnieka likumīgām 

saimnieciskajām interesēm, tostarp tāda 
ekonomikas dalībnieka interesēm, kuram 
ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, vai 
varētu ierobežot godīgu konkurenci starp 
ekonomikas dalībniekiem, šādu 
informāciju var nepublicēt.

aktu izpildi vai nav pretrunā sabiedrības 
interesēm.

Or. en

Grozījums Nr. 918
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
4. sadaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PĀRVALDĪBA IZPILDE, ZIŅOŠANA UN 
ADMINISTRATĪVĀ SADARBĪBA

Or. en

Grozījums Nr. 919
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
92. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Padomes 
Direktīvu 92/13/EEK dalībvalstis
nodrošina šīs direktīvas pareizu 
piemērošanu ar efektīviem, pieejamiem 
un pārredzamiem mehānismiem, kuri 
papildina sistēmu, kas ir ieviesta 
līgumslēdzēju pieņemto lēmumu 
pārbaudei.

Lai efektīvi nodrošinātu pareizu un 
efektīvu īstenošanu, dalībvalstis
pārliecinās, ka vismaz šajā pantā 
noteiktos uzdevumus veica viena vai 
vairākas iestādes vai struktūras. Tās 
norāda Komisijai visas iestādes vai 
struktūras, kas atbild par minētajiem 
uzdevumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 920
Evelyne Gebhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz šā 
panta piemērošanu līgumslēdzējas 
iestādes var viegli iegūt informāciju un 
atbalstu ar 93. un 97. pantā minēto 
uzraudzības un administratīvo iestāžu 
palīdzību.

Or. de

Grozījums Nr. 921
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka publiskā 
iepirkuma noteikumu piemērošana tiek 
uzraudzīta, tostarp tādu projektu 
īstenošana, ko līdzfinansē Savienība, lai 
konstatētu apdraudējumu Savienības 
finanšu interesēm. Uzraudzību izmanto, 
lai novērstu, konstatētu un pienācīgi 
ziņotu krāpšanas, korupcijas, interešu 
konflikta vai citus nopietnu pārkāpumu 
gadījumus iepirkumu jomā.
Ja uzraudzības iestādes vai struktūras 
konstatē konkrētus pārkāpumus vai 
sistēmiskas problēmas, tām ir pilnvaras 
ziņot par šīm problēmām valstu revīzijas 
iestādēm, tiesām vai citām atbilstošām 
iestādēm vai struktūrām, piemēram, 
ombudam, valstu parlamentiem vai to 
komitejām.
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Grozījums Nr. 922
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 2. punktā minēto uzraudzības 
darbību rezultātus publicē, izmantojot 
piemērotu informācijas līdzekli.
Dalībvalstis jo īpaši vismaz reizi divos 
gados publicē pārskatu par biežākajiem 
nepareizas piemērošanas vai juridiskās 
nenoteiktības cēloņiem, tostarp par 
iespējamām strukturālām vai atkārtotām 
noteikumu piemērošanas problēmām, 
ietverot iespējamus krāpšanas vai citu 
nelikumīgu darbību gadījumus.
Dalībvalstis reizi divos gados nosūta 
Komisijai vispārēju pārskatu par valsts 
ilgtspējīgu iepirkuma politiku, izklāstot 
attiecīgos valsts rīcības plānus un 
iniciatīvas, kā arī, ja iespējams, to 
praktisko īstenošanu. Tās norāda arī 
MVU sekmīgas dalības rādītāju 
publiskajos iepirkumos; ja MVU piešķirto 
līgumu vērtības ziņā tas ir zemāks par 
50 %, dalībvalstis norāda, vai ir ieviestas 
iniciatīvas šā sekmīgas dalības rādītāja 
uzlabošanai.
Izmantojot saņemtos datus, Komisija 
regulāri izdod ziņojumu par šādas 
politikas īstenošanu un paraugpraksi 
iekšējā tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 923
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Direktīvas priekšlikums
92. pants – 1.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ikvienai personai vai iestādei, kam nav 
pieejas pārskatīšanas procedūrām 
saskaņā ar Padomes Direktīvu 
92/13/EEK, sniedz iespēju norādīt 
iespējamus šīs direktīvas pārkāpumus 
kompetentai iestādei vai struktūrai, kas 
pienācīgi izskata visas pietiekami 
pamatotās sūdzības un veic pasākumus 
atbilstīgi valstu tiesību aktos paredzētajām 
pilnvarām un kompetencēm.

Or. en

Grozījums Nr. 924
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka norādes par 
Savienības publiskā iepirkuma tiesību 
aktu interpretēšanu un piemērošanu ir 
pieejamas bez maksas, lai palīdzētu 
līgumslēdzējām iestādēm un ekonomikas 
dalībniekiem pareizi piemērot Savienības 
publiskā iepirkuma noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 925
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
92. pants – 1.e daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, neskarot vispārējās 
procedūras un darba metodes, ko 
Komisija ir noteikusi attiecībā uz saziņu 
un kontaktiem ar dalībvalstīm, izraugās 
kontaktpunktu sadarbībai ar Komisiju 
saistībā ar Savienības tiesību aktu 
piemērošanu un Savienības budžeta 
izpildi, pamatojoties uz Līguma par 
Eiropas Savienību 17. pantu un Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 
317. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 926
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes vismaz līguma 
darbības laikā glabā visu to noslēgto 
līgumu kopijas, kuru vērtība ir vienāda 
vai lielāka par:
a) EUR 1 000 000 publisku piegādes 
līgumu vai publisku pakalpojumu līgumu 
gadījumā;
b) EUR 10 000 000 publisku būvdarbu 
līgumu gadījumā.
Tās nodrošina piekļuvi minētajiem 
līgumiem saskaņā ar piemērojamiem 
noteikumiem par piekļuvi dokumentiem 
un datu aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 927
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
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Direktīvas priekšlikums
92.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

92.a pants
Ja ir konstatēts, ka ekonomikas dalībnieks 
vai līguma izpildei izraudzīts 
apakšuzņēmējs ir pieļāvis būtiskus vai 
regulārus trūkumus saistībā ar kādas 
līguma pamatprasības izpildi, 
līgumslēdzēja iestāde attiecīgos faktus un 
nepieciešamo informāciju paziņo 93. un 
97. pantā minētajām uzraudzības un
administratīvajām iestādēm.

Or. de

Grozījums Nr. 928
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
92.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

92.a pants
Pienākumu neizpildes reģistrs

1. Ja ekonomikas dalībnieks pārkāpj 
līgumā paredzētos nosacījumus, jo īpaši 
attiecībā uz sociālo un nodarbinātības 
aizsardzību, darba apstākļiem un 
apakšlīgumu slēgšanu, to iekļauj publiskā 
iepirkuma noteikumu pienākumu 
neizpildes reģistrā.
2. Pienākumu neizpildes reģistru apstrādā 
un regulāri atjaunina 93. pantā minētās 
uzraudzības un administratīvās iestādes.
Līgumslēdzējiem ir tiesības un pienākums 
pirms publiska līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas pārbaudīt informāciju 
reģistrā.
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Grozījums Nr. 929
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
92.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

92.b pants
Pienākumu neizpildes reģistrs

Ja ekonomikas dalībnieks pārkāpj līgumā 
paredzētos nosacījumus, jo īpaši attiecībā 
uz sociālo un nodarbinātības aizsardzību, 
darba apstākļiem un apakšlīgumu 
slēgšanu, viņu iekļauj pienākumu 
neizpildes reģistrā. Atrašanās pienākumu 
neizpildes reģistrā ir viens no izslēgšanas 
iemesliem.

Or. de

Grozījums Nr. 930
Direktīvas priekšlikums
93. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

93. pants svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 931
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
93. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

93. pants svītrots
Publiskā pārraudzība

1. Dalībvalstis norīko vienotu neatkarīgu 
struktūru, kas ir atbildīga par īstenošanas 
darbību pārraudzību un koordināciju 
(turpmāk — pārraudzības struktūra).
Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
norīkotajām struktūrām.
Visiem līgumslēdzējiem piemēro šo 
pārraudzību.
2. Īstenošanas darbībās iesaistītās 
kompetentās iestādes organizē tā, lai 
izvairītos no interešu konfliktiem.
Publiskās pārraudzības sistēma ir 
pārredzama. Lai to nodrošinātu, publicē 
visus norāžu un atzinuma dokumentus, 
un gada ziņojumu, kurā apraksta šajā 
direktīvā paredzēto noteikumu īstenošanu 
un piemērošanu.
Gada ziņojumā iekļauj šādu informāciju:
a) mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) 
sekmīgas dalības rādītāju iepirkumā; ja 
šis īpatsvars ir mazāks par 50 % MVU 
piešķirto līgumu vērtību izteiksmē, 
ziņojumā sniedz analīzi par šāda rezultāta 
iemesliem;
b) vispārēju pārskatu par ilgtspējīgu 
iepirkuma politikas virzienu īstenošanu, 
arī par procedūrām, kurās ņem vērā 
apsvērumus saistībā ar vides aizsardzību, 
sociālo iekļaušanu, tostarp personu ar 
invaliditāti piekļuvi, vai inovāciju 
veicināšanu;
c) centralizētus datus par paziņotiem 
krāpšanas, korupcijas, interešu konfliktu 
un citiem nopietnu pārkāpumu 
gadījumiem publiskā iepirkuma jomā, 
tostarp par tiem gadījumiem, kas ietekmē 
no Savienības budžeta līdzfinansētus 
projektus.
3. Pārraudzības struktūra ir atbildīga par 
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šādiem uzdevumiem:
a) publiskā iepirkuma noteikumu un 
saistītās prakses piemērošanas, ko īsteno 
līgumslēdzēji un it sevišķi centralizēto 
iepirkumu struktūras, uzraudzība;
b) juridiskas konsultācijas 
līgumslēdzējiem par publiskā iepirkuma 
noteikumu un principu interpretāciju un 
par publiskā iepirkuma noteikumu 
piemērošanu īpašos gadījumos;
c) patstāvīgu atzinumu un norāžu 
izdošana par vispārējas ieinteresētības 
jautājumiem, kuri attiecas uz publiskā 
iepirkuma noteikumu interpretāciju un 
piemērošanu, par periodiskiem 
jautājumiem un par sistēmiskiem 
sarežģījumiem, kas saistīti ar publiskā 
iepirkuma noteikumu piemērošanu, 
ņemot vērā šīs direktīvas noteikumus un 
saistīto Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūru;
d) iedarbīgas un vispusīgas brīdinājuma 
(t.s. „red flag”) rādītāju sistēmas izveide 
un piemērošana, lai novērstu, konstatētu 
un pienācīgi ziņotu par krāpšanas, 
korupcijas, interešu konfliktu un citu 
nopietnu pārkāpumu gadījumiem 
iepirkumu jomā;
e) valstu kompetento iestāžu, tostarp 
revīzijas iestāžu, uzmanības vēršana uz 
konkrētiem konstatētiem pārkāpumiem un 
sistēmiskām problēmām;
f) pilsoņu un uzņēmumu sūdzību 
izskatīšana saistībā ar publiskā iepirkuma 
noteikumu piemērošanu konkrētos 
gadījumos un analīzes nosūtīšana 
kompetentajiem līgumslēdzējiem, kuru 
pienākums ir ņemt to vērā savos lēmumos 
vai — ja analīze netiek ievērota —
paskaidrot šādas neievērošanas iemeslus;

