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Grozījums Nr. 136
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 53. panta 1. punktu, 
62. pantu un 114. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 14. pantu, 53. panta 
1. punktu, 62. pantu un 114. pantu, kā arī 
šim līgumam pievienoto Protokolu Nr. 26,

Or. en

Grozījums Nr. 137
Ramon Tremosa i Balcells

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) visi šīs direktīvas noteikumi 
jāpiemēro, ievērojot dalībvalstu iekšējo 
kompetenču sadalījumu,

Or. en

Grozījums Nr. 138
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lai nodrošinātu tāda iepirkuma 
atvērtību konkurencei, ko īsteno subjekti, 
kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, 
transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, 
būtu jāizstrādā noteikumi par iepirkuma 
procedūru koordinēšanu, kas attiecas uz 

(2) Lai nodrošinātu tāda iepirkuma 
atvērtību konkurencei, ko īsteno subjekti, 
kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, 
transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, 
būtu jāizstrādā noteikumi par iepirkuma 
procedūru koordinēšanu, kas attiecas uz 
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tādiem līgumiem, kuru vērtība ir lielāka par 
konkrētu vērtību. Šāda koordinēšana ir 
vajadzīga, lai nodrošinātu atbilstību 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
principiem un jo īpaši preču brīvas aprites 
principam, tiesībām veikt uzņēmējdarbību 
un tiesībām sniegt pakalpojumus, kā arī no 
tiem izrietošajiem principiem, proti, 
vienlīdzīgai attieksmei, nediskriminācijai, 
savstarpējai atzīšanai, proporcionalitātei un 
pārredzamībai. Ņemot vērā nozaru 
specifiku, ko skar koordinēšana, šādai 
koordinēšanai būtu jāizveido labas 
komercdarbības prakses sistēma un 
jāpieļauj maksimāla elastība, vienlaikus 
nodrošinot minēto principu piemērošanu.

tādiem līgumiem, kuru vērtība ir lielāka par 
konkrētu vērtību. Šāda koordinēšana ir 
vajadzīga, lai nodrošinātu atbilstību 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
principiem un jo īpaši preču brīvas aprites 
principam, tiesībām veikt uzņēmējdarbību 
un tiesībām sniegt pakalpojumus, kā arī no 
tiem izrietošajiem principiem, proti, 
vienlīdzīgai attieksmei, nediskriminācijai, 
savstarpējai atzīšanai, proporcionalitātei un 
pārredzamībai. Ņemot vērā nozaru 
specifiku, ko skar koordinēšana, šādai 
koordinēšanai būtu jāizveido labas 
komercdarbības prakses sistēma un 
jāpieļauj maksimāla elastība, vienlaikus 
nodrošinot minēto principu piemērošanu.
Publiskā iepirkuma noteikumos jāievēro 
kompetenču sadalījums, kas nostiprināts 
LESD 14. pantā un šim līgumam 
pievienotajā Protokolā Nr. 26. Tomēr šo 
noteikumu piemērošana nedrīkstētu 
ierobežot valsts sektora iestāžu brīvību 
izlemt, kā organizēt savu sabiedrisko 
pakalpojumu uzdevumu īstenošanu.

Or. en

Pamatojums

Pielāgojums jaunajiem Lisabonas līguma noteikumiem.

Grozījums Nr. 139
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Attiecībā uz iepirkumu, kam ir zemāka 
vērtība par robežvērtību, no kuras sāk 
piemērot Savienības līmeņa 
koordinēšanas noteikumus, ieteicams 
vērst uzmanību uz Tiesas judikatūru, ar 
kuru saskaņā piemēro Līguma 
noteikumus un principus.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Šo direktīvu nepiemēro iepirkumiem, kam ir zemāka vērtība par robežvērtību. Jebkurā 
gadījumā Tiesas judikatūra ir labi zināma, tāpēc šis apsvērums ir lieks.

Grozījums Nr. 140
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Stratēģijā „Eiropa 2020” publiskajam 
iepirkumam ir svarīga nozīme, jo tas ir 
viens no tirgus instrumentiem, kas
izmantojams, lai panāktu gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi, vienlaikus 
nodrošinot visefektīvāko publiskā sektora 
līdzekļu izmantošanu. Šim nolūkam pašlaik 
spēkā esošie publiskā iepirkuma noteikumi, 
kas pieņemti saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvu 2004/17/EK, ar ko 
koordinē iepirkuma procedūras, kuras 
piemēro subjekti, kas darbojas 
ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un 
pasta pakalpojumu nozarēs, un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvu 2004/18/EK par to, kā 
koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes 
valsts līgumu un pakalpojumu valsts 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūru, ir jāpārskata un jāmodernizē, lai 
palielinātu publiskā sektora izdevumu 
efektivitāti, jo īpaši, atvieglojot mazo un 
vidējo uzņēmumu piedalīšanos publiskajos 
iepirkumos, un lai dotu iespēju iepirkumu 
rīkotājiem labāk izmantot publisko 
iepirkumu kopējo sabiedrības mērķu 
atbalstam. Turklāt ir nepieciešams precizēt 
galvenos jēdzienus, lai nodrošinātu lielāku 
tiesisko noteiktību un ietvertu dažus 
saistītās vispāratzītās Eiropas Savienības 

(4) Stratēģijā „Eiropa 2020” publiskajam 
iepirkumam ir svarīga nozīme, jo tas ir 
viens no tirgus instrumentiem, kas 
izmantojams, lai panāktu gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi, vienlaikus 
nodrošinot visefektīvāko publiskā sektora 
līdzekļu izmantošanu. Šim nolūkam pašlaik 
spēkā esošie publiskā iepirkuma noteikumi, 
kas pieņemti saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvu 2004/17/EK, ar ko 
koordinē iepirkuma procedūras, kuras 
piemēro subjekti, kas darbojas 
ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un 
pasta pakalpojumu nozarēs, un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvu 2004/18/EK par to, kā 
koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes 
valsts līgumu un pakalpojumu valsts 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūru, ir jāpārskata un jāmodernizē, lai
publiskā iepirkuma veicēji varētu 
sekmīgāk izmantot publisko iepirkumu 
ilgtspējīgas attīstības un citu kopējo 
sociālo mērķu veicināšanai, tādējādi
palielinot publiskā sektora izdevumu 
efektivitāti, nodrošinot maksimāli 
lietderīgu līdzekļu izmantošanu un, jo 
īpaši, atvieglojot mazo un vidējo 
uzņēmumu piedalīšanos publiskajos 
iepirkumos, un lai dotu iespēju iepirkumu 
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Tiesas judikatūras aspektus. rīkotājiem labāk izmantot publisko 
iepirkumu kopējo sabiedrības mērķu 
atbalstam. Turklāt ir nepieciešams 
vienkāršot direktīvas un precizēt galvenos 
jēdzienus, lai nodrošinātu lielāku tiesisko 
noteiktību un ietvertu dažus saistītās 
vispāratzītās Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūras aspektus. Šī direktīva ir tiesību 
akts, ar ko reglamentē iepirkuma 
procedūru. Lai sasniegtu kopējos mērķus, 
līgumslēdzēji drīkst noteikt prasības, 
kuras ir stingrākas vai plašākas nekā 
pašreizējos Savienības tiesību aktos 
paredzētās.

Or. en

Pamatojums

Būtu skaidri jānorāda, ka līgumslēdzējas iestādes konkrētās jomās drīkst noteikt prasības, 
kuras ir plašākas nekā pašreizējos ES tiesību aktos paredzētās.

Grozījums Nr. 141
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 11. pantu, nosakot un 
īstenojot Savienības politiku un darbības, 
tajās jāparedz vides aizsardzības prasības, 
lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību. Tādēļ šajā 
direktīvā precizē to, kādā veidā 
līgumslēdzēji var dot ieguldījumu vides 
aizsardzībā un ilgtspējīgas attīstības 
veicināšanā, vienlaikus nodrošinot iespēju
ar līgumiem iegūt vislabāko rezultātu par 
samaksāto cenu.

(5) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 9., 10. un 11. pantu, 
nosakot un īstenojot Savienības politiku un 
darbības, tajās jāparedz vides aizsardzības 
prasības un sociāli apsvērumi, lai 
veicinātu ilgtspējīgu attīstību. Tādēļ šajā 
direktīvā precizē to, kādā veidā 
līgumslēdzēji var dot ieguldījumu vides 
aizsardzībā un ilgtspējīgas attīstības 
veicināšanā un kā līgumslēdzēji varētu 
izmantot viņiem piešķirto rīcības brīvību, 
lai izvēlētos ilgtspējīgam publiskajam 
iepirkumam piemērotākās tehniskās 
specifikācijas un līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijus, vienlaikus 
nodrošinot saikni ar līguma priekšmetu un
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ar līgumiem iegūstot vislabāko rezultātu 
par samaksāto cenu.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā pietiekamā mērā nav ņemti vērā sociāli apsvērumi.

Grozījums Nr. 142
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 11. pantu, nosakot un 
īstenojot Savienības politiku un darbības, 
tajās jāparedz vides aizsardzības prasības, 
lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību. Tādēļ šajā 
direktīvā precizē to, kādā veidā 
līgumslēdzēji var dot ieguldījumu vides 
aizsardzībā un ilgtspējīgas attīstības
veicināšanā, vienlaikus nodrošinot iespēju 
ar līgumiem iegūt vislabāko rezultātu par 
samaksāto cenu.

(5) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 9. pantu Savienībai, 
nosakot un īstenojot savu politiku un 
pasākumus, ir jāņem vērā prasības, kas 
saistītas ar augsta nodarbinātības līmeņa 
veicināšanu, atbilstīga sociālās 
aizsardzības līmeņa nodrošināšanu, 
sociālās atstumtības izskaušanu, kā arī ar 
izglītības, apmācības un cilvēku veselības 
aizsardzības līmeņa paaugstināšanu.
Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 11. pantu, nosakot un 
īstenojot Savienības politiku un darbības, 
tajās jāparedz vides aizsardzības prasības, 
lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību. Tādēļ šajā 
direktīvā precizē to, kādā veidā 
līgumslēdzējām iestādēm vajadzētu dot 
ieguldījumu vides aizsardzībā, sociālajā 
aizsardzībā un sabiedrības veselības un 
drošības jomā, un kā tās var izmantot tām 
piešķirto rīcības brīvību, lai izraudzītos 
tādus tehnisko specifikāciju un līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijus, 
kas vērsti uz sociāli un ekoloģiski
ilgtspējīgu publisko līgumu slēgšanas 
tiesību piešķiršanu, vienlaikus nodrošinot 
saikni ar līguma priekšmetu un iespēju ar 
līgumiem iegūt vislabāko rezultātu par 
samaksāto cenu. Šajā direktīvā īpaši 



PE492.861v02-00 8/190 AM\911613LV.doc

LV

atzītas katras dalībvalsts tiesības ratificēt 
un ievērot ILO konvenciju Nr. 94.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Barbara Weiler

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 11. pantu, nosakot un 
īstenojot Savienības politiku un darbības, 
tajās jāparedz vides aizsardzības prasības, 
lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību. Tādēļ 
šajā direktīvā precizē to, kādā veidā 
līgumslēdzēji var dot ieguldījumu vides 
aizsardzībā un ilgtspējīgas attīstības 
veicināšanā, vienlaikus nodrošinot iespēju 
ar līgumiem iegūt vislabāko rezultātu par 
samaksāto cenu.

(5) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 9., 10. un 11. pantu, 
nosakot un īstenojot Savienības politiku un 
darbības, tajās jāparedz vides aizsardzības 
prasības un galvenie sociāli principi.
Ņemot vērā Līguma par Eiropas 
Savienību 3. panta 3. punktu, Savienības 
darbība ir vērsta uz to, lai panāktu
ilgtspējīgu attīstību. Tādēļ šie principi ir 
jāņem vērā, ne vien pieņemot lēmumus 
par publisko iepirkumu, bet arī visos 
piegādes ķēdes posmos. Tādēļ šajā 
direktīvā precizē to, kādā veidā 
līgumslēdzēji izmanto tiem piešķirto 
rīcības brīvību, izraugās tehniskās 
specifikācijas, līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijus un līgumu izpildes 
punktus, lai dotu ieguldījumu vides 
aizsardzībā un ilgtspējīgas attīstības 
veicināšanā, vienlaikus nodrošinot saikni 
ar līguma priekšmetu un iespēju ar 
līgumiem iegūt vislabāko rezultātu par 
samaksāto cenu.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Heide Rühle
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Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ir lietderīgi, ka iepirkuma jēdziens vai 
definīcija tam, ko saprot ar vienotu 
iepirkumu, ir iespējami tuvināta tam 
jēdzienam un definīcijai, ko piemēro 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
[...] Direktīvu [...] par publisko iepirkumu, 
pienācīgi ņemot vērā nozaru īpatnības, uz 
ko attiecas šī direktīva. Vienota iepirkuma 
jēdziens ietver visas piegādes, būvdarbus 
un pakalpojumus, kas vajadzīgi, lai 
īstenotu konkrētu projektu, piemēram, 
būvdarbu projektu vai būvdarbu, piegāžu 
un/vai pakalpojumu kopumu. Uz to, ka 
konkrēts projekts ir vienots projekts, var 
norādīt līgumslēdzēju vispārējā 
iepriekšējā plānošana un koncepcijas 
izstrāde, tas, ka dažādie iegādātie elementi 
īsteno vienotu saimniecisku un tehnisku 
funkciju vai ka tie ir citādi loģiski 
savstarpēji saistīti, kā arī tiek veikti 
ierobežotā laikposmā.

(6) Ir lietderīgi, ka iepirkuma jēdziens vai 
definīcija tam, ko saprot ar vienotu 
iepirkumu, ir iespējami tuvināta tam 
jēdzienam un definīcijai, ko piemēro 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
[...] Direktīvu [...] par publisko iepirkumu, 
pienācīgi ņemot vērā nozaru īpatnības, uz 
ko attiecas šī direktīva. Vienota iepirkuma 
jēdziens ietver visas piegādes, būvdarbus 
un pakalpojumus, kas vajadzīgi, lai 
īstenotu konkrētu projektu, piemēram, 
būvdarbu projektu vai būvdarbu, piegāžu 
un/vai pakalpojumu kopumu.

Or. en

Pamatojums

Šis jēdziens ir pārāk neskaidrs, nenodrošina tiesisko noteiktību un ir pretrunā ierosinājumam 
sadalīt līgumus daļās.

Grozījums Nr. 145
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Ir atbilstīgi izslēgt iepirkumu, ko 
īsteno, lai nodrošinātu pasta 
pakalpojumus un citus pakalpojumus, kas 
nav pasta pakalpojumi, jo ir konstatēts, ka 
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šajā nozarē pastāv tāds konkurences 
spiediens, ka ES iepirkuma noteikumos 
paredzētā iepirkuma disciplīna vairs nav 
vajadzīga.

Or. en

Pamatojums

Lai reglamentētu pasta pakalpojumu nozares iestāžu iepirkumus, pasta pakalpojumu nozares 
liberalizācijas dēļ vairs nav vajadzīgs konkrētajai nozarei pielāgots īpašs regulējums un 
tirgus analīze. Tāpēc ir laiks izslēgt pasta pakalpojumus un — vēl jo vairāk — „citus 
pakalpojumus, kas nav pasta pakalpojumi”, no Direktīvas darbības jomas un ļaut šīs nozares 
uzņēmumiem pieņemt lēmumus, ņemot vērā tikai ekonomiskus kritērijus.

Grozījums Nr. 146
András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Ir atbilstīgi izslēgt iepirkumu, ko 
īsteno, lai nodrošinātu pasta 
pakalpojumus, jo pasta nozares 
liberalizācijas process, 2012. gada 
31. decembrī visās dalībvalstīs pilnībā 
atverot tirgu, šajā nozarē ieviesīs efektīvu 
konkurenci.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Adam Bielan, Marek Siwiec

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Ir atbilstīgi izslēgt iepirkumu, ko 
īsteno, lai nodrošinātu pasta 
pakalpojumus un citus pakalpojumus, kas 
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nav pasta pakalpojumi, jo ir konstatēts, ka
šajā nozarē pastāv tāds konkurences 
spiediens, ka ES iepirkuma noteikumos 
paredzētā iepirkuma disciplīna vairs nav 
vajadzīga.

Or. en

Pamatojums

Lai reglamentētu pasta pakalpojumu nozares iestāžu iepirkumus, pasta pakalpojumu nozares 
liberalizācijas dēļ vairs nav vajadzīgs konkrētajai nozarei pielāgots īpašs regulējums un 
tirgus analīze. Tāpēc ir laiks izslēgt pasta pakalpojumus un — vēl jo vairāk — „citus 
pakalpojumus, kas nav pasta pakalpojumi”, no Direktīvas darbības jomas un ļaut šīs nozares 
uzņēmumiem pieņemt lēmumus, ņemot vērā tikai ekonomiskus kritērijus.

Grozījums Nr. 148
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Ir atbilstīgi izslēgt iepirkumu, ko 
īsteno, lai nodrošinātu pasta 
pakalpojumus un citus pakalpojumus, kas 
nav pasta pakalpojumi, jo ir konstatēts, ka 
šajā nozarē pastāv tāds konkurences 
spiediens, ka ES iepirkuma noteikumos 
paredzētā iepirkuma disciplīna vairs nav 
vajadzīga.

Or. en

Pamatojums

Lai reglamentētu pasta pakalpojumu nozares iestāžu iepirkumus, pasta pakalpojumu nozares 
liberalizācijas dēļ vairs nav vajadzīgs konkrētajai nozarei pielāgots īpašs regulējums un 
tirgus analīze. Tāpēc ir laiks izslēgt pasta pakalpojumus un — vēl jo vairāk — „citus 
pakalpojumus, kas nav pasta pakalpojumi”, no Direktīvas darbības jomas un ļaut šīs nozares 
uzņēmumiem pieņemt lēmumus, ņemot vērā tikai ekonomiskus kritērijus.
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Grozījums Nr. 149
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Ir atbilstīgi izslēgt iepirkumu, ko 
īsteno, lai nodrošinātu pasta 
pakalpojumus un citus pakalpojumus, kas 
nav pasta pakalpojumi, jo ir konstatēts, ka 
šajā nozarē pastāv tāds konkurences 
spiediens, ka ES iepirkuma noteikumos 
paredzētā iepirkuma disciplīna vairs nav 
vajadzīga.

Or. it

Grozījums Nr. 150
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Pat ja interešu konflikts neveicina 
korumpētu rīcību, faktisks vai iespējams 
interešu konflikts vai aizdomas par interešu
konfliktu var neatbilstīgi ietekmēt publiskā 
iepirkuma lēmumus, tādējādi izkropļojot 
konkurenci un apdraudot vienlīdzīgu 
attieksmi pret pretendentiem. Tāpēc 
jāizstrādā efektīvi mehānismi, lai novērstu, 
konstatētu un izlabotu interešu konfliktus.
Ņemot vērā līgumslēdzēju iestāžu un 
uzņēmumu lēmumu pieņemšanas procesu 
atšķirības, ir atbilstīgi ierobežot šos 
noteikumus, piemērojot tos tikai 
līgumslēdzēju iestāžu iepirkumiem.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. it
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Grozījums Nr. 151
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Iepirkuma procedūras dalībnieku 
nelikumīga rīcība, piemēram, mēģinājumi 
neatbilstīgi ietekmēt lēmumu pieņemšanas 
procesu vai vienoties ar citiem 
kandidātiem, lai ietekmētu procedūras 
rezultātu, var izraisīt Savienības tiesību 
aktu principu pārkāpumus un nopietnus 
konkurences izkropļojumus. Tāpēc 
jāpieprasa ekonomikas dalībniekiem 
iesniegt apliecinājumu, ka viņi nav 
iesaistīti šādās nelikumīgās darbībās, un 
viņi ir jāizslēdz, ja šāds apliecinājums 
izrādās nepatiess.

(13) Iepirkuma procedūras dalībnieku 
nelikumīga rīcība, piemēram, mēģinājumi 
neatbilstīgi ietekmēt lēmumu pieņemšanas 
procesu vai vienoties ar citiem 
kandidātiem, lai ietekmētu procedūras 
rezultātu, kā arī jebkurš darba, vides, 
sociālo (jo īpaši personu ar invaliditāti 
integrēšanas jomā) un sabiedrības 
veselības noteikumu pārkāpums var 
izraisīt Savienības tiesību aktu principu 
pārkāpumus un nopietnus konkurences 
izkropļojumus. Tāpēc jāpieprasa 
ekonomikas dalībniekiem iesniegt 
apliecinājumu, ka viņi nav iesaistīti šādās 
nelikumīgās darbībās, un viņi ir jāizslēdz, 
ja šāds apliecinājums izrādās nepatiess.

Or. es

Grozījums Nr. 152
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Mērķi, kuri attiecas uz Savienības 
ekonomikas dalībnieku piekļuves 
uzlabošanu attiecībā uz noteiktu trešo 
valstu publisko iepirkumu, kas ir 
aizsargāts ar ierobežojošiem pasākumiem, 
un uz vienādu konkurences apstākļu 
nodrošināšanu vienotajā Eiropas tirgū, ir 
noteikuši to, ka attieksmei pret 
būvdarbiem, piegādēm un 
pakalpojumiem, kuru izcelsme ir trešās 
valstis un uz kuriem neattiecas Savienības 
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starptautiskās saistības, ir jāsaskaņo visā 
tās teritorijā.

Or. fr

Grozījums Nr. 153
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
14.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14b) Līgumslēdzēji no līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas procedūrām izslēdz 
tos būvdarbus, piegādes un 
pakalpojumus, kas nav aptverti ar 
Savienības starptautiskajām saistībām.
Pārredzamības dēļ līgumslēdzēji, kas šīs 
direktīvas ietvaros plāno izmantot minēto 
kompetenci, lai izslēgtu no līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūrām piedāvājumus, kas ietver 
produktus, būvdarbus, piegādes un 
pakalpojumus, kuru izcelsme ir valsts, kas 
nav ES valsts, un kuru neaptverto 
produktu, būvdarbu, piegāžu un 
pakalpojumu vērtība pārsniedz pusi no šo 
produktu, būvdarbu, piegāžu un 
pakalpojumu kopējās vērtības, par to 
vajadzētu informēt ekonomikas 
dalībniekus.

Or. fr

Grozījums Nr. 154
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Lai sasniegtu mērķi uzlabot
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Savienības ekonomikas dalībnieku 
piekļuvi publiskā iepirkuma tirgiem dažās 
trešās valstīs, kurus aizsargā ierobežojoši 
iepirkuma pasākumi, un saglabāt 
vienādus konkurences apstākļus Eiropas 
vienotajā tirgū, visā Savienībā ir 
jāsaskaņo režīms, ko piemēro trešo valstu 
piegādēm un pakalpojumiem, kuri nav 
ietverti Savienības starptautiskajās 
saistībās. Komisijai būtu jāizvērtē, vai 
apstiprināt, ka saistībā ar līgumiem, kuru 
vērtība ir vienāda ar EUR 5 000 000 vai to 
pārsniedz, līgumslēdzēji izslēdz no līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas piegādes un 
pakalpojumus, kuri nav ietverti Eiropas 
Savienības starptautiskajās saistībās.

Or. en

Grozījums Nr. 155
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
15.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15b) Lai nodrošinātu pārredzamību, 
līgumslēdzējiem, kas vēlas izmantot savas 
tiesības izslēgt no līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas procedūras piedāvājumus, 
kuri ietver piegādes un/vai pakalpojumus 
ar izcelsmi ārpus Eiropas Savienības un 
kuros starptautisko saistību neaptverto 
piegāžu vai pakalpojumu vērtība 
pārsniedz 50 % no šo piegāžu vai 
pakalpojumu kopējās vērtības, par to būtu 
jāinformē ekonomikas dalībnieki Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī 
publicējamā paziņojumā par līgumu.
Komisijai būtu jāapstiprina paredzētā 
izslēgšana, ja uz izslēgšanai paredzētajām 
piegādēm un/vai pakalpojumiem attiecas 
precīza atruna par piekļuvi tirgum 
saskaņā ar Savienības un piegāžu un/vai 
pakalpojumu izcelsmes valsts 
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starptautisko nolīgumu par publisko 
iepirkumu. Ja šāda nolīguma nav, 
Komisijai būtu jāapstiprina izslēgšana, ja 
trešā valsts saglabā ierobežojošus 
iepirkuma pasākumus, kuru dēļ nav 
būtiskas savstarpības tirgus atvērtībā 
starp Savienību un trešo valsti, kura ir 
attiecīgo piegāžu, pakalpojumu un 
ekonomikas dalībnieku izcelsmes valsts.

Or. en

Grozījums Nr. 156
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Novērtējuma rezultāti parādīja, ka 
būtu jāpārskata konkrētu pakalpojumu 
izslēgšana no direktīvas pilnīgas 
piemērošanas. Rezultātā direktīvas pilnīga 
piemērošana ir paplašināta, ietverot 
vairākus pakalpojumus (piemēram, 
viesnīcu un juridiskos pakalpojumus, 
kuru jomā konstatēja īpaši augstu 
pārrobežu tirdzniecības īpatsvaru).

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šajā formulējumā nav ņemta vērā Parlamenta nostāja, kas pausta atbildē uz Komisijas Zaļo 
grāmatu.

Grozījums Nr. 157
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Novērtējuma rezultāti parādīja, ka 
būtu jāpārskata konkrētu pakalpojumu 
izslēgšana no direktīvas pilnīgas 
piemērošanas. Rezultātā direktīvas pilnīga 
piemērošana ir paplašināta, ietverot 
vairākus pakalpojumus (piemēram, 
viesnīcu un juridiskos pakalpojumus, 
kuru jomā konstatēja īpaši augstu 
pārrobežu tirdzniecības īpatsvaru).

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 158
Frank Engel, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Novērtējuma rezultāti parādīja, ka 
būtu jāpārskata konkrētu pakalpojumu 
izslēgšana no direktīvas pilnīgas 
piemērošanas. Rezultātā direktīvas pilnīga 
piemērošana ir paplašināta, ietverot 
vairākus pakalpojumus (piemēram, 
viesnīcu un juridiskos pakalpojumus, 
kuru jomā konstatēja īpaši augstu 
pārrobežu tirdzniecības īpatsvaru).

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 159
Frank Engel, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Citām pakalpojumu kategorijām pēc svītrots
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to būtības ir ļoti ierobežota pārrobežu 
dimensija, proti, tie ir zināmi kā cilvēkam 
paredzēti pakalpojumi, piemēram, 
konkrēti sociālie, veselības aprūpes un 
izglītības pakalpojumi. Minētos 
pakalpojumus sniedz konkrētā kontekstā, 
kas būtiski atšķiras dažādās dalībvalstīs 
atšķirīgu kultūras tradīciju dēļ. Tāpēc 
būtu jānosaka īpašs režīms minēto 
pakalpojumu līgumiem ar augstāku 
robežvērtību EUR 1 000 000 apmērā.
Saistībā ar minēto nozaru iepirkuma 
specifiku tādi pakalpojumi cilvēkam, kuru 
vērtība ir mazāka par minēto 
robežvērtību, parasti neinteresē citu 
dalībvalstu pakalpojumu sniedzējus, ja 
vien nav konkrētu norāžu, kas liecina par 
pretējo, piemēram, Savienības 
finansējums pārrobežu projektiem.
Tādiem pakalpojumiem cilvēkam, kuru 
vērtība pārsniedz minēto robežvērtību, 
jāpiemēro Savienības mēroga 
pārredzamība. Ņemot vērā kultūras 
konteksta nozīmi un minēto pakalpojumu 
jutīgumu, būtu jānodrošina plaša rīcības 
brīvība dalībvalstīm organizēt 
pakalpojumu sniedzēju izvēli tā, kā tās 
uzskata par atbilstīgu. Šīs direktīvas 
noteikumos ir ņemts vērā minētais 
obligātais nosacījums, par pienākumu 
uzliekot tikai pārredzamības un 
vienlīdzīgas attieksmes pamatprincipu 
ievērošanu un nodrošinot, ka 
pakalpojumu sniedzēju izvēlei 
līgumslēdzēji var piemērot īpašus 
kvalitātes kritērijus, piemēram, kritērijus, 
kas noteikti Eiropas Savienības Sociālās 
aizsardzības komitejas brīvprātīgajā 
Eiropas kvalitātes sistēmā sociālo 
pakalpojumu jomā. Dalībvalstīm un/vai 
līgumslēdzējiem ir rīcības brīvība sniegt 
minētos pakalpojumus pašiem vai 
organizēt sociālos pakalpojumus tā, ka to 
sniegšana nav saistīta ar publisku līgumu 
slēgšanu, piemēram, finansējot šādus 
pakalpojumus vai piešķirot licences vai 
atļaujas visiem ekonomikas dalībniekiem, 
kas atbilst nosacījumiem, kurus iepriekš 



AM\911613LV.doc 19/190 PE492.861v02-00

LV

noteicis līgumslēdzējs, nenosakot nekādus 
ierobežojumus vai kvotas, ar nosacījumu, 
ka šāda sistēma nodrošina pietiekamu 
izsludināšanu un atbilst pārredzamības 
un nediskriminācijas principiem.

Or. en

Grozījums Nr. 160
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Citām pakalpojumu kategorijām pēc 
to būtības ir ļoti ierobežota pārrobežu 
dimensija, proti, tie ir zināmi kā cilvēkam 
paredzēti pakalpojumi, piemēram, konkrēti 
sociālie, veselības aprūpes un izglītības 
pakalpojumi. Minētos pakalpojumus sniedz 
konkrētā kontekstā, kas būtiski atšķiras 
dažādās dalībvalstīs atšķirīgu kultūras 
tradīciju dēļ. Tāpēc būtu jānosaka īpašs 
režīms minēto pakalpojumu līgumiem ar 
augstāku robežvērtību EUR 1 000 000 
apmērā. Saistībā ar minēto nozaru 
iepirkuma specifiku tādi pakalpojumi 
cilvēkam, kuru vērtība ir mazāka par 
minēto robežvērtību, parasti neinteresē citu 
dalībvalstu pakalpojumu sniedzējus, ja vien 
nav konkrētu norāžu, kas liecina par 
pretējo, piemēram, Savienības finansējums 
pārrobežu projektiem. Tādiem 
pakalpojumiem cilvēkam, kuru vērtība 
pārsniedz minēto robežvērtību, jāpiemēro 
Savienības mēroga pārredzamība. Ņemot 
vērā kultūras konteksta nozīmi un minēto 
pakalpojumu jutīgumu, būtu jānodrošina 
plaša rīcības brīvība dalībvalstīm organizēt 
pakalpojumu sniedzēju izvēli tā, kā tās 
uzskata par atbilstīgu. Šīs direktīvas 
noteikumos ir ņemts vērā minētais 
obligātais nosacījums, par pienākumu 
uzliekot tikai pārredzamības un 

(17) Dažām pakalpojumu kategorijām pēc 
to būtības ir ļoti ierobežota pārrobežu 
dimensija, proti, tie ir zināmi kā cilvēkam 
paredzēti pakalpojumi, piemēram, konkrēti 
sociālie, veselības aprūpes un izglītības 
pakalpojumi. Minētos pakalpojumus sniedz 
konkrētā kontekstā, kas būtiski atšķiras 
dažādās dalībvalstīs atšķirīgu kultūras 
tradīciju dēļ. Tāpēc būtu jānosaka īpašs 
režīms minēto pakalpojumu līgumiem ar 
augstāku robežvērtību EUR 1 000 000 
apmērā. Saistībā ar minēto nozaru 
iepirkuma specifiku tādi pakalpojumi 
cilvēkam, kuru vērtība ir mazāka par 
minēto robežvērtību, parasti neinteresē citu 
dalībvalstu pakalpojumu sniedzējus, ja vien 
nav konkrētu norāžu, kas liecina par 
pretējo, piemēram, Savienības finansējums 
pārrobežu projektiem. Tādiem 
pakalpojumiem cilvēkam, kuru vērtība 
pārsniedz minēto robežvērtību, jāpiemēro 
Savienības mēroga pārredzamība. Ņemot 
vērā kultūras konteksta nozīmi un minēto 
pakalpojumu jutīgumu, būtu jānodrošina 
plaša rīcības brīvība dalībvalstīm organizēt 
pakalpojumu sniedzēju izvēli tā, kā tās 
uzskata par atbilstīgu. Šīs direktīvas 
noteikumos ir ņemts vērā minētais 
obligātais nosacījums, par pienākumu 
uzliekot tikai pārredzamības un 
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vienlīdzīgas attieksmes pamatprincipu 
ievērošanu un nodrošinot, ka pakalpojumu 
sniedzēju izvēlei līgumslēdzēji var 
piemērot īpašus kvalitātes kritērijus, 
piemēram, kritērijus, kas noteikti Eiropas 
Savienības Sociālās aizsardzības komitejas 
brīvprātīgajā Eiropas kvalitātes sistēmā 
sociālo pakalpojumu jomā. Dalībvalstīm 
un/vai līgumslēdzējiem ir rīcības brīvība 
sniegt minētos pakalpojumus pašiem vai 
organizēt sociālos pakalpojumus tā, ka to 
sniegšana nav saistīta ar publisku līgumu 
slēgšanu, piemēram, finansējot šādus 
pakalpojumus vai piešķirot licences vai 
atļaujas visiem ekonomikas dalībniekiem, 
kas atbilst nosacījumiem, kurus iepriekš 
noteicis līgumslēdzējs, nenosakot nekādus 
ierobežojumus vai kvotas, ar nosacījumu, 
ka šāda sistēma nodrošina pietiekamu 
izsludināšanu un atbilst pārredzamības un 
nediskriminācijas principiem.

vienlīdzīgas attieksmes pamatprincipu 
ievērošanu un nodrošinot, ka pakalpojumu 
sniedzēju izvēlei līgumslēdzēji var 
piemērot īpašus kvalitātes kritērijus, 
piemēram, kritērijus, kas noteikti Eiropas 
Savienības Sociālās aizsardzības komitejas 
brīvprātīgajā Eiropas kvalitātes sistēmā 
sociālo pakalpojumu jomā. Dalībvalstīm 
un/vai līgumslēdzējiem ir rīcības brīvība 
sniegt minētos pakalpojumus pašiem vai 
organizēt sociālos pakalpojumus tā, ka to 
sniegšana nav saistīta ar publisku līgumu 
slēgšanu, piemēram, finansējot šādus 
pakalpojumus vai piešķirot licences vai 
atļaujas visiem ekonomikas dalībniekiem, 
kas atbilst nosacījumiem, kurus iepriekš 
noteicis līgumslēdzējs, nenosakot nekādus 
ierobežojumus vai kvotas vai visiem 
ekonomikas dalībniekiem piešķirot 
juridiskas tiesības sniegt šādus 
pakalpojumus, ar nosacījumu, ka šāda 
sistēma nodrošina pietiekamu 
izsludināšanu un atbilst pārredzamības un 
nediskriminācijas principiem.