g) uzraudzība attiecībā uz valstu tiesu un 
iestāžu lēmumiem, kas pieņemti pēc 
Eiropas Savienības Tiesas nolēmuma, kas 
pamatojas uz Līguma 267. pantu, vai pēc 
Eiropas Revīzijas palātas konstatējumiem 
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par Savienības publiskā iepirkuma 
noteikumu pārkāpumiem saistībā ar 
Savienības līdzfinansētiem projektiem;
pārraudzības struktūra ziņo Eiropas 
Birojam krāpšanas apkarošanai par 
visiem Savienības iepirkuma procedūru 
pārkāpumiem, ja tie saistīti ar līgumiem, 
kurus tieši vai netieši finansē Savienība.
Šā punkta e) apakšpunktā minētie 
uzdevumi neskar tādu apelācijas tiesību 
izmantošanu, kas paredzētas valsts tiesību 
aktos vai sistēmā, kas izveidota, 
pamatojoties uz Direktīvu 92/13/EEK.
Gadījumos, kad pārraudzības struktūra, 
veicot uzraudzību un sniedzot juridiskās 
konsultācijas, ir konstatējusi pārkāpumu, 
dalībvalstis pilnvaro pārraudzības 
struktūru pārņemt jurisdikciju, kas 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem tai 
noteikta attiecībā uz līgumslēdzēju iestāžu 
lēmumu pārbaudi.
4. Neskarot vispārējās procedūras un 
darba metodes, ko Komisija ir noteikusi 
attiecībā uz saziņu un kontaktiem ar 
dalībvalstīm, pārraudzības struktūra 
darbojas kā īpašs Komisijas 
kontaktpunkts, kad tā uzrauga Savienības 
tiesību aktu piemērošanu un Savienības 
budžeta izpildi, pamatojoties uz Līguma 
par Eiropas Savienību 17. pantu un 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
317. pantu. Tā Komisijai ziņo par visiem 
šīs direktīvas pārkāpumiem iepirkuma 
procedūrās saistībā ar līgumu slēgšanas 
tiesību piešķiršanu, ko tieši vai netieši 
finansē Savienība.
Komisija var jo īpaši nodot pārraudzības 
struktūrai atsevišķu lietu izskatīšanu, ja 
līgums vēl nav noslēgts vai ja vēl ir 
iespējams veikt pārbaudes procedūru. Tā 
var arī uzticēt pārraudzības struktūrai 
veikt uzraudzības darbības, kas ir 
vajadzīgas, lai nodrošinātu to pasākumu 
īstenošanu, kurus dalībvalstis ir 
apņēmušās īstenot, lai novērstu Komisijas 
konstatētu Savienības publiskā iepirkuma 
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noteikumu un principu pārkāpumu.
Komisija var uzdot pārraudzības iestādei 
analizēt gadījumus, kad ir aizdomas par 
Savienības publiskā iepirkuma noteikumu 
pārkāpumiem, kas ietekmē no Savienības 
budžeta līdzfinansētos projektus. Komisija 
var uzticēt pārraudzības struktūrai 
uzraudzīt konkrētus gadījumus un 
nodrošināt, ka kompetentās valsts 
iestādes, kurām būs pienākums izpildīt 
pārraudzības struktūras norādījumus, 
veic atbilstošus pasākumus pret 
Savienības publiskā iepirkuma noteikumu 
pārkāpumiem, kas ietekmē līdzfinansētos 
projektus.
5. Pārraudzības struktūras izmeklēšanas 
un izpildes darbības, ko veic, lai 
nodrošinātu, ka līgumslēdzēju lēmumi 
atbilst šai direktīvai un Līguma par 
Eiropas Savienības darbību vispārīgajiem 
principiem, neaizstāj un neskar Komisijas 
kā Līguma sargātājas institucionālo 
nozīmi. Ja Komisija izlemj nodot 
atsevišķas lietas izskatīšanu, tā arī patur 
tiesības iejaukties saskaņā ar pilnvarām, 
kuras tai piešķirtas ar Līgumu.
6. Līgumslēdzējas iestādes valsts 
pārraudzības iestādei nosūta visu tādu 
noslēgto līgumu pilnu tekstu, kuru vērtība 
ir vienāda ar vai lielāka par:
a) EUR 1 000 000 piegādes vai 
pakalpojumu līgumu gadījumā;
b) EUR 10 000 000 būvdarbu līgumu 
gadījumā.
7. Neskarot valsts tiesību aktus par 
piekļuvi informācijai un saskaņā ar valsts 
un ES tiesību aktiem par datu aizsardzību, 
pārraudzības struktūra pēc rakstiska 
pieprasījuma un bez maksas piešķir 
neierobežotu, pilnu, tiešu piekļuvi 
6. punktā minētajiem noslēgtajiem 
līgumiem. Piekļuvi dažām līguma daļām 
var atteikt gadījumos, kad šīs informācijas 
atklāšana apgrūtinātu tiesību aktu 
piemērošanu vai kā citādi būtu pretrunā 
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sabiedrības interesēm, kaitētu ekonomikas 
dalībnieku — gan valsts, gan privātu —
likumīgajām saimnieciskajām interesēm 
vai varētu ierobežot godīgu konkurenci 
starp šiem ekonomikas dalībniekiem.
Piekļuvi daļām, kuras var atklāt, piešķir 
saprātīgā laikposmā un ne vēlāk kā 
45 dienu laikā no šāda pieprasījuma 
datuma.
Personām, kas iesniedz pieprasījumu
saņemt piekļuvi līgumam, nav jāpierāda 
tieša vai netieša ieinteresētība saistībā ar 
konkrēto līgumu. Būtu jādod tiesības 
informācijas saņēmējam šādu informāciju 
nodot atklātībai.
8. Kopsavilkumu par visām pārraudzības 
struktūras darbībām, kas īstenotas 
saskaņā ar 1.–7. punktu, iekļauj 2. punktā 
minētajā gada ziņojumā.

Or. en

Grozījums Nr. 932
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
93. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

93. pants svītrots
Publiskā pārraudzība

1. Dalībvalstis norīko vienotu neatkarīgu 
struktūru, kas ir atbildīga par īstenošanas 
darbību pārraudzību un koordināciju 
(turpmāk — pārraudzības struktūra).
Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
norīkotajām struktūrām.
Visiem līgumslēdzējiem piemēro šo 
pārraudzību.
2. Īstenošanas darbībās iesaistītās 
kompetentās iestādes organizē tā, lai 
izvairītos no interešu konfliktiem.
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Publiskās pārraudzības sistēma ir 
pārredzama. Lai to nodrošinātu, publicē 
visus norāžu un atzinuma dokumentus, 
un gada ziņojumu, kurā apraksta šajā 
direktīvā paredzēto noteikumu īstenošanu 
un piemērošanu.
Gada ziņojumā iekļauj šādu informāciju:
a) mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) 
sekmīgas dalības rādītāju iepirkumā; ja 
šis īpatsvars ir mazāks par 50 % MVU 
piešķirto līgumu vērtību izteiksmē, 
ziņojumā sniedz analīzi par šāda rezultāta 
iemesliem;
b) vispārēju pārskatu par ilgtspējīgu 
iepirkuma politikas virzienu īstenošanu, 
arī par procedūrām, kurās ņem vērā 
apsvērumus saistībā ar vides aizsardzību, 
sociālo iekļaušanu, tostarp personu ar 
invaliditāti piekļuvi, vai inovāciju 
veicināšanu;
c) centralizētus datus par paziņotiem 
krāpšanas, korupcijas, interešu konfliktu 
un citiem nopietnu pārkāpumu 
gadījumiem publiskā iepirkuma jomā, 
tostarp par tiem gadījumiem, kas ietekmē 
no Savienības budžeta līdzfinansētus 
projektus.
3. Pārraudzības struktūra ir atbildīga par 
šādiem uzdevumiem:
a) publiskā iepirkuma noteikumu un 
saistītās prakses piemērošanas, ko īsteno 
līgumslēdzēji un it sevišķi centralizēto 
iepirkumu struktūras, uzraudzība;
b) juridiskas konsultācijas 
līgumslēdzējiem par publiskā iepirkuma 
noteikumu un principu interpretāciju un 
par publiskā iepirkuma noteikumu 
piemērošanu īpašos gadījumos;
c) patstāvīgu atzinumu un norāžu 
izdošana par vispārējas ieinteresētības 
jautājumiem, kuri attiecas uz publiskā 
iepirkuma noteikumu interpretāciju un 
piemērošanu, par periodiskiem 
jautājumiem un par sistēmiskiem 



AM\909614LV.doc 121/174 PE492.870v02-00

LV

sarežģījumiem, kas saistīti ar publiskā 
iepirkuma noteikumu piemērošanu, 
ņemot vērā šīs direktīvas noteikumus un 
saistīto Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūru;
d) iedarbīgas un vispusīgas brīdinājuma 
(t.s. „red flag”) rādītāju sistēmas izveide 
un piemērošana, lai novērstu, konstatētu 
un pienācīgi ziņotu par krāpšanas, 
korupcijas, interešu konfliktu un citu 
nopietnu pārkāpumu gadījumiem 
iepirkumu jomā;
e) valstu kompetento iestāžu, tostarp 
revīzijas iestāžu, uzmanības vēršana uz 
konkrētiem konstatētiem pārkāpumiem un 
sistēmiskām problēmām;
f) pilsoņu un uzņēmumu sūdzību 
izskatīšana saistībā ar publiskā iepirkuma 
noteikumu piemērošanu konkrētos 
gadījumos un analīzes nosūtīšana 
kompetentajiem līgumslēdzējiem, kuru 
pienākums ir ņemt to vērā savos lēmumos 
vai — ja analīze netiek ievērota —
paskaidrot šādas neievērošanas iemeslus;

g) uzraudzība attiecībā uz valstu tiesu un 
iestāžu lēmumiem, kas pieņemti pēc 
Eiropas Savienības Tiesas nolēmuma, kas 
pamatojas uz Līguma 267. pantu, vai pēc 
Eiropas Revīzijas palātas konstatējumiem 
par Savienības publiskā iepirkuma 
noteikumu pārkāpumiem saistībā ar 
Savienības līdzfinansētiem projektiem;
pārraudzības struktūra ziņo Eiropas 
Birojam krāpšanas apkarošanai par 
visiem Savienības iepirkuma procedūru 
pārkāpumiem, ja tie saistīti ar līgumiem, 
kurus tieši vai netieši finansē Savienība.
Šā punkta e) apakšpunktā minētie 
uzdevumi neskar tādu apelācijas tiesību 
izmantošanu, kas paredzētas valsts tiesību 
aktos vai sistēmā, kas izveidota, 
pamatojoties uz Direktīvu 92/13/EEK.
Gadījumos, kad pārraudzības struktūra, 
veicot uzraudzību un sniedzot juridiskās 
konsultācijas, ir konstatējusi pārkāpumu, 
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dalībvalstis pilnvaro pārraudzības 
struktūru pārņemt jurisdikciju, kas 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem tai 
noteikta attiecībā uz līgumslēdzēju iestāžu 
lēmumu pārbaudi.
4. Neskarot vispārējās procedūras un 
darba metodes, ko Komisija ir noteikusi 
attiecībā uz saziņu un kontaktiem ar 
dalībvalstīm, pārraudzības struktūra 
darbojas kā īpašs Komisijas 
kontaktpunkts, kad tā uzrauga Savienības 
tiesību aktu piemērošanu un Savienības 
budžeta izpildi, pamatojoties uz Līguma 
par Eiropas Savienību 17. pantu un 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
317. pantu. Tā Komisijai ziņo par visiem 
šīs direktīvas pārkāpumiem iepirkuma 
procedūrās saistībā ar līgumu slēgšanas 
tiesību piešķiršanu, ko tieši vai netieši 
finansē Savienība.
Komisija var jo īpaši nodot pārraudzības 
struktūrai atsevišķu lietu izskatīšanu, ja 
līgums vēl nav noslēgts vai ja vēl ir 
iespējams veikt pārbaudes procedūru. Tā 
var arī uzticēt pārraudzības struktūrai 
veikt uzraudzības darbības, kas ir 
vajadzīgas, lai nodrošinātu to pasākumu 
īstenošanu, kurus dalībvalstis ir 
apņēmušās īstenot, lai novērstu Komisijas 
konstatētu Savienības publiskā iepirkuma 
noteikumu un principu pārkāpumu.
Komisija var uzdot pārraudzības iestādei 
analizēt gadījumus, kad ir aizdomas par 
Savienības publiskā iepirkuma noteikumu 
pārkāpumiem, kas ietekmē no Savienības 
budžeta līdzfinansētos projektus. Komisija 
var uzticēt pārraudzības struktūrai 
uzraudzīt konkrētus gadījumus un 
nodrošināt, ka kompetentās valsts 
iestādes, kurām būs pienākums izpildīt 
pārraudzības struktūras norādījumus, 
veic atbilstošus pasākumus pret 
Savienības publiskā iepirkuma noteikumu 
pārkāpumiem, kas ietekmē līdzfinansētos 
projektus.
5. Pārraudzības struktūras izmeklēšanas 
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un izpildes darbības, ko veic, lai 
nodrošinātu, ka līgumslēdzēju lēmumi 
atbilst šai direktīvai un Līguma par 
Eiropas Savienības darbību vispārīgajiem 
principiem, neaizstāj un neskar Komisijas 
kā Līguma sargātājas institucionālo 
nozīmi. Ja Komisija izlemj nodot 
atsevišķas lietas izskatīšanu, tā arī patur 
tiesības iejaukties saskaņā ar pilnvarām, 
kuras tai piešķirtas ar Līgumu.
6. Līgumslēdzējas iestādes valsts 
pārraudzības iestādei nosūta visu tādu 
noslēgto līgumu pilnu tekstu, kuru vērtība 
ir vienāda ar vai lielāka par:
a) EUR 1 000 000 piegādes vai 
pakalpojumu līgumu gadījumā;
b) EUR 10 000 000 būvdarbu līgumu 
gadījumā.
7. Neskarot valsts tiesību aktus par 
piekļuvi informācijai un saskaņā ar valsts 
un ES tiesību aktiem par datu aizsardzību, 
pārraudzības struktūra pēc rakstiska 
pieprasījuma un bez maksas piešķir 
neierobežotu, pilnu, tiešu piekļuvi 
6. punktā minētajiem noslēgtajiem 
līgumiem. Piekļuvi dažām līguma daļām 
var atteikt gadījumos, kad šīs informācijas 
atklāšana apgrūtinātu tiesību aktu 
piemērošanu vai kā citādi būtu pretrunā 
sabiedrības interesēm, kaitētu ekonomikas 
dalībnieku — gan valsts, gan privātu —
likumīgajām saimnieciskajām interesēm 
vai varētu ierobežot godīgu konkurenci 
starp šiem ekonomikas dalībniekiem.
Piekļuvi daļām, kuras var atklāt, piešķir 
saprātīgā laikposmā un ne vēlāk kā 
45 dienu laikā no šāda pieprasījuma 
datuma.
Personām, kas iesniedz pieprasījumu 
saņemt piekļuvi līgumam, nav jāpierāda 
tieša vai netieša ieinteresētība saistībā ar 
konkrēto līgumu. Būtu jādod tiesības 
informācijas saņēmējam šādu informāciju 
nodot atklātībai.
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8. Kopsavilkumu par visām pārraudzības 
struktūras darbībām, kas īstenotas 
saskaņā ar 1.–7. punktu, iekļauj 2. punktā 
minētajā gada ziņojumā.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar alternatīviem ierosinājumiem par pārvaldību, kas iesniegti atsevišķos grozījumos.
Ar šo grozījumu pilnībā dzēš 93. pantu par publisko pārraudzību. Pilnvarojums ieviest 
vienotu valsts pārraudzības struktūru būtu pretrunā subsidiaritātes principam un nebūtu 
īstenojams dalībvalstīs ar reģionālām pārvaldes iestādēm vai federālām struktūrām.

Grozījums Nr. 933
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
93. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

93. pants svītrots
Publiskā pārraudzība

1. Dalībvalstis norīko vienotu neatkarīgu 
struktūru, kas ir atbildīga par īstenošanas 
darbību pārraudzību un koordināciju 
(turpmāk — pārraudzības struktūra).
Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
norīkotajām struktūrām.
Visiem līgumslēdzējiem piemēro šo 
pārraudzību.
2. Īstenošanas darbībās iesaistītās 
kompetentās iestādes organizē tā, lai 
izvairītos no interešu konfliktiem.
Publiskās pārraudzības sistēma ir 
pārredzama. Lai to nodrošinātu, publicē 
visus norāžu un atzinuma dokumentus, 
un gada ziņojumu, kurā apraksta šajā 
direktīvā paredzēto noteikumu īstenošanu 
un piemērošanu.
Gada ziņojumā iekļauj šādu informāciju:
a) mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) 
sekmīgas dalības rādītāju iepirkumā; ja 
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šis īpatsvars ir mazāks par 50 % MVU 
piešķirto līgumu vērtību izteiksmē, 
ziņojumā sniedz analīzi par šāda rezultāta 
iemesliem;
b) vispārēju pārskatu par ilgtspējīgu 
iepirkuma politikas virzienu īstenošanu, 
arī par procedūrām, kurās ņem vērā 
apsvērumus saistībā ar vides aizsardzību, 
sociālo iekļaušanu, tostarp personu ar 
invaliditāti piekļuvi, vai inovāciju 
veicināšanu;
c) centralizētus datus par paziņotiem 
krāpšanas, korupcijas, interešu konfliktu 
un citiem nopietnu pārkāpumu 
gadījumiem publiskā iepirkuma jomā, 
tostarp par tiem gadījumiem, kas ietekmē 
no Savienības budžeta līdzfinansētus 
projektus.
3. Pārraudzības struktūra ir atbildīga par 
šādiem uzdevumiem:
a) publiskā iepirkuma noteikumu un 
saistītās prakses piemērošanas, ko īsteno 
līgumslēdzēji un it sevišķi centralizēto 
iepirkumu struktūras, uzraudzība;
b) juridiskas konsultācijas 
līgumslēdzējiem par publiskā iepirkuma 
noteikumu un principu interpretāciju un 
par publiskā iepirkuma noteikumu 
piemērošanu īpašos gadījumos;
c) patstāvīgu atzinumu un norāžu 
izdošana par vispārējas ieinteresētības 
jautājumiem, kuri attiecas uz publiskā 
iepirkuma noteikumu interpretāciju un 
piemērošanu, par periodiskiem 
jautājumiem un par sistēmiskiem 
sarežģījumiem, kas saistīti ar publiskā 
iepirkuma noteikumu piemērošanu, 
ņemot vērā šīs direktīvas noteikumus un 
saistīto Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūru;
d) iedarbīgas un vispusīgas brīdinājuma 
(t.s. „red flag”) rādītāju sistēmas izveide 
un piemērošana, lai novērstu, konstatētu 
un pienācīgi ziņotu par krāpšanas, 
korupcijas, interešu konfliktu un citu 
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nopietnu pārkāpumu gadījumiem 
iepirkumu jomā;
e) valstu kompetento iestāžu, tostarp 
revīzijas iestāžu, uzmanības vēršana uz 
konkrētiem konstatētiem pārkāpumiem un 
sistēmiskām problēmām;
f) pilsoņu un uzņēmumu sūdzību 
izskatīšana saistībā ar publiskā iepirkuma 
noteikumu piemērošanu konkrētos 
gadījumos un analīzes nosūtīšana 
kompetentajiem līgumslēdzējiem, kuru 
pienākums ir ņemt to vērā savos lēmumos 
vai — ja analīze netiek ievērota —
paskaidrot šādas neievērošanas iemeslus;