Or. en

Grozījums Nr. 161
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Citām pakalpojumu kategorijām pēc 
to būtības ir ļoti ierobežota pārrobežu 
dimensija, proti, tie ir zināmi kā cilvēkam 
paredzēti pakalpojumi, piemēram, konkrēti 
sociālie, veselības aprūpes un izglītības 
pakalpojumi. Minētos pakalpojumus 
sniedz konkrētā kontekstā, kas būtiski 
atšķiras dažādās dalībvalstīs atšķirīgu 
kultūras tradīciju dēļ. Tāpēc būtu jānosaka 
īpašs režīms minēto pakalpojumu 
līgumiem ar augstāku robežvērtību 

(17) Rezultāti, kas gūti Novērtējumā par 
ES publiskā iepirkuma tiesību aktu 
ietekmi un efektivitāti, parādīja, ka būtu 
jāpārskata konkrētu pakalpojumu 
izslēgšana no direktīvas pilnīgas 
piemērošanas. Dažām pakalpojumu 
kategorijām pēc to būtības ir ļoti ierobežota 
pārrobežu dimensija, t. i., tie ir zināmi kā 
cilvēkam paredzēti pakalpojumi, 
piemēram, konkrēti sociālie, veselības 
aprūpes un izglītības pakalpojumi. Šos
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EUR 1 000 000 apmērā. Saistībā ar minēto 
nozaru iepirkuma specifiku tādi 
pakalpojumi cilvēkam, kuru vērtība ir 
mazāka par minēto robežvērtību, parasti 
neinteresē citu dalībvalstu pakalpojumu 
sniedzējus, ja vien nav konkrētu norāžu, 
kas liecina par pretējo, piemēram, 
Savienības finansējums pārrobežu 
projektiem. Tādiem pakalpojumiem 
cilvēkam, kuru vērtība pārsniedz minēto 
robežvērtību, jāpiemēro Savienības mēroga 
pārredzamība. Ņemot vērā kultūras 
konteksta nozīmi un minēto pakalpojumu 
jutīgumu, būtu jānodrošina plaša rīcības 
brīvība dalībvalstīm organizēt pakalpojumu 
sniedzēju izvēli tā, kā tās uzskata par 
atbilstīgu. Šīs direktīvas noteikumos ir 
ņemts vērā minētais obligātais nosacījums, 
par pienākumu uzliekot tikai 
pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes 
pamatprincipu ievērošanu un nodrošinot, 
ka pakalpojumu sniedzēju izvēlei 
līgumslēdzēji var piemērot īpašus 
kvalitātes kritērijus, piemēram, kritērijus, 
kas noteikti Eiropas Savienības Sociālās 
aizsardzības komitejas brīvprātīgajā 
Eiropas kvalitātes sistēmā sociālo 
pakalpojumu jomā. Dalībvalstīm un/vai 
līgumslēdzējiem ir rīcības brīvība sniegt 
minētos pakalpojumus pašiem vai 
organizēt sociālos pakalpojumus tā, ka to 
sniegšana nav saistīta ar publisku līgumu 
slēgšanu, piemēram, finansējot šādus 
pakalpojumus vai piešķirot licences vai 
atļaujas visiem ekonomikas dalībniekiem, 
kas atbilst nosacījumiem, kurus iepriekš 
noteicis līgumslēdzējs, nenosakot nekādus 
ierobežojumus vai kvotas, ar nosacījumu, 
ka šāda sistēma nodrošina pietiekamu 
izsludināšanu un atbilst pārredzamības un 
nediskriminācijas principiem.

pakalpojumus sniedz konkrētā kontekstā, 
kas būtiski atšķiras dažādās dalībvalstīs 
atšķirīgu kultūras tradīciju dēļ. Tāpēc būtu 
jānosaka īpašs režīms šo pakalpojumu 
publiskajiem līgumiem ar augstāku 
robežvērtību EUR 1 000 000 apmērā.
Pakalpojumi cilvēkam, kuru vērtība ir 
mazāka par minēto robežvērtību, parasti 
neinteresē citu dalībvalstu pakalpojumu 
sniedzējus, ja vien nav konkrētu norāžu, 
kas liecina par pretējo, piemēram, 
Savienības finansējums pārrobežu 
projektiem. Tādiem pakalpojumiem 
cilvēkam, kuru vērtība pārsniedz minēto 
robežvērtību, jāpiemēro Savienības mēroga 
pārredzamība. Ņemot vērā kultūras 
konteksta nozīmi un šo pakalpojumu 
jutīgumu, būtu jānodrošina plaša rīcības 
brīvība dalībvalstīm organizēt pakalpojumu 
sniedzēju izvēli tā, kā tās uzskata par 
atbilstīgu. Šīs direktīvas noteikumos ir 
ņemts vērā minētais obligātais nosacījums, 
par pienākumu uzliekot tikai 
pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes 
pamatprincipu ievērošanu un nodrošinot, 
ka pakalpojumu sniedzēju izvēlei 
līgumslēdzējas iestādes var piemērot 
īpašus kvalitātes kritērijus, piemēram, 
kritērijus, kas noteikti Eiropas Savienības 
Sociālās aizsardzības komitejas 
brīvprātīgajā Eiropas kvalitātes sistēmā 
sociālo pakalpojumu jomā. Dalībvalstīm 
un/vai valsts sektora iestādēm ir rīcības 
brīvība sniegt šos pakalpojumus pašiem vai 
organizēt sociālos pakalpojumus tā, ka to 
sniegšana nav saistīta ar publisku līgumu 
slēgšanu, piemēram, finansējot šādus 
pakalpojumus vai piešķirot licences vai 
atļaujas visiem ekonomikas dalībniekiem, 
kas atbilst nosacījumiem, kurus iepriekš 
noteicis līgumslēdzēja iestāde, nenosakot 
nekādus ierobežojumus vai kvotas, ar 
nosacījumu, ka šāda sistēma nodrošina 
pietiekamu izsludināšanu un atbilst 
pārredzamības un nediskriminācijas 
principiem.

Or. en
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Pamatojums

Tā kā vispārējā pieeja ir vērsta uz direktīvu vienkāršošanu, šobrīd nebūtu piemēroti no 
direktīvas pilnīgas piemērošanas izslēgt citas pakalpojumu kategorijas. Tomēr šiem 
pakalpojumiem jāpiemēro īpašs režīms attiecībā uz sociāliem un citiem specifiskiem 
pakalpojumiem, un šā režīma piemērošana (Komisijai) būtu jāpārskata trijos gados pēc šīs 
direktīvas īstenošanas dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 162
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Šī direktīva ir paredzēta dalībvalstīm 
un neattiecas uz iepirkumiem, ko īsteno 
starptautiskas organizācijas savā vārdā un 
par saviem līdzekļiem. Tomēr ir 
jāpaskaidro, kādā mērā šī direktīva būtu 
jāpiemēro iepirkumam, ko reglamentē 
konkrēti starptautiskie noteikumi.

(18) Šī direktīva ir paredzēta dalībvalstīm 
un neattiecas uz iepirkumiem, ko īsteno 
starptautiskas organizācijas savā vārdā un 
par saviem līdzekļiem. Tomēr ir 
jāpaskaidro, kādā mērā šī direktīva būtu 
jāpiemēro iepirkumam, ko reglamentē 
konkrēti starptautiskie noteikumi. Eiropas 
iestādēm jo īpaši būtu jāņem vērā šīs 
direktīvas radītās izmaiņas un, lai 
atspoguļotu šīs izmaiņas, attiecīgi 
jāpielāgo savi publiskā iepirkuma 
noteikumi.

Or. en

Pamatojums

Daudzu ES uzņēmumu, jo īpaši MVU, uzņēmējdarbība ir veidota, izmatojot ES iestāžu 
publiskos iepirkumus. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu konkurenci, Finanšu regulā būtu jāņem 
vērā šīs modernizācijas radītās izmaiņas.

Grozījums Nr. 163
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Pastāv būtiska tiesiskā nenoteiktība 
attiecībā uz to, cik lielā mērā publiskā 
iepirkuma noteikumiem būtu jāattiecas uz 
sadarbību starp publiskā sektora 
iestādēm. Dalībvalstis un pat 
līgumslēdzējas iestādes atšķirīgi interpretē 
attiecīgo Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūru. Tā kā šie juridiskie noteikumi 
būtu vienlīdz piemērojami publiskā sektora 
iestādēm, kad tās darbojas šajā direktīvā 
ietvertajās nozarēs, ir atbilstīgi nodrošināt, 
ka gan saskaņā ar šo direktīvu, gan saskaņā 
ar direktīvu […/…/ES] [par publisko 
iepirkumu] piemēro vienus un tos pašus 
noteikumus.

(19) Dalībvalstis un pat līgumslēdzējas 
iestādes atšķirīgi interpretē attiecīgo 
Eiropas Savienības Tiesas judikatūru valsts 
sektora iestāžu sadarbības jomā. Tā kā šie 
juridiskie noteikumi būtu vienlīdz 
piemērojami publiskā sektora iestādēm, 
kad tās darbojas šajā direktīvā ietvertajās 
nozarēs, ir atbilstīgi nodrošināt, ka gan 
saskaņā ar šo direktīvu, gan saskaņā ar 
direktīvu […/…/ES] [par publisko 
iepirkumu] piemēro vienus un tos pašus 
noteikumus. Tāpēc līgumiem, kuru 
slēgšanas tiesības piešķir kontrolētām 
struktūrām, vai sadarbībai līgumslēdzēju 
iestāžu sabiedrisko pakalpojumu 
uzdevumu kopīgai īstenošanai, nepiemēro 
publiskā iepirkuma noteikumus, ja ir 
izpildīti šajā direktīvā izklāstītie 
nosacījumi.

Or. en

Pamatojums

Kā jau Tiesa vairākkārt apstiprinājusi, iepirkumu režīmu — ievērojot konkrētus 
nosacījumus — nepiemēro valsts sektora iestāžu savstarpējai sadarbībai.

Grozījums Nr. 164
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Pastāv būtiska tiesiskā nenoteiktība 
attiecībā uz to, cik lielā mērā publiskā 
iepirkuma noteikumiem būtu jāattiecas uz 
sadarbību starp publiskā sektora iestādēm.
Dalībvalstis un pat līgumslēdzējas iestādes 
atšķirīgi interpretē attiecīgo Eiropas 
Savienības Tiesas judikatūru. Tā kā šie 
juridiskie noteikumi būtu vienlīdz 

(19) Pastāv būtiska tiesiskā nenoteiktība 
attiecībā uz to, cik lielā mērā publiskā 
iepirkuma noteikumiem būtu jāattiecas uz 
sadarbību starp publiskā sektora iestādēm.
Dalībvalstis un pat līgumslēdzējas iestādes 
atšķirīgi interpretē attiecīgo Eiropas 
Savienības Tiesas judikatūru. Tā kā šie 
juridiskie noteikumi būtu vienlīdz 
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piemērojami publiskā sektora iestādēm, 
kad tās darbojas šajā direktīvā ietvertajās 
nozarēs, ir atbilstīgi nodrošināt, ka gan 
saskaņā ar šo direktīvu, gan saskaņā ar 
direktīvu […/…/ES] [par publisko 
iepirkumu] piemēro vienus un tos pašus 
noteikumus.

piemērojami publiskā sektora iestādēm, 
kad tās darbojas šajā direktīvā ietvertajās 
nozarēs, ir atbilstīgi nodrošināt, ka gan 
saskaņā ar šo direktīvu, gan saskaņā ar 
direktīvu […/…/ES] [par publisko 
iepirkumu] piemēro vienus un tos pašus 
noteikumus. Tāpēc jāprecizē, kuros 
gadījumos līgumslēdzēju iestāžu 
savstarpējiem līgumiem nepiemēro 
publiskā iepirkuma noteikumus. Šāds 
precizējums būtu jāpamato ar principiem, 
kas noteikti attiecīgajā Tiesas judikatūrā.
Tomēr publiskā iepirkuma noteikumu 
piemērošana nedrīkstētu ierobežot 
publiskā sektora iestāžu brīvību izlemt, kā 
organizēt savu sabiedrisko pakalpojumu 
uzdevumu īstenošanu. Proti, šī direktīva 
neskar jebkura līmeņa valsts iestāžu 
tiesības lemt par to, kādā veidā un cik 
lielā mērā tās vēlas pašas pildīt publiskas 
funkcijas. Tāpēc līgumi, kuru slēgšanas 
tiesības piešķir kontrolētām struktūrām 
vai sociāliem uzņēmumiem, kā noteikts 
Komisijas 2011. gada 25. oktobra 
paziņojumā „Sociālās uzņēmējdarbības 
iniciatīva”, vai līgumslēdzēju iestāžu 
sadarbība sabiedrisko pakalpojumu 
uzdevumu kopīgai īstenošanai, būtu 
jāatbrīvo no noteikumu piemērošanas, ja 
ir izpildīti šajā direktīvā izklāstītie 
nosacījumi.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Ar šo direktīvu nodrošina, ka tiek 
piemērota Direktīva 2001/23/EK par 
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzību 
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uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai 
uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu 
īpašnieka maiņas gadījumā, lai 
nodrošinātu godīgas konkurences 
noteikumu ievērošanu un darba ņēmēju 
aizsardzību saistībā ar uzņēmuma 
īpašnieka maiņu.

Or. en

Grozījums Nr. 166
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ir atbilstīgi neiekļaut konkrētus 
pakalpojumu, piegādes un būvdarbu 
līgumus, kuru slēgšanas tiesības ir 
piešķirtas saistītam uzņēmumam, kam 
galvenā darbība ir šādu pakalpojumu, 
piegāžu vai būvdarbu nodrošināšana 
grupai, kurā tas ietilpst, nevis minēto 
darbību piedāvāšana tirgū. Tāpat ir 
atbilstīgi neiekļaut arī konkrētus 
pakalpojumu, piegādes un būvdarbu 
līgumus, kuru slēgšanas tiesības 
līgumslēdzējs ir piešķīris kopuzņēmumam, 
ko veido vairāki līgumslēdzēji ar nolūku 
veikt darbības, uz kurām attiecas šī 
direktīva, un kā sastāvā ir iekļauts minētais 
subjekts. Ieteicams tomēr nodrošināt, ka 
šāda neiekļaušana nerada konkurences 
izkropļojumus par labu uzņēmumiem vai 
kopuzņēmumiem, kas ir saistīti ar 
līgumslēdzējiem; ir atbilstīgi paredzēt 
piemērotu noteikumu kopumu, jo īpaši 
attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem 
ierobežojumiem, kurus ievērojot
uzņēmumi var iegūt savu apgrozījuma
daļu no tirgus un kurus pārsniedzot tie 
zaudētu iespēju saņemt līgumu slēgšanas 
tiesības bez iepirkuma izsludināšanas, kā 
arī attiecībā uz kopuzņēmumu sastāvu un 

(20) Ir atbilstīgi neiekļaut konkrētus 
pakalpojumu, piegādes un būvdarbu 
līgumus, kuru slēgšanas tiesības ir 
piešķirtas saistītam uzņēmumam, kam 
galvenā darbība ir šādu pakalpojumu, 
piegāžu vai būvdarbu nodrošināšana 
grupai, kurā tas ietilpst, nevis minēto 
darbību piedāvāšana tirgū. Tāpat ir 
atbilstīgi neiekļaut arī konkrētus 
pakalpojumu, piegādes un būvdarbu 
līgumus, kuru slēgšanas tiesības 
līgumslēdzējs ir piešķīris kopuzņēmumam, 
ko veido vairāki līgumslēdzēji ar nolūku 
veikt darbības, uz kurām attiecas šī 
direktīva, un kā sastāvā ir iekļauts minētais 
subjekts. Ieteicams tomēr nodrošināt, ka 
šāda neiekļaušana nerada konkurences 
izkropļojumus par labu uzņēmumiem vai 
kopuzņēmumiem, kas ir saistīti ar 
līgumslēdzējiem; ir atbilstīgi paredzēt 
piemērotu noteikumu kopumu, jo īpaši 
attiecībā uz uzņēmumu apgrozījuma
ierobežojumiem tirgū, kurus neievērojot
tie zaudētu iespēju saņemt līgumu 
slēgšanas tiesības bez iepirkuma 
izsludināšanas, kā arī attiecībā uz 
kopuzņēmumu sastāvu un šādu 
kopuzņēmumu un to līgumslēdzēju 
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šādu kopuzņēmumu un to līgumslēdzēju 
savstarpējās saiknes stabilitāti, kuri ir 
kopuzņēmumu sastāvā.

savstarpējās saiknes stabilitāti, kuri ir 
kopuzņēmumu sastāvā.

Or. en

Grozījums Nr. 167
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Šī direktīva nav jāpiemēro ne 
līgumiem, kas paredzēti, lai ļautu veikt 5.–
11. pantā minēto darbību, ne arī šādas 
darbības veikšanai organizētiem metu 
konkursiem, ja minēto darbību dalībvalstī, 
kurā to veic, tieši ietekmē konkurence 
tirgos, kam piekļuve nav ierobežota. Tādēļ 
ir atbilstīgi saglabāt procedūru, kas 
piemērojama visām nozarēm, uz kurām 
attiecas šī direktīva, un kas ļaus ņemt vērā 
pašreizējās vai paredzamās konkurences 
radīšanas sekas. Šādai procedūrai būtu 
jārada attiecīgajiem subjektiem tiesiskā 
noteiktība, kā arī attiecīgs lēmumu 
pieņemšanas process, īsā laikā nodrošinot 
Savienības tiesību vienādu piemērošanu 
šajā jomā.

(22) Šī direktīva nav jāpiemēro ne 
līgumiem, kas paredzēti, lai ļautu veikt 5.–
11. pantā minēto darbību, ne arī šādas 
darbības veikšanai organizētiem metu 
konkursiem, ja minēto darbību dalībvalstī, 
kurā to veic, kopumā vai daļēji, arī 
attiecībā uz katru nozari atsevišķi vai tās 
daļām, tieši ietekmē konkurence tirgos, 
kam piekļuve nav ierobežota. Tādēļ ir 
atbilstīgi saglabāt procedūru, kas 
piemērojama visām nozarēm, uz kurām 
attiecas šī direktīva, un kas ļaus ņemt vērā 
pašreizējās vai paredzamās konkurences 
radīšanas sekas. Šādai procedūrai būtu 
jārada attiecīgajiem subjektiem tiesiskā 
noteiktība, kā arī attiecīgs lēmumu 
pieņemšanas process, īsā laikā nodrošinot 
Savienības tiesību vienādu piemērošanu 
šajā jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 168
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Šī direktīva nav jāpiemēro ne 
līgumiem, kas paredzēti, lai ļautu veikt 5.–
11. pantā minēto darbību, ne arī šādas 
darbības veikšanai organizētiem metu 
konkursiem, ja minēto darbību dalībvalstī, 
kurā to veic, tieši ietekmē konkurence 
tirgos, kam piekļuve nav ierobežota. Tādēļ 
ir atbilstīgi saglabāt procedūru, kas 
piemērojama visām nozarēm, uz kurām 
attiecas šī direktīva, un kas ļaus ņemt vērā 
pašreizējās vai paredzamās konkurences 
radīšanas sekas. Šādai procedūrai būtu 
jārada attiecīgajiem subjektiem tiesiskā 
noteiktība, kā arī attiecīgs lēmumu 
pieņemšanas process, īsā laikā nodrošinot 
Savienības tiesību vienādu piemērošanu 
šajā jomā.

(22) Šī direktīva nav jāpiemēro ne 
līgumiem, kas paredzēti, lai ļautu veikt 5.–
11. pantā minēto darbību, ne arī šādas 
darbības veikšanai organizētiem metu 
konkursiem, ja minēto darbību dalībvalstī, 
kurā to veic, pilnībā vai daļēji, arī 
attiecībā uz atsevišķām nozarēm vai 
segmentiem, tieši ietekmē konkurence 
tirgos, kam piekļuve nav ierobežota. Tādēļ 
ir atbilstīgi saglabāt procedūru, kas 
piemērojama visām nozarēm, uz kurām 
attiecas šī direktīva, un kas ļaus ņemt vērā 
pašreizējās vai paredzamās konkurences 
radīšanas sekas. Šādai procedūrai būtu 
jārada attiecīgajiem subjektiem tiesiskā 
noteiktība, kā arī attiecīgs lēmumu 
pieņemšanas process, īsā laikā nodrošinot 
Savienības tiesību vienādu piemērošanu 
šajā jomā.

Or. it

Grozījums Nr. 169
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Tieša atvērtība konkurencei jānovērtē, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem un 
ņemot vērā attiecīgās nozares īpašās 
iezīmes. Tomēr šo novērtējumu ierobežo 
īsi piemērojamie termiņi un fakts, ka tas 
jāpamato ar Komisijas rīcībā esošo 
informāciju ― vai nu no jau pieejamiem 
avotiem, vai no informācijas, kas iegūta 
saistībā ar 28. panta piemērošanu ―, un to 
nevar papildināt ar laikietilpīgākām 
metodēm, tostarp attiecīgo ekonomikas 
dalībnieku sabiedriskajām aptaujām.
Tādējādi novērtējums, ko iespējams veikt 

(23) Tieša konkurence jānovērtē, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem un 
ņemot vērā attiecīgās nozares vai kādas tās 
daļas īpašās iezīmes. Tomēr šo 
novērtējumu ierobežo īsi piemērojamie 
termiņi un fakts, ka tas jāpamato ar 
Komisijas rīcībā esošo informāciju ― vai 
nu no jau pieejamiem avotiem, vai no 
informācijas, kas iegūta saistībā ar 
28. panta piemērošanu ―, un to nevar 
papildināt ar laikietilpīgākām metodēm, 
tostarp attiecīgo ekonomikas dalībnieku 
sabiedriskajām aptaujām. Tādējādi 
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šīs direktīvas kontekstā par atvērtību 
konkurencei, neskar konkurences tiesību 
pilnīgu piemērošanu.

novērtējums, ko iespējams veikt šīs 
direktīvas kontekstā par atvērtību 
konkurencei, neskar konkurences tiesību 
pilnīgu piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 170
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Tieša atvērtība konkurencei jānovērtē, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem un 
ņemot vērā attiecīgās nozares īpašās 
iezīmes. Tomēr šo novērtējumu ierobežo 
īsi piemērojamie termiņi un fakts, ka tas 
jāpamato ar Komisijas rīcībā esošo 
informāciju ― vai nu no jau pieejamiem 
avotiem, vai no informācijas, kas iegūta 
saistībā ar 28. panta piemērošanu ―, un to 
nevar papildināt ar laikietilpīgākām 
metodēm, tostarp attiecīgo ekonomikas 
dalībnieku sabiedriskajām aptaujām.
Tādējādi novērtējums, ko iespējams veikt 
šīs direktīvas kontekstā par atvērtību 
konkurencei, neskar konkurences tiesību 
pilnīgu piemērošanu.

(23) Tieša atvērtība konkurencei jānovērtē, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem un 
ņemot vērā attiecīgās nozares vai tās daļas
īpašās iezīmes. Tomēr šo novērtējumu 
ierobežo īsi piemērojamie termiņi un fakts, 
ka tas jāpamato ar Komisijas rīcībā esošo 
informāciju ― vai nu no jau pieejamiem 
avotiem, vai no informācijas, kas iegūta 
saistībā ar 28. panta piemērošanu ―, un to 
nevar papildināt ar laikietilpīgākām 
metodēm, tostarp attiecīgo ekonomikas 
dalībnieku sabiedriskajām aptaujām.
Tādējādi novērtējums, ko iespējams veikt 
šīs direktīvas kontekstā par atvērtību 
konkurencei, neskar konkurences tiesību 
pilnīgu piemērošanu.

Or. it

Grozījums Nr. 171
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai pieņemtu, ka konkrētais tirgus ir 
brīvi pieejams, par pietiekamu pamatojumu 

(24) Lai pieņemtu, ka konkrētais tirgus ir 
brīvi pieejams, par pietiekamu pamatojumu 
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uzskatīs to attiecīgo Savienības tiesību aktu 
īstenošanu un piemērošanu, ar kuriem 
padara pieejamu konkrētu nozari vai tās 
daļu. Šādi attiecīgie tiesību akti jānorāda 
pielikumā, ko Komisija var atjaunināt.
Šādā pielikumā ir atbilstīgi atsaukties uz 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 13. jūlija Direktīvu 2009/73/EK 
par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz 
dabasgāzes iekšējo tirgu un par 
Direktīvas 2003/55/EK atcelšanu, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
13. jūlija Direktīvu 2009/72/EK kopīgiem 
noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas 
iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK 
atcelšanu un uz Direktīvu 94/22/EK.

uzskatīs to attiecīgo Savienības tiesību aktu 
īstenošanu un piemērošanu, ar kuriem 
padara pieejamu konkrētu nozari vai tās 
daļu. Šādi attiecīgie tiesību akti jānorāda 
pielikumā, ko Komisija var atjaunināt.
Šādā pielikumā ir atbilstīgi atsaukties uz 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 13. jūlija Direktīvu 2009/73/EK 
par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz 
dabasgāzes iekšējo tirgu un par 
Direktīvas 2003/55/EK atcelšanu, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
13. jūlija Direktīvu 2009/72/EK kopīgiem 
noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas 
iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK 
atcelšanu, Direktīvu 94/22/EK un uz
Direktīvu 91/440/EK par Kopienas 
dzelzceļa attīstību.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Pētniecība un inovācija, tostarp 
ekoinovācija un sociālā inovācija, ir daži 
no svarīgākajiem turpmākas izaugsmes 
dzinuļiem un ir gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģijas 
„Eiropa 2020” centrālie elementi.
Līgumslēdzējiem būtu maksimāli 
stratēģiski jāizmanto publiskais iepirkums, 
lai veicinātu inovāciju. Inovatīvu preču un 
pakalpojumu iegādei ir svarīga nozīme, lai 
uzlabotu sabiedrisko pakalpojumu 
efektivitāti un kvalitāti, vienlaikus risinot 
lielas sociālās problēmas. Šāda iegāde ļauj 
panākt maksimāli lietderīgu līdzekļu 
izmantošanu, kā arī nodrošina plašākus 
saimnieciskus, vides un sabiedriski 
nozīmīgus labumus, jo tiek radītas jaunas 

(25) Pētniecība un inovācija, tostarp 
ekoinovācija un sociālā inovācija, ir daži 
no svarīgākajiem turpmākas izaugsmes 
dzinuļiem un ir gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģijas 
„Eiropa 2020” centrālie elementi. Valsts 
sektora iestādēm būtu maksimāli 
stratēģiski jāizmanto publiskais iepirkums, 
lai veicinātu inovāciju. Inovatīvu preču un 
pakalpojumu iegādei ir svarīga nozīme, lai 
uzlabotu sabiedrisko pakalpojumu 
efektivitāti un kvalitāti, vienlaikus risinot 
lielas sociālās problēmas. Šāda iegāde ļauj 
panākt maksimāli lietderīgu publiskā 
sektora līdzekļu izmantošanu, kā arī 
nodrošina plašākus saimnieciskus, vides un 
sabiedriski nozīmīgus labumus, jo tiek 
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idejas, kas īstenojas inovatīvos produktos 
un pakalpojumos, tādējādi veicinot
ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi. Šai 
direktīvai būtu jāveicina inovācijas 
iepirkums un jāpalīdz dalībvalstīm sasniegt 
pamatiniciatīvas „Inovācijas savienība” 
mērķus. Tāpēc būtu jāparedz īpaša 
iepirkuma procedūra, kas ļauj
līgumslēdzējiem izveidot ilgtermiņa
inovācijas partnerību jaunu, inovatīvu 
produktu, pakalpojumu vai būvdarbu 
izstrādei un turpmākai iegādei ar 
nosacījumu, ka tos var piegādāt atbilstoši 
noteiktajiem rezultātu līmeņiem un par 
noteiktajām izmaksām. Partnerība būtu 
jāveido tā, lai tā varētu nodrošināt 
nepieciešamo „tirgus pieprasījumu”, kas 
veicina inovatīva risinājuma izstrādi, bet 
neizraisa tirgus noslēgšanu.

radītas jaunas idejas, kas īstenojas 
inovatīvos produktos un pakalpojumos un 
veicina ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi.
Inovatīvs iepirkuma modelis ir detalizēti 
izklāstīts Komisijas paziņojumā par 
publisko iepirkumu 
pirmskomercializācijas posmā1. Šajā 
modelī paredzēts veicināt tādu pētniecības 
un attīstības pakalpojumu iepirkumu, kuri 
nav iekļauti šis direktīvas piemērošanas 
jomā. Minētais modelis, kas iekļauts šajā 
direktīvā, ir atzīts un būs pieejams visām 
līgumslēdzējām iestādēm izskatīšanai.
Tomēr šai direktīvai būtu jāveicina 
inovācijas publiskais iepirkums plašākā 
nozīmē un jāpalīdz dalībvalstīm sasniegt 
pamatiniciatīvas „Inovācijas savienība” 
mērķus. Ja ir jāizstrādā inovatīvs 
produkts, pakalpojums vai būvdarbi un 
iegūto rezultātu nav iespējams iegādāties, 
izmantojot tirgū jau esošos risinājumus, 
būtu jārada iespēja līgumslēdzējām 
iestādēm piekļūt īpašai iepirkuma 
procedūrai saistībā ar līgumiem, uz 
kuriem attiecas šīs direktīvas darbības 
joma. Šai jaunajai procedūrai būtu jāļauj
līgumslēdzējām iestādēm izveidot 
inovācijas partnerību jaunu, inovatīvu 
produktu, pakalpojumu vai būvdarbu 
izstrādei un turpmākai iegādei ar 
nosacījumu, ka tos var piegādāt atbilstoši 
noteiktajiem rezultātu līmeņiem un par 
noteiktajām izmaksām. Šī procedūra būtu 
jāpamato ar noteikumiem, kurus piemēro 
konkursa pārrunu procedūrai, un līgumi 
būtu jāpiešķir saimnieciski 
visizdevīgākajam piedāvājumam, kas ir 
vispiemērotākais, salīdzinot ar pārējiem 
inovatīvu risinājumu piedāvājumiem. Tā 
kā inovācijas partnerība saistīta ar ļoti 
lieliem vai mazākiem projektiem, tā būtu 
jāveido tā, lai varētu nodrošināt 
nepieciešamo „tirgus pieprasījumu”, kas 
veicina inovatīvu risinājumu izstrādi, bet 
neizraisa tirgus noslēgšanu. Tādēļ 
līgumslēdzējas iestādes inovācijas 
partnerības nedrīkstētu izmantot, lai 
kavētu, ierobežotu vai kropļotu 
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konkurenci.
__________________
1 COM (2007) 799 galīgā redakcija.
Komisijas paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai „Publiskais iepirkums 
pirmskomercializācijas posmā. Inovācijas 
veicināšana ilgtspējīgu kvalitatīvu 
sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanai 
Eiropā”.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā, papildinot Komisijas sākotnējo priekšlikumu, precizēts jauno inovācijas 
partnerību izmantošanas veids, šo jauno instrumentu īpaši piesaistot principiem, kurus 
piemēro konkursa procedūrai, kas ir visatbilstīgākā. Šajā grozījumā arī precizēts, ka 
publiskais iepirkums pirmskomercializācijas posmā, kā noteikts Komisijas 2007. gada 
paziņojumā, tiek piemērots arī turpmāk, neatkarīgi no šīs jaunās inovācijas partnerības 
procedūras, un ir atsevišķi iekļauts jaunā izņēmumā.

Grozījums Nr. 173
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Pētniecība un inovācija, tostarp 
ekoinovācija un sociālā inovācija, ir daži 
no svarīgākajiem turpmākas izaugsmes 
dzinuļiem un ir gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģijas 
„Eiropa 2020” centrālie elementi.
Līgumslēdzējiem būtu maksimāli 
stratēģiski jāizmanto publiskais iepirkums, 
lai veicinātu inovāciju. Inovatīvu preču un 
pakalpojumu iegādei ir svarīga nozīme, lai 
uzlabotu sabiedrisko pakalpojumu 
efektivitāti un kvalitāti, vienlaikus risinot 
lielas sociālās problēmas. Šāda iegāde ļauj 
panākt maksimāli lietderīgu līdzekļu 

(25) Pētniecība un inovācija, tostarp 
ekoinovācija un sociālā inovācija, ir daži 
no svarīgākajiem turpmākas izaugsmes 
dzinuļiem un ir gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģijas 
„Eiropa 2020” centrālie elementi.
Līgumslēdzējiem būtu maksimāli 
stratēģiski jāizmanto publiskais iepirkums, 
lai veicinātu inovāciju. Inovatīvu preču un 
pakalpojumu iegādei ir svarīga nozīme, lai 
uzlabotu sabiedrisko pakalpojumu 
efektivitāti un kvalitāti, vienlaikus risinot 
lielas sociālās problēmas. Šāda iegāde ļauj 
panākt maksimāli lietderīgu līdzekļu 
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izmantošanu, kā arī nodrošina plašākus 
saimnieciskus, vides un sabiedriski 
nozīmīgus labumus, jo tiek radītas jaunas 
idejas, kas īstenojas inovatīvos produktos 
un pakalpojumos, tādējādi veicinot 
ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi. Šai 
direktīvai būtu jāveicina inovācijas 
iepirkums un jāpalīdz dalībvalstīm sasniegt 
pamatiniciatīvas „Inovācijas savienība” 
mērķus. Tāpēc būtu jāparedz īpaša 
iepirkuma procedūra, kas ļauj 
līgumslēdzējiem izveidot ilgtermiņa 
inovācijas partnerību jaunu, inovatīvu 
produktu, pakalpojumu vai būvdarbu 
izstrādei un turpmākai iegādei ar 
nosacījumu, ka tos var piegādāt atbilstoši 
noteiktajiem rezultātu līmeņiem un par 
noteiktajām izmaksām. Partnerība būtu 
jāveido tā, lai tā varētu nodrošināt 
nepieciešamo „tirgus pieprasījumu”, kas 
veicina inovatīva risinājuma izstrādi, bet 
neizraisa tirgus noslēgšanu.

izmantošanu, kā arī nodrošina plašākus 
saimnieciskus, vides un sabiedriski 
nozīmīgus labumus, jo tiek radītas jaunas 
idejas, kas īstenojas inovatīvos produktos 
un pakalpojumos, tādējādi veicinot 
ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi. Šai 
direktīvai būtu jāveicina inovācijas 
iepirkums un jāpalīdz dalībvalstīm sasniegt 
pamatiniciatīvas „Inovācijas savienība” 
mērķus. Tāpēc būtu jāparedz īpaša 
iepirkuma procedūra, kas ļauj 
līgumslēdzējiem izstrādāt un turpmāk 
iegādāt jaunus, inovatīvus produktus,
pakalpojumus vai būvdarbus ar 
nosacījumu, ka tos var piegādāt atbilstoši 
noteiktajiem rezultātu līmeņiem un par 
noteiktajām izmaksām.