g) uzraudzība attiecībā uz valstu tiesu un 
iestāžu lēmumiem, kas pieņemti pēc 
Eiropas Savienības Tiesas nolēmuma, kas 
pamatojas uz Līguma 267. pantu, vai pēc 
Eiropas Revīzijas palātas konstatējumiem 
par Savienības publiskā iepirkuma 
noteikumu pārkāpumiem saistībā ar 
Savienības līdzfinansētiem projektiem;
pārraudzības struktūra ziņo Eiropas
Birojam krāpšanas apkarošanai par 
visiem Savienības iepirkuma procedūru 
pārkāpumiem, ja tie saistīti ar līgumiem, 
kurus tieši vai netieši finansē Savienība.
Šā punkta e) apakšpunktā minētie 
uzdevumi neskar tādu apelācijas tiesību 
izmantošanu, kas paredzētas valsts tiesību 
aktos vai sistēmā, kas izveidota, 
pamatojoties uz Direktīvu 92/13/EEK.
Gadījumos, kad pārraudzības struktūra, 
veicot uzraudzību un sniedzot juridiskās 
konsultācijas, ir konstatējusi pārkāpumu, 
dalībvalstis pilnvaro pārraudzības 
struktūru pārņemt jurisdikciju, kas 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem tai 
noteikta attiecībā uz līgumslēdzēju iestāžu 
lēmumu pārbaudi.
4. Neskarot vispārējās procedūras un 
darba metodes, ko Komisija ir noteikusi 
attiecībā uz saziņu un kontaktiem ar 
dalībvalstīm, pārraudzības struktūra 
darbojas kā īpašs Komisijas 
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kontaktpunkts, kad tā uzrauga Savienības 
tiesību aktu piemērošanu un Savienības 
budžeta izpildi, pamatojoties uz Līguma 
par Eiropas Savienību 17. pantu un 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
317. pantu. Tā Komisijai ziņo par visiem 
šīs direktīvas pārkāpumiem iepirkuma 
procedūrās saistībā ar līgumu slēgšanas 
tiesību piešķiršanu, ko tieši vai netieši 
finansē Savienība.
Komisija var jo īpaši nodot pārraudzības 
struktūrai atsevišķu lietu izskatīšanu, ja 
līgums vēl nav noslēgts vai ja vēl ir 
iespējams veikt pārbaudes procedūru. Tā 
var arī uzticēt pārraudzības struktūrai 
veikt uzraudzības darbības, kas ir 
vajadzīgas, lai nodrošinātu to pasākumu 
īstenošanu, kurus dalībvalstis ir 
apņēmušās īstenot, lai novērstu Komisijas 
konstatētu Savienības publiskā iepirkuma 
noteikumu un principu pārkāpumu.
Komisija var uzdot pārraudzības iestādei 
analizēt gadījumus, kad ir aizdomas par 
Savienības publiskā iepirkuma noteikumu 
pārkāpumiem, kas ietekmē no Savienības 
budžeta līdzfinansētos projektus. Komisija 
var uzticēt pārraudzības struktūrai 
uzraudzīt konkrētus gadījumus un 
nodrošināt, ka kompetentās valsts 
iestādes, kurām būs pienākums izpildīt 
pārraudzības struktūras norādījumus, 
veic atbilstošus pasākumus pret 
Savienības publiskā iepirkuma noteikumu 
pārkāpumiem, kas ietekmē līdzfinansētos 
projektus.
5. Pārraudzības struktūras izmeklēšanas 
un izpildes darbības, ko veic, lai 
nodrošinātu, ka līgumslēdzēju lēmumi 
atbilst šai direktīvai un Līguma par 
Eiropas Savienības darbību vispārīgajiem 
principiem, neaizstāj un neskar Komisijas 
kā Līguma sargātājas institucionālo 
nozīmi. Ja Komisija izlemj nodot 
atsevišķas lietas izskatīšanu, tā arī patur 
tiesības iejaukties saskaņā ar pilnvarām, 
kuras tai piešķirtas ar Līgumu.
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6. Līgumslēdzējas iestādes valsts 
pārraudzības iestādei nosūta visu tādu 
noslēgto līgumu pilnu tekstu, kuru vērtība 
ir vienāda ar vai lielāka par:
a) EUR 1 000 000 piegādes vai 
pakalpojumu līgumu gadījumā;
b) EUR 10 000 000 būvdarbu līgumu 
gadījumā.
7. Neskarot valsts tiesību aktus par 
piekļuvi informācijai un saskaņā ar valsts 
un ES tiesību aktiem par datu aizsardzību, 
pārraudzības struktūra pēc rakstiska 
pieprasījuma un bez maksas piešķir 
neierobežotu, pilnu, tiešu piekļuvi 
6. punktā minētajiem noslēgtajiem
līgumiem. Piekļuvi dažām līguma daļām 
var atteikt gadījumos, kad šīs informācijas 
atklāšana apgrūtinātu tiesību aktu 
piemērošanu vai kā citādi būtu pretrunā 
sabiedrības interesēm, kaitētu ekonomikas 
dalībnieku — gan valsts, gan privātu —
likumīgajām saimnieciskajām interesēm 
vai varētu ierobežot godīgu konkurenci 
starp šiem ekonomikas dalībniekiem.
Piekļuvi daļām, kuras var atklāt, piešķir 
saprātīgā laikposmā un ne vēlāk kā 
45 dienu laikā no šāda pieprasījuma 
datuma.
Personām, kas iesniedz pieprasījumu 
saņemt piekļuvi līgumam, nav jāpierāda 
tieša vai netieša ieinteresētība saistībā ar 
konkrēto līgumu. Būtu jādod tiesības 
informācijas saņēmējam šādu informāciju 
nodot atklātībai.
8. Kopsavilkumu par visām pārraudzības 
struktūras darbībām, kas īstenotas
saskaņā ar 1.–7. punktu, iekļauj 2. punktā 
minētajā gada ziņojumā.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais regulējums ievērojami palielinās dalībvalstu administratīvo slogu. Turklāt tas 
ietekmēs dalībvalstu pārvaldes iekšējo organizāciju. Lēmumi par darbībām, kas jāveic, lai 
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nodrošinātu direktīvas pareizu piemērošanu, un par atbildīgajām iestādēm jāatstāj 
dalībvalstu ziņā.

Grozījums Nr. 934
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
93. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

93. pants svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 935
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
93. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

93. pants svītrots
Publiskā pārraudzība

1. Dalībvalstis norīko vienotu neatkarīgu 
struktūru, kas ir atbildīga par īstenošanas 
darbību pārraudzību un koordināciju 
(turpmāk — pārraudzības struktūra).
Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
norīkotajām struktūrām.
Visiem līgumslēdzējiem piemēro šo 
pārraudzību.
2. Īstenošanas darbībās iesaistītās 
kompetentās iestādes organizē tā, lai 
izvairītos no interešu konfliktiem.
Publiskās pārraudzības sistēma ir 
pārredzama. Lai to nodrošinātu, publicē 
visus norāžu un atzinuma dokumentus, 
un gada ziņojumu, kurā apraksta šajā 
direktīvā paredzēto noteikumu īstenošanu 
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un piemērošanu.
Gada ziņojumā iekļauj šādu informāciju:
a) mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) 
sekmīgas dalības rādītāju iepirkumā; ja 
šis īpatsvars ir mazāks par 50 % MVU 
piešķirto līgumu vērtību izteiksmē, 
ziņojumā sniedz analīzi par šāda rezultāta 
iemesliem;
b) vispārēju pārskatu par ilgtspējīgu 
iepirkuma politikas virzienu īstenošanu, 
arī par procedūrām, kurās ņem vērā 
apsvērumus saistībā ar vides aizsardzību, 
sociālo iekļaušanu, tostarp personu ar 
invaliditāti piekļuvi, vai inovāciju 
veicināšanu;
c) centralizētus datus par paziņotiem 
krāpšanas, korupcijas, interešu konfliktu 
un citiem nopietnu pārkāpumu 
gadījumiem publiskā iepirkuma jomā, 
tostarp par tiem gadījumiem, kas ietekmē 
no Savienības budžeta līdzfinansētus 
projektus.
3. Pārraudzības struktūra ir atbildīga par 
šādiem uzdevumiem:
a) publiskā iepirkuma noteikumu un 
saistītās prakses piemērošanas, ko īsteno 
līgumslēdzēji un it sevišķi centralizēto 
iepirkumu struktūras, uzraudzība;
b) juridiskas konsultācijas 
līgumslēdzējiem par publiskā iepirkuma 
noteikumu un principu interpretāciju un 
par publiskā iepirkuma noteikumu 
piemērošanu īpašos gadījumos;
c) patstāvīgu atzinumu un norāžu 
izdošana par vispārējas ieinteresētības 
jautājumiem, kuri attiecas uz publiskā 
iepirkuma noteikumu interpretāciju un 
piemērošanu, par periodiskiem 
jautājumiem un par sistēmiskiem 
sarežģījumiem, kas saistīti ar publiskā 
iepirkuma noteikumu piemērošanu, 
ņemot vērā šīs direktīvas noteikumus un 
saistīto Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūru;
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d) iedarbīgas un vispusīgas brīdinājuma 
(t.s. „red flag”) rādītāju sistēmas izveide 
un piemērošana, lai novērstu, konstatētu 
un pienācīgi ziņotu par krāpšanas, 
korupcijas, interešu konfliktu un citu 
nopietnu pārkāpumu gadījumiem 
iepirkumu jomā;
e) valstu kompetento iestāžu, tostarp 
revīzijas iestāžu, uzmanības vēršana uz 
konkrētiem konstatētiem pārkāpumiem un 
sistēmiskām problēmām;
f) pilsoņu un uzņēmumu sūdzību 
izskatīšana saistībā ar publiskā iepirkuma 
noteikumu piemērošanu konkrētos 
gadījumos un analīzes nosūtīšana 
kompetentajiem līgumslēdzējiem, kuru 
pienākums ir ņemt to vērā savos lēmumos 
vai — ja analīze netiek ievērota —
paskaidrot šādas neievērošanas iemeslus;

g) uzraudzība attiecībā uz valstu tiesu un 
iestāžu lēmumiem, kas pieņemti pēc 
Eiropas Savienības Tiesas nolēmuma, kas 
pamatojas uz Līguma 267. pantu, vai pēc 
Eiropas Revīzijas palātas konstatējumiem 
par Savienības publiskā iepirkuma 
noteikumu pārkāpumiem saistībā ar 
Savienības līdzfinansētiem projektiem;
pārraudzības struktūra ziņo Eiropas 
Birojam krāpšanas apkarošanai par 
visiem Savienības iepirkuma procedūru 
pārkāpumiem, ja tie saistīti ar līgumiem, 
kurus tieši vai netieši finansē Savienība.
Šā punkta e) apakšpunktā minētie 
uzdevumi neskar tādu apelācijas tiesību 
izmantošanu, kas paredzētas valsts tiesību 
aktos vai sistēmā, kas izveidota, 
pamatojoties uz Direktīvu 92/13/EEK.
Gadījumos, kad pārraudzības struktūra, 
veicot uzraudzību un sniedzot juridiskās 
konsultācijas, ir konstatējusi pārkāpumu, 
dalībvalstis pilnvaro pārraudzības 
struktūru pārņemt jurisdikciju, kas 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem tai 
noteikta attiecībā uz līgumslēdzēju iestāžu 
lēmumu pārbaudi.
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4. Neskarot vispārējās procedūras un 
darba metodes, ko Komisija ir noteikusi 
attiecībā uz saziņu un kontaktiem ar 
dalībvalstīm, pārraudzības struktūra 
darbojas kā īpašs Komisijas 
kontaktpunkts, kad tā uzrauga Savienības 
tiesību aktu piemērošanu un Savienības 
budžeta izpildi, pamatojoties uz Līguma 
par Eiropas Savienību 17. pantu un 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
317. pantu. Tā Komisijai ziņo par visiem 
šīs direktīvas pārkāpumiem iepirkuma 
procedūrās saistībā ar līgumu slēgšanas 
tiesību piešķiršanu, ko tieši vai netieši 
finansē Savienība.
Komisija var jo īpaši nodot pārraudzības 
struktūrai atsevišķu lietu izskatīšanu, ja 
līgums vēl nav noslēgts vai ja vēl ir 
iespējams veikt pārbaudes procedūru. Tā 
var arī uzticēt pārraudzības struktūrai 
veikt uzraudzības darbības, kas ir 
vajadzīgas, lai nodrošinātu to pasākumu 
īstenošanu, kurus dalībvalstis ir 
apņēmušās īstenot, lai novērstu Komisijas
konstatētu Savienības publiskā iepirkuma 
noteikumu un principu pārkāpumu.
Komisija var uzdot pārraudzības iestādei 
analizēt gadījumus, kad ir aizdomas par 
Savienības publiskā iepirkuma noteikumu 
pārkāpumiem, kas ietekmē no Savienības 
budžeta līdzfinansētos projektus. Komisija 
var uzticēt pārraudzības struktūrai 
uzraudzīt konkrētus gadījumus un 
nodrošināt, ka kompetentās valsts 
iestādes, kurām būs pienākums izpildīt 
pārraudzības struktūras norādījumus, 
veic atbilstošus pasākumus pret 
Savienības publiskā iepirkuma noteikumu 
pārkāpumiem, kas ietekmē līdzfinansētos 
projektus.
5. Pārraudzības struktūras izmeklēšanas 
un izpildes darbības, ko veic, lai 
nodrošinātu, ka līgumslēdzēju lēmumi 
atbilst šai direktīvai un Līguma par 
Eiropas Savienības darbību vispārīgajiem 
principiem, neaizstāj un neskar Komisijas 
kā Līguma sargātājas institucionālo 
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nozīmi. Ja Komisija izlemj nodot 
atsevišķas lietas izskatīšanu, tā arī patur 
tiesības iejaukties saskaņā ar pilnvarām, 
kuras tai piešķirtas ar Līgumu.
6. Līgumslēdzējas iestādes valsts 
pārraudzības iestādei nosūta visu tādu 
noslēgto līgumu pilnu tekstu, kuru vērtība 
ir vienāda ar vai lielāka par:
a) EUR 1 000 000 piegādes vai 
pakalpojumu līgumu gadījumā;
b) EUR 10 000 000 būvdarbu līgumu 
gadījumā.
7. Neskarot valsts tiesību aktus par 
piekļuvi informācijai un saskaņā ar valsts 
un ES tiesību aktiem par datu aizsardzību, 
pārraudzības struktūra pēc rakstiska 
pieprasījuma un bez maksas piešķir 
neierobežotu, pilnu, tiešu piekļuvi 
6. punktā minētajiem noslēgtajiem 
līgumiem. Piekļuvi dažām līguma daļām 
var atteikt gadījumos, kad šīs informācijas 
atklāšana apgrūtinātu tiesību aktu 
piemērošanu vai kā citādi būtu pretrunā 
sabiedrības interesēm, kaitētu ekonomikas 
dalībnieku — gan valsts, gan privātu —
likumīgajām saimnieciskajām interesēm 
vai varētu ierobežot godīgu konkurenci 
starp šiem ekonomikas dalībniekiem.
Piekļuvi daļām, kuras var atklāt, piešķir 
saprātīgā laikposmā un ne vēlāk kā 
45 dienu laikā no šāda pieprasījuma 
datuma.
Personām, kas iesniedz pieprasījumu 
saņemt piekļuvi līgumam, nav jāpierāda 
tieša vai netieša ieinteresētība saistībā ar 
konkrēto līgumu. Būtu jādod tiesības 
informācijas saņēmējam šādu informāciju 
nodot atklātībai.
8. Kopsavilkumu par visām pārraudzības 
struktūras darbībām, kas īstenotas 
saskaņā ar 1.–7. punktu, iekļauj 2. punktā 
minētajā gada ziņojumā.

Or. en
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Grozījums Nr. 936
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nodrošina īstenošanas 
darbību pārraudzību un koordināciju.

Or. fr

Grozījums Nr. 937
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pārraudzības struktūra ir atbildīga par 
šādiem uzdevumiem:

3. Kompetentās iestādes ir atbildīgas par 
šādiem uzdevumiem:

Or. fr

Grozījums Nr. 938
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) uzraudzība par to, vai ekonomikas 
dalībnieks, kuram piešķirtas līguma 
slēgšanas tiesības, un viņa apakšuzņēmēji 
pareizi piemēro publiskā iepirkuma 
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noteikumus un sociālās un 
nodarbinātības aizsardzības, kā arī darba 
apstākļu noteikumus, tostarp saistītās 
prakses piemērošanas, ko īsteno
līgumslēdzējas iestādes un it sevišķi 
centralizēto iepirkumu struktūras, 
uzraudzība;

Or. de

Grozījums Nr. 939
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. it

Grozījums Nr. 940
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) oficiālā pienākumu neizpildes reģistra 
pārraudzība, kā noteikts 83.a pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 941
Sergio Gaetano Cofferati
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Direktīvas priekšlikums
93. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 942
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 943
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 944
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 945
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
93. pants – 4. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 946
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
93. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 947
Andreas Schwab, Frank Engel
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Direktīvas priekšlikums
93. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. de

Pamatojums

Visaptverošs pienākums publicēt līguma pilnu tekstu izraisītu situāciju, kad tiek publicēti 
detalizēti līgumu teksti un līdz ar to, ka trešām personām tiek nodrošināta pieeja tajos 
ietvertajai „tehnoloģiskā kompetencei”, proti, konfidenciālai informācijai, kas atsevišķos 
gadījumos nozīmētu arī konfidencialitātes noteikumu pārkāpumu. Šādi netiktu garantēta 
pārredzamība, jo iepirkuma procedūra beidzas līdz ar līguma piešķiršanu.

Grozījums Nr. 948
Frank Engel, Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
93. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 949
Andreas Schwab, Frank Engel
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Direktīvas priekšlikums
93. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. de

Pamatojums

Esošās iepirkuma procedūras ietvaros nodrošinātās tiesības piekļuvei dokumentiem un 
papildu tiesības atbilstoši informācijas brīvības likumiem, kuru darbības joma ir ļoti plaša, ir 
pilnībā pietiekamas.

Grozījums Nr. 950
Frank Engel, Philippe Juvin
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Direktīvas priekšlikums
93. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 951
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
94. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atsevišķi ziņojumi par līgumu slēgšanas 
tiesību piešķiršanas procedūrām

Atsevišķa ziņošana

Or. en

Grozījums Nr. 952
Heide Rühle

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

1. Līgumslēdzēji glabā atbilstīgu 
informāciju par katru līgumu, vispārīgo 
vienošanos un katru dinamiskās iepirkumu 
sistēmas izveidošanas reizi. Šī informācija 
ir pietiekama, lai ar to vēlāk varētu pamatot 
lēmumus, kas pieņemti saistībā ar:

1. Līgumslēdzēji glabā atbilstīgu 
informāciju par katru līgumu, kura vērtība 
pārsniedz robežvērtību, vispārīgo 
vienošanos vai katru dinamiskās iepirkumu 
sistēmas izveidošanas reizi. Šī informācija 
ir pietiekama, lai ar to vēlāk varētu pamatot 
lēmumus, kas pieņemti saistībā ar:

Or. en

Grozījums Nr. 953
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Līgumslēdzēji veic piemērotus 
pasākumus, lai dokumentētu visu 
iepirkuma procedūru norisi, neatkarīgi no 
tā, vai procedūras ir vai nav īstenotas 
elektroniski.

Or. en

Grozījums Nr. 954
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēji dokumentē visu iepirkuma 
procedūru norisi neatkarīgi no tā, vai

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

vai nav īstenotas elektroniski. Šajā nolūkā
tie pārliecinās, ka to rīcībā ir pietiekama 
dokumentācija, lai pamatotu lēmumus, 
kas pieņemti visos iepirkuma procedūras 
posmos, piemēram, dokumentācija par
saziņu ar ekonomikas dalībniekiem un 
iekšējām apspriedēm, iepirkuma 
procedūras sagatavošanu, dialogu un
sarunām, ja tādas notikušas, atlasi un 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

Or. en

Grozījums Nr. 955
Evelyne Gebhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Līgumslēdzēji dokumentē visu iepirkuma 
procedūru norisi neatkarīgi no tā, vai 
procedūras ir vai nav īstenotas elektroniski.
Šajā nolūkā tie dokumentē visus iepirkuma 
procedūras posmus, tostarp visu saziņu ar 
ekonomikas dalībniekiem un iekšējās 
apspriedes, iepirkuma procedūras 
sagatavošanu, dialogu un sarunas, ja tādas 
notikušas, atlasi un līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanu, izraudzītā pretendenta 
nosaukumu un pamatojumu viņa
piedāvājuma izvēlei, kā arī, ja šādā 
informācija ir pieejama, līguma vai 
pamatnolīguma izpildes daļas apjomu, 
kuru līguma slēgšanas tiesību saņēmējs 
plāno uzdot īstenot trešām personām un 
informāciju par viņu apakšuzņēmējiem, 
tostarp to nosaukumus, adresi un 
pilnvarotos pārstāvjus.

Or. de
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Grozījums Nr. 956
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Prasība dokumentēt „visas iekšējās apspriedes” ir nevajadzīga un nesamērīga. Šis noteikums 
turklāt rada juridisku nenoteiktību, jo direktīvā nav definēts termins „iekšējās apspriedes”.

Grozījums Nr. 957
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
94. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo informāciju uzglabā vismaz četrus 
gadus no līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas dienas, lai līgumslēdzējs 
minētajā laikposmā pēc Komisijas 
pieprasījuma varētu sniegt Komisijai vai 
valsts pārraudzības struktūrai vajadzīgo 
informāciju, ja tās to pieprasa.

2. Šo informāciju uzglabā vismaz četrus 
gadus no līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas dienas, lai līgumslēdzējs 
minētajā laikposmā pēc Komisijas 
pieprasījuma varētu sniegt Komisijai 
vajadzīgo informāciju, ja tā to pieprasa.