Or. fr

Grozījums Nr. 174
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Ņemot vērā kaitīgo ietekmi uz 
konkurenci, sarunu procedūras bez 
iepirkuma izsludināšanas būtu jāizmanto 
tikai ārkārtas izņēmuma apstākļos. Šāds 
izņēmums būtu jāattiecina tikai uz tiem 
gadījumiem, kad publicēšana vai nu nav 
iespējama nepārvaramas varas dēļ 
atbilstoši Eiropas Savienības Tiesas 
pastāvošajai judikatūrai, vai uz 
gadījumiem, kad jau no paša sākuma ir 
skaidrs, ka publicēšana nenodrošinātu 
lielāku konkurenci, īpaši tāpēc, ka, 
objektīvi vērtējot, ir tikai viens ekonomikas 

(26) Ņemot vērā kaitīgo ietekmi uz 
konkurenci, sarunu procedūras bez 
iepirkuma izsludināšanas būtu jāizmanto 
tikai ārkārtas izņēmuma apstākļos. Šāds 
izņēmums būtu jāattiecina tikai uz tiem 
gadījumiem, kad publicēšana vai nu nav 
iespējama nepārvaramas varas dēļ 
atbilstoši Eiropas Savienības Tiesas 
pastāvošajai judikatūrai, vai uz 
gadījumiem, kad jau no paša sākuma ir 
skaidrs, ka publicēšana nenodrošinātu 
lielāku konkurenci, īpaši tāpēc, ka, 
objektīvi vērtējot, ir tikai viens ekonomikas 
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dalībnieks, kas var veikt līguma izpildi.
Tikai objektīva ekskluzivitātes situācija var 
pamatot sarunu procedūras izmantošanu 
bez iepirkuma izsludināšanas, ja 
ekskluzivitātes situāciju nav radījis 
līgumslēdzējs pats turpmākās iepirkuma 
procedūras nolūkos un ja nav atbilstīgu 
aizstājēju, kuru pieejamība būtu rūpīgi 
jāizvērtē.

dalībnieks, kas var veikt līguma izpildi.
Tikai objektīva ekskluzivitātes situācija var 
pamatot sarunu procedūras izmantošanu 
bez iepirkuma izsludināšanas, ja 
ekskluzivitātes situāciju nav radījis 
līgumslēdzējs pats turpmākās iepirkuma 
procedūras nolūkos un ja nav atbilstīgu 
aizstājēju, kuru pieejamība būtu rūpīgi 
jāizvērtē. Līgumslēdzējām iestādēm, kas 
šajā direktīvā noteiktajos gadījumos 
izmanto sarunu procedūru bez iepirkuma 
izsludināšanas, jānosūta paziņojums, 
kurā pamatota šāda izvēle, uzraudzības 
iestādei, kuras uzdevums cita starpā ir 
analizēt un novērtēt šādus paziņojumus.

Or. it

Grozījums Nr. 175
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Elektroniskie informācijas un saziņas 
līdzekļi var būtiski atvieglot līgumu 
izsludināšanu un palielināt iepirkuma 
procesu efektivitāti un pārredzamību. 
Iepirkuma procedūrās tiem būtu jākļūst par 
saziņas un informācijas apmaiņas standarta 
līdzekļiem. Elektronisko saziņas līdzekļu 
izmantošana arī palīdz ietaupīt laiku. Tādēļ 
būtu jāparedz minimālo laikposmu 
samazināšana elektronisko saziņas līdzekļu 
izmantošanas gadījumā, tomēr tas jādara ar 
nosacījumu, ka šie laikposmi atbilst 
konkrētajam informācijas nosūtīšanas 
veidam, kas noteikts Savienības līmenī. 
Turklāt elektroniskie informācijas un 
saziņas līdzekļi, kas ietver atbilstošas 
funkcijas, var dot iespēju līgumslēdzējām 
iestādēm novērst, konstatēt un labot kļūdas, 
kas rodas iepirkuma procedūru gaitā.

(27) Elektroniskie informācijas un saziņas 
līdzekļi var būtiski atvieglot līgumu 
izsludināšanu un palielināt šajā direktīvā 
iekļauto iepirkuma procesu efektivitāti un 
pārredzamību. Iepirkuma procedūrās tiem 
būtu jākļūst par saziņas un informācijas 
apmaiņas standarta līdzekļiem. 
Elektronisko saziņas līdzekļu izmantošana 
arī palīdz ietaupīt laiku. Tādēļ būtu 
jāparedz minimālo laikposmu 
samazināšana elektronisko saziņas līdzekļu 
izmantošanas gadījumā, tomēr tas jādara ar 
nosacījumu, ka šie laikposmi atbilst 
konkrētajam informācijas nosūtīšanas 
veidam, kas noteikts Savienības līmenī. 
Turklāt elektroniskie informācijas un 
saziņas līdzekļi, kas ietver atbilstošas 
funkcijas, var dot iespēju līgumslēdzējām 
iestādēm novērst, konstatēt un labot kļūdas, 
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kas rodas iepirkuma procedūru gaitā.

Or. fr

Pamatojums

Elektronisko informācijas un saziņas līdzekļu izmantošana, lai publicētu tirgus informāciju, 
attiecas tikai uz šajā direktīvā iekļauto iepirkuma procesu, un līdz ar to neattiecas uz tādu 
iepirkuma procesu, kura vērtība ir zemāka par šajā direktīvā noteiktajām robežvērtībām —
šādam iepirkumam piemēro spēkā esošos valsts tiesību aktus.

Grozījums Nr. 176
Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Savienības publisko iepirkumu tirgos 
vērojama spēcīga tendence, proti, publisko 
iepirkumu rīkotāji cenšas apvienot 
pieprasījumu, lai iegūtu apjomradītus 
ietaupījumus, tostarp zemākas cenas un 
darījuma izmaksas, un uzlabotu un padarītu 
profesionālāku iepirkuma pārvaldību. To 
var panākt, koncentrējot iegādes vai nu pēc 
iesaistīto līgumslēdzēju skaita vai pēc 
apmēra un vērtības laika gaitā. Tomēr 
iegāžu apvienošana un centralizēšana būtu 
rūpīgi jāuzrauga, lai izvairītos no 
pirktspējas pārmērīgas koncentrācijas un 
slepenām norunām un saglabātu 
pārredzamību un konkurenci, kā arī 
iespējas maziem un vidējiem uzņēmumiem 
piekļūt tirgum.

(28) Savienības publisko iepirkumu tirgos 
vērojama spēcīga tendence, proti, publisko 
iepirkumu rīkotāji cenšas apvienot 
pieprasījumu, lai iegūtu apjomradītus 
ietaupījumus, tostarp zemākas cenas un 
darījuma izmaksas, un uzlabotu un padarītu 
profesionālāku iepirkuma pārvaldību. To 
var panākt, koncentrējot iegādes vai nu pēc 
iesaistīto līgumslēdzēju skaita vai pēc 
apmēra un vērtības laika gaitā. Tomēr 
iegāžu apvienošana un centralizēšana būtu 
rūpīgi jāuzrauga, lai izvairītos no 
pirktspējas pārmērīgas koncentrācijas un 
slepenām norunām un saglabātu 
pārredzamību un konkurenci, kā arī 
iespējas maziem un vidējiem uzņēmumiem 
piekļūt tirgum. Lai novērstu pirktspējas 
pārmērīgu koncentrāciju un slepenas 
norunas, Komisijai dalībvalstīm un 
līgumslēdzējām iestādēm būtu jāsniedz 
norādes par apvienoto un centralizēto 
iepirkumu uzraudzību. Šādas norādes 
būtu jāsniedz ar īstenošanas aktu 
starpniecību.

Or. en
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Grozījums Nr. 177
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Vispārīgo vienošanos instruments var 
būt efektīva iepirkuma metode visā Eiropā;
tomēr ir jāstabilizē konkurence, uzlabojot 
tāda iepirkuma pārredzamību un 
pieejamību, ko īsteno, izmantojot 
vispārīgās vienošanās. Tāpēc ir atbilstīgi 
pārskatīt noteikumus, kas reglamentē 
šādas vienošanās, konkrētāk, paredzot 
„minikonkursus” uz šādu vienošanos 
balstītu konkrētu līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanai un ierobežojot vispārīgo 
vienošanos darbības laiku.

(29) Vispārīgo vienošanos instruments var 
būt efektīva iepirkuma metode visā Eiropā;
tomēr ir jāstabilizē konkurence, uzlabojot 
tāda iepirkuma pārredzamību un 
pieejamību, ko īsteno, izmantojot 
vispārīgās vienošanās.

Or. en

Grozījums Nr. 178
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
31.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31a) Dinamisko iepirkumu sistēmu un 
elektroniskās izsoles instrumentu var 
izmantot, lai iegādātos tādas preces, kuras 
ir brīvi pieejamas tirgū un kurām ir 
gandrīz vienāda, standartizēta kvalitāte.
Šos instrumentus nedrīkst izmantot, lai 
iegādātos sarežģītas vai nestandarta 
preces un pakalpojumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 179
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Vairumā dalībvalstu aizvien biežāk 
izmanto centralizētas iegādes metodes.
Centralizēto iepirkumu struktūras atbild 
par iepirkuma veikšanu vai 
līgumu/vispārīgo vienošanos slēgšanas 
tiesību piešķiršanu citu līgumslēdzēju 
iestāžu vai līgumslēdzēju uzdevumā.
Ņemot vērā iepirkumu lielos apjomus, 
šādas metodes palīdz palielināt konkurenci 
un padarīt publiskos iepirkumus 
profesionālākus. Tāpēc būtu jāparedz 
Savienības definīcija attiecībā uz 
centralizēto iepirkumu struktūrām, kas 
strādā līgumslēdzējiem, neliedzot turpināt 
mazāk institucionalizētus un sistemātiskus 
kopējos iepirkumus vai iedibināto praksi, 
proti, tādu pakalpojumu sniedzēju 
izmantošanu, kas sagatavo un pārvalda 
iepirkuma procedūras līgumslēdzēja vārdā 
un par tā līdzekļiem. Būtu jāparedz arī 
noteikumi attiecībā uz atbildību par šajā 
direktīvā noteikto pienākumu ievērošanu, 
arī pārskatīšanas procedūru gadījumā, starp 
centralizēto iepirkumu struktūru un 
līgumslēdzējiem, kas veic savus 
iepirkumus no centralizēto iepirkumu 
struktūras vai ar tās starpniecību. Ja par 
iepirkuma procedūru īstenošanu atbildīga ir 
tikai centralizētā iepirkumu struktūra, tai 
jābūt arī vienīgai un tiešajai atbildīgajai par 
procedūru likumību. Ja līgumslēdzējs 
īsteno procedūras konkrētas daļas, 
piemēram, atsākot konkursu saskaņā ar 
vispārīgo vienošanos vai atsevišķu līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanu, pamatojoties 
uz dinamisko iepirkumu sistēmu, tam 
jāturpina būt atbildīgam par tā īstenotajiem 
posmiem.

(32) Vairumā dalībvalstu aizvien biežāk 
izmanto centralizētas iegādes metodes.
Centralizēto iepirkumu struktūras atbild 
par iepirkuma veikšanu vai 
līgumu/vispārīgo vienošanos slēgšanas 
tiesību piešķiršanu citu līgumslēdzēju 
iestāžu vai līgumslēdzēju uzdevumā.
Ņemot vērā iepirkumu lielos apjomus, 
šādas metodes palīdz palielināt konkurenci 
un padarīt publiskos iepirkumus 
profesionālākus, tomēr īpaša uzmanība ir 
jāpievērš mazo un vidējo uzņēmumu 
piekļuvei jebkurai no šīm procedūrām.
Tāpēc būtu jāparedz Savienības definīcija 
attiecībā uz centralizēto iepirkumu 
struktūrām, kas strādā līgumslēdzējiem, 
neliedzot turpināt mazāk institucionalizētus 
un sistemātiskus kopējos iepirkumus vai 
iedibināto praksi, proti, tādu pakalpojumu 
sniedzēju izmantošanu, kas sagatavo un 
pārvalda iepirkuma procedūras 
līgumslēdzēja vārdā un par tā līdzekļiem.
Būtu jāparedz arī noteikumi attiecībā uz 
atbildību par šajā direktīvā noteikto 
pienākumu ievērošanu, arī pārskatīšanas 
procedūru gadījumā, starp centralizēto 
iepirkumu struktūru un līgumslēdzējiem, 
kas veic savus iepirkumus no centralizēto 
iepirkumu struktūras vai ar tās 
starpniecību. Ja par iepirkuma procedūru 
īstenošanu atbildīga ir tikai centralizētā 
iepirkumu struktūra, tai jābūt arī vienīgai 
un tiešajai atbildīgajai par procedūru 
likumību. Ja līgumslēdzējs īsteno 
procedūras konkrētas daļas, piemēram, 
atsākot konkursu saskaņā ar vispārīgo 
vienošanos vai atsevišķu līgumu slēgšanas 
tiesību piešķiršanu, pamatojoties uz 
dinamisko iepirkumu sistēmu, tam 
jāturpina būt atbildīgam par tā īstenotajiem 
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posmiem.

Or. en

Grozījums Nr. 180
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Elektroniskie saziņas līdzekļi ir īpaši 
labi piemēroti, lai atbalstītu centralizētās 
iegādes prakses un instrumentus, jo 
piedāvā iespēju atkārtoti izmantot un 
automātiski apstrādāt datus un pēc iespējas 
samazināt informācijas un darījuma 
izmaksas. Tāpēc pirmām kārtām būtu 
jānosaka, ka centralizēto iepirkumu 
struktūrām ir obligāti jāizmanto šādi 
elektroniskie saziņas līdzekļi, vienlaikus 
veicinot prakšu konverģenci Savienībā.
Papildus tam būtu jāparedz vispārējs 
pienākums izmantot elektroniskos saziņas 
līdzekļus visās iepirkuma procedūrās pēc 
divu gadu pārejas perioda.

(33) Elektroniskie saziņas līdzekļi ir īpaši 
labi piemēroti, lai atbalstītu centralizētās 
iegādes prakses un instrumentus, jo 
piedāvā iespēju atkārtoti izmantot un 
automātiski apstrādāt datus un pēc iespējas 
samazināt informācijas un darījuma 
izmaksas. Tāpēc pirmām kārtām būtu 
jānosaka, ka centralizēto iepirkumu 
struktūrām ir obligāti jāizmanto šādi 
elektroniskie saziņas līdzekļi, vienlaikus 
veicinot prakšu konverģenci Savienībā.
Papildus tam būtu jāparedz vispārējs 
pienākums izmantot elektroniskos saziņas 
līdzekļus visās iepirkuma procedūrās pēc 
pārejas perioda.

Or. en

Pamatojums

Šis termiņš ir pārāk mazs.

Grozījums Nr. 181
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Elektroniskie saziņas līdzekļi ir īpaši 
labi piemēroti, lai atbalstītu centralizētās 

(33) Elektroniskie saziņas līdzekļi ir īpaši 
labi piemēroti, lai atbalstītu centralizētās 



PE492.861v02-00 38/190 AM\911613LV.doc

LV

iegādes prakses un instrumentus, jo 
piedāvā iespēju atkārtoti izmantot un 
automātiski apstrādāt datus un pēc iespējas 
samazināt informācijas un darījuma 
izmaksas. Tāpēc pirmām kārtām būtu 
jānosaka, ka centralizēto iepirkumu 
struktūrām ir obligāti jāizmanto šādi 
elektroniskie saziņas līdzekļi, vienlaikus 
veicinot prakšu konverģenci Savienībā.
Papildus tam būtu jāparedz vispārējs 
pienākums izmantot elektroniskos saziņas 
līdzekļus visās iepirkuma procedūrās pēc 
divu gadu pārejas perioda.

iegādes prakses un instrumentus, jo 
piedāvā iespēju atkārtoti izmantot un 
automātiski apstrādāt datus un pēc iespējas 
samazināt informācijas un darījuma 
izmaksas. Tāpēc būtu jāveicina šādu 
elektronisko saziņas līdzekļu izmantošana.

Or. en

Grozījums Nr. 182
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Elektroniskie saziņas līdzekļi ir īpaši 
labi piemēroti, lai atbalstītu centralizētās 
iegādes prakses un instrumentus, jo 
piedāvā iespēju atkārtoti izmantot un 
automātiski apstrādāt datus un pēc iespējas 
samazināt informācijas un darījuma 
izmaksas. Tāpēc pirmām kārtām būtu 
jānosaka, ka centralizēto iepirkumu 
struktūrām ir obligāti jāizmanto šādi 
elektroniskie saziņas līdzekļi, vienlaikus 
veicinot prakšu konverģenci Savienībā. 
Papildus tam būtu jāparedz vispārējs 
pienākums izmantot elektroniskos saziņas 
līdzekļus visās iepirkuma procedūrās pēc 
divu gadu pārejas perioda.

(33) Elektroniskie saziņas līdzekļi ir īpaši 
labi piemēroti, lai atbalstītu centralizētās 
iegādes prakses un instrumentus, jo 
piedāvā iespēju atkārtoti izmantot un 
automātiski apstrādāt datus un pēc iespējas 
samazināt informācijas un darījuma 
izmaksas. Tāpēc pirmām kārtām būtu 
jānosaka, ka centralizēto iepirkumu 
struktūrām ir obligāti jāizmanto šādi 
elektroniskie saziņas līdzekļi, vienlaikus 
veicinot prakšu konverģenci Savienībā. 
Papildus tam būtu jāparedz vispārējs 
pienākums izmantot elektroniskos saziņas 
līdzekļus visās iepirkuma procedūrās pēc 
divu gadu pārejas perioda. Lai saglabātu 
tiesisko noteiktību, šos noteikumus īsteno, 
neskarot publicēšanas līdzekļus, kas valsts 
līmenī paredzēti attiecībā uz tiem 
publiskajiem iepirkumiem, kuru vērtība ir 
zemāka par šajā direktīvā noteiktajām 
robežvērtībām.
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Or. fr

Pamatojums

Vispārējā prasība izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus visos iepirkuma procesos nedrīkst 
ietekmēt valsts noteikumus par informācijas publicēšanu attiecībā uz publiskajiem 
iepirkumiem, kuru vērtība ir zemāka par šajā regulā noteiktajām robežvērtībām.

Grozījums Nr. 183
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Pašlaik gadījumos, kad līgumu 
slēgšanas tiesības kopīgi piešķir 
līgumslēdzēji no dažādām dalībvalstīm, 
pastāv konkrēti juridiska rakstura 
sarežģījumi, it īpaši saistībā ar pretrunām 
starp valstu tiesību aktiem. Lai gan 
Direktīva 2004/17/EK netieši pieļāva 
pārrobežu kopējo publisko iepirkumu, 
praksē vairākas valstu tiesību sistēmas ir 
tieši vai netieši padarījušas pārrobežu 
kopējo iepirkumu par tiesiski nenoteiktu 
vai neiespējamu. Līgumslēdzēji no 
dažādām dalībvalstīm var būt ieinteresēti 
sadarbībā un līgumu slēgšanas tiesību 
kopīgā piešķiršanā, lai gūtu maksimālu 
labumu no iekšējā tirgus potenciāla, kas 
nodrošina apjomradītus ietaupījumu un 
riska un ieguvumu dalīšanu, īpaši tāpēc, 
ka inovatīvi projekti ir saistīti ar lielāku 
risku nekā to saprātīgi var uzņemties 
viens līgumslēdzējs. Tāpēc, lai sekmētu 
sadarbību starp līgumslēdzējiem vienotajā 
tirgū, būtu jāparedz jauni noteikumi par 
pārrobežu kopējo iepirkumu, kuri nosaka 
piemērojamos tiesību aktus. Turklāt 
līgumslēdzēji no dažādām valstīm var 
dibināt kopējus tiesību subjektus saskaņā 
ar kādas valsts vai Savienības tiesību 
aktiem. Šādai kopējā iepirkuma formai 

svītrots
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būtu jāparedz īpaši noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 184
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Tehniskajām specifikācijām, kuras 
izstrādā iepirkumu rīkotāji, jānodrošina 
publiskā iepirkuma atvērtība konkurencei.
Šajā nolūkā būtu jābūt iespējai iesniegt 
piedāvājumus, kas atspoguļo tehnisko 
risinājumu daudzveidību, lai iegūtu 
pietiekamu konkurences līmeni. Tādēļ 
tehniskās specifikācijas būtu jāizstrādā tā, 
lai izvairītos no konkurences mākslīgas 
sašaurināšanas, ko izraisa prasības, kas dod 
priekšroku konkrētam ekonomikas 
dalībniekam, atspoguļojot to piegāžu, 
pakalpojumu vai būvdarbu svarīgākos 
raksturlielumus, kurus parasti piedāvā 
minētais ekonomikas dalībnieks. Tehniskās 
specifikācijas, kurās nosaka funkcionālās 
un darbības prasības, parasti ļauj sasniegt 
minēto mērķi labākā iespējamā veidā un 
sekmē inovāciju. Ja atsaucas uz Eiropas 
standartu vai — ja tāda nav — uz valsts 
standartu, līgumslēdzējiem ir jāapsver 
piedāvājumi, kuru pamatā ir citi līdzvērtīgi 
pasākumi, kas atbilst līgumslēdzēju 
prasībām un ir vienlīdzīgi drošības ziņā.
Lai apliecinātu līdzvērtību, pretendentiem 
var prasīt nodrošināt trešo personu 
apstiprinātas liecības, tomēr būtu jāpieļauj 
arī citi atbilstīgi apliecinājumi, piemēram, 
būtu jāatļauj arī ražotāja tehniskā 
dokumentācija, ja attiecīgais ekonomikas 
dalībnieks nevar piekļūt šādiem 
sertifikātiem vai testu ziņojumiem vai ja 
viņam nav iespējas tos saņemt attiecīgajos 

(35) Tehniskajām specifikācijām, kuras 
izstrādā iepirkumu rīkotāji, jānodrošina 
publiskā iepirkuma atvērtība konkurencei.
Šajā nolūkā būtu jābūt iespējai iesniegt 
piedāvājumus, kas atspoguļo tehnisko 
risinājumu daudzveidību, lai iegūtu 
pietiekamu konkurences līmeni. Tādēļ 
tehniskās specifikācijas būtu jāizstrādā tā, 
lai izvairītos no konkurences mākslīgas 
sašaurināšanas, ko izraisa prasības, kas dod 
priekšroku konkrētam ekonomikas 
dalībniekam, atspoguļojot to piegāžu, 
pakalpojumu vai būvdarbu svarīgākos 
raksturlielumus, kurus parasti piedāvā 
minētais ekonomikas dalībnieks. Tehniskās 
specifikācijas, kurās nosaka funkcionālās 
un darbības prasības, parasti ļauj sasniegt 
minēto mērķi labākā iespējamā veidā un 
sekmē inovāciju. Ja atsaucas uz Eiropas 
standartu vai — ja tāda nav — uz valsts 
standartu, līgumslēdzējiem būtu jāapsver 
piedāvājumi, kuru pamatā ir citi līdzvērtīgi 
pasākumi, kas atbilst līgumslēdzēju 
prasībām un ir vienlīdzīgi drošības ziņā.
Lai apliecinātu līdzvērtību, pretendentiem 
var prasīt nodrošināt trešo personu 
apstiprinātas liecības, tomēr būtu jāpieļauj 
arī citi atbilstīgi apliecinājumi, piemēram, 
būtu jāatļauj arī ražotāja tehniskā 
dokumentācija, ja attiecīgais ekonomikas 
dalībnieks nevar piekļūt šādiem 
sertifikātiem vai testu ziņojumiem vai ja 
viņam nav iespējas tos saņemt attiecīgajos 
termiņos. Lai nediskriminētu tos 
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termiņos. pretendentus, kuri iegulda laiku un 
naudu, lai iegūtu sertifikātus un testu 
ziņojumus, līdzvērtība būtu jāapliecina 
tam pretendentam, kurš pretendē uz 
līdzvērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 185
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Tehniskajām specifikācijām, kuras 
izstrādā iepirkumu rīkotāji, jānodrošina 
publiskā iepirkuma atvērtība konkurencei.
Šajā nolūkā būtu jābūt iespējai iesniegt 
piedāvājumus, kas atspoguļo tehnisko 
risinājumu daudzveidību, lai iegūtu 
pietiekamu konkurences līmeni. Tādēļ 
tehniskās specifikācijas būtu jāizstrādā tā, 
lai izvairītos no konkurences mākslīgas 
sašaurināšanas, ko izraisa prasības, kas dod 
priekšroku konkrētam ekonomikas 
dalībniekam, atspoguļojot to piegāžu, 
pakalpojumu vai būvdarbu svarīgākos 
raksturlielumus, kurus parasti piedāvā 
minētais ekonomikas dalībnieks. Tehniskās 
specifikācijas, kurās nosaka funkcionālās 
un darbības prasības, parasti ļauj sasniegt 
minēto mērķi labākā iespējamā veidā un 
sekmē inovāciju. Ja atsaucas uz Eiropas 
standartu vai — ja tāda nav — uz valsts 
standartu, līgumslēdzējiem ir jāapsver 
piedāvājumi, kuru pamatā ir citi līdzvērtīgi 
pasākumi, kas atbilst līgumslēdzēju 
prasībām un ir vienlīdzīgi drošības ziņā.
Lai apliecinātu līdzvērtību, pretendentiem 
var prasīt nodrošināt trešo personu 
apstiprinātas liecības, tomēr būtu jāpieļauj 
arī citi atbilstīgi apliecinājumi, piemēram, 
būtu jāatļauj arī ražotāja tehniskā 
dokumentācija, ja attiecīgais ekonomikas 

(35) Tehniskajām specifikācijām, kuras 
izstrādā valsti pārstāvoši iepirkumu 
rīkotāji, jānodrošina publiskā iepirkuma 
atvērtība konkurencei. Šajā nolūkā ir jābūt 
iespējai iesniegt piedāvājumus, kas 
atspoguļo tehnisko risinājumu, standartu 
un tirgus specifikāciju daudzveidību, lai 
iegūtu pietiekamu konkurences līmeni.
Tādēļ tehniskās specifikācijas būtu 
jāizstrādā tā, lai izvairītos no konkurences 
mākslīgas sašaurināšanas, ko izraisa 
prasības, kas dod priekšroku konkrētam 
ekonomikas dalībniekam, atspoguļojot to 
piegāžu, pakalpojumu vai būvdarbu 
svarīgākos raksturlielumus, kurus parasti 
piedāvā minētais ekonomikas dalībnieks, 
vai kas ekonomikas dalībniekus nostāda 
neizdevīgākā stāvoklī uzņēmējdarbības vai 
attīstības modeļa dēļ, tostarp attiecībā uz 
konkrētā risinājuma vai pakalpojuma 
standartiem un specifikācijām. Tehniskās 
specifikācijas, kurās nosaka funkcionālās 
un darbības prasības, parasti ļauj sasniegt 
minēto mērķi labākā iespējamā veidā un 
sekmē inovāciju. Ja atsaucas uz Eiropas 
standartu vai — ja tāda nav — uz valsts 
standartu, līgumslēdzējām iestādēm
vienādā veidā ir jāapsver piedāvājumi, 
kuru pamatā ir līdzvērtīgi pasākumi. Lai 
apliecinātu līdzvērtību, pretendentiem var 
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dalībnieks nevar piekļūt šādiem 
sertifikātiem vai testu ziņojumiem vai ja 
viņam nav iespējas tos saņemt attiecīgajos 
termiņos.

prasīt nodrošināt trešo personu 
apstiprinātas liecības, tomēr būtu jāpieļauj 
arī citi atbilstīgi apliecinājumi, piemēram, 
būtu jāatļauj arī ražotāja tehniskā 
dokumentācija, ja attiecīgais ekonomikas 
dalībnieks nevar piekļūt šādiem 
sertifikātiem vai testu ziņojumiem vai ja 
viņam nav iespējas tos saņemt attiecīgajos
termiņos. Ja līgumslēdzējas iestādes 
konkrētā gadījumā neatzīst līdzvērtību, 
tām šis lēmums jāspēj pamatot.

Or. en

Pamatojums

Publiskais iepirkums Eiropas ekonomikas dalībniekiem rada ievērojamas iespējas tirgū. Lai 
uzlabotu inovāciju attīstību un radītu darba vietas, publiskā iepirkuma procedūra nedrīkst būt 
diskriminējoša, un tai jābūt tehnoloģiskā ziņā neitrālai. Vienādi noteikumi, kas nodrošina 
vienlīdzīgas konkurences iespējas ekonomikas dalībniekiem, neatkarīgi no attīstības pakāpes 
vai uzņēmējdarbības modeļa, vai standarta vai specifikācijas izvēles, nodrošina dažādu 
dalībnieku piekļuvi publiskajam piedāvājumam.

Grozījums Nr. 186
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Līgumslēdzējiem, kas vēlas iegādāties 
būvdarbus, piegādes vai pakalpojumus ar 
īpašiem vides, sociālajiem vai citiem 
raksturlielumiem, būtu jābūt iespējai 
atsaukties uz konkrētiem marķējumiem, 
piemēram, Eiropas ekomarķējumu, 
(starptautiskiem)/valstu ekomarķējumiem 
vai jebkuriem citiem marķējumiem ar 
nosacījumu, ka uz marķējumu attiecinātās 
prasības ir saistītas ar līguma priekšmetu, 
piemēram, ražojuma apraksts un tā 
noformējums, tostarp iepakojuma prasības.
Turklāt ir svarīgi, lai šādas prasības tiktu 
izstrādātas un pieņemtas uz objektīvi 
pārbaudāmu kritēriju pamata, izmantojot 

(36) Līgumslēdzējiem, kas vēlas iegādāties 
būvdarbus, piegādes vai pakalpojumus ar 
īpašiem vides, sociālajiem vai citiem 
raksturlielumiem, būtu jābūt iespējai 
atsaukties uz konkrētiem marķējumiem, 
piemēram, Eiropas ekomarķējumu, 
(starptautiskiem)/valstu ekomarķējumiem 
vai jebkuriem citiem marķējumiem ar 
nosacījumu, ka uz marķējumu attiecinātās 
prasības ir saistītas ar līguma priekšmetu, 
piemēram, ražojuma apraksts un tā 
noformējums, tostarp iepakojuma un 
ražošanas procesa prasības. Turklāt ir 
svarīgi, lai šādas prasības tiktu izstrādātas 
un pieņemtas uz objektīvi pārbaudāmu 
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procedūru, kurā var piedalīties tādas 
ieinteresētās personas kā valsts struktūras, 
patērētāji, ražotāji, izplatītāji un vides 
organizācijas, un lai marķējums būtu 
pieejams un iespējams visām 
ieinteresētajām personām.

kritēriju pamata, izmantojot procedūru, 
kurā var piedalīties tādas ieinteresētās 
personas kā valsts struktūras, patērētāji, 
ražotāji, izplatītāji un vides organizācijas, 
un lai marķējums būtu pieejams un 
iespējams visām ieinteresētajām personām.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktīvas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Līgumslēdzējiem, kas vēlas iegādāties 
būvdarbus, piegādes vai pakalpojumus ar 
īpašiem vides, sociālajiem vai citiem 
raksturlielumiem, būtu jābūt iespējai 
atsaukties uz konkrētiem marķējumiem, 
piemēram, Eiropas ekomarķējumu, 
(starptautiskiem)/valstu ekomarķējumiem 
vai jebkuriem citiem marķējumiem ar 
nosacījumu, ka uz marķējumu attiecinātās 
prasības ir saistītas ar līguma priekšmetu, 
piemēram, ražojuma apraksts un tā 
noformējums, tostarp iepakojuma prasības.
Turklāt ir svarīgi, lai šādas prasības tiktu 
izstrādātas un pieņemtas uz objektīvi 
pārbaudāmu kritēriju pamata, izmantojot 
procedūru, kurā var piedalīties tādas 
ieinteresētās personas kā valsts struktūras, 
patērētāji, ražotāji, izplatītāji un vides 
organizācijas, un lai marķējums būtu 
pieejams un iespējams visām 
ieinteresētajām personām.

(36) Līgumslēdzējiem, kas vēlas iegādāties 
būvdarbus, piegādes vai pakalpojumus ar 
īpašiem vides, sociālajiem vai citiem 
raksturlielumiem, būtu jābūt iespējai 
atsaukties uz konkrētiem sociāliem un 
ekoloģiskiem marķējumiem, piemēram, 
Eiropas ekomarķējumu, 
(starptautiskiem)/valstu ekomarķējumiem 
vai jebkuriem citiem marķējumiem ar 
nosacījumu, ka uz marķējumu attiecinātās 
prasības ir saistītas ar līguma priekšmetu, 
piemēram, ražojuma apraksts un tā 
noformējums, tostarp iepakojuma prasības.
Turklāt ir svarīgi, lai šādas prasības tiktu 
izstrādātas un pieņemtas uz objektīvi 
pārbaudāmu kritēriju pamata, izmantojot 
procedūru, kurā var piedalīties tādas 
ieinteresētās personas kā valsts struktūras, 
patērētāji, ražotāji, arodbiedrības,
izplatītāji un vides organizācijas, un lai 
marķējums būtu pieejams un iespējams 
visām ieinteresētajām personām.

Or. en

Grozījums Nr. 188
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann
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Direktīvas priekšlikums
37.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37a) Ir svarīgi, lai visos iepirkumos 
līgumslēdzējas iestādes nodrošinātu 
līgumā paredzēto produktu, pakalpojumu 
un būvdarbu atbilstību tiesību aktu 
noteikumiem datu aizsardzības jomā. Lai 
nodrošinātu un pierādītu, ka personas 
datu apstrādes procesā tiek aizsargātas 
datu subjektu tiesības un brīvības, 
pretendentiem būtu jāpieņem iekšējās 
stratēģijas un jāievieš atbilstīgi tehniskie 
un organizatoriskie pasākumi, kurus 
piemēro, izstrādājot personas datu 
apstrādes sistēmu (integrētā datu 
aizsardzība).

Or. en

Grozījums Nr. 189
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai mudinātu mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) iesaistīšanos iepirkumu 
tirgū, ir skaidri jānosaka, ka līgumus var 
sadalīt viendabīgās vai neviendabīgās
daļās. Ja līgumi ir sadalīti daļās, 
līgumslēdzēji, piemēram, lai saglabātu 
konkurenci vai lai nodrošinātu piegādes 
drošību, var ierobežot to daļu skaitu, uz 
kurām ekonomikas dalībnieks var 
pretendēt; tās var arī ierobežot to daļu 
skaitu, ko var piešķirt vienam 
pretendentam.

(38) Publiskais iepirkums būtu jāpielāgo 
MVU vajadzībām. Līgumslēdzējām 
iestādēm būtu jāievēro Paraugprakses 
kodekss, kurā ir norādes par to, kā 
piemērot publiskā iepirkuma sistēmu tā, 
lai atvieglinātu MVU dalību. Lai veicinātu
mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) 
iesaistīšanos publiskā iepirkumu tirgū, 
līgumslēdzējām iestādēm īpaši būtu 
jāapsver iespēja sadalīt līgumus daļās un 
nodrošināt pārredzamu piekļuvi 
informācijai, kur paskaidroti šāda 
lēmuma pieņemšanas vai nepieņemšanas 
iemesli. Dalībvalstīm būtu jāievieš 
pasākumi, kuru mērķis ir veicināt MVU 
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piekļuvi publiskajam iepirkumam, jo īpaši 
uzlabojot informāciju un ieteikumus 
attiecībā uz dalību konkursos un 
jaunajām iespējām, ko piedāvā 
modernizētais ES tiesiskais regulējums, 
jāveicina apmaiņa ar labu praksi un tādas 
apmācības un pasākumu organizēšana, 
kuros iesaistās publiskā iepirkuma 
organizētāji un MVU.

Or. en

Pamatojums

Tā kā noteikti ir jāveicina MVU piekļuve publiskajam iepirkumam, līgumslēdzējām iestādēm 
noteiktais pienākums gandrīz obligāti sadalīt līgumus daļās ir nepareiza pieeja. Turklāt, 
piešķirot līgumslēdzējām iestādēm tiesības pēc saviem ieskatiem ierobežot konkrētajiem 
piegādātājiem paredzēto daļu skaitu, varētu negatīvi ietekmēt atbalstu inovatīviem vai citādi 
konkurētspējīgiem MVU un rada nopietnu ļaunprātīgas izmantošanas risku, lai diskriminētu 
„nepiederīgos”. Vēlamāki ir mazāk stingri pasākumi.