Or. en
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Grozījums Nr. 958
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
94. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo informāciju uzglabā vismaz četrus 
gadus no līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas dienas, lai līgumslēdzējs 
minētajā laikposmā pēc Komisijas 
pieprasījuma varētu sniegt Komisijai vai 
valsts pārraudzības struktūrai vajadzīgo 
informāciju, ja tās to pieprasa.

2. Šo informāciju uzglabā vismaz četrus 
gadus no līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas dienas, lai līgumslēdzējs 
minētajā laikposmā pēc Komisijas 
pieprasījuma varētu sniegt Komisijai vai 
92. pantā minētajām valsts iestādēm vai 
struktūrām vajadzīgo informāciju, ja tās to 
pieprasa.

Or. en

Grozījums Nr. 959
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
95. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

95. pants svītrots

Or. en

Pamatojums

Statistikas datu vākšana, izmantojot dalībvalstu ziņojumus, nav uzticama un rada birokrātiju 
un izmaksas. 95. panta mērķis ir pārbaudīt datus, kas savākti ar TED datubāzes starpniecību, 
pamatojoties uz priekšlikuma 64. pantu. Taču gan TED dati, gan valstu ziņojumu dati ļoti 
bieži ir nepilnīgi. Pārbaudes vietā papildus jānostiprina TED kā statistikas datu pīlārs, 
pilnībā jāatsakās no valstu ziņojumu pīlāra.

Grozījums Nr. 960
Heide Rühle
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Direktīvas priekšlikums
95. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 93. pantu izveidotās vai 
norīkotās struktūras par katru gadu ne 
vēlāk kā nākamā gada 31. oktobrī, 
izmantojot standarta veidlapu, nosūta
Komisijai īstenošanas un statistikas datu 
ziņojumu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka par katru 
gadu ne vēlāk kā nākamā gada 31. oktobrī
Komisija saņem īstenošanas un statistikas 
datu ziņojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 961
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
95. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 93. pantu izveidotās vai 
norīkotās struktūras par katru gadu ne 
vēlāk kā nākamā gada 31. oktobrī, 
izmantojot standarta veidlapu, nosūta 
Komisijai īstenošanas un statistikas datu 
ziņojumu.

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

Or. en

Grozījums Nr. 962
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
95. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajā ziņojumā, kas minēts 1. punktā, 
ietver vismaz kopējo vērtību, kas sadalīta 
pēc darbību kategorijām, kā minēts 5.–
11. pantā, saistībā ar līgumiem, kuru 
slēgšanas tiesības piešķirtas, 

svītrots



AM\909614LV.doc 147/174 PE492.870v02-00

LV

nepārsniedzot 12. pantā noteiktās 
robežvērtības, bet kuri būtu šīs direktīvas 
darbības jomā, ja to vērtība pārsniegtu šo 
robežvērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 963
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
95. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajā ziņojumā, kas minēts 1. punktā,
ietver vismaz kopējo vērtību, kas sadalīta 
pēc darbību kategorijām, kā minēts 5.–
11. pantā, saistībā ar līgumiem, kuru 
slēgšanas tiesības piešķirtas, nepārsniedzot 
12. pantā noteiktās robežvērtības, bet kuri 
būtu šīs direktīvas darbības jomā, ja to 
vērtība pārsniegtu šo robežvērtību.

2. Šajā ziņojumā, kas minēts 1. punktā, 
ietver aprēķinu par attiecīgajā gadā veikto 
iepirkumu kopējo vērtību saistībā ar 
līgumiem, kuru slēgšanas tiesības 
piešķirtas, nepārsniedzot šīs direktīvas
12. pantā noteiktās robežvērtības, bet kuri 
būtu šīs direktīvas darbības jomā, ja to 
vērtība pārsniegtu šo robežvērtību. Veicot 
šo aprēķinu, jo īpaši var izmantot datus, 
kas pieejami saskaņā ar valstu 
publicēšanas prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 964
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
95. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka minētajā 
ziņojumā ietver vismaz piešķirto līgumu 
skaitu un vērtību, kas sadalīta pēc darbību 
kategorijām, kā minēts 5.–11. pantā, un 
visu citu informāciju, kura vajadzīga, lai 
pārbaudītu nolīguma atbilstīgu 
piemērošanu. Tas ietver to līgumu skaitu 

3. Dalībvalstis attiecībā uz visiem 
līgumiem, kuru vērtība pārsniedz šajā 
direktīvā noteiktās robežvērtības,
nodrošina, ka minētajā ziņojumā ietver
aprēķināto attiecīgajā gadā piešķirto 
līgumu skaitu un vērtību, kas sadalīta pēc 
darbību kategorijām, kā minēts 5.–
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un vērtību, kas piešķirti saskaņā ar sarunu 
procedūru bez iepirkuma izsludināšanas, 
sadalot pēc apstākļiem, kā minēts 
44. pantā, un pēc kategorijām, kā minēts 
5.–11. pantā. Tajā arī norāda izraudzītā 
darbuzņēmēja dalībvalsti vai trešo valsti.

11. pantā, un visu citu informāciju, kura 
vajadzīga, lai pārbaudītu PTO Nolīguma 
par valsts iepirkumu atbilstīgu 
piemērošanu. Tas ietver to līgumu
aprēķināto skaitu un vērtību, kas piešķirti 
saskaņā ar sarunu procedūru bez iepirkuma 
izsludināšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 965
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
95. pants – 3. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) administratīvās vienkāršošanas nolūkā 
statistikas datus var apkopot, pamatojoties 
uz izlasi, ar nosacījumu, ka tā ir 
reprezentatīva;

Or. en

Grozījums Nr. 966
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
95. pants – 3. punkts – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ir ievērota sniegtās informācijas 
konfidencialitāte.

Or. en

Grozījums Nr. 967
Heide Rühle



AM\909614LV.doc 149/174 PE492.870v02-00

LV

Direktīvas priekšlikums
95. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija izveido standarta veidlapu, 
kādā sagatavo īstenošanas un statistikas 
datu gada ziņojumu, kas minēts 1. punktā.
Attiecīgos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar konsultēšanās procedūru, kas 
minēta 100. pantā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 968
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
95. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija izveido standarta veidlapu, 
kādā sagatavo īstenošanas un statistikas 
datu gada ziņojumu, kas minēts 1. punktā.
Attiecīgos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar konsultēšanās procedūru, kas 
minēta 100. pantā.

5. Komisija izveido standarta veidlapu, 
kādā sagatavo statistikas datu gada 
ziņojumu, kas minēts 1. punktā. Attiecīgos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
konsultēšanās procedūru, kas minēta 
100. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 969
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
95. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Šā panta 5. punktā minētie akti 
nodrošina, ka:

svītrots

a) administratīvās vienkāršošanas nolūkā 
statistikas datus var apkopot, pamatojoties 
uz izlasi, ar nosacījumu, ka tā ir 
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reprezentatīva;
b) ir ievērota sniegtās informācijas 
konfidencialitāte.

Or. en

Grozījums Nr. 970
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
96. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

96. pants svītrots

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu kā daļu no alternatīviem ierosinājumiem par pārvaldību (palīdzība 
līgumslēdzējiem un uzņēmumiem) dzēš 97. pantu. Komisijas ierosinājumiem vajadzētu būt 
pamatotiem ar skaidru rentabilitātes pierādījumu, turklāt šie sīki izstrādātie ierosinājumi 
būtu pretrunā subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem. Taču pastāv skaidra 
vajadzība dalībvalstīm pārņemt MVU /°„Vispirms domāt par mazākajiem” principu vadību, 
kā ierosināts vienā no apsvērumiem.

Grozījums Nr. 971
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
96. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

96. pants svītrots

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais regulējums ievērojami palielinās dalībvalstu administratīvo slogu. Turklāt tas 
ietekmēs dalībvalstu pārvaldes iekšējo organizāciju. Lēmumi par darbībām, kas jāveic, lai 
nodrošinātu direktīvas pareizu piemērošanu, un par atbildīgajām iestādēm jāatstāj 
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dalībvalstu ziņā.

Grozījums Nr. 972
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
96. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina tehniskā atbalsta 
struktūru pieejamību, lai nodrošinātu
juridiskas un saimnieciskas konsultācijas, 
norādes un palīdzību līgumslēdzējiem 
saistībā ar iepirkuma procedūru 
sagatavošanu un īstenošanu. Dalībvalstis 
arī nodrošina, ka katrs līgumslēdzējs var 
saņemt kompetentu palīdzību un
konsultācijas par atsevišķiem jautājumiem.

1. Dalībvalstis nodrošina tehniskā atbalsta 
struktūru pieejamību, lai nodrošinātu
juridisku un saimniecisku informāciju, 
norādes un palīdzību līgumslēdzējiem 
saistībā ar iepirkuma procedūru 
sagatavošanu un īstenošanu. Dalībvalstis 
arī nodrošina, ka katrs līgumslēdzējs var 
saņemt kompetentu palīdzību un
informāciju par atsevišķiem jautājumiem.

Or. en

Pamatojums

Precizējums, jo šajā formulējumu jēdzienu var interpretēt kā „juridiskas konsultācijas”, taču 
dalībvalstu ziņā nav juridisko konsultāciju sniegšana par Eiropas regulējumu.

Grozījums Nr. 973
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
96. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Šie noteikumi rada nevajadzīgo administratīvo slogu. Organizēt savu iekšējo pārvaldi ir 
dalībvalstu ziņā. Dalībvalstis var izlemt, vai izveidot pārraudzības struktūru (84. pants), 
neizmantojot Eiropas regulējumu. 84. pants ir pretrunā subsidiaritātes principam.

Grozījums Nr. 974
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
97. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis cita citai sniedz savstarpēju 
palīdzību un ievieš pasākumus efektīvai 
savstarpējai sadarbībai ar mērķi nodrošināt 
informācijas apmaiņu par 56., 75. un
79. pantā minētajiem jautājumiem. Tās 
nodrošina konfidencialitāti attiecībā uz 
informāciju, ar ko tās apmainās.

1. Dalībvalstis cita citai sniedz savstarpēju 
palīdzību un ievieš pasākumus efektīvai 
savstarpējai sadarbībai ar mērķi nodrošināt 
informācijas apmaiņu par 56., 75., 79. un
83.a pantā minētajiem jautājumiem. Tās 
nodrošina konfidencialitāti attiecībā uz 
informāciju, ar ko tās apmainās.

Or. en

Grozījums Nr. 975
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
97. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Šie noteikumi rada nevajadzīgo administratīvo slogu. Organizēt savu iekšējo pārvaldi ir 
dalībvalstu ziņā. Dalībvalstis var izlemt, vai izveidot pārraudzības struktūru (84. pants), 
neizmantojot Eiropas regulējumu. 84. pants ir pretrunā subsidiaritātes principam.