Grozījums Nr. 190
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Publiski līgumi nebūtu jāpiešķir 
ekonomikas dalībniekiem, kas ir 
līdzdarbojušies noziedzīgā grupējumā vai 
ir atzīti par vainīgiem korupcijā, krāpšanā, 
kura kaitē Savienības finansiālajām 
interesēm, vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijā. Nodokļu nemaksāšana vai 
sociālā nodrošinājuma iemaksu neveikšana 
būtu jāsoda arī ar obligātu izslēgšanu 
Savienības līmenī. Ņemot vērā, ka 
līgumslēdzējiem, kas nav līgumslēdzējas 
iestādes, var nebūt pieejami neapstrīdami 
pierādījumi konkrētā lietā, izvēli attiecībā 
uz Direktīvā [2004/18/EK] uzskaitīto 
izslēgšanas kritēriju piemērošanu vai 
nepiemērošanu ir atbilstīgi atstāt minēto 
līgumslēdzēju ziņā. Pienākums piemērot 

(40) Publiski līgumi nebūtu jāpiešķir 
ekonomikas dalībniekiem, kas ir 
līdzdarbojušies noziedzīgā grupējumā vai 
ir atzīti par vainīgiem korupcijā, krāpšanā, 
kura kaitē Savienības finansiālajām 
interesēm, vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijā. Nodokļu nemaksāšana vai 
sociālā nodrošinājuma iemaksu neveikšana 
būtu jāsoda arī ar obligātu izslēgšanu 
Savienības līmenī. Ņemot vērā, ka 
līgumslēdzējiem, kas nav līgumslēdzējas 
iestādes, var nebūt pieejami neapstrīdami 
pierādījumi konkrētā lietā, izvēli attiecībā 
uz Direktīvā [2004/18/EK] uzskaitīto 
izslēgšanas kritēriju piemērošanu vai 
nepiemērošanu ir atbilstīgi atstāt minēto 
līgumslēdzēju ziņā. Pienākums piemērot 
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Direktīvas [2004/18] 55. panta 1. un 
2. punktu tādēļ attiecināms tikai uz tiem 
līgumslēdzējiem, kas ir līgumslēdzējas 
iestādes. Turklāt jānodrošina iespēja 
līgumslēdzējiem izslēgt kandidātus vai 
pretendentus, kas pārkāpuši vides vai 
sociālās saistības, tostarp noteikumus par 
piekļuvi personām ar invaliditāti, vai 
izdarījuši citu smagu pārkāpumu saistībā ar 
profesionālo darbību, piemēram, 
konkurences noteikumu vai intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpumu.

Direktīvas [2004/18] 55. panta 1. un 
2. punktu tādēļ attiecināms tikai uz tiem 
līgumslēdzējiem, kas ir līgumslēdzējas 
iestādes. Turklāt jānodrošina iespēja 
līgumslēdzējiem izslēgt kandidātus vai 
pretendentus, kas pārkāpuši vides, darba
vai sociālās saistības, tostarp noteikumus
par darba apstākļiem, koplīgumiem un
piekļuvi personām ar invaliditāti, vai 
izdarījuši citu smagu pārkāpumu saistībā ar 
profesionālo darbību, piemēram, 
konkurences noteikumu vai intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpumu.

Or. en

Pamatojums

The equal treatment of workers and the compliance with national laws is included  in the 
current directive - there is no reason for deletion. Recital 34 of the current Directive 
2004/18/EC:The laws, regulations and collective agreements, at both national and 
Community level, which are in force in the areas of employment conditions and safety at work 
apply during performance of a public contract, providing that such rules, and their 
application, comply with Community law.... If national law contains provisions to this effect, 
non-compliance with those obligations may be considered to be grave misconduct or an 
offence concerning the professional conduct of the economic operator concerned, liable to 
lead to the exclusion of that economic operator from the procedure for the award of a public 
contract.

Grozījums Nr. 191
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Publiski līgumi nebūtu jāpiešķir 
ekonomikas dalībniekiem, kas ir 
līdzdarbojušies noziedzīgā grupējumā vai 
ir atzīti par vainīgiem korupcijā, krāpšanā, 
kura kaitē Savienības finansiālajām 
interesēm, vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijā. Nodokļu nemaksāšana vai 
sociālā nodrošinājuma iemaksu neveikšana 
būtu jāsoda arī ar obligātu izslēgšanu 

(40) Publiski līgumi nebūtu jāpiešķir 
ekonomikas dalībniekiem, kas ir 
līdzdarbojušies noziedzīgā grupējumā vai 
ir atzīti par vainīgiem korupcijā, krāpšanā, 
kura kaitē Savienības finansiālajām 
interesēm, vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijā. Nodokļu nemaksāšana vai 
sociālā nodrošinājuma iemaksu neveikšana 
būtu jāsoda arī ar obligātu izslēgšanu 
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Savienības līmenī. Ņemot vērā, ka 
līgumslēdzējiem, kas nav līgumslēdzējas 
iestādes, var nebūt pieejami neapstrīdami 
pierādījumi konkrētā lietā, izvēli attiecībā 
uz Direktīvā [2004/18/EK] uzskaitīto 
izslēgšanas kritēriju piemērošanu vai 
nepiemērošanu ir atbilstīgi atstāt minēto 
līgumslēdzēju ziņā. Pienākums piemērot 
Direktīvas [2004/18] 55. panta 1. un 
2. punktu tādēļ attiecināms tikai uz tiem 
līgumslēdzējiem, kas ir līgumslēdzējas 
iestādes. Turklāt jānodrošina iespēja 
līgumslēdzējiem izslēgt kandidātus vai 
pretendentus, kas pārkāpuši vides vai 
sociālās saistības, tostarp noteikumus par 
piekļuvi personām ar invaliditāti, vai 
izdarījuši citu smagu pārkāpumu saistībā ar 
profesionālo darbību, piemēram, 
konkurences noteikumu vai intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpumu.

Savienības līmenī. Ņemot vērā, ka 
līgumslēdzējiem, kas nav līgumslēdzējas 
iestādes, var nebūt pieejami neapstrīdami 
pierādījumi konkrētā lietā, izvēli attiecībā 
uz Direktīvā [2004/18/EK] uzskaitīto 
izslēgšanas kritēriju piemērošanu vai 
nepiemērošanu ir atbilstīgi atstāt minēto 
līgumslēdzēju ziņā. Pienākums piemērot 
Direktīvas [2004/18] 55. panta 1. un 
2. punktu tādēļ attiecināms tikai uz tiem 
līgumslēdzējiem, kas ir līgumslēdzējas 
iestādes. Turklāt jānodrošina iespēja 
līgumslēdzējiem izslēgt kandidātus vai 
pretendentus, kas pārkāpuši vides, darba
vai sociālās saistības, tostarp noteikumus 
par darba apstākļiem, piekļuvi personām 
ar invaliditāti, vai izdarījuši citu smagu 
pārkāpumu saistībā ar profesionālo 
darbību, piemēram, konkurences 
noteikumu vai intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumu.

Or. en

Grozījums Nr. 192
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Ja līgumslēdzējiem ir jāpiemēro vai ja 
tie izvēlas piemērot minētos izslēgšanas 
kritērijus, tiem būtu jāpiemēro 
Direktīva [2004/18/EK] attiecība uz 
iespēju ekonomikas dalībniekiem pieņemt 
atbilstības pasākumus, kuru mērķis ir 
izlabot kāda noziedzīga nodarījuma vai 
pārkāpuma sekas un efektīvi novērst 
neatbilstīgās rīcības turpmāku 
atkārtošanos.

(41) Ja līgumslēdzējiem ir jāpiemēro vai ja 
tie izvēlas piemērot šeit minētos 
izslēgšanas kritērijus, tiem būtu jāpiemēro 
Direktīva [2004/18/EK] attiecība uz 
iespēju ekonomikas dalībniekiem pieņemt 
atbilstības pasākumus, kuru mērķis ir 
izlabot kāda noziedzīga nodarījuma vai 
pārkāpuma sekas un efektīvi novērst 
neatbilstīgās rīcības turpmāku 
atkārtošanos.

Or. en
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Pamatojums

Lingvistisks grozījums.

Grozījums Nr. 193
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Līgumu slēgšanas tiesības būtu 
jāpiešķir, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem, kas nodrošina atbilstību 
pārredzamības, nediskriminācijas un 
vienlīdzīgas attieksmes principiem.
Minētajiem kritērijiem būtu jānodrošina, ka 
piedāvājumi tiek novērtēti efektīvas 
konkurences apstākļos, arī ja 
līgumslēdzējiem ir vajadzīgi kvalitatīvi 
būvdarbi, piegādes un pakalpojumi, kas ir 
optimāli pielāgoti to vajadzībām. Tādējādi 
būtu jānodrošina iespēja līgumslēdzējiem 
kā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijus pieņemt vai nu „saimnieciski 
visizdevīgāko piedāvājumu”, vai 
„zemākās izmaksas”, ņemot vērā to, ka 
zemāko izmaksu gadījumā tie var brīvi 
noteikt atbilstīgus kvalitātes standartus, 
izmantojot tehniskās specifikācijas vai 
līguma izpildes nosacījumus.

(43) Līgumu slēgšanas tiesības būtu 
jāpiešķir, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem, kas nodrošina atbilstību 
pārredzamības, nediskriminācijas un 
vienlīdzīgas attieksmes principiem.
Minētajiem kritērijiem būtu jānodrošina, ka 
piedāvājumi tiek novērtēti efektīvas 
konkurences apstākļos, vienlaikus 
nodrošinot, ka līgumslēdzēji var prasīt 
kvalitatīvus būvdarbus, piegādes un 
pakalpojumus, kas ir optimāli pielāgoti to 
vajadzībām, saglabājot saikni ar līguma
priekšmetu.

Or. en

Pamatojums

Galvenajai procedūrai būtu jānodrošina vislabākais iepirkums par samaksāto cenu, proti, 
saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Vēl viens kritērijs — „zemākās izmaksas” — ir 
lieks, jo cenas kritērijs jau ir ietverts saimnieciski visizdevīgākajā piedāvājumā.

Grozījums Nr. 194
Marc Tarabella
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Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Līgumu slēgšanas tiesības būtu 
jāpiešķir, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem, kas nodrošina atbilstību 
pārredzamības, nediskriminācijas un 
vienlīdzīgas attieksmes principiem.
Minētajiem kritērijiem būtu jānodrošina, ka 
piedāvājumi tiek novērtēti efektīvas 
konkurences apstākļos, arī ja 
līgumslēdzējiem ir vajadzīgi kvalitatīvi 
būvdarbi, piegādes un pakalpojumi, kas ir 
optimāli pielāgoti to vajadzībām. Tādējādi 
būtu jānodrošina iespēja līgumslēdzējiem 
kā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijus pieņemt vai nu „saimnieciski 
visizdevīgāko piedāvājumu”, vai „zemākās 
izmaksas”, ņemot vērā to, ka zemāko 
izmaksu gadījumā tie var brīvi noteikt 
atbilstīgus kvalitātes standartus, izmantojot 
tehniskās specifikācijas vai līguma izpildes 
nosacījumus.

(43) Līgumu slēgšanas tiesības būtu 
jāpiešķir, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem, kas nodrošina atbilstību 
pārredzamības, nediskriminācijas un 
vienlīdzīgas attieksmes principiem.
Minētajiem kritērijiem būtu jānodrošina, ka 
piedāvājumi tiek novērtēti efektīvas 
konkurences apstākļos, arī ja 
līgumslēdzējiem ir vajadzīgi kvalitatīvi 
būvdarbi, piegādes un pakalpojumi, kas ir 
optimāli pielāgoti to vajadzībām. Tādējādi 
būtu jānodrošina iespēja līgumslēdzējiem 
kā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijus pieņemt „saimnieciski 
visizdevīgāko piedāvājumu”, ņemot vērā 
to, ka zemāko izmaksu gadījumā tie var 
brīvi noteikt atbilstīgus kvalitātes 
standartus, izmantojot tehniskās 
specifikācijas vai līguma izpildes 
nosacījumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 195
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Līgumu slēgšanas tiesības būtu 
jāpiešķir, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem, kas nodrošina atbilstību 
pārredzamības, nediskriminācijas un 
vienlīdzīgas attieksmes principiem.
Minētajiem kritērijiem būtu jānodrošina, ka 
piedāvājumi tiek novērtēti efektīvas 
konkurences apstākļos, arī ja 
līgumslēdzējiem ir vajadzīgi kvalitatīvi 
būvdarbi, piegādes un pakalpojumi, kas ir 

(43) Līgumu slēgšanas tiesības būtu 
jāpiešķir, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem, kas nodrošina atbilstību 
pārredzamības, nediskriminācijas un 
vienlīdzīgas attieksmes principiem.
Minētajiem kritērijiem būtu jānodrošina, ka 
piedāvājumi tiek novērtēti efektīvas 
konkurences apstākļos, arī ja 
līgumslēdzējiem ir vajadzīgi kvalitatīvi 
būvdarbi, piegādes un pakalpojumi, kas ir 
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optimāli pielāgoti to vajadzībām. Tādējādi 
būtu jānodrošina iespēja līgumslēdzējiem 
kā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijus pieņemt vai nu „saimnieciski 
visizdevīgāko piedāvājumu”, vai „zemākās 
izmaksas”, ņemot vērā to, ka zemāko 
izmaksu gadījumā tie var brīvi noteikt 
atbilstīgus kvalitātes standartus, 
izmantojot tehniskās specifikācijas vai 
līguma izpildes nosacījumus.

optimāli pielāgoti to vajadzībām. Tādējādi 
būtu jānodrošina iespēja līgumslēdzējiem 
kā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijus pieņemt vai nu „saimnieciski 
visizdevīgāko piedāvājumu”, vai 
standartizētu preču gadījumā „zemāko 
cenu”.

Or. en

Grozījums Nr. 196
Frank Engel, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Ja līgumslēdzēji izvēlas piešķirt
līgumu saimnieciski visizdevīgākajam 
piedāvājumam, tiem jānosaka līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji, uz 
kuru pamata tie novērtēs piedāvājumus ar 
mērķi noteikt, kurš piedāvājums piedāvā 
vislabāko rezultātu par maksājamo cenu.
Minēto kritēriju noteikšana ir atkarīga no 
līguma priekšmeta, jo šiem kritērijiem 
jāļauj novērtēt katrā piedāvājumā 
piedāvāto izpildes līmeni, ņemot vērā 
līguma priekšmetu, kā noteikts tehniskajās 
specifikācijās, un novērtēt katra 
piedāvājuma piedāvātā rezultāta un 
maksājamās cenas attiecību. Turklāt 
izvēlētajiem līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijiem nebūtu jānodrošina 
līgumslēdzējam neierobežota izvēles 
brīvība, tiem būtu jānodrošina efektīvas 
konkurences iespēja un tie būtu jāpapildina 
ar prasībām, kas ļauj efektīvi pārbaudīt 
pretendentu sniegto informāciju.

(44) Ja līgumslēdzēji piešķir līgumu 
saimnieciski visizdevīgākajam 
piedāvājumam, tiem jānosaka līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji, uz 
kuru pamata tie novērtēs piedāvājumus ar 
mērķi noteikt, kurš piedāvājums piedāvā 
vislabāko rezultātu par maksājamo cenu.
Minēto kritēriju noteikšana ir atkarīga no 
līguma priekšmeta, jo šiem kritērijiem 
jāļauj novērtēt katrā piedāvājumā 
piedāvāto izpildes līmeni, ņemot vērā 
līguma priekšmetu, kā noteikts tehniskajās 
specifikācijās, un novērtēt katra 
piedāvājuma piedāvātā rezultāta un 
maksājamās cenas attiecību. Turklāt 
izvēlētajiem līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijiem nebūtu jānodrošina 
līgumslēdzējam neierobežota izvēles 
brīvība, tiem būtu jānodrošina efektīvas 
konkurences iespēja un tie būtu jāpapildina 
ar prasībām, kas ļauj efektīvi pārbaudīt 
pretendentu sniegto informāciju.

Or. fr
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Grozījums Nr. 197
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Ja līgumslēdzēji izvēlas piešķirt 
līgumu saimnieciski visizdevīgākajam 
piedāvājumam, tiem jānosaka līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji, uz 
kuru pamata tie novērtēs piedāvājumus ar 
mērķi noteikt, kurš piedāvājums piedāvā 
vislabāko rezultātu par maksājamo cenu.
Minēto kritēriju noteikšana ir atkarīga no 
līguma priekšmeta, jo šiem kritērijiem 
jāļauj novērtēt katrā piedāvājumā 
piedāvāto izpildes līmeni, ņemot vērā 
līguma priekšmetu, kā noteikts tehniskajās 
specifikācijās, un novērtēt katra 
piedāvājuma piedāvātā rezultāta un 
maksājamās cenas attiecību. Turklāt 
izvēlētajiem līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijiem nebūtu jānodrošina 
līgumslēdzējam neierobežota izvēles 
brīvība, tiem būtu jānodrošina efektīvas 
konkurences iespēja un tie būtu jāpapildina 
ar prasībām, kas ļauj efektīvi pārbaudīt 
pretendentu sniegto informāciju.

(44) Līgumslēdzējiem jānosaka līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji, uz 
kuru pamata tie novērtēs piedāvājumus ar 
mērķi noteikt, kurš piedāvājums piedāvā 
vislabāko rezultātu par maksājamo cenu.
Minēto kritēriju noteikšana ir atkarīga no 
līguma priekšmeta, jo šiem kritērijiem 
jāļauj novērtēt katrā piedāvājumā 
piedāvāto izpildes līmeni, ņemot vērā 
līguma priekšmetu, kā noteikts tehniskajās 
specifikācijās, un novērtēt katra 
piedāvājuma piedāvātā rezultāta un 
maksājamās cenas attiecību. Turklāt 
izvēlētajiem līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijiem nebūtu jānodrošina 
līgumslēdzējam neierobežota izvēles 
brīvība, tiem būtu jānodrošina efektīvas un 
godīgas konkurences iespēja un tie būtu 
jāpapildina ar prasībām, kas ļauj efektīvi 
pārbaudīt pretendentu sniegto informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 198
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Minētie nozaru pasākumi jāpapildina, 
veicot publiskā iepirkuma direktīvu 
pielāgojumus, kas līgumslēdzējiem to 

(46) Minētie nozaru pasākumi jāpapildina, 
veicot publiskā iepirkuma direktīvu 
pielāgojumus, kas līgumslēdzējiem to 



PE492.861v02-00 52/190 AM\911613LV.doc

LV

iepirkuma stratēģijā dotu iespēju virzīties 
uz stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanu. Tāpēc šajā saistībā ir skaidri 
jānorāda, ka līgumslēdzēji var noteikt 
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu 
un zemākās izmaksas, izmantojot aprites 
cikla izmaksu pieeju, ar noteikumu, ka 
izmantojamā metodika ir noteikta objektīvā 
un nediskriminējošā veidā un ir pieejama 
visām ieinteresētajām pusēm. Aprites cikla 
izmaksu jēdziens ietver visas izmaksas 
būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu aprites 
cikla laikā, proti, gan to iekšējas izmaksas 
(piemēram, izstrāde, ražošana, 
izmantošana, apkope un likvidēšanas 
izmaksas aprites cikla beigās), gan to ārējās 
izmaksas, ar nosacījumu, ka tās var izteikt 
naudas izteiksmē un uzraudzīt. Savienības 
līmenī jāizstrādā kopējas metodikas aprites 
cikla izmaksu aprēķināšanai attiecībā uz 
piegāžu vai pakalpojumu konkrētām 
kategorijām; ja šāda metodika ir 
izstrādāta, tās izmantošana būtu jāpadara 
obligāta.

iepirkuma stratēģijā dotu iespēju virzīties 
uz stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanu. Tāpēc šajā saistībā ir skaidri 
jānorāda, ka līgumslēdzēji var noteikt 
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, 
izmantojot aprites cikla izmaksu pieeju, ar 
noteikumu, ka izmantojamā metodika ir 
noteikta objektīvā un nediskriminējošā 
veidā un ir pieejama visām ieinteresētajām 
pusēm. Aprites cikla izmaksu jēdziens 
ietver visas izmaksas būvdarbu, piegāžu 
vai pakalpojumu aprites cikla laikā, proti, 
gan to iekšējas izmaksas (piemēram, 
izstrāde, ražošana, izmantošana, apkope un 
likvidēšanas izmaksas aprites cikla beigās), 
gan to ārējās izmaksas, ar nosacījumu, ka 
tās var izteikt naudas izteiksmē un 
uzraudzīt. Savienības līmenī jāizstrādā 
kopējas metodikas aprites cikla izmaksu 
aprēķināšanai attiecībā uz piegāžu vai 
pakalpojumu konkrētām kategorijām.

Or. en

Pamatojums

Līgumslēdzējas iestādes jāmudina ņemt vērā aprites cikla izmaksas. Tomēr aprēķināšanas 
metodes izstrāde vēl joprojām rada problēmas. Pienākums izmantot ES metodi ir pārāk 
vērienīgs; turklāt ES tiesību aktos publiskā iepirkuma jomā ir noteiktas tikai obligātās 
prasības, līgumslēdzējas iestādes papildus var noteikt savs prasības, ar noteikumu, ka tās 
atbilst Līguma principiem un līgumu piešķiršanas kritērijos iekļautajām konkrētajām 
prasībām.

Grozījums Nr. 199
Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Minētie nozaru pasākumi jāpapildina, 
veicot publiskā iepirkuma direktīvu 

(46) Minētie nozaru pasākumi jāpapildina, 
veicot publiskā iepirkuma direktīvu 
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pielāgojumus, kas līgumslēdzējiem to 
iepirkuma stratēģijā dotu iespēju virzīties 
uz stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanu. Tāpēc šajā saistībā ir skaidri 
jānorāda, ka līgumslēdzēji var noteikt 
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un 
zemākās izmaksas, izmantojot aprites cikla 
izmaksu pieeju, ar noteikumu, ka 
izmantojamā metodika ir noteikta objektīvā 
un nediskriminējošā veidā un ir pieejama 
visām ieinteresētajām pusēm. Aprites cikla 
izmaksu jēdziens ietver visas izmaksas 
būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu aprites 
cikla laikā, proti, gan to iekšējas izmaksas 
(piemēram, izstrāde, ražošana, 
izmantošana, apkope un likvidēšanas 
izmaksas aprites cikla beigās), gan to ārējās 
izmaksas, ar nosacījumu, ka tās var izteikt 
naudas izteiksmē un uzraudzīt. Savienības 
līmenī jāizstrādā kopējas metodikas aprites 
cikla izmaksu aprēķināšanai attiecībā uz 
piegāžu vai pakalpojumu konkrētām 
kategorijām; ja šāda metodika ir izstrādāta, 
tās izmantošana būtu jāpadara obligāta.

pielāgojumus, kas līgumslēdzējiem to 
iepirkuma stratēģijā dotu iespēju virzīties 
uz stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanu. Tāpēc šajā saistībā ir skaidri 
jānorāda, ka līgumslēdzēji var noteikt 
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un 
zemākās izmaksas, izmantojot aprites cikla 
izmaksu pieeju, ar noteikumu, ka 
izmantojamā metodika ir noteikta objektīvā 
un nediskriminējošā veidā un ir pieejama 
visām ieinteresētajām pusēm. Aprites cikla 
izmaksu jēdziens ietver visas izmaksas 
būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu aprites 
cikla laikā, proti, gan to iekšējas izmaksas 
(piemēram, pētniecība, izstrāde, ražošana, 
izmantošana, apkope un likvidēšanas 
izmaksas aprites cikla beigās), gan to ārējās 
izmaksas, ar nosacījumu, ka tās var izteikt 
naudas izteiksmē un uzraudzīt. Savienības 
līmenī jāizstrādā kopējas metodikas aprites 
cikla izmaksu aprēķināšanai attiecībā uz 
piegāžu vai pakalpojumu konkrētām 
kategorijām; ja šāda metodika ir izstrādāta, 
tās izmantošana būtu jāpadara obligāta.

Or. en

Grozījums Nr. 200
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Minētie nozaru pasākumi jāpapildina, 
veicot publiskā iepirkuma direktīvu 
pielāgojumus, kas līgumslēdzējiem to 
iepirkuma stratēģijā dotu iespēju virzīties 
uz stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanu. Tāpēc šajā saistībā ir skaidri 
jānorāda, ka līgumslēdzēji var noteikt 
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un 
zemākās izmaksas, izmantojot aprites cikla 
izmaksu pieeju, ar noteikumu, ka 
izmantojamā metodika ir noteikta objektīvā 

(46) Minētie nozaru pasākumi jāpapildina, 
veicot publiskā iepirkuma direktīvu 
pielāgojumus, kas līgumslēdzējiem to 
iepirkuma stratēģijā dotu iespēju virzīties 
uz stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanu. Tāpēc šajā saistībā ir skaidri 
jānorāda, ka līgumslēdzēji var noteikt 
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un 
zemākās izmaksas, izmantojot aprites cikla 
izmaksu pieeju, ar noteikumu, ka 
izmantojamā metodika ir noteikta objektīvā 
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un nediskriminējošā veidā un ir pieejama 
visām ieinteresētajām pusēm. Aprites cikla 
izmaksu jēdziens ietver visas izmaksas 
būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu aprites
cikla laikā, proti, gan to iekšējas izmaksas 
(piemēram, izstrāde, ražošana,
izmantošana, apkope un likvidēšanas 
izmaksas aprites cikla beigās), gan to ārējās 
izmaksas, ar nosacījumu, ka tās var izteikt 
naudas izteiksmē un uzraudzīt. Savienības 
līmenī jāizstrādā kopējas metodikas aprites 
cikla izmaksu aprēķināšanai attiecībā uz 
piegāžu vai pakalpojumu konkrētām 
kategorijām; ja šāda metodika ir izstrādāta, 
tās izmantošana būtu jāpadara obligāta.

un nediskriminējošā veidā un ir pieejama 
visām ieinteresētajām pusēm. Aprites cikla 
izmaksu jēdziens ietver visas izmaksas 
būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu aprites 
cikla laikā, proti, gan to iekšējas izmaksas 
(piemēram, izstrāde, izmantošana, apkope 
un likvidēšanas izmaksas aprites cikla 
beigās), gan to ārējās izmaksas, ar 
nosacījumu, ka tās var izteikt naudas 
izteiksmē un uzraudzīt. Savienības līmenī 
jāizstrādā kopējas metodikas aprites cikla 
izmaksu aprēķināšanai attiecībā uz piegāžu 
vai pakalpojumu konkrētām kategorijām, 
kuru pieņem, rūpīgi apspriežoties ar 
ieinteresētajām personām, tostarp nozares 
pārstāvjiem; ja šāda metodika ir izstrādāta, 
tās izmantošana būtu jāpadara obligāta.

Or. en

Grozījums Nr. 201
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Minētie nozaru pasākumi jāpapildina, 
veicot publiskā iepirkuma direktīvu 
pielāgojumus, kas līgumslēdzējiem to 
iepirkuma stratēģijā dotu iespēju virzīties 
uz stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanu. Tāpēc šajā saistībā ir skaidri 
jānorāda, ka līgumslēdzēji var noteikt 
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu 
un zemākās izmaksas, izmantojot aprites 
cikla izmaksu pieeju, ar noteikumu, ka 
izmantojamā metodika ir noteikta objektīvā 
un nediskriminējošā veidā un ir pieejama 
visām ieinteresētajām pusēm. Aprites cikla 
izmaksu jēdziens ietver visas izmaksas 
būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu aprites 
cikla laikā, proti, gan to iekšējas izmaksas
(piemēram, izstrāde, ražošana,
izmantošana, apkope un likvidēšanas 

(46) Šie nozaru pasākumi jāpapildina, 
veicot publiskā iepirkuma direktīvu 
pielāgojumus, kas līgumslēdzējām 
iestādēm to iepirkuma stratēģijā dotu 
iespēju virzīties uz stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķu sasniegšanu. Tāpēc 
šajā saistībā ir skaidri jānorāda, ka 
līgumslēdzējas iestādes var noteikt 
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, 
izmantojot aprites cikla izmaksu pieeju, ar 
noteikumu, ka izmantojamā metodika ir 
noteikta objektīvā un nediskriminējošā 
veidā un ir pieejama visām ieinteresētajām 
pusēm. Aprites cikla izmaksu jēdziens 
ietver visas iekšējās izmaksas būvdarbu, 
piegāžu vai pakalpojumu aprites cikla laikā
(piemēram, izmantošana, apkope un 
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izmaksas aprites cikla beigās), gan to 
ārējās izmaksas, ar nosacījumu, ka tās var 
izteikt naudas izteiksmē un uzraudzīt.
Savienības līmenī jāizstrādā kopējas 
metodikas aprites cikla izmaksu 
aprēķināšanai attiecībā uz piegāžu vai 
pakalpojumu konkrētām kategorijām; ja 
šāda metodika ir izstrādāta, tās 
izmantošana būtu jāpadara obligāta.

likvidēšanas izmaksas aprites cikla beigās).

Or. en

Pamatojums

Aprites cikla izmaksām nebūtu jābūt alternatīvai, bet gan vienai no iespējām, lai noteiktu 
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu (SVP). SVP alternatīva varētu būt zemākā cena, taču 
tikai standartizētiem produktiem.

Grozījums Nr. 202
Barbara Weiler

Direktīvas priekšlikums
47.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47a) Ņemot vērā Eiropas Savienības 
Tiesas jaunāko jurisdikciju, 
līgumslēdzējas iestādes var paredzēt tādu 
līgumu slēgšanas piešķiršanas kritēriju, 
kas nosaka, ka attiecīgais produkts ir 
godīgas tirdzniecības produkts, iekļaujot 
prasību maksāt ražotājiem obligāto 
summu un uzcenojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 203
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
47. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Turklāt tehniskajās specifikācijās un
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijos līgumslēdzējiem būtu jābūt 
iespējai atsaukties uz konkrētu ražošanas 
procesu, pakalpojumu sniegšanas konkrētu 
veidu vai konkrētu procesu jebkurā citā 
preces vai pakalpojuma aprites cikla 
posmā, ar nosacījumu, ka tie ir saistīti ar 
līguma priekšmetu. Lai publiskajā 
iepirkumā labāk integrētu sociālos 
apsvērumus, iepirkumu rīkotājiem var
atļaut saimnieciski visizdevīgākā 
piedāvājuma kritērijā iekļaut 
raksturlielumus, kas saistīti ar to personu 
darba apstākļiem, kas tieši piedalās 
attiecīgajā ražošanas vai pakalpojuma 
sniegšanas procesā. Minētie raksturlielumi 
var attiekties tikai uz ražošanas procesā 
iesaistīto darbinieku veselības aizsardzību 
vai var būt paredzēti tam, lai veicinātu 
nelabvēlīgā stāvoklī nonākušu un 
mazaizsargātām sabiedrības grupām 
piederīgu personu, arī personu ar 
invaliditāti, sociālo integrēšanu, iesaistot 
tās līguma izpildē. Visiem līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem, 
kas ietver minētos raksturlielumus, jebkurā 
gadījumā jābūt tikai tādiem, kam ir tūlītēja 
ietekme uz darbiniekiem viņu darba vidē.
Tie būtu jāpiemēro saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1996. gada 
16. decembra Direktīvu 96/71/EK par 
darba ņēmēju norīkošanu darbā 
pakalpojumu sniegšanas jomā un tādā 
veidā, kas nerada tiešu vai netiešu 
diskrimināciju pret ekonomikas 
dalībniekiem no citām dalībvalstīm vai 
trešām valstīm, kas ir Nolīguma vai tādu 
Brīvās tirdzniecības nolīgumu puses, kuros 
Savienība ir viena no pusēm.

(47) Turklāt tehniskajās specifikācijās, 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijos un līgumu izpildes punktos 
līgumslēdzējiem būtu jābūt iespējai 
atsaukties uz konkrētu ražošanas procesu, 
pakalpojumu sniegšanas konkrētu veidu 
vai konkrētu procesu jebkurā citā preces 
vai pakalpojuma aprites cikla posmā, ar 
nosacījumu, ka tie ir saistīti ar līguma 
priekšmetu. Lai publiskajā iepirkumā labāk 
integrētu sociālos apsvērumus, iepirkumu 
rīkotāji var līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanas kritērijā iekļaut 
raksturlielumus, kas saistīti ar to personu 
darba apstākļiem, kas tieši piedalās 
attiecīgajā ražošanas vai pakalpojuma 
sniegšanas procesā. Minētie raksturlielumi 
cita starpā var attiekties uz ražošanas 
procesā iesaistīto darbinieku veselības 
aizsardzību vai var būt paredzēti tam, lai 
veicinātu nelabvēlīgā stāvoklī nonākušu un 
mazaizsargātām sabiedrības grupām 
piederīgu personu, arī personu ar 
invaliditāti, sociālo integrēšanu, iesaistot 
tās līguma izpildē. Visiem līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem, 
kas ietver minētos raksturlielumus, jebkurā 
gadījumā jābūt saistītiem ar līguma 
priekšmetu. Tie būtu jāpiemēro saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1996. gada 16. decembra Direktīvu 
96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu 
darbā pakalpojumu sniegšanas jomā un 
tādā veidā, kas nerada tiešu vai netiešu 
diskrimināciju pret ekonomikas 
dalībniekiem no citām dalībvalstīm vai 
trešām valstīm, kas ir Nolīguma vai tādu 
Brīvās tirdzniecības nolīgumu puses, kuros 
Savienība ir viena no pusēm.
Līgumslēdzējas iestādes tehniskajās 
specifikācijās var iekļaut ar līguma 
priekšmetu saistītus atbilstīgus sociālus 
apsvērumus (tostarp ILO galvenās 
konvencijas).
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Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā pietiekamā mērā nav ņemti vērā sociāli apsvērumi. Ja šie apsvērumi 
ir saistīti ar līguma priekšmetu, tos būtu jāļauj piemērot visos iepirkuma procedūras posmos.

Grozījums Nr. 204
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Turklāt tehniskajās specifikācijās un 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijos līgumslēdzējiem būtu jābūt 
iespējai atsaukties uz konkrētu ražošanas 
procesu, pakalpojumu sniegšanas konkrētu 
veidu vai konkrētu procesu jebkurā citā 
preces vai pakalpojuma aprites cikla 
posmā, ar nosacījumu, ka tie ir saistīti ar 
līguma priekšmetu. Lai publiskajā 
iepirkumā labāk integrētu sociālos 
apsvērumus, iepirkumu rīkotājiem var 
atļaut saimnieciski visizdevīgākā 
piedāvājuma kritērijā iekļaut 
raksturlielumus, kas saistīti ar to personu 
darba apstākļiem, kas tieši piedalās 
attiecīgajā ražošanas vai pakalpojuma 
sniegšanas procesā. Minētie raksturlielumi 
var attiekties tikai uz ražošanas procesā 
iesaistīto darbinieku veselības aizsardzību 
vai var būt paredzēti tam, lai veicinātu 
nelabvēlīgā stāvoklī nonākušu un 
mazaizsargātām sabiedrības grupām 
piederīgu personu, arī personu ar 
invaliditāti, sociālo integrēšanu, iesaistot 
tās līguma izpildē. Visiem līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem, 
kas ietver minētos raksturlielumus, jebkurā 
gadījumā jābūt tikai tādiem, kam ir tūlītēja 
ietekme uz darbiniekiem viņu darba vidē.
Tie būtu jāpiemēro saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1996. gada 

(47) Turklāt tehniskajās specifikācijās un 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijos līgumslēdzējiem būtu jābūt 
iespējai atsaukties uz konkrētu ražošanas 
procesu, pakalpojumu sniegšanas konkrētu 
veidu vai konkrētu procesu jebkurā citā 
preces vai pakalpojuma aprites cikla 
posmā, ar nosacījumu, ka tie ir saistīti ar 
līguma priekšmetu. Lai publiskajā 
iepirkumā labāk integrētu sociālos 
apsvērumus, iepirkumu rīkotājiem var 
atļaut saimnieciski visizdevīgākā 
piedāvājuma kritērijā iekļaut 
raksturlielumus, kas saistīti ar to personu 
darba apstākļiem, kas tieši piedalās 
attiecīgajā ražošanas vai pakalpojuma 
sniegšanas procesā, piemēram cita starpā 
tādus raksturlielumus, kas var attiekties 
uz ražošanas procesā iesaistīto darbinieku 
veselības aizsardzību vai var būt paredzēti 
tam, lai veicinātu nelabvēlīgā stāvoklī 
nonākušu un mazaizsargātām sabiedrības 
grupām piederīgu personu, arī personu ar 
invaliditāti, sociālo integrēšanu, iesaistot 
tās līguma izpildē. Minētie raksturlielumi 
var attiekties tikai uz ražošanas procesā 
iesaistīto darbinieku veselības aizsardzību 
vai var būt paredzēti tam, lai veicinātu 
nelabvēlīgā stāvoklī nonākušu un 
mazaizsargātām sabiedrības grupām 
piederīgu personu, arī personu ar 
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16. decembra Direktīvu 96/71/EK par 
darba ņēmēju norīkošanu darbā 
pakalpojumu sniegšanas jomā32 un tādā 
veidā, kas nerada tiešu vai netiešu 
diskrimināciju pret ekonomikas 
dalībniekiem no citām dalībvalstīm vai 
trešām valstīm, kas ir Nolīguma vai tādu 
Brīvās tirdzniecības nolīgumu puses, kuros 
Savienība ir viena no pusēm.

invaliditāti, sociālo integrēšanu, iesaistot 
tās līguma izpildē. Visiem līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem, 
kas ietver minētos raksturlielumus, jebkurā 
gadījumā jābūt tikai tādiem, kam ir tūlītēja 
ietekme uz darbiniekiem viņu darba vidē.
Tie būtu jāpiemēro saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1996. gada 
16. decembra Direktīvu 96/71/EK par 
darba ņēmēju norīkošanu darbā 
pakalpojumu sniegšanas jomā32 un tādā 
veidā, kas nerada tiešu vai netiešu 
diskrimināciju pret ekonomikas 
dalībniekiem no citām dalībvalstīm vai 
trešām valstīm, kas ir Nolīguma vai tādu 
Brīvās tirdzniecības nolīgumu puses, kuros 
Savienība ir viena no pusēm.

Or. es

Grozījums Nr. 205
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Turklāt tehniskajās specifikācijās un 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijos līgumslēdzējiem būtu jābūt 
iespējai atsaukties uz konkrētu ražošanas 
procesu, pakalpojumu sniegšanas 
konkrētu veidu vai konkrētu procesu 
jebkurā citā preces vai pakalpojuma 
aprites cikla posmā, ar nosacījumu, ka tie ir 
saistīti ar līguma priekšmetu. Lai 
publiskajā iepirkumā labāk integrētu 
sociālos apsvērumus, iepirkumu 
rīkotājiem var atļaut saimnieciski 
visizdevīgākā piedāvājuma kritērijā 
iekļaut raksturlielumus, kas saistīti ar to 
personu darba apstākļiem, kas tieši 
piedalās attiecīgajā ražošanas vai 
pakalpojuma sniegšanas procesā. Minētie 
raksturlielumi var attiekties tikai uz 

(47) Turklāt tehniskajās specifikācijās un 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijos līgumslēdzējām iestādēm būtu 
jābūt iespējai atsaukties uz būvdarbu,
pakalpojumu vai piegādes aprites cikla
izmaksām un attiecīgi sociālo un 
ekoloģisko ilgtspēju, ar nosacījumu, ka šie 
raksturlielumi ir saistīti ar līguma 
priekšmetu. Tehniskā specifikācija un 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritēriji būtu jāinterpretē plašāk.
Līgumslēdzējas iestādes var arī izmantot 
tehnisko specifikāciju un līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijus, 
lai mazinātu nelabvēlīgas sekas sociālajā 
vai vides jomā un lai panāktu pēc iespējas 
lielāku sociālo ietekmi un ietekmi uz vidi.
Līgumslēdzējām iestādēm būtu jāļauj 
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ražošanas procesā iesaistīto darbinieku 
veselības aizsardzību vai var būt paredzēti 
tam, lai veicinātu nelabvēlīgā stāvoklī 
nonākušu un mazaizsargātām sabiedrības 
grupām piederīgu personu, arī personu ar 
invaliditāti, sociālo integrēšanu, iesaistot 
tās līguma izpildē. Visiem līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem,
kas ietver minētos raksturlielumus, 
jebkurā gadījumā jābūt tikai tādiem, kam 
ir tūlītēja ietekme uz darbiniekiem viņu 
darba vidē. Tie būtu jāpiemēro saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1996. gada 16. decembra Direktīvu 
96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu 
darbā pakalpojumu sniegšanas jomā un
tādā veidā, kas nerada tiešu vai netiešu 
diskrimināciju pret ekonomikas 
dalībniekiem no citām dalībvalstīm vai 
trešām valstīm, kas ir Nolīguma vai tādu
Brīvās tirdzniecības nolīgumu puses, 
kuros Savienība ir viena no pusēm.

līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijā ņemt vērā integrētu aprites cikla 
pieeju, kuras mērķis ir izmaksu 
samazināšana un resursu izmantošanas 
efektivitātes palielināšana un kura būtu 
jāpiemēro būvdarbu izpildes, pakalpojumu 
sniegšanas vai piegādes jomā tādā veidā, 
kas nerada tiešu vai netiešu diskrimināciju 
pret ekonomikas dalībniekiem no citām 
dalībvalstīm vai trešām valstīm, kas ir PTO
Nolīguma par valsts iepirkumu puses, vai 
no trešām valstīm, ar kurām Savienība ir 
noslēgusi Brīvās tirdzniecības nolīgumus.
Būtu jārada arī iespēja līgumslēdzējām 
iestādēm kā tehniskās specifikācijas vai 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijus izmantot tā personāla 
organizāciju, kvalifikāciju un pieredzi, 
kas norīkots attiecīgā līguma izpildei, jo 
tas var ietekmēt līguma izpildes kvalitāti 
un sociālo ilgtspēju, kā arī negatīvi 
ietekmēt spēju noteikt, kuri piedāvājumi 
nodrošinās vislabāko rezultātu par 
samaksāto cenu. Līgumslēdzējām 
iestādēm šie apsvērumi būtu jāiekļauj 
saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma 
kritērijos.

Or. en

Pamatojums

2. panta 1. daļas 22. punkta grozījumā ieviests termins „aprites cikls”; pieņemot lēmumus 
aprites cikla posmā, kas nav saistīts ar izmantošanu, aprites ciklu integrē būvdarbos, piegādē 
vai pakalpojumā, ar nosacījumu, ka netiek zaudēta saikne ar līguma priekšmetu un to 
piemēro, sākot no iepirkuma brīža. Šie apsvērumi ir jāiekļauj SVP noteikšanas kritērijā. Šis 
grozītais apsvērums ir atsauce uz šo noteikumu.

Grozījums Nr. 206
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
47. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Turklāt tehniskajās specifikācijās un 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijos līgumslēdzējiem būtu jābūt 
iespējai atsaukties uz konkrētu ražošanas 
procesu, pakalpojumu sniegšanas 
konkrētu veidu vai konkrētu procesu 
jebkurā citā preces vai pakalpojuma 
aprites cikla posmā, ar nosacījumu, ka tie 
ir saistīti ar līguma priekšmetu. Lai 
publiskajā iepirkumā labāk integrētu 
sociālos apsvērumus, iepirkumu rīkotājiem 
var atļaut saimnieciski visizdevīgākā 
piedāvājuma kritērijā iekļaut 
raksturlielumus, kas saistīti ar to personu 
darba apstākļiem, kas tieši piedalās 
attiecīgajā ražošanas vai pakalpojuma 
sniegšanas procesā. Minētie raksturlielumi 
var attiekties tikai uz ražošanas procesā 
iesaistīto darbinieku veselības aizsardzību 
vai var būt paredzēti tam, lai veicinātu 
nelabvēlīgā stāvoklī nonākušu un 
mazaizsargātām sabiedrības grupām 
piederīgu personu, arī personu ar 
invaliditāti, sociālo integrēšanu, iesaistot 
tās līguma izpildē. Visiem līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem, 
kas ietver minētos raksturlielumus, jebkurā 
gadījumā jābūt tikai tādiem, kam ir tūlītēja 
ietekme uz darbiniekiem viņu darba vidē.
Tie būtu jāpiemēro saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1996. gada 
16. decembra Direktīvu 96/71/EK par 
darba ņēmēju norīkošanu darbā 
pakalpojumu sniegšanas jomā un tādā 
veidā, kas nerada tiešu vai netiešu 
diskrimināciju pret ekonomikas 
dalībniekiem no citām dalībvalstīm vai 
trešām valstīm, kas ir Nolīguma vai tādu 
Brīvās tirdzniecības nolīgumu puses, kuros 
Savienība ir viena no pusēm.

(47) Lai publiskajā iepirkumā labāk 
integrētu sociālos apsvērumus, iepirkumu 
rīkotājiem var atļaut saimnieciski 
visizdevīgākā piedāvājuma kritērijā iekļaut 
raksturlielumus, kas saistīti ar to personu 
darba apstākļiem, kas tieši piedalās 
attiecīgajā ražošanas vai pakalpojuma 
sniegšanas procesā. Minētie raksturlielumi 
var attiekties tikai uz ražošanas procesā 
iesaistīto darbinieku veselības aizsardzību 
vai var būt paredzēti tam, lai veicinātu 
nelabvēlīgā stāvoklī nonākušu un 
mazaizsargātām sabiedrības grupām 
piederīgu personu, arī personu ar 
invaliditāti, sociālo integrēšanu, iesaistot 
tās līguma izpildē. Visiem līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem, 
kas ietver minētos raksturlielumus, jebkurā 
gadījumā jābūt tikai tādiem, kam ir tūlītēja 
ietekme uz darbiniekiem viņu darba vidē.
Tie būtu jāpiemēro saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1996. gada 
16. decembra Direktīvu 96/71/EK par 
darba ņēmēju norīkošanu darbā 
pakalpojumu sniegšanas jomā un tādā 
veidā, kas nerada tiešu vai netiešu 
diskrimināciju pret ekonomikas 
dalībniekiem no citām dalībvalstīm vai 
trešām valstīm, kas ir Nolīguma vai tādu 
Brīvās tirdzniecības nolīgumu puses, kuros 
Savienība ir viena no pusēm.

Or. en
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Grozījums Nr. 207
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Turklāt tehniskajās specifikācijās un 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijos līgumslēdzējiem būtu jābūt 
iespējai atsaukties uz konkrētu ražošanas 
procesu, pakalpojumu sniegšanas konkrētu 
veidu vai konkrētu procesu jebkurā citā 
preces vai pakalpojuma aprites cikla 
posmā, ar nosacījumu, ka tie ir saistīti ar 
līguma priekšmetu. Lai publiskajā 
iepirkumā labāk integrētu sociālos 
apsvērumus, iepirkumu rīkotājiem var 
atļaut saimnieciski visizdevīgākā 
piedāvājuma kritērijā iekļaut 
raksturlielumus, kas saistīti ar to personu 
darba apstākļiem, kas tieši piedalās 
attiecīgajā ražošanas vai pakalpojuma 
sniegšanas procesā. Minētie raksturlielumi 
var attiekties tikai uz ražošanas procesā 
iesaistīto darbinieku veselības aizsardzību 
vai var būt paredzēti tam, lai veicinātu 
nelabvēlīgā stāvoklī nonākušu un 
mazaizsargātām sabiedrības grupām 
piederīgu personu, arī personu ar 
invaliditāti, sociālo integrēšanu, iesaistot 
tās līguma izpildē. Visiem līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem, 
kas ietver minētos raksturlielumus, jebkurā 
gadījumā jābūt tikai tādiem, kam ir tūlītēja 
ietekme uz darbiniekiem viņu darba vidē.
Tie būtu jāpiemēro saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1996. gada 
16. decembra Direktīvu 96/71/EK par 
darba ņēmēju norīkošanu darbā 
pakalpojumu sniegšanas jomā un tādā 
veidā, kas nerada tiešu vai netiešu
diskrimināciju pret ekonomikas 
dalībniekiem no citām dalībvalstīm vai 
trešām valstīm, kas ir Nolīguma vai tādu 
Brīvās tirdzniecības nolīgumu puses, kuros 
Savienība ir viena no pusēm.

(47) Turklāt tehniskajās specifikācijās un 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijos līgumslēdzējām iestādēm būtu 
jābūt iespējai atsaukties uz aprites cikla 
raksturlielumiem, piemēram, konkrētu 
ražošanas procesu, ietverot arī, piemēram, 
sociālos un ekoloģiskos aspektus,
pakalpojumu sniegšanas konkrētu veidu, 
funkcionālas vai ar īstenošanu saistītas 
prasības attiecībā uz ekoloģisko vai 
sociālo seku mazināšanu, konkrētu 
procesu jebkurā citā preces vai 
pakalpojuma aprites cikla posmā, ar 
nosacījumu, ka tie ir saistīti ar publiskā
līguma priekšmetu. Noteikums attiecībā uz 
saikni ar līguma priekšmetu būtu 
jāinterpretē plašā nozīmē. Tādēļ, lai 
publiskajā iepirkumā labāk integrētu 
sociālos apsvērumus, iepirkumu rīkotājiem 
var atļaut tehniskajās specifikācijās un
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijos iekļaut raksturlielumus, kas 
saistīti ar to personu darba apstākļiem, kas 
tieši piedalās attiecīgajā ražošanas vai 
pakalpojuma sniegšanas procesā. Minētie 
raksturlielumi var attiekties, piemēram, uz 
ražošanas procesā iesaistīto darbinieku 
veselības aizsardzību, dzimumu līdztiesību
(piemēram, vienāds atalgojums, darba un 
privātās dzīves apvienošana), piekļuvi 
profesionālās apmācības pasākumiem, 
apspriešanos ar lietotājiem un to 
iesaistīšanu, cenu pieejamību, 
cilvēktiesībām, ētiski organizētu 
tirdzniecību, un vai var būt paredzēti tam, 
lai veicinātu nelabvēlīgā stāvoklī nonākušu 
un mazaizsargātām iedzīvotāju grupām 
piederīgu personu (piemēram, ilgstoši 
bezdarbnieki, romi, migranti vai jauni un 
vecāki darba ņēmēji), arī personu ar 
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invaliditāti, sociālo integrēšanu, iesaistot 
tās līguma izpildē. Visiem līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem, 
kas ietver minētos raksturlielumus, jebkurā 
gadījumā jābūt tikai tādiem, kam ir tūlītēja 
ietekme uz darbiniekiem viņu darba vidē.
Tie būtu jāpiemēro saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1996. gada 
16. decembra Direktīvu 96/71/EK par 
darba ņēmēju norīkošanu darbā 
pakalpojumu sniegšanas jomā un tādā 
veidā, kas nerada tiešu vai netiešu 
diskrimināciju pret ekonomikas 
dalībniekiem no citām dalībvalstīm vai 
trešām valstīm, kas ir Nolīguma vai tādu 
Brīvās tirdzniecības nolīgumu puses, kuros 
Savienība ir viena no pusēm. Attiecībā uz 
pakalpojumu līgumiem un līgumiem, kas 
saistīti ar būvdarbu projektēšanu, 
līgumslēdzējām iestādēm būtu jābūt arī 
iespējai kā tehnisko specifikāciju vai 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritēriju izmantot tā personāla 
organizāciju, kvalifikāciju un pieredzi, 
kas norīkots attiecīgā līguma izpildei, jo 
tas var ietekmēt līguma izpildes kvalitāti 
un ilgtspēju un tādējādi arī piedāvājuma 
saimniecisko vērtību. Līgumslēdzējas 
iestādes tehniskajās specifikācijās un 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijos drīkst iekļaut arī sociālus 
apsvērumus saistībā ar ārējiem 
sociālajiem izdevumiem, kuri ir tieši 
saistīti ar aprites ciklu un kuri ietver, 
piemēram, ražošanas ietekmi uz vidi un 
apkārtējām kopienām. Līgumslēdzējām 
iestādēm tehniskajās specifikācijās būtu 
jānosaka arī saistības attiecībā uz 
sociālajiem un nodarbinātības apstākļiem, 
veselības aizsardzību un drošību darba 
vietā, kā tās ir noteiktas ES, valsts tiesību 
aktos, normatīvajos vai administratīvajos 
noteikumos, šķīrējtiesas spriedumos, 
koplīgumos, kā arī XIV pielikumā 
minētajos starptautisko darba tiesību 
noteikumos, kurus piemēro pakalpojuma 
sniegšanas vietā; šīs saistības ir spēkā arī 
pārrobežu gadījumos, kad vienas 
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dalībvalsts darba ņēmējs sniedz 
pakalpojumus citā dalībvalstī.

Or. de

Grozījums Nr. 208
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktīvas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Turklāt tehniskajās specifikācijās un 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijos līgumslēdzējiem būtu jābūt 
iespējai atsaukties uz konkrētu ražošanas 
procesu, pakalpojumu sniegšanas konkrētu 
veidu vai konkrētu procesu jebkurā citā 
preces vai pakalpojuma aprites cikla 
posmā, ar nosacījumu, ka tie ir saistīti ar 
līguma priekšmetu. Lai publiskajā 
iepirkumā labāk integrētu sociālos 
apsvērumus, iepirkumu rīkotājiem var 
atļaut saimnieciski visizdevīgākā 
piedāvājuma kritērijā iekļaut 
raksturlielumus, kas saistīti ar to personu 
darba apstākļiem, kas tieši piedalās 
attiecīgajā ražošanas vai pakalpojuma 
sniegšanas procesā. Minētie raksturlielumi 
var attiekties tikai uz ražošanas procesā 
iesaistīto darbinieku veselības aizsardzību 
vai var būt paredzēti tam, lai veicinātu 
nelabvēlīgā stāvoklī nonākušu un 
mazaizsargātām sabiedrības grupām 
piederīgu personu, arī personu ar 
invaliditāti, sociālo integrēšanu, iesaistot 
tās līguma izpildē. Visiem līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem, 
kas ietver minētos raksturlielumus, jebkurā 
gadījumā jābūt tikai tādiem, kam ir tūlītēja 
ietekme uz darbiniekiem viņu darba vidē.
Tie būtu jāpiemēro saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1996. gada 
16. decembra Direktīvu 96/71/EK par 
darba ņēmēju norīkošanu darbā 

(47) Turklāt tehniskajās specifikācijās un 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijos līgumslēdzējiem būtu jābūt 
iespējai atsaukties uz konkrētu ražošanas 
procesu, pakalpojumu sniegšanas konkrētu 
veidu vai konkrētu procesu jebkurā citā 
preces vai pakalpojuma aprites cikla 
posmā, ar nosacījumu, ka tie ir saistīti ar 
līguma priekšmetu. Lai publiskajā 
iepirkumā labāk integrētu sociālos 
apsvērumus, iepirkumu rīkotājiem var 
atļaut saimnieciski visizdevīgākā 
piedāvājuma kritērijā iekļaut 
raksturlielumus, kas saistīti ar to personu 
darba apstākļiem, kas tieši piedalās 
attiecīgajā ražošanas vai pakalpojuma 
sniegšanas procesā. Šie raksturlielumi var 
attiekties uz darba apstākļiem piegādes 
ķēdē, kā noteikts tās valsts darba tiesību 
normatīvajos aktos, kurā notiek ražošanas 
process, kā arī XIV pielikumā minētajās 
starptautiskajās konvencijās, izvēloties 
darba ņēmējiem labvēlīgākos noteikumus.
Šie noteikumi ietver: noteikumus, kas 
definēti ILO astoņās pamatkonvencijās 
(biedrošanās brīvība un koplīgumu 
slēgšanas tiesības, piespiedu un obligātā 
darba novēršana, diskriminācijas 
novēršana attiecībā uz nodarbinātību un 
profesijām un bērnu darbaspēka 
aizliegšana); darba drošību un veselības 
aizsardzību; darba laiku; algas; un 
sociālo nodrošinājumu. Minētie 
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pakalpojumu sniegšanas jomā un tādā 
veidā, kas nerada tiešu vai netiešu 
diskrimināciju pret ekonomikas 
dalībniekiem no citām dalībvalstīm vai 
trešām valstīm, kas ir Nolīguma vai tādu 
Brīvās tirdzniecības nolīgumu puses, kuros 
Savienība ir viena no pusēm.

raksturlielumi var arī būt paredzēti tam, lai 
veicinātu nelabvēlīgā stāvoklī nonākušu un 
mazaizsargātām sabiedrības grupām 
piederīgu personu, arī personu ar 
invaliditāti, sociālo integrēšanu, iesaistot 
tās līguma izpildē. Visiem līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem, 
kas ietver minētos raksturlielumus, jebkurā 
gadījumā jābūt tikai tādiem, kam ir tūlītēja 
ietekme uz darbinieku darba apstākļiem.
Tie būtu jāpiemēro saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1996. gada 
16. decembra Direktīvu 96/71/EK par 
darba ņēmēju norīkošanu darbā 
pakalpojumu sniegšanas jomā un tādā 
veidā, kas nerada tiešu vai netiešu 
diskrimināciju pret ekonomikas 
dalībniekiem no citām dalībvalstīm vai 
trešām valstīm, kas ir Nolīguma vai tādu 
Brīvās tirdzniecības nolīgumu puses, kuros 
Savienība ir viena no pusēm.

Or. en

Pamatojums

Tehniskajās specifikācijās kā vienu no līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem 
līdztekus „veselības aizsardzībai” varētu būt lietderīgi ieviest kritēriju „darba apstākļi”; tiem 
būtu jāietver arī citi darba apstākļi, kuri ir ILO definētā pienācīgas kvalitātes nodarbinātības 
jēdziena būtiski elementi.

Grozījums Nr. 209
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Turklāt tehniskajās specifikācijās un
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijos līgumslēdzējiem būtu jābūt 
iespējai atsaukties uz konkrētu ražošanas 
procesu, pakalpojumu sniegšanas konkrētu 
veidu vai konkrētu procesu jebkurā citā 
preces vai pakalpojuma aprites cikla 

(47) Turklāt tehniskajās specifikācijās 
līgumslēdzējām iestādēm būtu jābūt 
iespējai atsaukties uz konkrētu ražošanas 
procesu, pakalpojumu sniegšanas konkrētu 
veidu vai konkrētu procesu jebkurā citā 
preces vai pakalpojuma aprites cikla 
posmā, ar nosacījumu, ka tie ir saistīti ar 
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posmā, ar nosacījumu, ka tie ir saistīti ar 
līguma priekšmetu. Lai publiskajā
iepirkumā labāk integrētu sociālos 
apsvērumus, iepirkumu rīkotājiem var 
atļaut saimnieciski visizdevīgākā 
piedāvājuma kritērijā iekļaut 
raksturlielumus, kas saistīti ar to personu 
darba apstākļiem, kas tieši piedalās 
attiecīgajā ražošanas vai pakalpojuma 
sniegšanas procesā. Minētie 
raksturlielumi var attiekties tikai uz 
ražošanas procesā iesaistīto darbinieku 
veselības aizsardzību vai var būt paredzēti 
tam, lai veicinātu nelabvēlīgā stāvoklī 
nonākušu un mazaizsargātām sabiedrības 
grupām piederīgu personu, arī personu ar 
invaliditāti, sociālo integrēšanu, iesaistot 
tās līguma izpildē. Visiem līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem, 
kas ietver minētos raksturlielumus, 
jebkurā gadījumā jābūt tikai tādiem, kam 
ir tūlītēja ietekme uz darbiniekiem viņu 
darba vidē. Tie būtu jāpiemēro saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1996. gada 16. decembra Direktīvu 
96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu 
darbā pakalpojumu sniegšanas jomā un 
tādā veidā, kas nerada tiešu vai netiešu 
diskrimināciju pret ekonomikas 
dalībniekiem no citām dalībvalstīm vai 
trešām valstīm, kas ir Nolīguma vai tādu 
Brīvās tirdzniecības nolīgumu puses, 
kuros Savienība ir viena no pusēm.

publiskā līguma priekšmetu un samērīgi 
ar līguma vērtību un mērķiem.

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz „ražošanas procesu” vai „jebkuru citu tā aprites cikla posmu” tehniskajās 
specifikācijās un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijos ir pārāk nekonkrēta un 
paplašina līgumslēdzēju iestāžu rīcības brīvību, mazinot pārredzamību un konkurences 
efektivitāti. Principu „nodrošināt saikni ar līguma priekšmetu” būtu iespējams viegli pārkāpt.

Grozījums Nr. 210
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
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Direktīvas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu 
piedāvājumi, kas šķiet nepamatoti lēti, 
iespējams, ir pamatoti ar tehniski, 
ekonomiski vai juridiski kļūdainiem 
pieņēmumiem vai praksi. Lai novērstu 
iespējamos trūkumus līguma izpildes laikā, 
būtu jānosaka pienākums līgumslēdzējiem
pieprasīt norādītās cenas paskaidrojumu, ja 
piedāvājuma cenas ir būtiski zemākas par 
citu pretendentu pieprasītajām cenām. Ja 
pretendents nevar sniegt pietiekošu 
paskaidrojumu, līgumslēdzējam būtu jābūt 
tiesībām noraidīt piedāvājumu.
Noraidījumam būtu jābūt obligātam 
gadījumos, kad līgumslēdzējs ir 
konstatējis, ka nepamatoti zemā pieprasītā 
cena izriet no neatbilstības Savienības 
tiesību aktiem sociālo, darba vai vides 
tiesību aktu, vai starptautisko darba tiesību
noteikumu jomā.

(49) Būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu 
piedāvājumi, kas šķiet nepamatoti lēti, 
iespējams, ir pamatoti ar tehniski, 
ekonomiski vai juridiski kļūdainiem 
pieņēmumiem vai praksi. Lai novērstu 
iespējamos trūkumus līguma izpildes laikā, 
būtu jānosaka pienākums līgumslēdzējām
iestādēm pieprasīt norādītās cenas 
paskaidrojumu, ja piedāvājuma cenas ir 
būtiski zemākas par citu pretendentu 
pieprasītajām cenām. Ja pretendents nevar 
sniegt pietiekošu paskaidrojumu, 
līgumslēdzējām iestādēm būtu jānoraida
piedāvājums. Noraidījumam būtu jābūt 
obligātam gadījumos, kad līgumslēdzēja 
iestāde ir konstatējusi, ka norādītā
nepamatoti zemā pieprasītā cena izriet no 
neatbilstības Savienības tiesību aktiem 
vides jomā vai saistībām attiecībā uz 
sociālajiem un nodarbinātības apstākļiem, 
veselības aizsardzību un drošību darba 
vietā, kā tās ir noteiktas ES, valsts tiesību 
aktos, normatīvajos vai administratīvajos 
noteikumos, šķīrējtiesas spriedumos, 
koplīgumos, kā arī XIV pielikumā 
minētajos starptautisko darba tiesību 
noteikumos, kurus piemēro pakalpojuma 
sniegšanas vietā; šīs saistības ir spēkā arī 
pārrobežu gadījumos, kad vienas 
dalībvalsts darba ņēmējs sniedz 
pakalpojumus citā dalībvalstī.

Or. de

Grozījums Nr. 211
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
50. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Līguma izpildes nosacījumi atbilst šai 
direktīvai, ja tie nav tieši vai netieši 
diskriminējoši, ir saistīti ar līguma 
priekšmetu un ir norādīti paziņojumā, ko 
izmanto iepirkuma izsludināšanai, vai 
iepirkuma procedūras dokumentos. To 
mērķis var jo īpaši būt profesionālā 
apmācība uz vietas, tādu cilvēku 
nodarbināšana, kam ir sevišķi grūti 
integrēties, cīņa pret bezdarbu, vides 
aizsardzība vai dzīvnieku labturība.
Piemēram, var minēt līguma izpildes laikā 
piemērojamās prasības — pieņemt darbā 
ilgstošus bezdarbniekus vai īstenot 
bezdarbnieku vai jauniešu apmācības 
pasākumus, panākt atbilstību Starptautiskās 
Darba organizācijas (ILO) galvenajām 
konvencijām, pat ja šīs konvencijas nav 
pārņemtas valsts tiesību aktos, un pieņemt 
darbā lielāku skaitu mazaizsargātu personu, 
nekā to prasa valsts tiesību akti.

(50) Līguma izpildes nosacījumi atbilst šai 
direktīvai, ja tie nav tieši vai netieši 
diskriminējoši, ir saistīti ar līguma 
priekšmetu un ir norādīti paziņojumā par 
līgumu, ko izmanto informācijai par
iepirkuma izsludināšanu, vai iepirkuma 
procedūras dokumentos. To mērķis var jo 
īpaši būt profesionālā apmācība uz vietas, 
tādu cilvēku nodarbināšana, kam ir sevišķi 
grūti integrēties, cīņa pret bezdarbu, vides 
aizsardzība vai dzīvnieku labturība. Cita 
starpā, piemēram, var minēt līguma 
izpildes laikā piemērojamās prasības —
pieņemt darbā ilgstošus bezdarbniekus vai 
īstenot bezdarbnieku vai jauniešu 
apmācības pasākumus, panākt atbilstību 
Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) 
galvenajām konvencijām, pat ja šīs 
konvencijas nav pārņemtas valsts tiesību 
aktos, un pieņemt darbā lielāku skaitu 
mazaizsargātu personu, nekā to prasa valsts 
tiesību akti. Saistībā ar pienākumiem 
attiecībā uz sociālajiem un nodarbinātības 
apstākļiem, veselības aizsardzību un 
drošību darba vietā, kā tie ir noteikti ES, 
valsts tiesību aktos, normatīvajos vai 
administratīvajos noteikumos, šķīrējtiesas 
spriedumos, koplīgumos, kā arī 
XIV pielikumā minētajos starptautisko 
darba tiesību noteikumos, kurus piemēro 
pakalpojuma sniegšanas vietā, 
līgumslēdzējām iestādēm tehniskajās 
specifikācijās būtu jāparedz noteikumi, ar 
kuriem līguma izpildes punktos tiek 
nodrošināts atbilstīgs aizsardzības 
līmenis.

Or. de

Grozījums Nr. 212
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Direktīvas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Līguma izpildes nosacījumi atbilst šai 
direktīvai, ja tie nav tieši vai netieši 
diskriminējoši, ir saistīti ar līguma 
priekšmetu un ir norādīti paziņojumā, ko
izmanto iepirkuma izsludināšanai, vai 
iepirkuma procedūras dokumentos. To 
mērķis var jo īpaši būt profesionālā 
apmācība uz vietas, tādu cilvēku 
nodarbināšana, kam ir sevišķi grūti 
integrēties, cīņa pret bezdarbu, vides 
aizsardzība vai dzīvnieku labturība.
Piemēram, var minēt līguma izpildes laikā 
piemērojamās prasības — pieņemt darbā 
ilgstošus bezdarbniekus vai īstenot 
bezdarbnieku vai jauniešu apmācības 
pasākumus, panākt atbilstību 
Starptautiskās Darba organizācijas (ILO)
galvenajām konvencijām, pat ja šīs 
konvencijas nav pārņemtas valsts tiesību 
aktos, un pieņemt darbā lielāku skaitu 
mazaizsargātu personu, nekā to prasa 
valsts tiesību akti.

(50) Līguma izpildes nosacījumi atbilst šai 
direktīvai, ja tie nav tieši vai netieši 
diskriminējoši, ir saistīti ar līguma 
priekšmetu un ir norādīti paziņojumā, ko 
izmanto iepirkuma izsludināšanai, vai 
iepirkuma procedūras dokumentos. To 
mērķis var jo īpaši būt profesionālā 
apmācība uz vietas, tādu cilvēku 
nodarbināšana, kam ir sevišķi grūti 
integrēties, cīņa pret bezdarbu, vides 
aizsardzība vai dzīvnieku labturība.
Piemēram, var minēt līguma izpildes laikā 
piemērojamās prasības — pieņemt darbā 
ilgstošus bezdarbniekus vai īstenot 
bezdarbnieku vai jauniešu apmācības 
pasākumus, visā piegādes ķēdē panākt 
atbilstību tās valsts darba tiesību un 
normatīvajos aktos noteiktajiem darba 
apstākļiem, kurā notiek ražošanas 
procesi, kā arī XVI pielikumā minētajām 
starptautiskajām konvencijām, izvēloties 
darba ņēmējiem labvēlīgākos noteikumus.
Šie noteikumi ietver: noteikumus, kas 
definēti ILO astoņās pamatkonvencijās 
(biedrošanās brīvība un koplīgumu 
slēgšanas tiesības, piespiedu un obligātā 
darba novēršana, diskriminācijas 
novēršana attiecībā uz nodarbinātību un 
profesijām un bērnu darbaspēka 
aizliegšana); darba drošību un veselības 
aizsardzību; darba laiku; algas un sociālo 
nodrošinājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 213
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
50. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Līguma izpildes nosacījumi atbilst šai 
direktīvai, ja tie nav tieši vai netieši 
diskriminējoši, ir saistīti ar līguma 
priekšmetu un ir norādīti paziņojumā, ko 
izmanto iepirkuma izsludināšanai, vai 
iepirkuma procedūras dokumentos. To 
mērķis var jo īpaši būt profesionālā 
apmācība uz vietas, tādu cilvēku 
nodarbināšana, kam ir sevišķi grūti 
integrēties, cīņa pret bezdarbu, vides 
aizsardzība vai dzīvnieku labturība.
Piemēram, var minēt līguma izpildes laikā 
piemērojamās prasības — pieņemt darbā 
ilgstošus bezdarbniekus vai īstenot 
bezdarbnieku vai jauniešu apmācības 
pasākumus, panākt atbilstību 
Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) 
galvenajām konvencijām, pat ja šīs 
konvencijas nav pārņemtas valsts tiesību 
aktos, un pieņemt darbā lielāku skaitu 
mazaizsargātu personu, nekā to prasa 
valsts tiesību akti.

(50) Līguma izpildes nosacījumi atbilst šai 
direktīvai, ja tie nav tieši vai netieši 
diskriminējoši, ir saistīti ar līguma 
priekšmetu un ir norādīti paziņojumā, ko 
izmanto iepirkuma izsludināšanai, vai 
iepirkuma procedūras dokumentos. To 
mērķis var jo īpaši būt profesionālā 
izglītība vai apmācība uz vietas. Piemēram, 
var minēt līguma izpildes laikā 
piemērojamās prasības īstenot 
bezdarbnieku vai jauniešu apmācības 
pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Svītrotais teksts varētu vājināt saikni ar līguma priekšmetu.