Grozījums Nr. 976
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
97. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 977
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
97. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Noteikt dalībvalstīm pienākumu izveidot papildu struktūras nav samērīgs pasākums. Turklāt 
dažādas kompetences, kas piešķirtas šādai struktūrai, piemēram, pārraudzība, koordinācija, 
ziņošana, var radīt interešu konfliktus.

Grozījums Nr. 978
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
97. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 979
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
97. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Informācijas apmaiņa notiek Iekšējā 
tirgus informācijas sistēmā, kas izveidota 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. xxx/xxxx52

[priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai par administratīvo 
sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus 
informācijas sistēmu (IMI regula) 
COM(2011) 522]. Dalībvalstis iespējami 

svītrots
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īsākā laikā sniedz citu dalībvalstu 
pieprasīto informāciju.

Or. en

Pamatojums

Noteikt dalībvalstīm pienākumu izveidot papildu struktūras nav samērīgs pasākums. Turklāt 
dažādas kompetences, kas piešķirtas šādai struktūrai, piemēram, pārraudzība, koordinācija, 
ziņošana, var radīt interešu konfliktus.

Grozījums Nr. 980
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
98. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktīvas 4., 35., 33., 38., 25., 65., 70., 
77., 85. un 95. pantā minētās pilnvaras 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 
[šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas].

2. Direktīvas 4., 35., 33., 38., 25., 65.,
70. pantā minētās pilnvaras Komisijai 
piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas].

Or. en

Grozījums Nr. 981
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
98. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Direktīvas 4., 35., 33., 38., 25., 65., 70., 
77., 85. un 95. pantā minētās pilnvaras 
jebkurā laikā var atsaukt Eiropas 
Parlaments vai Padome. Lēmums par 
atsaukšanu pārtrauc šādā lēmumā norādītās 
pilnvaras. Lēmums stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc tā publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā 
dienā, kas tajā norādīta. Tas neietekmē jau 
spēkā esošo deleģēto aktu spēkā esību.

3. Direktīvas 4., 35., 33., 38., 25., 65.,
70. pantā minētās pilnvaras jebkurā laikā 
var atsaukt Eiropas Parlaments vai 
Padome. Lēmums par atsaukšanu pārtrauc 
šādā lēmumā norādītās pilnvaras. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā 
norādīta. Tas neietekmē jau spēkā esošo 
deleģēto aktu spēkā esību.
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Or. en

Grozījums Nr. 982
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
100. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai palīdz Publiskā iepirkuma 
padomdevēja komiteja, kas izveidota ar 
Padomes Lēmumu 71/306/EEK53. Minētā 
komiteja ir komiteja Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 nozīmē.

1. Komisijai palīdz Publiskā iepirkuma 
padomdevēja komiteja, kas izveidota ar 
Padomes Lēmumu 71/306/EEK53, un 
komiteja, kas izveidota ar Padomes 
Regulas (EK) Nr. 3286/94 (Tirdzniecības 
šķēršļu regulas) 7. pantu54. Minētās 
komitejas ir komitejas Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 3. panta nozīmē.
__________________
54 OV L 349, 31.12.1994., 71. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 983
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
100. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 984
Malcolm Harbour



AM\909614LV.doc 157/174 PE492.870v02-00

LV

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu, un 
kompetentā komiteja ir komiteja, kas 
izveidota, ņemot vērā Tirdzniecības 
šķēršļu regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 985
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – ea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) dzelzceļa infrastruktūras jaudas 
sadales, dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumu licencēšanas vai drošības 
sertifikācijas procedūras saskaņā ar 
Direktīvu 95/18/EK, Direktīvu 
2001/14/EK un Direktīvu 2004/49/EK;

Or. en

Pamatojums

Šā apakšpunkta pievienošana nodrošinās juridisko noteiktību un stiprinās 4. panta 2. punktu.

Grozījums Nr. 986
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – ea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) dzelzceļa infrastruktūras kapacitātes, 
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dzelzceļa licenču piešķiršanas un drošības 
sertifikācijas procedūras saskaņā ar 
Direktīvām 95/18/EK, 2011/14/EK un 
2004/49/EK;

Or. it

Grozījums Nr. 987
Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – D iedaļa – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dzelzceļa kravu pārvadājumi Dzelzceļa pārvadājumi

Or. en

Grozījums Nr. 988
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – D iedaļa – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dzelzceļa kravu pārvadājumi Dzelzceļa pārvadājumi

Or. it

Grozījums Nr. 989
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – D iedaļa – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dzelzceļa kravu pārvadājumi Dzelzceļa pārvadājumi

Or. en
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Grozījums Nr. 990
Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – D iedaļa – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dzelzceļa pasažieru pārvadājumi svītrots
Nav

Or. en

Grozījums Nr. 991
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – D iedaļa – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dzelzceļa pasažieru pārvadājumi svītrots
Nav

Or. en

Grozījums Nr. 992
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pakalpojumu vai piegādes līgumu 
gadījumā — dokumentāra specifikācija, 
kas nosaka preces vai pakalpojuma 
vajadzīgos raksturlielumus, piemēram, 
kvalitātes līmeni, ekoloģisko un klimata 
raksturlielumu līmeņus, projektēšanu visu 
lietotāju ērtībām (ietverot personu ar 

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

invaliditāti piekļuvi) un atbilstības 
novērtējumu, darbības rezultātus, preces 
lietošanu, drošumu vai izmērus, ieskaitot 
prasības attiecībā uz nosaukumu, ar kādu 
konkrēto preci pārdod, terminoloģiju,
noteikumus par projektēšanu (tostarp 
integrētu datu aizsardzību), simboliem, 
testēšanas un pārbaudes metodēm, 
iepakojumu, apzīmējumiem un marķēšanu, 
norādījumiem lietotājam, ražošanas 
procesiem un metodēm jebkurā preces vai 
pakalpojuma aprites cikla posmā un 
atbilstības novērtēšanas procedūrām;

Or. en

Grozījums Nr. 993
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) būvdarbu līguma gadījumā — tehnisko 
priekšrakstu kopums, kas īpaši ietverts 
iepirkuma procedūras dokumentos un 
nosaka materiāla, preces vai piegādes 
raksturlielumus, kuri nepieciešami, lai 
materiālu, preci vai piegādi varētu 
raksturot kā līgumslēdzēja paredzētajam 
lietojumam piemērotu; minētie 
raksturlielumi ietver ekoloģiskos un 
klimata raksturlielumus, projektēšanu visu 
lietotāju ērtībām (ietverot piekļuvi 
personām ar invaliditāti) un atbilstības 
novērtējumu, darbības rezultātus, drošumu 
vai izmērus, ieskaitot procedūras, kas 
attiecas uz kvalitātes nodrošināšanu, 
terminoloģiju, simboliem, testēšanas un 
pārbaudes metodēm, iesaiņojumu, 
apzīmējumiem un marķēšanu, 
norādījumiem lietotājam un ražošanas 
procesiem un metodēm visos būvdarbu 
aprites cikla posmos; minētajos 
raksturlielumos iekļauj arī noteikumus par 

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

būvprojektēšanu (tostarp integrētu datu 
aizsardzību) un tāmēšanu, būvju un 
būvniecības metožu un tehnoloģiju 
testēšanas, inspekcijas un pieņemšanas 
nosacījumus un visus citus tehniskos 
nosacījumus, ko var noteikt līgumslēdzējs 
saskaņā ar vispārīgiem vai īpašiem 
noteikumiem attiecībā uz pabeigtām 
būvēm un tajās izmantotajiem materiāliem 
vai daļām;

Or. en

Grozījums Nr. 994
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 995
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Konvencija Nr. 1 par darba laiku 
rūpniecībā;

Or. en

Grozījums Nr. 971
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Direktīvas priekšlikums
XIV pielikums – 8.c ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Konvencija Nr. 131 par minimālās algas 
noteikšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 996
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktīvas priekšlikums
XIV pielikums – 8.d ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Konvencija Nr. 102 par sociālās 
drošības minimālajiem standartiem;

Or. en

Grozījums Nr. 997
Frank Engel, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
XVII pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

XVII pielikums Šis pielikums ir svītrots.

Or. fr

Grozījums Nr. 998
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
XVIII pielikums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

XVIII pielikums Šis pielikums ir svītrots.

Or. fr

Grozījums Nr. 999
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
XVII pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

CPV kods Apraksts

79611000-0;

no 85000000-9 līdz 85323000-9

(izņemot 85321000-5 un 85322000-2)

Veselības un sociālie pakalpojumi

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

79995000-5 līdz 79995200-7; no 

80100000-5 līdz 80660000-8 (izņemot 

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

92000000-1 līdz 92700000-8 (izņemot 

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

Administratīvie izglītības, veselības 

aprūpes un kultūras pakalpojumi

75300000-9 Obligātās sociālās nodrošināšanas 

pakalpojumi

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

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

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Pabalstu pakalpojumi

98000000-3 Citi kopienas, sociālie un personālie 

pakalpojumi

98120000-0 Arodbiedrību sniegtie pakalpojumi

98131000-0 Reliģiskie pakalpojumi

Grozījums
CPV Code Apraksts
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79611000-0; 75200000-8; 75231200-6;

75231240-8;

no 85000000-9 līdz 85323000-9

(izņemot 85321000-5 un 85322000-2);

98133100-5 un 98200000-5

Veselības, sociālie un līdzīgi pakalpojumi

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

79995000-5 līdz 79995200-7; no 

80100000-5 līdz 80660000-8 (izņemot 

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

92000000-1 līdz 92700000-8 (izņemot 

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

Administratīvie izglītības, veselības 

aprūpes un kultūras pakalpojumi

75300000-9 Obligātās sociālās nodrošināšanas 

pakalpojumi

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

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

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Pabalstu pakalpojumi

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

pakalpojumi

98120000-0 Arodbiedrību sniegtie pakalpojumi

98131000-0 Reliģiskie pakalpojumi

No 61000000-5 līdz 61530000-9; no 

63370000-3 līdz 63372000-7

Ūdensceļu transporta pakalpojumi

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

Papildu un saistīti pārvadājumu 
pakalpojumi

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

Darbā iekārtošanas un personāla atlases 
pakalpojumi

No 74600000-5 līdz 74620000-1 Izmeklēšanas un apsardzes pakalpojumi, 
kas nav bruņumašīnu pakalpojumi
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No 74875000-3 līdz 74875200-5 un no 
92000000-1 līdz 92622000-7 (izņemot 
92230000-2)

Atpūtas, kultūras un sporta pakalpojumi

Or. en

Grozījums Nr. 1001
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
XVII pielikums – tabula – 7.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-Juridiskie pakalpojumi

Or. en

Pamatojums

Directive 2004/17/CE makes a distinction between so called “A services” (Annex XVII A), 
subject to the full procedures of the Directives, and “B-services” (Annex XVII B), subject to 
the provisions on technical specifications and transmission of a notice of the results of the 
award procedure. The intention of the EU legislator was to exempt from the full application 
of the Directive some specific service contracts which have limited cross-border dimension, 
including the procurement of legal services.The Commission's proposal removes the 
distinction between "A services" and "B services" applying full regime to all "B services" 
(with the exception of contracts for social services and other specific services); thus the full 
procurement regime will apply to legal services. However, this change is unnecessary and 
takes no account of the specific nature of the profession of lawyers. Indeed, legal services, 
having a nature of personal choice (intuitu personae), are not eligible to be assigned on the 
base of the full application of the procurement regime. In addition, they are provided in a 
legal environment that varies considerably from one Member State to another so that the 
demand of such services is inevitably limited to operators having specific competences in the 
relevant national law.