Grozījums Nr. 214
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
50.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50a) Lai nodrošinātu publisko iepirkumu 
pareizu darbību, apakšuzņēmuma līgumu 
instrumentam jābūt atbilstoši 
reglamentētam. Līgumslēdzējam būtu 
jābūt informētam par iespējamām līguma 
daļām, kuras piedāvātājs gatavojas uzticēt 
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apakšuzņēmējam, kā arī par ieteiktajiem 
apakšuzņēmējiem saistībā ar 
iesniegtajiem piedāvājumiem. Visām 
izmaiņām, ko apakšuzņēmuma līgumu 
ķēde rada pašreizējā līgumā, būtu 
jāgarantē līdzvērtīga līguma darbība tai, 
kas noteikta iesniegtajā piedāvājumā, un 
tā jānodrošina līgumslēdzējam.
Līgumslēdzējam būtu jāveic tiešs 
maksājums apakšuzņēmējiem, ja to atļauj 
līguma saturs. Visbeidzot jāizveido 
solidāras atbildības („joint and several 
liability”) sistēma apakšuzņēmuma 
līgumu ķēdē un šajā ķēdē var ietvert ne 
vairāk kā trīs secīgus vertikālus 
apakšuzņēmuma līgumus.

Or. it

Grozījums Nr. 215
Vicente Miguel Garcés Ramón

Direktīvas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Līguma izpildes laikā ir piemērojami 
spēkā esošie Savienības un valsts tiesību 
akti, noteikumi un koplīgumi par 
nodarbinātības nosacījumiem un darba 
drošību ar nosacījumu, ka šie noteikumi un 
to piemērošana atbilst Savienības tiesību 
aktiem. Pārrobežu situācijās, kad vienas 
dalībvalsts darba ņēmēji sniedz 
pakalpojumus citā dalībvalstī, lai izpildītu 
līgumu, Eiropas Parlamenta un Padomes 
1996. gada 16. decembra 
Direktīvā 96/71/EK par darba ņēmēju 
norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas 
jomā33 ir paredzēti obligātie nosacījumi, 
kas uzņēmējvalstī ir jāievēro attiecībās ar 
norīkoto darba ņēmēju. Ja valsts tiesību 
aktos ir paredzēti attiecīgi noteikumi, tad 
minēto pienākumu nepildīšanu var uzskatīt 
par smagu pārkāpumu no ekonomikas 

(51) Līguma izpildes laikā ir piemērojami 
spēkā esošie Savienības un valsts tiesību 
akti, noteikumi un koplīgumi par 
nodarbinātības nosacījumiem, personu ar 
invaliditāti integrēšanu darba tirgū un 
darba drošību ar nosacījumu, ka šie 
noteikumi un to piemērošana atbilst 
Savienības tiesību aktiem. Pārrobežu 
situācijās, kad vienas dalībvalsts darba 
ņēmēji sniedz pakalpojumus citā 
dalībvalstī, lai izpildītu līgumu, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1996. gada 
16. decembra Direktīvā 96/71/EK par 
darba ņēmēju norīkošanu darbā 
pakalpojumu sniegšanas jomā33 ir paredzēti 
obligātie nosacījumi, kas uzņēmējvalstī ir 
jāievēro attiecībās ar norīkoto darba 
ņēmēju. Ja valsts tiesību aktos ir paredzēti 
attiecīgi noteikumi, tad minēto pienākumu 
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dalībnieka puses, kas var novest pie 
ekonomikas dalībnieka izslēgšanas no 
dalības publiska līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas procedūrā.

nepildīšanu var uzskatīt par smagu 
pārkāpumu no ekonomikas dalībnieka 
puses, kas var novest pie ekonomikas 
dalībnieka izslēgšanas no dalības publiska 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūrā.

Or. es

Grozījums Nr. 216
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
56.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(56a) Līgumslēdzējām iestādēm būtu 
jāievēro Direktīvā 2011/7/ES noteiktās 
prasības attiecībā uz maksājumu 
kavējumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 217
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Novērtējums ir parādījis, ka 
dalībvalstis konsekventi un sistemātiski 
neuzrauga publiskā iepirkuma noteikumu 
īstenošanu un darbību. Tas negatīvi 
ietekmē minētajās direktīvās paredzēto 
noteikumu pareizu īstenošanu, un šāda 
negatīva ietekme rada būtiskas izmaksas 
un nenoteiktību. Vairākas dalībvalstis ir 
norīkojušas valsts centrālo struktūru 
publiskā iepirkuma jautājumu 
risināšanai, taču dalībvalstīs būtiski 
atšķiras šādām struktūrām uzticētās 

svītrots
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funkcijas. Skaidrāki, konsekventāki un 
autoritatīvāki uzraudzības un kontroles 
mehānismi paplašinātu zināšanas par 
iepirkuma noteikumu darbību, uzlabotu 
tiesisko noteiktību uzņēmumiem un 
līgumslēdzējiem un veicinātu vienlīdzīgu 
konkurences apstākļu izveidi. Šādi 
mehānismi varētu būt instrumenti 
problēmu konstatēšanai un agrīnai 
risināšanai, jo īpaši attiecībā uz 
Savienības līdzfinansētiem projektiem, un 
strukturālu nepilnību noteikšanai. Ir īpaši 
svarīgi koordinēt šādus mehānismus, lai 
nodrošinātu publiskā iepirkuma politikas 
konsekventu piemērošanu, kontroli un 
uzraudzību, kā arī iepirkuma politikas 
rezultātu sistēmisku novērtēšanu visā 
Savienībā.

Or. en

Pamatojums

Šie panti rada nevajadzīgu administratīvo slogu. Dalībvalstīm pašām ir jāorganizē sava 
iekšējās pārvaldības sistēma. Dalībvalstis pašas var pieņemt lēmumu par uzraudzības 
iestādes izveidi (84. pants), tādēļ nav vajadzīgs Eiropas regulējums. 94. pantā ir pārkāpts 
subsidiaritātes princips.

Grozījums Nr. 218
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Novērtējums ir parādījis, ka 
dalībvalstis konsekventi un sistemātiski 
neuzrauga publiskā iepirkuma noteikumu 
īstenošanu un darbību. Tas negatīvi 
ietekmē minētajās direktīvās paredzēto 
noteikumu pareizu īstenošanu, un šāda 
negatīva ietekme rada būtiskas izmaksas 
un nenoteiktību. Vairākas dalībvalstis ir 
norīkojušas valsts centrālo struktūru 
publiskā iepirkuma jautājumu risināšanai, 

(57) Novērtējums ir parādījis, ka vēl 
joprojām ir būtiski jāuzlabo Savienības 
publiskā iepirkuma noteikumu 
piemērošana. Lai nodrošinātu efektīvāku 
un saskanīgāku noteikumu piemērošanu, 
lai mērķtiecīgāk risinātu iespējamās 
problēmas, no vienas puses, ir vajadzīgs 
detalizēts pārskats par valsts iepirkuma
politikas iespējamām strukturālām 
problēmām. Šis pārskats būtu 
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taču dalībvalstīs būtiski atšķiras šādām 
struktūrām uzticētās funkcijas. Skaidrāki, 
konsekventāki un autoritatīvāki 
uzraudzības un kontroles mehānismi 
paplašinātu zināšanas par iepirkuma 
noteikumu darbību, uzlabotu tiesisko 
noteiktību uzņēmumiem un
līgumslēdzējiem un veicinātu vienlīdzīgu 
konkurences apstākļu izveidi. Šādi 
mehānismi varētu būt instrumenti 
problēmu konstatēšanai un agrīnai 
risināšanai, jo īpaši attiecībā uz 
Savienības līdzfinansētiem projektiem, un 
strukturālu nepilnību noteikšanai. Ir īpaši 
svarīgi koordinēt šādus mehānismus, lai 
nodrošinātu publiskā iepirkuma politikas 
konsekventu piemērošanu, kontroli un 
uzraudzību, kā arī iepirkuma politikas 
rezultātu sistēmisku novērtēšanu visā 
Savienībā.

jānodrošina, veicot atbilstīgu uzraudzību, 
kuras rezultāti būtu regulāri jāpublicē, lai 
rosinātu pamatotas debates par iepirkuma 
noteikumu un praktiskās īstenošanas 
iespējamajiem uzlabojumiem. No otras 
puses, labākas norādes un atbalsts 
līgumslēdzējām iestādēm un ekonomikas 
dalībniekiem, nodrošinot labākas 
zināšanas, labāku tiesisko noteiktību, 
profesionālāku iepirkuma praksi, varētu 
arī palīdzēt ievērojami uzlabot publiskā 
iepirkuma efektivitāti; šādas norādes 
vajadzības gadījumā būtu jādara 
pieejamas līgumslēdzējām iestādēm un 
ekonomikas dalībniekiem, lai nodrošinātu 
noteikumu pareizu piemērošanu.

Or. en

Pamatojums

Alternatīvi priekšlikumi attiecībā uz pārvaldību.

Grozījums Nr. 219
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Novērtējums ir parādījis, ka 
dalībvalstis konsekventi un sistemātiski 
neuzrauga publiskā iepirkuma noteikumu 
īstenošanu un darbību. Tas negatīvi 
ietekmē minētajās direktīvās paredzēto 
noteikumu pareizu īstenošanu, un šāda 
negatīva ietekme rada būtiskas izmaksas un 
nenoteiktību. Vairākas dalībvalstis ir 
norīkojušas valsts centrālo struktūru 
publiskā iepirkuma jautājumu 
risināšanai, taču dalībvalstīs būtiski 

(57) Novērtējums ir parādījis, ka 
dalībvalstis konsekventi un sistemātiski 
neuzrauga publiskā iepirkuma noteikumu 
īstenošanu un darbību. Tas negatīvi 
ietekmē minētajās direktīvās paredzēto 
noteikumu pareizu īstenošanu, un šāda 
negatīva ietekme rada būtiskas izmaksas un 
nenoteiktību. Tādēļ dalībvalstīm būtu 
jāpalielina savi centieni uzraudzības jomā
un neskaidrību gadījumos tām 
nekavējoties jāprasa Komisijai 
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atšķiras šādām struktūrām uzticētās 
funkcijas. Skaidrāki, konsekventāki un 
autoritatīvāki uzraudzības un kontroles 
mehānismi paplašinātu zināšanas par 
iepirkuma noteikumu darbību, uzlabotu 
tiesisko noteiktību uzņēmumiem un 
līgumslēdzējiem un veicinātu vienlīdzīgu 
konkurences apstākļu izveidi. Šādi 
mehānismi varētu būt instrumenti 
problēmu konstatēšanai un agrīnai 
risināšanai, jo īpaši attiecībā uz 
Savienības līdzfinansētiem projektiem, un 
strukturālu nepilnību noteikšanai. Ir īpaši 
svarīgi koordinēt šādus mehānismus, lai
nodrošinātu publiskā iepirkuma politikas 
konsekventu piemērošanu, kontroli un 
uzraudzību, kā arī iepirkuma politikas 
rezultātu sistēmisku novērtēšanu visā 
Savienībā.

skaidrojums. Turklāt Eiropas Komisijai 
būtu reizi gadā jāziņo par skaidrojumu 
pieprasījumiem, par jaunu Tiesas 
jurisdikciju, kā arī par biežāk 
iesniegtajām sūdzībām saistībā ar šīs 
direktīvas īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 220
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
58. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(58) Dalībvalstīm būtu jānorīko vienota 
valsts iestāde, kas ir atbildīga par publiskā 
iepirkuma uzraudzību, īstenošanu un 
kontroli. Šādai centrālai struktūrai būtu 
jābūt piekļuvei tiešai un savlaicīgai 
informācijai, it sevišķi saistībā ar 
dažādām problēmām, kas skar publiskā 
iepirkuma tiesību aktu īstenošanu. Tai 
būtu jāspēj sniegt tūlītēju atgriezenisko 
saiti par politikas darbību un 
iespējamajiem trūkumiem valstu tiesību 
aktos un praksē un veicināt risinājumu 
ātru noteikšanu. Lai efektīvi cīnītos pret 
korupciju un krāpšanu, šai centrālai 
struktūrai un sabiedrībai kopumā būtu 
jābūt iespējai iepazīties ar noslēgto 

svītrots
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līgumu tekstu. Tāpēc līgumi ar augstu 
vērtību turpmāk būtu jāsūta pārraudzības 
struktūrai, nodrošinot iespēju 
ieinteresētajām pusēm piekļūt šiem 
dokumentiem, ja nav apdraudētas 
likumīgas publiskās vai privātās intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 221
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
58. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(58) Dalībvalstīm būtu jānorīko vienota 
valsts iestāde, kas ir atbildīga par publiskā 
iepirkuma uzraudzību, īstenošanu un 
kontroli. Šādai centrālai struktūrai būtu 
jābūt piekļuvei tiešai un savlaicīgai 
informācijai, it sevišķi saistībā ar 
dažādām problēmām, kas skar publiskā 
iepirkuma tiesību aktu īstenošanu. Tai 
būtu jāspēj sniegt tūlītēju atgriezenisko 
saiti par politikas darbību un 
iespējamajiem trūkumiem valstu tiesību
aktos un praksē un veicināt risinājumu 
ātru noteikšanu. Lai efektīvi cīnītos pret 
korupciju un krāpšanu, šai centrālai 
struktūrai un sabiedrībai kopumā būtu 
jābūt iespējai iepazīties ar noslēgto 
līgumu tekstu. Tāpēc līgumi ar augstu 
vērtību turpmāk būtu jāsūta pārraudzības 
struktūrai, nodrošinot iespēju 
ieinteresētajām pusēm piekļūt šiem 
dokumentiem, ja nav apdraudētas 
likumīgas publiskās vai privātās intereses.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Alternatīvi priekšlikumi attiecībā uz pārvaldību.
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Grozījums Nr. 222
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
58. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(58) Dalībvalstīm būtu jānorīko vienota 
valsts iestāde, kas ir atbildīga par publiskā 
iepirkuma uzraudzību, īstenošanu un 
kontroli. Šādai centrālai struktūrai būtu 
jābūt piekļuvei tiešai un savlaicīgai 
informācijai, it sevišķi saistībā ar 
dažādām problēmām, kas skar publiskā 
iepirkuma tiesību aktu īstenošanu. Tai 
būtu jāspēj sniegt tūlītēju atgriezenisko 
saiti par politikas darbību un 
iespējamajiem trūkumiem valstu tiesību 
aktos un praksē un veicināt risinājumu 
ātru noteikšanu. Lai efektīvi cīnītos pret 
korupciju un krāpšanu, šai centrālai 
struktūrai un sabiedrībai kopumā būtu 
jābūt iespējai iepazīties ar noslēgto 
līgumu tekstu. Tāpēc līgumi ar augstu 
vērtību turpmāk būtu jāsūta pārraudzības 
struktūrai, nodrošinot iespēju 
ieinteresētajām pusēm piekļūt šiem 
dokumentiem, ja nav apdraudētas 
likumīgas publiskās vai privātās intereses.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 223
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
58. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(58) Dalībvalstīm būtu jānorīko vienota 
valsts iestāde, kas ir atbildīga par publiskā 
iepirkuma uzraudzību, īstenošanu un 

svītrots
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kontroli. Šādai centrālai struktūrai būtu 
jābūt piekļuvei tiešai un savlaicīgai 
informācijai, it sevišķi saistībā ar 
dažādām problēmām, kas skar publiskā 
iepirkuma tiesību aktu īstenošanu. Tai 
būtu jāspēj sniegt tūlītēju atgriezenisko 
saiti par politikas darbību un 
iespējamajiem trūkumiem valstu tiesību 
aktos un praksē un veicināt risinājumu 
ātru noteikšanu. Lai efektīvi cīnītos pret 
korupciju un krāpšanu, šai centrālai 
struktūrai un sabiedrībai kopumā būtu 
jābūt iespējai iepazīties ar noslēgto 
līgumu tekstu. Tāpēc līgumi ar augstu 
vērtību turpmāk būtu jāsūta pārraudzības 
struktūrai, nodrošinot iespēju 
ieinteresētajām pusēm piekļūt šiem 
dokumentiem, ja nav apdraudētas 
likumīgas publiskās vai privātās intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 224
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59) Iespējams, ne visiem līgumslēdzējiem 
ir iekšējā zinātība, lai risinātu 
saimnieciski vai tehniski sarežģītus 
līgumus. Šajā sakarībā atbilstīgs 
profesionālais atbalsts būtu iedarbīgs
uzraudzības un kontroles darbības 
papildinošs elements. No vienas puses, šo 
mērķi var sasniegt ar zināšanu apmaiņas 
instrumentiem (zināšanu centri), kas 
līgumslēdzējiem nodrošina tehnisko 
palīdzību; no otras puses, uzņēmumam, jo 
īpaši MVU, būtu jāgūst labums no 
administratīvās palīdzības, it sevišķi kad 
tas piedalās pārrobežu iepirkuma 
procedūrās.

(59) Ikvienai ieinteresētajai personai būtu 
jāpiešķir pilnvaras ziņot par šīs direktīvas 
pārkāpumiem kompetentajai iestādei vai 
Tiesai. Dalībvalstīm būtu jānodrošina 
iespēja vērsties pēc palīdzības uzraudzības 
iestādēs, nozares pārraudzības struktūrās, 
pilsētu, reģionu vai valstu konkurences 
vai revīzijas iestādēs, pie ombuda, un 
valsts pārraudzības iestādēs, ja tādas ir.
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Or. en

Pamatojums

Vienkāršošana.

Grozījums Nr. 225
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
60. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60) Uzraudzības, pārraudzības un 
atbalsta struktūras vai mehānismi jau 
darbojas valstu līmenī, un tos, protams, 
var izmantot, lai nodrošinātu publiskā
iepirkuma uzraudzību, īstenošanu un 
kontroli un lai līgumslēdzējiem un 
ekonomikas dalībniekiem nodrošinātu 
vajadzīgo atbalstu.

(60) Lai nodrošinātu atbilstīgas 
procedūras, lēmumu pieņemšanas 
procedūrām jābūt izsekojamām un 
pārredzamām. Līgumslēdzējām iestādēm 
būtu jāglabā par augstu vērtību noslēgto 
līgumu kopijas, lai saskaņā ar 
piemērojamiem noteikumiem par piekļuvi 
dokumentācijai spētu nodrošināt 
ieinteresēto personu piekļuvi šiem 
dokumentiem. Turklāt katras iepirkuma
procedūras būtiskie elementi un lēmumi 
būtu jāreģistrē iepirkuma ziņojumā. Lai 
mazinātu administratīvo slogu, iepirkuma 
ziņojumā būtu jānorāda atsauce uz 
informāciju, kas jau ir iekļauta 
paziņojumos par attiecīgā līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu. Lai 
atvieglinātu informācijas ievadīšanu, 
vienlaikus vienkāršojot ziņojumu 
izrakstīšanu un datu apmaiņu starp 
sistēmām, būtu jāuzlabo arī šo 
paziņojumu publicēšanai izmantotās 
Komisijas pārvaldītās elektroniskās 
sistēmas.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā ir ņemta vērā Padomes pieeja nodaļai „Pārvaldība”.
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Grozījums Nr. 226
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
61. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61) Ir vajadzīga efektīva sadarbība, lai 
nodrošinātu konsekventas konsultācijas 
un praksi visās dalībvalstīs un Savienībā.
Uzraudzības, īstenošanas, kontroles un 
tehniskās palīdzības nodrošināšanai 
norīkotajām struktūrām būtu jābūt 
iespējai apmainīties ar informāciju un 
sadarboties; tādā pašā sakarībā katras 
dalībvalsts norīkotajai valsts iestādei būtu 
jādarbojas kā noteicošajam 
kontaktpunktam saziņai ar Komisijas 
dienestiem, lai nodrošinātu datu 
apkopošanu, informācijas apmaiņu un 
Savienības publiskā iepirkuma tiesību 
aktu īstenošanas uzraudzību.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Alternatīvi priekšlikumi attiecībā uz pārvaldību.

Grozījums Nr. 227
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
61. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61) Ir vajadzīga efektīva sadarbība, lai 
nodrošinātu konsekventas konsultācijas un 
praksi visās dalībvalstīs un Savienībā.
Uzraudzības, īstenošanas, kontroles un
tehniskās palīdzības nodrošināšanai 
norīkotajām struktūrām būtu jābūt iespējai 
apmainīties ar informāciju un sadarboties;
tādā pašā sakarībā katras dalībvalsts 

(61) Ir vajadzīga efektīva sadarbība, lai 
nodrošinātu konsekventas konsultācijas un 
praksi visās dalībvalstīs un Savienībā.
Tehniskās palīdzības nodrošināšanai 
norīkotajām struktūrām būtu jābūt iespējai 
apmainīties ar informāciju un sadarboties.
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norīkotajai valsts iestādei būtu jādarbojas 
kā noteicošajam kontaktpunktam saziņai 
ar Komisijas dienestiem, lai nodrošinātu 
datu apkopošanu, informācijas apmaiņu 
un Savienības publiskā iepirkuma tiesību 
aktu īstenošanas uzraudzību.

Or. en

Pamatojums

Šie panti rada nevajadzīgu administratīvo slogu. Dalībvalstīm pašām ir jāorganizē sava 
iekšējās pārvaldības sistēma. Dalībvalstis pašas var pieņemt lēmumu par uzraudzības 
iestādes izveidi (84. pants); tādēļ nav vajadzīgs Eiropas regulējums. 94. pantā ir pārkāpts 
subsidiaritātes princips.

Grozījums Nr. 228
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
61. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61) Ir vajadzīga efektīva sadarbība, lai 
nodrošinātu konsekventas konsultācijas un 
praksi visās dalībvalstīs un Savienībā.
Uzraudzības, īstenošanas, kontroles un 
tehniskās palīdzības nodrošināšanai 
norīkotajām struktūrām būtu jābūt iespējai 
apmainīties ar informāciju un sadarboties;
tādā pašā sakarībā katras dalībvalsts 
norīkotajai valsts iestādei būtu jādarbojas 
kā noteicošajam kontaktpunktam saziņai 
ar Komisijas dienestiem, lai nodrošinātu 
datu apkopošanu, informācijas apmaiņu 
un Savienības publiskā iepirkuma tiesību 
aktu īstenošanas uzraudzību.

(61) Ir vajadzīga efektīva sadarbība, lai 
nodrošinātu konsekventas konsultācijas un 
praksi visās dalībvalstīs un Savienībā.
Uzraudzības, īstenošanas, kontroles un 
tehniskās palīdzības nodrošināšanai 
norīkotajām struktūrām būtu jābūt iespējai 
apmainīties ar informāciju un sadarboties.

Or. en

Grozījums Nr. 229
Heide Rühle
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Direktīvas priekšlikums
62. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(62) Lai ņemtu vērā straujo tehnisko, 
ekonomisko un regulatīvo attīstību, 
Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu attiecībā uz vairākiem 
šīs direktīvas nebūtiskiem elementiem.
Faktiski, tā kā ir jānodrošina atbilstība 
starptautiskiem nolīgumiem, Komisija būtu 
jāpilnvaro grozīt robežvērtību 
aprēķināšanas metožu tehniskās 
procedūras, kā arī periodiski pārskatīt 
pašas robežvērtības; ir iespējamas 
regulatīvas izmaiņas atsaucēs uz CPV 
nomenklatūru ES līmenī, un šīs izmaiņas ir 
jāatspoguļo šīs direktīvas tekstā;
elektroniskās saņemšanas ierīču tehniskie 
dati un raksturlielumi būtu jāatjaunina 
atbilstīgi tehnoloģijas attīstībai un 
administratīvajām vajadzībām; Komisija 
arī jāpilnvaro izstrādāt dažus obligātus 
tehniskos standartus attiecībā uz 
elektronisko saziņu, lai nodrošinātu 
tehnisko formātu, procesu un ziņu 
nosūtīšanas sadarbspēju tādu iepirkuma 
procedūru ietvaros, kuras īsteno, 
izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, 
ņemot vērā tehnoloģijas attīstību un 
administratīvās vajadzības; Komisija būtu 
arī jāpilnvaro pielāgot paziņojumos 
iekļaujamās obligātās informācijas 
saturu, lai atspoguļotu administratīvās 
vajadzības un regulatīvās izmaiņas gan 
valstu, gan ES līmenī; saraksts ar 
Savienības tiesību aktiem, kuros paredzētas 
kopējas metodikas aprites cikla izmaksu 
aprēķināšanai, kā minēts 77. panta 
3. punktā; 70. un 79. pantā minētais 
saraksts ar starptautiskajām konvencijām 
sociālajā un vides jomā un 27. panta 
3. punktā minētais saraksts ar Savienības 
tiesību aktiem, kuru īstenošana pamato 
pieņēmumu par brīvu piekļuvi attiecīgajam 
tirgum, kā arī 4. panta 4. punktā minētais 

(62) Lai ņemtu vērā straujo tehnisko, 
ekonomisko un regulatīvo attīstību, 
Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu attiecībā uz vairākiem 
šīs direktīvas nebūtiskiem elementiem.
Faktiski, tā kā ir jānodrošina atbilstība 
starptautiskiem nolīgumiem, Komisija būtu 
jāpilnvaro grozīt robežvērtību 
aprēķināšanas metožu tehniskās 
procedūras, kā arī periodiski pārskatīt 
pašas robežvērtības; ir iespējamas 
regulatīvas izmaiņas atsaucēs uz CPV 
nomenklatūru ES līmenī, un šīs izmaiņas ir 
jāatspoguļo šīs direktīvas tekstā;
elektroniskās saņemšanas ierīču tehniskie
dati un raksturlielumi būtu jāatjaunina 
atbilstīgi tehnoloģijas attīstībai un 
administratīvajām vajadzībām; Komisija 
arī jāpilnvaro izstrādāt dažus obligātus 
tehniskos standartus attiecībā uz 
elektronisko saziņu, lai nodrošinātu 
tehnisko formātu, procesu un ziņu 
nosūtīšanas sadarbspēju tādu iepirkuma 
procedūru ietvaros, kuras īsteno, 
izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, 
ņemot vērā tehnoloģijas attīstību un 
administratīvās vajadzības; saraksts ar 
Savienības tiesību aktiem, kuros paredzētas 
kopējas metodikas aprites cikla izmaksu 
aprēķināšanai, kā minēts 77. panta 
3. punktā; 70. un 79. pantā minētais 
saraksts ar starptautiskajām konvencijām 
sociālajā un vides jomā un 27. panta 
3. punktā minētais saraksts ar Savienības 
tiesību aktiem, kuru īstenošana pamato 
pieņēmumu par brīvu piekļuvi attiecīgajam 
tirgum, kā arī 4. panta 4. punktā minētais 
II pielikums, kas ietver tiesību aktu 
sarakstu, kuri jāņem vērā, novērtējot īpašu 
vai ekskluzīvu tiesību esību, būtu ātri 
jāpielāgo, lai ietvertu pasākumus, kas 
pieņemti konkrētās nozarēs. Lai 
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II pielikums, kas ietver tiesību aktu 
sarakstu, kuri jāņem vērā, novērtējot īpašu 
vai ekskluzīvu tiesību esību, būtu ātri 
jāpielāgo, lai ietvertu pasākumus, kas 
pieņemti konkrētās nozarēs. Lai 
nodrošinātu šo vajadzību, Komisija būtu 
jāpilnvaro atjaunināt šos sarakstus.

nodrošinātu šo vajadzību, Komisija būtu 
jāpilnvaro atjaunināt šos sarakstus.

Or. en

Grozījums Nr. 230
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
63. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(63) Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās, tostarp ar ekspertiem.
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina, ka 
attiecīgos dokumentus laikus un attiecīgā 
kārtībā nosūta vienlaicīgi Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

(63) Ir īpaši svarīgi, lai Komisija rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās ar visām 
ieinteresētajām personām, tostarp ar
MVU, vides un patērētāju organizācijām 
un arodbiedrībām. Komisijai, sagatavojot 
un izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina, ka attiecīgos dokumentus 
laikus un attiecīgā kārtībā nosūta 
vienlaicīgi Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 231
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
64. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(64) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs direktīvas īstenošanai saistībā ar 
IX pielikumā minēto datu nosūtīšanas un 
publicēšanas procedūru, paziņojumu 
sagatavošanas un nosūtīšanas procedūrām, 

(64) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šīs direktīvas īstenošanai saistībā ar 
IX pielikumā minēto datu nosūtīšanas un 
publicēšanas procedūru, paziņojumu 
sagatavošanas un nosūtīšanas procedūrām, 
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paziņojumu publicēšanas standarta 
veidlapām, kā arī procesu un ziņojumu 
nosūtīšanas standartiem un kopēju 
paraugu, ko izmantos pārraudzības 
struktūras īstenošanas un statistikas 
ziņojumu sagatavošanai, būtu jāpiešķir 
Komisijai īstenošanas pilnvaras. Minētās 
pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar 
ko nosaka normas un vispārīgus principus 
par dalībvalstu kontroles mehānismiem, 
kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas 
pilnvaru izmantošanu. Lai pieņemtu 
minētos īstenošanas aktus, būtu jāizmanto 
konsultēšanās procedūra, jo tie nerada nedz 
finansiālu ietekmi, nedz ietekmē no šīs 
direktīvas izrietošo saistību būtību un 
darbības jomu. Gluži pretēji — minētajiem 
aktiem ir raksturīgs tikai administratīvs 
mērķis, un tie atvieglo direktīvā paredzēto 
noteikumu piemērošanu. Turklāt lēmumi 
par to, vai konkrēta darbība ir tieši pakļauta 
konkurencei tirgos, kam ir brīva piekļuve, 
būtu jāpieņem saskaņā ar nosacījumiem, 
kuri nodrošina šā noteikuma īstenošanas 
vienādus nosacījumus. Tāpēc būtu jāpiešķir 
Komisijai īstenošanas pilnvaras arī 
attiecībā uz procedūras īstenošanas sīki 
izstrādātiem noteikumiem, kā paredzēts 
saskaņā ar 28. pantu, lai noteiktu, vai 
27. pants ir piemērojams, kā arī attiecībā uz 
pašiem lēmumiem. Šīs pilnvaras būtu 
jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 16. februāra 
Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 
normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu. Lai pieņemtu minētos 
īstenošanas aktus, būtu jāizmanto 
konsultēšanās procedūra.

paziņojumu publicēšanas standarta 
veidlapām, kā arī procesu un ziņojumu 
nosūtīšanas standartiem, būtu jāpiešķir 
Komisijai īstenošanas pilnvaras. Minētās 
pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar 
ko nosaka normas un vispārīgus principus 
par dalībvalstu kontroles mehānismiem, 
kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas 
pilnvaru izmantošanu. Lai pieņemtu 
minētos īstenošanas aktus, būtu jāizmanto 
konsultēšanās procedūra, jo tie nerada nedz 
finansiālu ietekmi, nedz ietekmē no šīs 
direktīvas izrietošo saistību būtību un 
darbības jomu. Gluži pretēji — minētajiem 
aktiem ir raksturīgs tikai administratīvs 
mērķis, un tie atvieglo direktīvā paredzēto 
noteikumu piemērošanu. Turklāt lēmumi 
par to, vai konkrēta darbība ir tieši pakļauta 
konkurencei tirgos, kam ir brīva piekļuve, 
būtu jāpieņem saskaņā ar nosacījumiem, 
kuri nodrošina šā noteikuma īstenošanas 
vienādus nosacījumus. Tāpēc būtu jāpiešķir 
Komisijai īstenošanas pilnvaras arī 
attiecībā uz procedūras īstenošanas sīki 
izstrādātiem noteikumiem, kā paredzēts 
saskaņā ar 28. pantu, lai noteiktu, vai 
27. pants ir piemērojams, kā arī attiecībā uz 
pašiem lēmumiem. Šīs pilnvaras būtu 
jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 16. februāra 
Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 
normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu. Lai pieņemtu minētos 
īstenošanas aktus, būtu jāizmanto 
konsultēšanās procedūra.

Or. en
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Grozījums Nr. 232
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar šo direktīvu iepirkums ir 
viena vai vairāku līgumslēdzēju īstenota 
būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu iegāde 
vai cita veida iegūšana no šo 
līgumslēdzēju izvēlētiem ekonomikas 
dalībniekiem ar nosacījumu, ka šie 
būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi ir 
paredzēti, lai veiktu kādu no 5.–11. pantā 
minētajām darbībām.

2. Saskaņā ar šo direktīvu iepirkums ir 
viena vai vairāku līgumslēdzēju īstenota 
būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu iegāde 
no šo līgumslēdzēju izvēlētiem ekonomikas 
dalībniekiem ar publisku līgumu 
starpniecību, ar nosacījumu, ka šie 
būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi ir 
paredzēti, lai veiktu kādu no 5.–11. pantā 
minētajām darbībām. Tādējādi šī direktīva 
neattiecas uz iepirkumiem, kas nav saistīti 
ar sabiedriskajiem pakalpojumiem.

Or. en

Pamatojums

Iepirkuma direktīvu piemēro tikai attiecībā uz „iepirkumiem”, tostarp darbībām, kas saistītas 
ar nomu un īri. Saskaņā ar Eiropas Tiesas (EKT) spriedumu būvdarbiem, piegādēm vai 
pakalpojumiem, kuri nav paredzēti sabiedriskiem mērķiem un kurus līgumslēdzēja iestāde 
nesaņem tieši, nepiemēro publiskā iepirkuma tiesisko regulējumu (C-451/08).

Grozījums Nr. 233
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar šo direktīvu iepirkums ir 
viena vai vairāku līgumslēdzēju īstenota 
būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu iegāde 
vai cita veida iegūšana no šo 
līgumslēdzēju izvēlētiem ekonomikas 
dalībniekiem ar nosacījumu, ka šie 
būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi ir 
paredzēti, lai veiktu kādu no 5.–11. pantā 
minētajām darbībām.

2. Saskaņā ar šo direktīvu iepirkums ir 
viena vai vairāku līgumslēdzēju īstenota 
būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu iegāde 
no šo līgumslēdzēju izvēlētiem ekonomikas 
dalībniekiem ar publisku līgumu 
starpniecību, ar nosacījumu, ka šie 
būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi ir 
paredzēti, lai veiktu kādu no 5.–11. pantā 
minētajām darbībām.



AM\911613LV.doc 85/190 PE492.861v02-00

LV

Or. de

Grozījums Nr. 234
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar šo direktīvu iepirkums ir 
viena vai vairāku līgumslēdzēju īstenota 
būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu iegāde 
vai cita veida iegūšana no šo 
līgumslēdzēju izvēlētiem ekonomikas 
dalībniekiem ar nosacījumu, ka šie 
būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi ir 
paredzēti, lai veiktu kādu no 5.–11. pantā 
minētajām darbībām.

2. Saskaņā ar šo direktīvu iepirkums ir 
viena vai vairāku līgumslēdzēju īstenota 
būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu iegāde 
no šo līgumslēdzēju izvēlētiem ekonomikas 
dalībniekiem ar publisku līgumu 
starpniecību, ar nosacījumu, ka šie 
būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi ir 
paredzēti, lai veiktu kādu no 5.–11. pantā 
minētajām darbībām.

Saskaņā ar šo direktīvu iepirkums ir viena 
vai vairāku līgumslēdzēju īstenota 
būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu 
iegāde no šo līgumslēdzēju izvēlētiem 
ekonomikas dalībniekiem, slēdzot 
publiskus līgumus.

Or. en

Grozījums Nr. 235
Evelyne Gebhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar šo direktīvu iepirkums ir 
viena vai vairāku līgumslēdzēju īstenota 
būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu iegāde
vai cita veida iegūšana no šo līgumslēdzēju 
izvēlētiem ekonomikas dalībniekiem ar 
nosacījumu, ka šie būvdarbi, piegādes vai 
pakalpojumi ir paredzēti, lai veiktu kādu 

2. Saskaņā ar šo direktīvu iepirkums ir 
vienas vai vairāku līgumslēdzēju iestāžu
īstenota būvdarbu, piegāžu iegāde vai 
pakalpojumu sniegšana vai cita veida 
iegūšana no šo līgumslēdzēju iestāžu
izvēlētiem ekonomikas dalībniekiem, 
neatkarīgi no tā, vai šie būvdarbi, piegādes 
vai pakalpojumi ir paredzēti sabiedriskam 
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no 5.–11. pantā minētajām darbībām. mērķim.

Or. de

Grozījums Nr. 236
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Būvdarbu, piegāžu un/vai pakalpojumu 
kopums, pat ja tas ir iegādāts saskaņā ar 
dažādiem līgumiem, ir viens iepirkums šīs 
direktīvas nozīmē, ja līgumi ir daļa no 
viena vienota projekta.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis jēdziens ir pārāk vispārīgs un nekonkrēts.

Grozījums Nr. 237
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Būvdarbu, piegāžu un/vai pakalpojumu 
kopums, pat ja tas ir iegādāts saskaņā ar 
dažādiem līgumiem, ir viens iepirkums šīs 
direktīvas nozīmē, ja līgumi ir daļa no 
viena vienota projekta.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis jēdziens ir pārāk vispārīgs un nekonkrēts.
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Grozījums Nr. 238
Cornelis de Jong

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Būvdarbu, piegāžu un/vai pakalpojumu 
kopums, pat ja tas ir iegādāts saskaņā ar 
dažādiem līgumiem, ir viens iepirkums šīs 
direktīvas nozīmē, ja līgumi ir daļa no 
viena vienota projekta.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 239
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Būvdarbu, piegāžu un/vai pakalpojumu 
kopums, pat ja tas ir iegādāts saskaņā ar 
dažādiem līgumiem, ir viens iepirkums šīs 
direktīvas nozīmē, ja līgumi ir daļa no 
viena vienota projekta.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 240
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Būvdarbu, piegāžu un/vai pakalpojumu 
kopums, pat ja tas ir iegādāts saskaņā ar 

Būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu 
kopums, kuru ekonomiskās un tehniskās 
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dažādiem līgumiem, ir viens iepirkums šīs 
direktīvas nozīmē, ja līgumi ir daļa no 
viena vienota projekta.

funkcijas būtībā ir vienādas, pat ja tas ir 
iegādāts saskaņā ar dažādiem līgumiem, ir 
viens iepirkums šīs direktīvas nozīmē, ja 
līgumi ir daļa no viena vienota projekta.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā iekļautais formulējums, kura mērķis ir novērst ES iepirkuma 
noteikumu apiešanu, mākslīgi sadalot līgumus, ir pārāk plašs, piemēram, attiecībā uz 
būvprojektiem un arhitektonisko plānošanu. Tādēļ ierosinātais formulējums ir pamatots ar 
nesenā Tiesas sprieduma lietā C-574/10 41. punktu.

Grozījums Nr. 241
Robert Rochefort

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pakalpojumi, uz kuriem attiecas šajā 
direktīvā noteiktais vispārējais režīms, ir 
tie, kas minēti XVIIa pielikuma A daļā.
Šīs direktīvas 84.–86. pants attiecas uz to 
īpašo pakalpojumu līgumiem, kas minēti 
XVIIa pielikuma B daļā.

Or. fr

Grozījums Nr. 242
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Šī direktīva neietekmē darba tiesības, 
proti, jebkurus tiesību aktos vai līgumos 
paredzētus noteikumus, kuri attiecas uz 
nodarbinātības nosacījumiem, darba 
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apstākļiem, tostarp veselības aizsardzību 
un drošību darbā, un darba devēju un 
darba ņēmēju savstarpējām attiecībām un 
kurus dalībvalstis piemēro atbilstīgi 
saviem tiesību aktiem, kas ir pieņemti 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem. Tāpat 
šī direktīva neietekmē dalībvalstu tiesību 
aktus sociālā nodrošinājuma jomā.

Or. de

Grozījums Nr. 243
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
1.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b pants
Šī direktīva neietekmē dalībvalstīs un 
Kopienas tiesību aktos atzīto pamattiesību 
īstenošanu. Tāpat tā neskar tiesības 
apspriest, noslēgt un īstenot koplīgumus, 
kā arī rīkot protesta akcijas saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem un praksi, kas ir 
pieņemta saskaņā ar Kopienas tiesību 
aktiem.

Or. de

Grozījums Nr. 244
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
1.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c pants
Šī direktīva neietekmē dalībvalstu brīvību, 
ievērojot Kopienas tiesību aktus, noteikt, 
ko tās uzskata par vispārējas ekonomiskas 
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nozīmes pakalpojumiem, kā šie 
pakalpojumi būtu jāorganizē un jāfinansē 
saskaņā ar noteikumiem par valsts 
atbalstu un kādi īpaši pienākumi būtu 
jānosaka saistībā ar šiem pakalpojumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 245
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. „publisko tiesību subjekts” ir jebkura 
struktūra, kurai piemīt visi turpmāk 
minētie raksturlielumi:

4. „publisko tiesību subjekts” ir 
līgumslēdzējs, kurš:

Or. en

Grozījums Nr. 246
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tā ir nodibināta konkrētam mērķim
apmierināt vispārējas vajadzības, kurām 
nav rūpnieciska vai komerciāla rakstura;
minētajā nolūkā subjektam, kas darbojas 
normālos tirgus apstākļos ar mērķi gūt 
peļņu un uzņemas ar savas darbības 
rezultātā radušos zaudējumus, nav mērķa
nodrošināt vispārējās vajadzības, kurām 
nav rūpnieciska vai komerciāla rakstura;

a) tā ir nodibināta konkrētam mērķim 
nodrošināt vispārējas vajadzības, kurām 
nav rūpnieciska vai komerciāla rakstura;

Or. en
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Pamatojums

Pašreizējā definīcija Direktīvas 2004/17/EK 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā ir apstiprināta 
un novērsīs tiesisko nenoteiktību.

Grozījums Nr. 247
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tā ir nodibināta konkrētam mērķim 
apmierināt vispārējas vajadzības, kurām 
nav rūpnieciska vai komerciāla rakstura;
minētajā nolūkā subjektam, kas darbojas 
normālos tirgus apstākļos ar mērķi gūt 
peļņu un uzņemas ar savas darbības 
rezultātā radušos zaudējumus, nav mērķa
nodrošināt vispārējās vajadzības, kurām 
nav rūpnieciska vai komerciāla rakstura;

a) ir nodibināts konkrētam mērķim vai 
kuram ir konkrēts mērķis apmierināt 
vispārējas vajadzības un kurš nav 
rūpnieciska vai komerciāla rakstura;

Or. en

Pamatojums

Precīzāka un vienkāršāka termina „publisko tiesību subjekts” definīcija.

Grozījums Nr. 248
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tā ir nodibināta konkrētam mērķim 
nodrošināt vispārējas vajadzības, kurām 
nav rūpnieciska vai komerciāla rakstura;
minētajā nolūkā subjektam, kas darbojas 
normālos tirgus apstākļos ar mērķi gūt 
peļņu un uzņemas ar savas darbības 
rezultātā radušos zaudējumus, nav mērķa 
nodrošināt vispārējās vajadzības, kurām 

a) tā ir nodibināta konkrētam mērķim 
nodrošināt vispārējas vajadzības, kurām 
nav rūpnieciska vai komerciāla rakstura;
minētajā nolūkā subjektam, kas darbojas 
normālos tirgus apstākļos un iesaistās 
saimnieciskās darbībās, kas ietver preču 
vai pakalpojumu piedāvāšanu tirgū, ar 
mērķi gūt peļņu un uzņemas savas darbības 
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nav rūpnieciska vai komerciāla rakstura; rezultātā radušos zaudējumus, nav mērķa 
nodrošināt vispārējās vajadzības, kurām 
nav rūpnieciska vai komerciāla rakstura;

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais formulējums rada tiesisku nenoteiktību, jo attiecas uz nekonkrēti minētiem 
jēdzieniem, un varētu radīt atšķirīgas interpretācijas iespējas un pārmērīgi daudz juridisku 
strīdu. Tādēļ ierosinātajā grozījumā ir izmantota saimnieciskās darbības jēdziena definīcija, 
ko Komisija, ievērojot Tiesas iedibināto judikatūru, formulējusi savā paziņojumā par Eiropas 
Savienības atbalsta noteikumu piemērošanu kompensācijai, kas piešķirta par vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu sniegšanu (OV C 8, 11.1.2012., 4. lpp.).

Grozījums Nr. 249
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tā ir nodibināta konkrētam mērķim 
nodrošināt vispārējas vajadzības, kurām 
nav rūpnieciska vai komerciāla rakstura;
minētajā nolūkā subjektam, kas darbojas 
normālos tirgus apstākļos ar mērķi gūt 
peļņu un uzņemas ar savas darbības 
rezultātā radušos zaudējumus, nav mērķa 
nodrošināt vispārējās vajadzības, kurām 
nav rūpnieciska vai komerciāla rakstura;

a) tā ir nodibināta konkrētam mērķim 
nodrošināt vispārējas vajadzības, kurām 
nav rūpnieciska vai komerciāla rakstura;
minētajā nolūkā subjektam, kas darbojas 
normālos tirgus apstākļos un iesaistās 
saimnieciskās darbībās, kas ietver preču 
vai pakalpojumu piedāvāšanu tirgū, nav 
mērķa nodrošināt vispārējās vajadzības, 
kurām nav rūpnieciska vai komerciāla 
rakstura;

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais formulējums rada tiesisku nenoteiktību, jo attiecas uz nekonkrēti minētiem 
jēdzieniem, un varētu radīt atšķirīgas interpretācijas iespējas un pārmērīgi daudz juridisku 
strīdu. Tādēļ ierosinātajā grozījumā ir izmantota saimnieciskās darbības jēdziena definīcija, 
ko Komisija, ievērojot Tiesas iedibināto judikatūru, formulējusi savā paziņojumā par Eiropas 
Savienības atbalsta noteikumu piemērošanu kompensācijai, kas piešķirta par vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu sniegšanu (OV C 8, 11.1.2012., 4. lpp.).
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Grozījums Nr. 250
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tā ir nodibināta konkrētam mērķim 
apmierināt vispārējas vajadzības, kurām 
nav rūpnieciska vai komerciāla rakstura;
minētajā nolūkā subjektam, kas darbojas 
normālos tirgus apstākļos ar mērķi gūt 
peļņu un uzņemas ar savas darbības 
rezultātā radušos zaudējumus, nav mērķa 
nodrošināt vispārējās vajadzības, kurām 
nav rūpnieciska vai komerciāla rakstura;

a) tā ir nodibināta konkrētam mērķim 
apmierināt vispārējas vajadzības, kurām 
nav rūpnieciska vai komerciāla rakstura;
minētajā nolūkā subjektam, kas darbojas 
normālos tirgus apstākļos un veic 
ekonomiskas darbības, piedāvājot tirgū 
preces un pakalpojumus, nav mērķa 
nodrošināt vispārējās vajadzības, kurām 
nav rūpnieciska vai komerciāla rakstura;

Or. it

Grozījums Nr. 251
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tā ir nodibināta konkrētam mērķim 
nodrošināt vispārējas vajadzības, kurām 
nav rūpnieciska vai komerciāla rakstura;
minētajā nolūkā subjektam, kas darbojas 
normālos tirgus apstākļos ar mērķi gūt 
peļņu un uzņemas ar savas darbības 
rezultātā radušos zaudējumus, nav mērķa 
nodrošināt vispārējās vajadzības, kurām 
nav rūpnieciska vai komerciāla rakstura;

a) tā ir nodibināta konkrētam mērķim 
nodrošināt vispārējas vajadzības, kurām 
nav rūpnieciska vai komerciāla rakstura;
minētajā nolūkā subjektam, kas darbojas 
normālos tirgus apstākļos un iesaistās 
saimnieciskās darbībās, kas ietver preču 
vai pakalpojumu piedāvāšanu tirgū, nav 
mērķa nodrošināt vispārējās vajadzības, 
kurām nav rūpnieciska vai komerciāla 
rakstura;

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais formulējums rada tiesisku nenoteiktību, jo attiecas uz nekonkrēti minētiem 
jēdzieniem, un varētu radīt atšķirīgas interpretācijas iespējas un pārmērīgi daudz juridisku 
strīdu. Tādēļ ierosinātajā grozījumā ir izmantota saimnieciskās darbības jēdziena definīcija, 
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ko Komisija, ievērojot Tiesas iedibināto judikatūru, formulējusi savā paziņojumā par Eiropas 
Savienības atbalsta noteikumu piemērošanu kompensācijai, kas piešķirta par vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu sniegšanu (OV C 8, 11.1.2012., 4. lpp.).

Grozījums Nr. 252
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tai ir juridiskās personas statuss; b) ir juridiska persona;

Or. en

Grozījums Nr. 253
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) to galvenokārt finansē valsts, reģionālās 
vai vietējās iestādes, vai citi publisko 
tiesību subjekti; vai tās pārvaldību 
uzrauga minētie subjekti; vai tās vadībā, 
valdē vai uzraudzības padomē vairāk nekā 
pusi locekļu ieceļ valsts, reģionālās vai 
vietējās iestādes vai citi publisko tiesību 
subjekti;

c) atbilst vismaz vienam no šiem 
nosacījumiem:

i) to galvenokārt finansē valsts, reģionālās 
vai vietējās iestādes, vai citi publisko 
tiesību subjekti;

ii) tās vadībā, valdē vai uzraudzības 
padomē vairākumu locekļu ieceļ valsts, 
reģionālās vai vietējās iestādes, vai citi 
publisko tiesību subjekti;

iii) tās lēmumi ir pakļauti valsts, 
reģionālās vai vietējās iestādes vai citi 
publisko tiesību subjektu pārvaldības 
kontrolei.
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Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā ir precizēta Direktīvas piemērošanas joma attiecībā uz tiem organizāciju 
veidiem, kuriem tā būtu jāpiemēro.

Grozījums Nr. 254
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) to galvenokārt finansē valsts, reģionālās 
vai vietējās iestādes vai citi publisko 
tiesību subjekti; vai tās pārvaldību uzrauga 
minētie subjekti; vai tās vadībā, valdē vai 
uzraudzības padomē vairāk nekā pusi 
locekļu ieceļ valsts, reģionālās vai vietējās 
iestādes vai citi publisko tiesību subjekti.

c) to galvenokārt finansē valsts, reģionālās 
vai vietējās iestādes vai citi publisko 
tiesību subjekti; vai tās pārvaldību uzrauga 
minētie subjekti; vai tās vadībā, valdē vai 
uzraudzības padomē vairāk nekā pusi 
locekļu ieceļ valsts, reģionālās vai vietējās 
iestādes vai citi publisko tiesību subjekti.
Šīs direktīvas nolūkos publiski subjekti 
nav biržā kotēti uzņēmumi un uzņēmumi, 
kurus tie tieši vai netieši kontrolē un/vai ir 
ar tiem saistīti;

Or. it

Grozījums Nr. 255
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) vai darbs vai darba izpilde, izmantojot 
jebkādus līdzekļus, atbilstīgi līgumslēdzēja 
noteiktajām prasībām; „būvdarbs” ir 
būvdarbu vai inženiertehnisko būvdarbu 
rezultāts kopumā, kas pats par sevi ir 
pietiekams, lai veiktu kādu saimniecisku 
vai tehnisku uzdevumu;
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Or. en

Pamatojums

Definīcija Direktīvā 2004/17/EK ir apstiprināta, un tās piemērošana ir bijusi veiksmīga.

Grozījums Nr. 256
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) būves realizācija vai projektēšana un 
realizācija;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 257
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) būves realizācija, izmantojot jebkādus 
līdzekļus, atbilstīgi prasībām, ko noteicis 
līgumslēdzējs, kuram ir izšķiroša ietekme 
uz būves veidu vai projektēšanu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 258
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. „piegādes līgumi” ir līgumi, kuru 10. „piegādes līgumi” ir līgumi, kuru 
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priekšmets ir preču pirkums, nomaksas 
pirkums, noma, noma ar izpirkuma 
tiesībām vai minēto variantu kombinācija;
piegādes līgums var papildus ietvert 
izvietošanas un uzstādīšanas darbus.

priekšmets ir preču pirkums, nomaksas 
pirkums, noma, noma ar izpirkuma 
tiesībām vai minēto variantu kombinācija, 
arī apakšlīgumu veidā; piegādes līgums 
var papildus ietvert izvietošanas un 
uzstādīšanas darbus.

Or. it

Grozījums Nr. 259
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) „ekonomikas dalībnieks” ir jebkura 
fiziska vai juridiska persona vai
līgumslēdzējs, vai šādu personu un/vai 
subjektu grupa, kas tirgū piedāvā būvdarbu 
un/vai būves izpildi, preču piegādi vai 
pakalpojumu sniegšanu;

12) „ekonomikas dalībnieks” ir jebkura 
privāto vai publisko tiesību fiziska vai 
juridiska persona vai šādu personu un/vai 
subjektu grupa, kas tirgū piedāvā būvdarbu 
un/vai būves izpildi, preču piegādi vai 
pakalpojumu sniegšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 260
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. „iepirkuma procedūras dokumenti” ir 
visi dokumenti, ko sagatavojis vai uz ko 
atsaucas līgumslēdzējs, lai aprakstītu vai 
noteiktu iepirkuma vai procedūras 
elementus, tostarp paziņojums par līgumu, 
iepriekšējs informatīvs paziņojums vai 
paziņojumi par kvalifikācijas sistēmu, ja 
tos izmanto iepirkuma izsludināšanai, 
tehniskās specifikācijas, ierosinātie līguma 
nosacījumi, kandidātu un pretendentu 

15. „iepirkuma procedūras dokumenti” ir 
ikviens dokuments, ko sagatavojis vai uz 
ko atsaucas līgumslēdzējs, lai aprakstītu 
vai noteiktu iepirkuma vai procedūras 
elementus, tostarp paziņojums par līgumu, 
iepriekšējs informatīvs paziņojums vai 
paziņojumi par kvalifikācijas sistēmu, ja 
tos izmanto iepirkuma izsludināšanai, 
tehniskās specifikācijas, ierosinātie līguma 
nosacījumi, kandidātu un pretendentu 
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iesniedzamo dokumentu formāti, 
informācija par vispārīgi piemērojamām 
saistībām un visi papildu dokumenti;

iesniedzamo dokumentu formāti, 
informācija par vispārīgi piemērojamām 
saistībām un visi papildu dokumenti;

Or. en

Grozījums Nr. 261
Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 22. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22. „aprites cikls” ir visi secīgie un/vai 
savstarpēji saistītie posmi, tostarp 
ražošana, transportēšana, izmantošana un 
apkope, kuri attiecas uz visu preces 
lietošanas vai būvdarbu veikšanas, vai 
pakalpojuma sniegšanas gaitu, no izejvielu 
ieguves vai resursu ražošanas līdz 
likvidēšanai, nojaukšanai un pabeigšanai;

22. „aprites cikls” ir visi secīgie un/vai 
savstarpēji saistītie posmi, tostarp 
pētniecība, izstrāde, ražošana, 
transportēšana, izmantošana un apkope, 
kuri attiecas uz visu preces lietošanas vai 
būvdarbu veikšanas, vai pakalpojuma 
sniegšanas gaitu, no izejvielu ieguves vai 
resursu ražošanas līdz likvidēšanai, 
nojaukšanai un pabeigšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 262
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 22. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22. „aprites cikls” ir visi secīgie un/vai 
savstarpēji saistītie posmi, tostarp 
ražošana, transportēšana, izmantošana un 
apkope, kuri attiecas uz visu preces 
lietošanas vai būvdarbu veikšanas, vai 
pakalpojuma sniegšanas gaitu, no 
izejvielu ieguves vai resursu ražošanas 
līdz likvidēšanai, nojaukšanai un 
pabeigšanai;

22. „aprites cikls” ir, kad vien iespējams, 
visu, ar publisko iepirkumu saistīto 
izmaksu pilnīga vērtība naudas izteiksmē,
tostarp apkopes un resursu (arī enerģijas) 
efektīvas izmantošanas izmaksas, 
likvidēšanas izmaksas aprites cikla beigās, 
sociālās ietekmes izmaksas, ja tās ir 
saistītas ar līguma izpildi; aprites cikla 
vērtība naudas izteiksmē var ietvert arī 
rentablas izstrādes, plānošanas un 
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elektronisko saziņas līdzekļu 
izmantošanas izmaksas; attiecībā uz 
publisko iepirkumu aprites cikls ir laiks 
no iepirkuma brīža, būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu veikšanas laiks un tas ir 
saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma 
aprēķināšanas neatņemama un nedalāma 
sastāvdaļa;

Or. en

Pamatojums

Tā kā līgumslēdzējām iestādēm nodokļu maksātāju interesēs būtu jāatbild par to, lai visos 
gadījumos, neatkarīgi no publiskā iepirkuma procedūrā izvēlētā risinājuma, nodrošinātu 
naudas vērtību un ilgtermiņā kopumā nesadārdzinātu sabiedrības vai vides izmaksas, šo 
atbildību var pamatoti prasīt no iepirkuma brīža. Nevar prasīt, lai līgumslēdzējas iestādes 
atbildētu par privātu uzņēmumu izvēlēm, kas rada ekoloģiskus un sociālus zaudējumus.

Grozījums Nr. 263
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 22. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22. „aprites cikls” ir visi secīgie un/vai 
savstarpēji saistītie posmi, tostarp 
ražošana, transportēšana, izmantošana un 
apkope, kuri attiecas uz visu preces 
lietošanas vai būvdarbu veikšanas, vai 
pakalpojuma sniegšanas gaitu, no izejvielu 
ieguves vai resursu ražošanas līdz 
likvidēšanai, nojaukšanai un pabeigšanai;

22. „aprites cikls” ir visi secīgie un/vai 
savstarpēji saistītie posmi, tostarp 
pētniecība, izstrāde, transportēšana, 
izmantošana un apkope, kuri attiecas uz 
visu preces lietošanas vai būvdarbu 
veikšanas, vai pakalpojuma sniegšanas 
gaitu, ar noteikumu, ka dati par šiem 
posmiem ir izmērāmi un tos iespējams 
iegūt pilnvērtīgi;

Or. en

Grozījums Nr. 264
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 22. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22. „aprites cikls” ir visi secīgie un/vai 
savstarpēji saistītie posmi, tostarp 
ražošana, transportēšana, izmantošana un 
apkope, kuri attiecas uz visu preces 
lietošanas vai būvdarbu veikšanas, vai 
pakalpojuma sniegšanas gaitu, no
izejvielu ieguves vai resursu ražošanas 
līdz likvidēšanai, nojaukšanai un 
pabeigšanai;

22. „aprites cikls” ir visi secīgie un/vai 
savstarpēji saistītie preces lietošanas vai 
būvdarbu veikšanas, vai pakalpojuma 
sniegšanas posmi no ieguves līdz 
izmantošanai, apkopei, likvidēšanai, 
nojaukšanai un pabeigšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 265
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 22.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.a “standartizēti produkti” ir produkti, 
kuriem nepiemīt būtiskas sastāva vai 
īpašību atšķirības.

Or. en

Grozījums Nr. 266
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 23.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23.a „pakalpojumu koncesija” ir tāda 
paša veida līgums kā pakalpojumu 
līgums, taču izņēmums ir tas, ka atlīdzība 
par pakalpojumu sniegšanu ir vai nu tikai 
tiesības izmantot attiecīgo pakalpojumu, 
vai arī minētās tiesības kopā ar samaksu.



AM\911613LV.doc 101/190 PE492.861v02-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 267
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 23.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23.a „neietvertas piegādes vai 
pakalpojumi” ir piegādes vai 
pakalpojumi, kuru izcelsme ir valstī, ar ko 
Savienība nav noslēgusi starptautisku 
nolīgumu publiskā iepirkuma jomā, 
tostarp saistības attiecībā uz piekļuvi 
tirgum, vai preces vai pakalpojumi, kuru 
izcelsme ir valstī, ar ko Savienība ir 
noslēgusi šādu nolīgumu, bet uz kuriem 
attiecīgais nolīgums neattiecas.

Or. en

Grozījums Nr. 268
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 23.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23.a „neietverti produkti, būvdarbi, 
piegādes un pakalpojumi” ir produkti, 
būvdarbi, piegādes un pakalpojumi, kuru 
izcelsme ir valstī, ar ko Savienība nav 
noslēgusi starptautisku nolīgumu 
publiskā iepirkuma jomā, tostarp saistības 
attiecībā uz piekļuvi tirgum, kā arī tie 
produkti, būvdarbi, piegādes un 
pakalpojumi, kuru izcelsme ir valstī, ar ko 
Savienība ir noslēgusi šādu starptautisku 
nolīgumu, bet uz kuriem šis nolīgums 
neattiecas;
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Or. fr

Grozījums Nr. 269
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja uz kādu no darbībām, kam paredzēts 
līgums, attiecas šī direktīva, bet uz citu 
darbību attiecas iepriekš minētā 
Direktīva [2004/18/EK] un ja nav 
iespējams objektīvi noteikt, kura darbība 
paredzēta kā līguma galvenā darbība, 
līguma slēgšanas tiesības piešķir saskaņā 
ar iepriekš minēto 
Direktīvu [2004/18/EK].

3. Ja uz kādu no darbībām, kam paredzēts 
līgums, attiecas šī direktīva, bet uz citu 
darbību attiecas iepriekš minētā 
Direktīva [2004/18/EK] un ja nav 
iespējams objektīvi noteikt, kura darbība 
paredzēta kā līguma galvenā darbība, šīs 
direktīvas piemērošanu nosaka, 
pamatojoties uz līguma galveno mērķi.

Or. es

Grozījums Nr. 270
Raffaele Baldassarre

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tiesības, kas ir piešķirtas saskaņā ar 
procedūru, kurā ir nodrošināta atbilstīga 
publicitāte un kurā šādas tiesības piešķīra, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, 
nav „īpašas vai ekskluzīvas tiesības” 
2. panta 6. punkta nozīmē.

2. Tiesības, kas ir piešķirtas saskaņā ar 
iepirkuma procedūru, kurā ir nodrošināta 
atbilstīga publicitāte un kurā šādas tiesības 
piešķīra, pamatojoties uz objektīviem un 
nediskriminējošiem līgumu slēgšanas 
kritērijiem, nav „īpašas vai ekskluzīvas 
tiesības” 2. panta 6. punkta nozīmē.

Or. it

Grozījums Nr. 271
Pablo Arias Echeverría
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iepirkuma procedūras ar iepirkuma 
iepriekšēju izsludināšanu saskaņā ar 
Direktīvu [2004/18/EK], [Direktīvu ..
(koncesijas)] vai šo direktīvu;

a) iepirkuma procedūras ar iepirkuma 
iepriekšēju izsludināšanu saskaņā ar 
Direktīvu [2004/18/EK], [Direktīvu ..
(koncesijas)], šo direktīvu vai citām tādu 
dalībvalstu iepirkumu procedūrām, kas ir 
pieņēmušas iepriekš minētās direktīvas, 
tostarp attiecībā uz koncesiju piešķiršanu;

Or. es

Grozījums Nr. 272
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kas ir līgumslēdzējas iestādes vai 
publiski uzņēmumi un kas veic vienu no 
5.–11. pantā minētajām darbībām;

a) kas ir līgumslēdzējas iestādes vai 
publiski uzņēmumi un kas veic vienu no 
5.–11. pantā minētajām darbībām, izņemot 
gadījumus, kad šo darbību veic, 
izmantojot šā panta 2. punktā paredzētās 
tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 273
Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kas ir līgumslēdzējas iestādes vai 
publiski uzņēmumi un kas veic vienu no 
5.–11. pantā minētajām darbībām;

a) kas ir līgumslēdzējas iestādes vai 
publiski uzņēmumi, neskarot 4. punktā 
minēto pieņēmumu, un kas veic vienu no 
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5.–11. pantā minētajām darbībām;

Or. it

Grozījums Nr. 274
Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šo direktīvu nepiemēro publiskiem 
uzņēmumiem, kas veic 5.–11. pantā 
minētās darbības, īstenojot tiesības, kas ir 
piešķirtas saskaņā ar šā panta 2. punktu.

Or. it

Grozījums Nr. 275
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gāze un siltums Gāze, siltums un dzesēšana

Or. en

Pamatojums

Daudzās dalībvalstīs centrālās apkures un dzesēšanas uzņēmumi ir publisko tiesību subjekti. 
Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu direktīvas priekšlikuma 5. pantu (arī pašreizējās 
Direktīvas 2004/17/EK 3. pantu) siltuma nodrošināšana ir darbība, uz kuru attiecas 
Sabiedrisko pakalpojumu direktīva, tomēr vēl nav juridiski precizēts, vai šajā gadījumā ir 
ietverta arī dzesēšana.

Grozījums Nr. 276
Heide Rühle
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Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saistībā ar gāzi un siltumu šī direktīva 
attiecas uz šādām darbībām:

1. Saistībā ar gāzi, siltumu un dzesēšanu šī 
direktīva attiecas uz šādām darbībām:

Or. en

Grozījums Nr. 277
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saistībā ar gāzi un siltumu šī direktīva 
attiecas uz šādām darbībām:

1. Saistībā ar gāzi, siltumu un dzesēšanu šī 
direktīva attiecas uz šādām darbībām:

Or. en

Grozījums Nr. 278
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tādu fiksēto tīklu nodrošināšana vai 
ekspluatācija, kas paredzēti pakalpojumu 
sniegšanai iedzīvotājiem saistībā ar gāzes 
vai siltuma ražošanu, pārvadi vai sadali;

a) tādu fiksēto tīklu nodrošināšana vai 
ekspluatācija, kas paredzēti pakalpojumu 
sniegšanai iedzīvotājiem saistībā ar gāzes,
siltuma vai aukstuma ražošanu, pārvadi 
vai sadali;

Or. en

Grozījums Nr. 279
Christel Schaldemose
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Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tādu fiksēto tīklu nodrošināšana vai 
ekspluatācija, kas paredzēti pakalpojumu 
sniegšanai iedzīvotājiem saistībā ar gāzes 
vai siltuma ražošanu, pārvadi vai sadali;

a) tādu fiksēto tīklu nodrošināšana vai 
ekspluatācija, kas paredzēti pakalpojumu 
sniegšanai iedzīvotājiem saistībā ar gāzes, 
siltuma vai aukstuma ražošanu, pārvadi 
vai sadali;

Or. en

Grozījums Nr. 280
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) gāzes vai siltuma piegāde šādiem 
tīkliem.

b) gāzes, siltuma vai aukstuma piegāde 
šādiem tīkliem.

Or. en

Grozījums Nr. 281
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) gāzes vai siltuma piegāde šādiem 
tīkliem.

b) gāzes, siltuma vai aukstuma piegāde 
šādiem tīkliem.

Or. en

Grozījums Nr. 282
Heide Rühle
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Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tādu gāzes vai siltuma piegādi tīkliem, 
kas iedzīvotājiem nodrošina pakalpojumu, 
kuru sniedz līgumslēdzējs, kas nav 
līgumslēdzēja iestāde, neuzskata par
attiecīgu darbību 1. punkta nozīmē, ja ir 
izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

2. Tādu gāzes, siltuma vai aukstuma
piegādi tīkliem, kas iedzīvotājiem 
nodrošina pakalpojumu, kuru sniedz 
līgumslēdzējs, kas nav līgumslēdzēja 
iestāde, neuzskata par attiecīgu darbību 
1. punkta nozīmē, ja ir izpildīti visi 
turpmāk minētie nosacījumi:

Or. en

Grozījums Nr. 283
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tādu gāzes vai siltuma piegādi tīkliem, 
kas iedzīvotājiem nodrošina pakalpojumu, 
kuru sniedz līgumslēdzējs, kas nav 
līgumslēdzēja iestāde, neuzskata par 
attiecīgu darbību 1. punkta nozīmē, ja ir 
izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

2. Tādu gāzes, siltuma vai aukstuma
piegādi tīkliem, kas iedzīvotājiem 
nodrošina pakalpojumu, kuru sniedz 
līgumslēdzējs, kas nav līgumslēdzēja 
iestāde, neuzskata par attiecīgu darbību 
1. punkta nozīmē, ja ir izpildīti visi 
turpmāk minētie nosacījumi:

Or. en

Grozījums Nr. 284
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecīgā subjekta veiktā gāzes vai 
siltuma ražošana ir neizbēgamas to darbību 
veikšanas sekas, kas nav minētas šā panta 

a) attiecīgā subjekta veiktā gāzes, siltuma
vai aukstuma ražošana ir neizbēgamas to 
darbību veikšanas sekas, kas nav minētas 
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1. punktā vai 6.–8. pantā; šā panta 1. punktā vai 6.–8. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 285
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecīgā subjekta veiktā gāzes vai 
siltuma ražošana ir neizbēgamas to darbību 
veikšanas sekas, kas nav minētas šā panta 
1. punktā vai 6.–8. pantā;

a) attiecīgā subjekta veiktā gāzes, siltuma
vai aukstuma ražošana ir neizbēgamas to 
darbību veikšanas sekas, kas nav minētas 
šā panta 1. punktā vai 6.–8. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 286
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Pasta pakalpojumi

Šo direktīvu nepiemēro publiskajiem 
iepirkumiem, kuru galvenais mērķis ir 
ļaut līgumslēdzējām iestādēm sniegt pasta 
pakalpojumus un citus pakalpojumus, kas 
nav pasta pakalpojumi.
Šajā pantā:
a) „pasta pakalpojumi” ir pakalpojumi, 
kas ietver pasta sūtījumu muitošanu, 
šķirošanu, maršrutizēšanu un piegādi; tas 
ietver gan pakalpojumus, kas ietilpst, gan 
pakalpojumus, kas neietilpst universālā 
pakalpojuma piemērošanas jomā, kā 
noteikts saskaņā ar Direktīvu 97/67/EK;
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b) „citi pakalpojumi, kas nav pasta 
pakalpojumi” ir šādās jomās sniegti 
pakalpojumi:
i) pasta pakalpojumu pārvaldība 
(pakalpojumi līdz nosūtīšanai un pēc tās, 
ieskaitot pasta šķirošanas pārvaldības 
pakalpojumus);
ii) pievienotās vērtības pakalpojumi, kas 
saistīti ar elektroniskajiem saziņas 
līdzekļiem un kurus nodrošina tikai ar 
minētajiem līdzekļiem (ieskaitot kodētu 
dokumentu drošu pārsūtīšanu, izmantojot 
elektroniskos saziņas līdzekļus, adrešu 
pārvaldības pakalpojumus un reģistrēta 
elektroniskā pasta pārsūtīšanu);
iii) tādi pakalpojumi saistībā ar pasta 
sūtījumiem, uz kuriem neattiecas 
a) apakšpunkts, piemēram, tiešie sūtījumi, 
kam nav norādīta adrese;
iv) finanšu pakalpojumi, kam CPV ir 
piešķirts atsauces numurs no 66100000-1 
līdz 66720000-3 un kas noteikti 19. panta 
c) apakšpunktā, un kas jo īpaši ietver 
naudas pārvedumus pa pastu un pasta 
žiro pārvedumus;
v) filatēlijas pakalpojumi;
vi) loģistikas pakalpojumi (pakalpojumi, 
kas apvieno sūtījumu fizisko piegādi 
un/vai uzglabāšanu ar citām funkcijām, 
kuras nav saistītas ar pasta 
pakalpojumiem).