Grozījums Nr. 1002
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
XVII pielikums – tabula – 7.a–7.l rinda (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

79112000-2 Juridiskās pārstāvniecības 
pakalpojumi
79100000-5 Juridiskie pakalpojumi
79110000-8 Juridisko konsultāciju un 
pārstāvniecības pakalpojumi
79111000-5 Juridisko konsultāciju 
pakalpojumi
79112100-3 Ieinteresēto personu 
pārstāvības pakalpojumi
79120000-1 Patentu un autortiesību 
konsultāciju pakalpojumi
79121000-8 Autortiesību konsultāciju 
pakalpojumi
79121100-9 Programmatūras autortiesību 
konsultāciju pakalpojumi
79130000-4 Juridiskās dokumentācijas un 
sertificēšanas pakalpojumi
79131000-1 Dokumentācijas pakalpojumi
79132000-8 Sertificēšanas pakalpojumi
79140000-7 Juridisko konsultāciju un 
juridiskās informācijas pakalpojumi

Or. en

Pamatojums

Īpaša attieksme pret pakalpojumiem ir attaisnojama tikai tad, ja to piemēro visiem viena 
veida pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 1003
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
XVIIa pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
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XVIIa pielikums
XVIIa pielikums – A daļa

Šīs direktīvas 1. pantā minētie pakalpojumi
1 Apkopes un remonta 

pakalpojumi
6112, 6122, 633, 
886

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

2 Sauszemes transporta 
pakalpojumi(1), ieskaitot 
bruņumašīnu 
pakalpojumus un 
kurjeru pakalpojumus, 
kas nav pasta 
pārvadājumi

712 (izņemot 
71235),
7512, 87304

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

3 Pasažieru un kravas 
gaisa pārvadājumu 
pakalpojumi, izņemot 
pasta pārvadājumus

73 (izņemot 
7321)

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

4 Sauszemes pasta 
transports(2) un gaisa 
pasta transports

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

5 Telekomunikāciju 
pakalpojumi

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

6 Finanšu pakalpojumi:

a) apdrošināšanas 
pakalpojumi,

b) banku un investīciju 
pakalpojumi(3)

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

7 Ar datortehniku saistītie 
pakalpojumi

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

8 Pētniecības un izstrādes 
pakalpojumi (4)

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

9 Grāmatvedības, revīzijas 
un uzskaites 
pakalpojumi

862 No 79210000-9 līdz 79223000-3

10 Tirgus izpētes un 
sabiedriskās domas 
aptaujas pakalpojumi

864 No 79300000-7 līdz 79330000-6 un 
79342310-9, 79342311-6
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11 Vadības konsultāciju 
pakalpojumi(5) un 
saistītie pakalpojumi

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

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

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

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

14 Ēku tīrīšanas un 
īpašumu pārvaldīšanas 
pakalpojumi

874, 82201 līdz 
82206

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

15 Izdevniecības un 
iespiešanas pakalpojumi 
par atlīdzību vai, 
pamatojoties uz līgumu

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

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

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

(1) Izņemot dzelzceļa transporta pakalpojumus, uz kuriem attiecas 18. kategorija.
(2) Izņemot dzelzceļa transporta pakalpojumus, uz kuriem attiecas 18. kategorija.
(3) Izņemot finanšu pakalpojumus, kas saistīti ar vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu

izdošanu, pirkšanu, pārdošanu vai nodošanu, un centrālās bankas pakalpojumus.
Tāpat izslēgti ir šādi pakalpojumi: pakalpojumi, kas saistīti ar zemes, esošo ēku vai 
citu nekustamo īpašumu iegādi vai nomu, izmantojot jebkādas finanšu procedūras, 
vai tiesībām uz šāda veida īpašumu; tomēr šī direktīva aptver finanšu pakalpojumus, 
kas sniegti tajā pašā laikā, pirms vai pēc iegādes vai nomas līguma, jebkurā veidā.

(4) Izņemot pētniecības un izstrādes pakalpojumus, kas nav tie, kur līgumslēdzēja iestāde 
ekskluzīvi uzkrāj peļņu un guvumus tās vajadzībām, īstenojot savas darbības, ar 
nosacījumu, ka līgumslēdzēja iestāde pilnā mērā atlīdzina par sniegto pakalpojumu.
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(5) Izņemot arbitrāžas un izlīguma pakalpojumus.

XVIIa pielikums – B daļa
Šīs direktīvas 12. panta c) punktā un 84. pantā minētie pakalpojumi

Kategorija Pakalpojums CPC atsauces 
Nr.

CPV atsauces Nr.

17 Viesnīcu un restorānu 
pakalpojumi

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

18 Dzelzceļa transporta 
pakalpojumi

711 No 60200000-0 līdz 60220000-6

19 Ūdensceļu transporta 
pakalpojumi

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

20 Atbalsta un 
palīgtransporta 
pakalpojumi

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

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

iekārtošanas un atlases 
pakalpojumi (1)

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

23 Izmeklēšanas un 
drošības dienestu 
pakalpojumi, izņemot 
bruņumašīnu 
pakalpojumus

873 (izņemot 
87304)

No 79700000-1 līdz 79723000-8

24 Izglītības un 
profesionālās izglītības 
pakalpojumi

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

25 Veselības un sociālie 
pakalpojumi

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

26 Atpūtas, kultūras un 
sporta pakalpojumi

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

27 Citi pakalpojumi
(1) Izņemot darba līgumus.
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Or. fr

Grozījums Nr. 1004
Frank Engel, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
XVIIa pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
XVIIa pielikums

XVIIa pielikums – A daļa

14.a pantā minētie pakalpojumi
Kategorija 

Nr.
Priekšmets CPC 

atsauces 
Nr. (1)

CPV atsauces Nr.

1 Tehniskās apkopes un 
remonta pakalpojumi

6112, 
6122, 633,
886

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

2 Sauszemes 
pārvadājumu 
pakalpojumi (2), tostarp 
bruņumašīnu 
pakalpojumi un kurjeru 
pakalpojumi,
izņemot pasta 
pārvadājumus

712 
(izņemot 
71235),
7512, 
87304

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

3 Pasažieru un kravas 
gaisa pārvadājumu 
pakalpojumi, izņemot
pasta pārvadājumus

73 
(izņemot 
7321)

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

4 Pasta pārvadājumi pa 
zemi (3)
un pa gaisu

71235, 
7321

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

5 Telekomunikāciju 
pakalpojumi 752

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

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

ex 81, 812, 
814

No 66100000-1 līdz 
66720000-3

7 Datorpakalpojumi un 
ar tiem saistītie 
pakalpojumi

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

8 P ē t n i e c ī b a s  un 
attīstības
pakalpojumi (5)

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

9 Uzskaites, revīzijas un
grāmatvedības 
pakalpojumi

862
No 79210000-9 līdz 
79223000-3

10 Tirgus un sabiedriskās
domas pētniecības 
pakalpojumi

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

11 Vadības konsultāciju 
pakalpojumi (6) un ar 
tiem saistītie 
pakalpojumi

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

12 Arhitektūras 
pakalpojumi;
inženiertehniskie 
pakalpojumi un 
integrētie 
inženiertehniskie 
pakalpojumi;
pilsētplānošanas un 
vides plānošanas 
inženiertehniskie 
pakalpojumi; saistītie 
zinātniskie un tehniski 
konsultatīvie 
pakalpojumi; tehnisko 
pārbaužu un analīžu 
pakalpojumi

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

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

14 Ēku apkopes 
pakalpojumi un
īpašuma 
apsaimniekošanas 
pakalpojumi

874, 82201 
līdz
82206

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

15 Drukāšanas un 
izdevniecības 
pakalpojumi par 
atlīdzību vai uz līguma 
pamata

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

16 Notekūdeņu un 
atkritumu 
apsaimniekošanas 

94 No 90400000-1 līdz 
90743200-9 (izņemot 
90712200-3), no 
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pakalpojumi; sanitārie 
un tamlīdzīgi 
pakalpojumi

90910000-9 līdz 
90920000-2 un 
50190000-3, 50229000-
6 50243000-0

________________________________________
(1) Izņemot darba līgumus.

(2) Izņemot līgumus par raidorganizāciju radītu programmu materiāla iegādi, veidošanu, ražošanu vai 
kopražošanu un līgumus par apraides laiku.

XVIIa pielikums – B daļa

14.a pantā minētie pakalpojumi
Kategorija 

Nr.
Priekšmets CPC 

atsauces 
Nr. (1)

CPV atsauces Nr.

17 Viesnīcu un restorānu 
pakalpojumi

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

18 Dzelzceļa pārvadājumu 
pakalpojumi

711 No 60200000-0 līdz 
60220000-6

19 Ūdensceļu 
pārvadājumu 
pakalpojumi

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

20 Ar pārvadājumiem 
saistītie atbalsta 
pakalpojumi
un palīgpakalpojumi

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

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

22 Darbā iekārtošanas un 
personāla atlases 
pakalpojumi (1)

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

23 Izmeklēšanas un 873 No 79700000-1 līdz 
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apsardzes pakalpojumi, 
izņemot bruņumašīnu
pakalpojumus

(izņemot 
87304)

79723000-8

24 Izglītības un 
arodizglītības
pakalpojumi

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

25 Veselības aizsardzības 
un sociālās aprūpes 
pakalpojumi

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

26 Atpūtas, kultūras un
sporta pakalpojumi

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

27 Citi pakalpojumi (2)

________________________________________
(1) Izņemot darba līgumus.
(2) Izņemot līgumus par raidorganizāciju radītu programmu materiāla iegādi, veidošanu, ražošanu vai 
kopražošanu un līgumus par apraides laiku.

Or. en