Or. it

Grozījums Nr. 287
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. pants svītrots
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Pasta pakalpojumi
1. Šī direktīva attiecas uz darbībām, kas 
saistītas ar:
a) pasta pakalpojumu sniegšanu;
b) citiem pakalpojumiem, kas nav pasta 
pakalpojumi, ar nosacījumu, ka šādus 
pakalpojumus sniedz subjekti, kas sniedz 
arī pasta pakalpojumus 2. punkta 
b) apakšpunkta nozīmē, ja attiecībā uz 
2. punkta b) apakšpunktā minētajiem 
pakalpojumiem nav ievēroti 27. panta 
1. punktā paredzētie nosacījumi.
2. Šajā direktīvā, neskarot 
Direktīvu 97/67/EK:
a) „pasta sūtījums” ir adresēts sūtījums 
galīgajā formā, kādā tas nosūtāms, 
neatkarīgi no svara; papildus 
korespondencei šādi sūtījumi ir arī, 
piemēram, grāmatas, katalogi, laikraksti, 
periodiskie izdevumi un pasta pakas, 
kurās ir preces ar komercvērtību vai bez 
tās, neatkarīgi no to svara;
b) „pasta pakalpojumi” ir pakalpojumi, 
kas ietver pasta sūtījumu muitošanu, 
šķirošanu, maršrutizēšanu un piegādi; tas 
ietver gan pakalpojumus, kas ietilpst, gan 
pakalpojumus, kas neietilpst universālā 
pakalpojuma piemērošanas jomā, kā 
noteikts saskaņā ar Direktīvu 97/67/EK;
c) „citi pakalpojumi, kas nav pasta 
pakalpojumi” ir šādās jomās sniegti 
pakalpojumi:
i) pasta pakalpojumu pārvaldība 
(pakalpojumi līdz nosūtīšanai un pēc tās, 
ieskaitot pasta šķirošanas pārvaldības 
pakalpojumus);
ii) pievienotās vērtības pakalpojumi, kas 
saistīti ar elektroniskajiem saziņas 
līdzekļiem un kurus nodrošina tikai ar 
minētajiem līdzekļiem (ieskaitot kodētu 
dokumentu drošu pārsūtīšanu, izmantojot 
elektroniskos saziņas līdzekļus, adrešu 
pārvaldības pakalpojumus un reģistrēta 
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elektroniskā pasta pārsūtīšanu);
iii) tādi pakalpojumi saistībā ar pasta 
sūtījumiem, uz kuriem neattiecas 
a) apakšpunkts, piemēram, tiešie sūtījumi, 
kam nav norādīta adrese;
iv) finanšu pakalpojumi, kam CPV ir 
piešķirts atsauces numurs no 66100000-1 
līdz 66720000-3 un kas noteikti 19. panta 
c) apakšpunktā, un kas jo īpaši ietver 
naudas pārvedumus pa pastu un pasta 
žiro pārvedumus;
v) filatēlijas pakalpojumi;
vi) loģistikas pakalpojumi (pakalpojumi, 
kas apvieno sūtījumu fizisko piegādi 
un/vai uzglabāšanu ar citām funkcijām, 
kuras nav saistītas ar pasta 
pakalpojumiem).

Or. it

Pamatojums

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria.Since 1997, the postal sector has been increasingly subject to 
competitive pressure. Three milestones in the EU postal acquis are relevant in this respect: 
the first and the second Postal Directives (97/67/EC and 2002/39/EC respectively), which 
followed the 1992 Green Paper, set in motion the process of a controlled liberalisation and 
gradually opened the postal markets to competition.

Grozījums Nr. 288
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. pants svītrots
Pasta pakalpojumi



PE492.861v02-00 112/190 AM\911613LV.doc

LV

1. Šī direktīva attiecas uz darbībām, kas 
saistītas ar:
a) pasta pakalpojumu sniegšanu;
b) citiem pakalpojumiem, kas nav pasta 
pakalpojumi, ar nosacījumu, ka šādus 
pakalpojumus sniedz subjekti, kas sniedz 
arī pasta pakalpojumus 2. punkta 
b) apakšpunkta nozīmē, ja attiecībā uz 
2. punkta b) apakšpunktā minētajiem 
pakalpojumiem nav ievēroti 27. panta 
1. punktā paredzētie nosacījumi.
2. Šajā direktīvā, neskarot 
Direktīvu 97/67/EK:
a) „pasta sūtījums” ir adresēts sūtījums 
galīgajā formā, kādā tas nosūtāms, 
neatkarīgi no svara; papildus 
korespondencei šādi sūtījumi ir arī, 
piemēram, grāmatas, katalogi, laikraksti, 
periodiskie izdevumi un pasta pakas, 
kurās ir preces ar komercvērtību vai bez 
tās, neatkarīgi no to svara;
b) „pasta pakalpojumi” ir pakalpojumi, 
kas ietver pasta sūtījumu muitošanu, 
šķirošanu, maršrutizēšanu un piegādi; tas 
ietver gan pakalpojumus, kas ietilpst, gan 
pakalpojumus, kas neietilpst universālā 
pakalpojuma piemērošanas jomā, kā 
noteikts saskaņā ar Direktīvu 97/67/EK;
c) „citi pakalpojumi, kas nav pasta 
pakalpojumi” ir šādās jomās sniegti 
pakalpojumi:
i) pasta pakalpojumu pārvaldība 
(pakalpojumi līdz nosūtīšanai un pēc tās, 
ieskaitot pasta šķirošanas pārvaldības 
pakalpojumus);
ii) pievienotās vērtības pakalpojumi, kas 
saistīti ar elektroniskajiem saziņas 
līdzekļiem un kurus nodrošina tikai ar 
minētajiem līdzekļiem (ieskaitot kodētu 
dokumentu drošu pārsūtīšanu, izmantojot 
elektroniskos saziņas līdzekļus, adrešu 
pārvaldības pakalpojumus un reģistrēta 
elektroniskā pasta pārsūtīšanu);
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iii) tādi pakalpojumi saistībā ar pasta 
sūtījumiem, uz kuriem neattiecas 
a) apakšpunkts, piemēram, tiešie sūtījumi, 
kam nav norādīta adrese;
iv) finanšu pakalpojumi, kam CPV ir 
piešķirts atsauces numurs no 66100000-1 
līdz 66720000-3 un kas noteikti 19. panta 
c) apakšpunktā, un kas jo īpaši ietver 
naudas pārvedumus pa pastu un pasta 
žiro pārvedumus;
v) filatēlijas pakalpojumi;
vi) loģistikas pakalpojumi (pakalpojumi, 
kas apvieno sūtījumu fizisko piegādi 
un/vai uzglabāšanu ar citām funkcijām, 
kuras nav saistītas ar pasta 
pakalpojumiem).

Or. it

Grozījums Nr. 289
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktīvas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. pants svītrots
Pasta pakalpojumi
1. Šī direktīva attiecas uz darbībām, kas 
saistītas ar:
a) pasta pakalpojumu sniegšanu;
b) citiem pakalpojumiem, kas nav pasta 
pakalpojumi, ar nosacījumu, ka šādus 
pakalpojumus sniedz subjekti, kas sniedz 
arī pasta pakalpojumus 2. punkta 
b) apakšpunkta nozīmē, ja attiecībā uz 
2. punkta b) apakšpunktā minētajiem 
pakalpojumiem nav ievēroti 27. panta 
1. punktā paredzētie nosacījumi.
2. Šajā direktīvā, neskarot 
Direktīvu 97/67/EK:
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a) „pasta sūtījums” ir adresēts sūtījums 
galīgajā formā, kādā tas nosūtāms, 
neatkarīgi no svara; papildus 
korespondencei šādi sūtījumi ir arī, 
piemēram, grāmatas, katalogi, laikraksti, 
periodiskie izdevumi un pasta pakas, 
kurās ir preces ar komercvērtību vai bez 
tās, neatkarīgi no to svara;
b) „pasta pakalpojumi” ir pakalpojumi, 
kas ietver pasta sūtījumu muitošanu, 
šķirošanu, maršrutizēšanu un piegādi; tas 
ietver gan pakalpojumus, kas ietilpst, gan 
pakalpojumus, kas neietilpst universālā 
pakalpojuma piemērošanas jomā, kā 
noteikts saskaņā ar Direktīvu 97/67/EK;
c) „citi pakalpojumi, kas nav pasta 
pakalpojumi” ir šādās jomās sniegti 
pakalpojumi:
i) pasta pakalpojumu pārvaldība 
(pakalpojumi līdz nosūtīšanai un pēc tās, 
ieskaitot pasta šķirošanas pārvaldības 
pakalpojumus);
ii) pievienotās vērtības pakalpojumi, kas 
saistīti ar elektroniskajiem saziņas 
līdzekļiem un kurus nodrošina tikai ar 
minētajiem līdzekļiem (ieskaitot kodētu 
dokumentu drošu pārsūtīšanu, izmantojot 
elektroniskos saziņas līdzekļus, adrešu 
pārvaldības pakalpojumus un reģistrēta 
elektroniskā pasta pārsūtīšanu);
iii) tādi pakalpojumi saistībā ar pasta 
sūtījumiem, uz kuriem neattiecas 
a) apakšpunkts, piemēram, tiešie sūtījumi, 
kam nav norādīta adrese;
iv) finanšu pakalpojumi, kam CPV ir 
piešķirts atsauces numurs no 66100000-1 
līdz 66720000-3 un kas noteikti 19. panta 
c) apakšpunktā, un kas jo īpaši ietver 
naudas pārvedumus pa pastu un pasta 
žiro pārvedumus;
v) filatēlijas pakalpojumi;
vi) loģistikas pakalpojumi (pakalpojumi, 
kas apvieno sūtījumu fizisko piegādi 
un/vai uzglabāšanu ar citām funkcijām, 
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kuras nav saistītas ar pasta 
pakalpojumiem).

Or. it

Pamatojums

Liberalizācijas procesa pasta nozarē, visaptverošas konkrētās nozares regulas ieviešanas un 
tirgus attīstības rezultātā vairs nav nepieciešams regulēt pasta nozarē darbojošos uzņēmumu 
iepirkumus. Tāpēc ir laiks izslēgt pasta pakalpojumus un vēl jo vairāk „citus pakalpojumus, 
kas nav pasta pakalpojumi” no Direktīvas darbības jomas un ļaut visiem uzņēmumiem, kas 
darbojas nozarē, pieņemt lēmumus, balstoties tikai uz ekonomiskiem kritērijiem.

Grozījums Nr. 290
Adam Bielan, Marek Siwiec

Direktīvas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. pants svītrots
Pasta pakalpojumi
1. Šī direktīva attiecas uz darbībām, kas 
saistītas ar:
a) pasta pakalpojumu sniegšanu;
b) citiem pakalpojumiem, kas nav pasta 
pakalpojumi, ar nosacījumu, ka šādus 
pakalpojumus sniedz subjekti, kas sniedz 
arī pasta pakalpojumus 2. punkta 
b) apakšpunkta nozīmē, ja attiecībā uz 
2. punkta b) apakšpunktā minētajiem 
pakalpojumiem nav ievēroti 27. panta 
1. punktā paredzētie nosacījumi.
2. Šajā direktīvā, neskarot 
Direktīvu 97/67/EK:
a) „pasta sūtījums” ir adresēts sūtījums 
galīgajā formā, kādā tas nosūtāms, 
neatkarīgi no svara; papildus 
korespondencei šādi sūtījumi ir arī, 
piemēram, grāmatas, katalogi, laikraksti, 
periodiskie izdevumi un pasta pakas, 
kurās ir preces ar komercvērtību vai bez 
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tās, neatkarīgi no to svara;
b) „pasta pakalpojumi” ir pakalpojumi, 
kas ietver pasta sūtījumu muitošanu, 
šķirošanu, maršrutizēšanu un piegādi; tas 
ietver gan pakalpojumus, kas ietilpst, gan 
pakalpojumus, kas neietilpst universālā 
pakalpojuma piemērošanas jomā, kā 
noteikts saskaņā ar Direktīvu 97/67/EK;
c) „citi pakalpojumi, kas nav pasta 
pakalpojumi” ir šādās jomās sniegti 
pakalpojumi:
i) pasta pakalpojumu pārvaldība 
(pakalpojumi līdz nosūtīšanai un pēc tās, 
ieskaitot pasta šķirošanas pārvaldības 
pakalpojumus);
ii) pievienotās vērtības pakalpojumi, kas 
saistīti ar elektroniskajiem saziņas 
līdzekļiem un kurus nodrošina tikai ar 
minētajiem līdzekļiem (ieskaitot kodētu 
dokumentu drošu pārsūtīšanu, izmantojot 
elektroniskos saziņas līdzekļus, adrešu 
pārvaldības pakalpojumus un reģistrēta 
elektroniskā pasta pārsūtīšanu);
iii) tādi pakalpojumi saistībā ar pasta 
sūtījumiem, uz kuriem neattiecas 
a) apakšpunkts, piemēram, tiešie sūtījumi, 
kam nav norādīta adrese;
iv) finanšu pakalpojumi, kam CPV ir 
piešķirts atsauces numurs no 66100000-1 
līdz 66720000-3 un kas noteikti 19. panta 
c) apakšpunktā, un kas jo īpaši ietver 
naudas pārvedumus pa pastu un pasta 
žiro pārvedumus;
v) filatēlijas pakalpojumi;
vi) loģistikas pakalpojumi (pakalpojumi, 
kas apvieno sūtījumu fizisko piegādi 
un/vai uzglabāšanu ar citām funkcijām, 
kuras nav saistītas ar pasta 
pakalpojumiem).

Or. en
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Pamatojums

Lai reglamentētu pasta pakalpojumu nozares iestāžu iepirkumus, pasta pakalpojumu nozares 
liberalizācijas dēļ vairs nav vajadzīgs konkrētajai nozarei pielāgots īpašs regulējums un 
tirgus analīze. Tāpēc ir laiks izslēgt pasta pakalpojumus un — vēl jo vairāk — „citus 
pakalpojumus, kas nav pasta pakalpojumi”, no Direktīvas darbības jomas un ļaut šīs nozares 
uzņēmumiem pieņemt lēmumus, ņemot vērā tikai ekonomiskus kritērijus.

Grozījums Nr. 291
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
11. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Naftas un gāzes ieguve un akmeņogļu vai 
cita veida cietā kurināmā izpēte vai ieguve

Naftas un gāzes, akmeņogļu vai cita veida 
cietā kurināmā ieguve un izpēte

Or. en

Grozījums Nr. 292
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktīvas priekšlikums
12. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) EUR 400 000 piegādes un pakalpojumu 
līgumiem, kā arī metu konkursiem;

a) EUR 600 000 piegādes un pakalpojumu 
līgumiem, kā arī metu konkursiem;

Or. en

Grozījums Nr. 293
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktīvas priekšlikums
12. pants – b punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) EUR 5 000 000 būvdarbu līgumiem; b) EUR 7 500 000 būvdarbu līgumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 294
Frank Engel, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
12. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) EUR 1 000 000 līgumiem par 
sociālajiem un citiem īpašiem 
pakalpojumiem, kas uzskaitīti 
XVII pielikumā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar to, ka atkal ir nošķirti A un B pielikuma pakalpojumi.

Grozījums Nr. 295
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
12. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) EUR 1 000 000 līgumiem par 
sociālajiem un citiem īpašiem 
pakalpojumiem, kas uzskaitīti 
XVII pielikumā.

c) EUR 1 000 000 līgumiem par 
sociālajiem un citiem īpašiem 
pakalpojumiem, kas uzskaitīti 
XVIIa pielikuma B daļā.

Or. fr
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Grozījums Nr. 296
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktīvas priekšlikums
12. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) EUR 1 000 000 līgumiem par 
sociālajiem un citiem īpašiem 
pakalpojumiem, kas uzskaitīti 
XVII pielikumā.

c) EUR 1 500 000 līgumiem par 
sociālajiem un citiem īpašiem 
pakalpojumiem, kas uzskaitīti 
XVII pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 297
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Līgumslēdzēji var piešķirt līgumus par 
atsevišķām daļām, nepiemērojot šajā 
direktīvā paredzētās procedūras, ar 
nosacījumu, ka attiecīgās daļas 
maksimālā paredzamā vērtība bez PVN 
nepārsniedz EUR 80 000 piegādēm vai 
pakalpojumiem vai EUR 1 miljonu 
būvdarbiem. Tomēr šādi bez direktīvas 
piemērošanas piešķirto daļu kopējā 
vērtība nepārsniedz 20 % no visu to daļu 
kopējās vērtības, kurās ir sadalīti 
ierosinātie būvdarbi, līdzīgu piegāžu 
ierosinātā iegāde vai pakalpojumu 
ierosinātā iegāde.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pārmērīga birokrātija.
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Grozījums Nr. 298
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Līgumslēdzēji var piešķirt līgumus par 
atsevišķām daļām, nepiemērojot šajā 
direktīvā paredzētās procedūras, ar 
nosacījumu, ka attiecīgās daļas maksimālā 
paredzamā vērtība bez PVN nepārsniedz 
EUR 80 000 piegādēm vai pakalpojumiem 
vai EUR 1 miljonu būvdarbiem. Tomēr 
šādi bez direktīvas piemērošanas piešķirto 
daļu kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no 
visu to daļu kopējās vērtības, kurās ir 
sadalīti ierosinātie būvdarbi, līdzīgu 
piegāžu ierosinātā iegāde vai pakalpojumu 
ierosinātā iegāde.

9. Līgumslēdzēji var piešķirt līgumus par 
atsevišķām daļām, nepiemērojot šajā 
direktīvā paredzētās procedūras, ar 
nosacījumu, ka attiecīgās daļas maksimālā 
paredzamā vērtība bez PVN nepārsniedz 
EUR 160 000 piegādēm vai 
pakalpojumiem vai EUR 2 miljonus
būvdarbiem. Tomēr šādi bez direktīvas 
piemērošanas piešķirto daļu kopējā vērtība 
nepārsniedz 20 % no visu to daļu kopējās 
vērtības, kurās ir sadalīti ierosinātie 
būvdarbi, līdzīgu piegāžu ierosinātā iegāde 
vai pakalpojumu ierosinātā iegāde.

Or. en

Grozījums Nr. 299
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Līgumslēdzēji var piešķirt līgumus par 
atsevišķām daļām, nepiemērojot šajā 
direktīvā paredzētās procedūras, ar 
nosacījumu, ka attiecīgās daļas maksimālā 
paredzamā vērtība bez PVN nepārsniedz 
EUR 80 000 piegādēm vai pakalpojumiem 
vai EUR 1 miljonu būvdarbiem. Tomēr 
šādi bez direktīvas piemērošanas piešķirto 
daļu kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no 
visu to daļu kopējās vērtības, kurās ir 
sadalīti ierosinātie būvdarbi, līdzīgu 
piegāžu ierosinātā iegāde vai pakalpojumu 
ierosinātā iegāde.

9. Līgumslēdzēji var piešķirt līgumus par 
atsevišķām daļām, nepiemērojot šajā 
direktīvā paredzētās procedūras, ar 
nosacījumu, ka attiecīgās daļas maksimālā 
paredzamā vērtība bez PVN nepārsniedz 
EUR 120 000 piegādēm vai 
pakalpojumiem vai EUR 1 500 000 
būvdarbiem. Tomēr šādi bez direktīvas 
piemērošanas piešķirto daļu kopējā vērtība 
nepārsniedz 30 % no visu to daļu kopējās 
vērtības, kurās ir sadalīti ierosinātie 
būvdarbi, līdzīgu piegāžu ierosinātā iegāde 
vai pakalpojumu ierosinātā iegāde.
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Or. en

Grozījums Nr. 300
Frank Engel, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
Pakalpojumu valsts līgumiem 

piemērojamā kārtība
To līgumu slēgšanas tiesības, kuru 
priekšmets ir XVIIa pielikuma A daļā 
uzskaitītie pakalpojumi, piešķir saskaņā 
ar 38.–79. pantu.
Uz līgumiem, kuru priekšmets ir 
XVIIa pielikuma B daļā uzskaitītie 
pakalpojumi, attiecina vienīgi 54. pantu 
un 64. panta 1. punktu.
To līgumu slēgšanas tiesības, kuru 
priekšmets ir gan XVIIa pielikuma 
A daļā, gan XVIIa pielikuma B daļā 
uzskaitītie pakalpojumi, piešķir saskaņā 
ar 38.–79. pantu, ja XVIIa pielikuma 
A daļā uzskaitīto pakalpojumu vērtība ir 
lielāka nekā XVIIa pielikuma B daļā 
uzskaitīto pakalpojumu vērtība. Citos 
gadījumos līgumu slēgšanas tiesības 
piešķir saskaņā ar 54. pantu un 64. panta 
1. punktu.

Or. en

Pamatojums

Atkal ir nošķirti A un B pielikuma pakalpojumi.

Grozījums Nr. 301
Jürgen Creutzmann
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Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzēji pēc Komisijas vai valsts 
pārraudzības struktūras pieprasījuma ziņo 
par visām preču kategorijām vai darbībām, 
kurām viņuprāt saskaņā ar 1. punktu 
piemērojams izņēmums. Informatīvos 
nolūkos Komisija var periodiski publicēt 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī to 
preču un darbību kategoriju sarakstu, kam
pēc tās ieskatiem ir piemērojams šis 
izņēmums. To darot, Komisija ņem vērā 
visus sensitīvos komerciālos aspektus, ko 
līgumslēdzēji var norādīt, nosūtot 
informāciju.

2. Līgumslēdzēji Komisijai ziņo par visām 
preču kategorijām vai darbībām, kurām 
viņuprāt saskaņā ar 1. punktu piemērojams 
izņēmums. Informatīvos nolūkos Komisija 
var periodiski publicēt Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī to preču un darbību 
kategoriju sarakstu, kam pēc tās ieskatiem 
ir piemērojams šis izņēmums. To darot, 
Komisija ņem vērā visus sensitīvos 
komerciālos aspektus, ko līgumslēdzēji var 
norādīt, nosūtot informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 302
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva neattiecas uz līguma 
slēgšanas tiesībām, ko līgumslēdzēji 
piešķir mērķiem, kuri nav 5.–11. pantā 
minēto darbību veikšana, vai šādu darbību 
veikšanai trešā valstī apstākļos, kas nav 
saistīti ar tīkla vai ģeogrāfiskā apgabala 
fizisko izmantošanu Savienības teritorijā;
tāpat šī direktīva neattiecas uz metu 
konkursiem, kurus organizē minētajiem 
nolūkiem.

1. Šī direktīva neattiecas uz līguma 
slēgšanas tiesībām, ko līgumslēdzēji 
piešķir mērķiem, kuri nav 5.–11. pantā 
minēto darbību veikšana un ir saistīti ar 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
darbībām, vai šādu darbību veikšanai trešā 
valstī apstākļos, kas nav saistīti ar tīkla vai 
ģeogrāfiskā apgabala fizisko izmantošanu 
Savienības teritorijā; tāpat šī direktīva 
neattiecas uz metu konkursiem, kurus 
organizē minētajiem nolūkiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 303
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzēji pēc Komisijas vai valsts 
pārraudzības struktūras pieprasījuma ziņo 
par visām darbībām, kurām — viņuprāt —
saskaņā ar 1. punktu piemērojams 
izņēmums. Informatīvos nolūkos Komisija 
var periodiski publicēt Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī to darbību kategoriju 
sarakstu, kam pēc tās ieskatiem ir 
piemērojams šis izņēmums. To darot, 
Komisija ņem vērā visus sensitīvos 
komerciālos aspektus, ko līgumslēdzēji var 
norādīt, nosūtot šo informāciju.

2. Līgumslēdzēji, ja vajadzīgs, ziņo 
Komisijai par visām darbībām, kurām —
viņuprāt — saskaņā ar 1. punktu 
piemērojams izņēmums. Informatīvos 
nolūkos Komisija var periodiski publicēt 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī to 
darbību kategoriju sarakstu, kam pēc tās 
ieskatiem ir piemērojams šis izņēmums. To 
darot, Komisija ņem vērā visus sensitīvos 
komerciālos aspektus, ko līgumslēdzēji var 
norādīt, nosūtot šo informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 304
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzēji pēc Komisijas vai valsts 
pārraudzības struktūras pieprasījuma ziņo 
par visām darbībām, kurām — viņuprāt —
saskaņā ar 1. punktu piemērojams 
izņēmums. Informatīvos nolūkos Komisija 
var periodiski publicēt Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī to darbību kategoriju 
sarakstu, kam pēc tās ieskatiem ir 
piemērojams šis izņēmums. To darot, 
Komisija ņem vērā visus sensitīvos 
komerciālos aspektus, ko līgumslēdzēji var 
norādīt, nosūtot šo informāciju.

2. Līgumslēdzēji pēc Komisijas 
pieprasījuma ziņo par visām darbībām, 
kurām — viņuprāt — saskaņā ar 1. punktu 
piemērojams izņēmums. Informatīvos 
nolūkos Komisija var periodiski publicēt 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī to 
darbību kategoriju sarakstu, kam pēc tās 
ieskatiem ir piemērojams šis izņēmums. To 
darot, Komisija ņem vērā visus sensitīvos 
komerciālos aspektus, ko līgumslēdzēji var 
norādīt, nosūtot šo informāciju.

Or. en



PE492.861v02-00 124/190 AM\911613LV.doc

LV

Grozījums Nr. 305
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par šķīrējtiesas un samierināšanas 
pakalpojumiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 306
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par šķīrējtiesas un samierināšanas 
pakalpojumiem;

b) par šķīrējtiesas un samierināšanas 
pakalpojumiem, kā arī par šādiem 
juridiskajiem pakalpojumiem:
i) klienta pārstāvēšana tiesvedībā tiesās, 
tribunālos vai advokāta pakalpojumi 
valsts iestādēm Direktīvas 77/249/EEK 
nozīmē;

ii) notāru sniegti dokumentu 
apliecināšanas pakalpojumi;
iii) juridiskie pakalpojumi, kurus sniedz 
pilnvaroti pārstāvji, iecelti aizbildņi, vai 
citi juridiski pakalpojumi, kurus sniedz 
attiecīgās dalībvalsts tiesas vai tribunāla 
iecelti pārstāvji;
iv) citi juridiski pakalpojumi, kuru 
sniegšana attiecīgajā dalībvalstī ir saistīta 
ar valsts varas īstenošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 307
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par šķīrējtiesas un samierināšanas 
pakalpojumiem;

b) par šķīrējtiesas un samierināšanas 
pakalpojumiem, kā arī par advokāta 
pakalpojumiem saistībā ar pārstāvību 
tiesā;

Or. fr

Grozījums Nr. 308
Raffaele Baldassarre

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par šķīrējtiesas un samierināšanas 
pakalpojumiem;

b) par šķīrējtiesas un samierināšanas un 
juridiskiem pakalpojumiem

Or. it

Grozījums Nr. 309
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par šķīrējtiesas un samierināšanas 
pakalpojumiem;

b) par šķīrējtiesas un samierināšanas 
pakalpojumiem, juridiskiem 
pakalpojumiem un notāra 
pakalpojumiem;

Or. de
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Grozījums Nr. 310
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par šķīrējtiesas un samierināšanas 
pakalpojumiem;

b) par šķīrējtiesas un samierināšanas 
pakalpojumiem, kā arī par valsts 
amatpersonas, kurai ir jābūt neatkarīgai 
un objektīvai, rīcību;

Or. pl

Grozījums Nr. 311
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) par civilo aizsardzību, aizsardzību 
katastrofu gadījumos un ikdienas 
drošības pasākumiem;

Or. de

Grozījums Nr. 312
Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) saistībā ar juridiskiem 
pakalpojumiem;

Or. it
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Grozījums Nr. 313
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. daļa – bb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) saskaņā ar līgumiem, ar kuriem 
piešķir ES līgumos noteiktās tiesības, 
īpašas vai ekskluzīvas tiesības;

Or. de

Grozījums Nr. 314
Frank Engel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) par finanšu pakalpojumiem saistībā ar 
vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu 
emisiju, pārdošanu, pirkšanu vai nodošanu 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2004/39/EK nozīmē un darbībām, ko veic 
ar Eiropas finanšu stabilitātes instrumenta 
palīdzību;

c) par finanšu pakalpojumiem saistībā ar 
vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu 
emisiju, pārdošanu, pirkšanu vai nodošanu 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2004/39/EK nozīmē, centrālas bankas 
pakalpojumiem un darbībām, ko veic ar 
Eiropas finanšu stabilitātes instrumenta 
palīdzību, vai darījumiem, kurus 
līgumslēdzējas iestādes veic, lai piesaistītu 
naudas līdzekļus vai kapitālu;

Or. en

Grozījums Nr. 315
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) par finanšu pakalpojumiem saistībā ar c) par finanšu pakalpojumiem saistībā ar 
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vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu 
emisiju, pārdošanu, pirkšanu vai nodošanu 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2004/39/EK nozīmē un darbībām, ko veic 
ar Eiropas finanšu stabilitātes instrumenta 
palīdzību;

vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu 
emisiju, pārdošanu, pirkšanu vai nodošanu 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2004/39/EK nozīmē, darbībām, ko veic ar 
Eiropas finanšu stabilitātes instrumenta 
palīdzību, kā arī darījumiem, kurus 
līgumslēdzējas iestādes veic, lai piesaistītu 
naudas līdzekļus vai kapitālu;

Or. de

Grozījums Nr. 316
Barbara Weiler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) par finanšu pakalpojumiem saistībā ar 
vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu 
emisiju, pārdošanu, pirkšanu vai nodošanu 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2004/39/EK nozīmē un darbībām, ko veic 
ar Eiropas finanšu stabilitātes instrumenta 
palīdzību;

c) par finanšu pakalpojumiem saistībā ar 
vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu 
emisiju, pārdošanu, pirkšanu vai nodošanu 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2004/39/EK nozīmē, darījumiem, kurus 
līgumslēdzējas iestādes veic, lai piesaistītu 
naudas līdzekļus vai kapitālu, un
darbībām, ko veic ar Eiropas finanšu 
stabilitātes instrumenta palīdzību;

Or. de

Grozījums Nr. 317
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) par finanšu pakalpojumiem saistībā ar 
vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu 
emisiju, pārdošanu, pirkšanu vai nodošanu 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2004/39/EK nozīmē un darbībām, ko veic 

c) par finanšu pakalpojumiem saistībā ar 
vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu 
emisiju, pārdošanu, pirkšanu vai nodošanu 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2004/39/EK nozīmē,
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ar Eiropas finanšu stabilitātes instrumenta 
palīdzību;

darījumiem, kurus līgumslēdzējas iestādes 
veic, lai piesaistītu naudas līdzekļus vai 
kapitālu, un darbībām, ko veic ar Eiropas 
finanšu stabilitātes instrumenta palīdzību;

Or. de

Pamatojums

Pienākums izsludināt iepirkuma konkursu valsts kredītiem mazina publiskā finansējuma 
procedūru īstenošanas iespējamību un ievērojami palielina to izmaksas. Tādēļ izņēmums, ko 
piemēro finanšu pakalpojumiem, būtu jāpiemēro arī naudas līdzekļu vai kapitāla piesaistei.

Grozījums Nr. 318
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) par finanšu darījumiem, kurus 
līgumslēdzējas iestādes veic, lai piesaistītu 
naudas līdzekļus, vai kuri paredzēti 
kapitālieguldījumam vai līgumu slēgšanas 
finansēšanai;

Or. de

Grozījums Nr. 319
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) saistībā ar darba līgumiem; d) saistībā ar darba līgumiem, tostarp
pagaidu darbinieku norīkošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 320
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) saistībā ar darba līgumiem; d) saistībā ar darba līgumiem un obligātās 
sociālās apdrošināšanas shēmu;

Or. fr

Grozījums Nr. 321
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) saistībā ar civilo aizsardzību, gatavību 
ārkārtas situācijām un reaģēšanu, kā arī 
neatliekamās medicīniskās palīdzības 
pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 322
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) līgumiem par raidlaiku jeb apraides 
laiku, kuru slēgšanas tiesības piešķir 
raidorganizācijām.

f) līgumiem par plašsaziņas pakalpojumu 
pārraidi un izplatīšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 323
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) līgumiem par tādu preču piegādi vai 
tādu pakalpojumu sniegšanu, kuriem 
saskaņā ar tiesību aktiem noteikta fiksēta 
cena un kuru vērtībai publiskā iepirkuma 
procedūrā ipso facto nav nozīmes.

Or. en

Grozījums Nr. 324
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) par šādiem juridiskajiem 
pakalpojumiem:
i) klienta pārstāvēšana tiesvedībā valsts 
tiesās, tribunālos vai advokāta 
pakalpojumi dalībvalstu valsts iestādēm 
Direktīvas 77/249/EEK 1. panta nozīmē;
ii) notāru sniegti dokumentu 
apliecināšanas pakalpojumi;
iii) juridiskie pakalpojumu, kurus sniedz 
pilnvaroti pārstāvji, iecelti aizbildņi, vai 
citi juridiski pakalpojumi, kurus sniedz 
attiecīgās dalībvalsts tiesas vai tribunāla 
iecelti pārstāvji;
iv) citi juridiski pakalpojumi, kuru 
sniegšana attiecīgajā dalībvalstī, pat laiku 
pa laikam, ir saistīta ar valsts varas 
īstenošanu.

Or. en
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Pamatojums

Šis ir kompromisa risinājums, lai atkal nebūtu jānošķir B daļas pakalpojumi. Ar šo grozījumu 
ieviesti vairāki izņēmumi, kuriem šo direktīvu nepiemēro, vienlaikus saglabājot jauno pantu 
par sociālajiem un citiem pakalpojumiem, tādējādi papildinot un paplašinot jau esošo praksi 
un dubultojot robežvērtību.

Grozījums Nr. 325
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva neattiecas uz pakalpojumu 
valsts līgumiem, kuru slēgšanas tiesības 
līgumslēdzēja iestāde piešķir citai 
līgumslēdzējai iestādei vai līgumslēdzēju 
iestāžu apvienībai, ievērojot ekskluzīvās 
tiesības, kas tām ir piešķirtas saskaņā ar 
publicētiem normatīvajiem un 
administratīvajiem aktiem, kuri ir saderīgi 
ar Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 326
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apraide, kas minēta pirmās daļas f) punktā 
ietver visu veidu raidīšanu un izplatīšanu, 
izmantojot jebkāda veida elektroniskos 
tīklus.

Audiovizuālie plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumi, kas minēti pirmās daļas 
f) punktā, ietver visu veidu raidīšanu un 
izplatīšanu, izmantojot jebkāda veida 
elektroniskos tīklus.

Or. en



AM\911613LV.doc 133/190 PE492.861v02-00

LV

Grozījums Nr. 327
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a pants
Pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesības, 

kas piešķirtas, ievērojot ekskluzīvās 
tiesības

Šī direktīva neattiecas uz pakalpojumu 
līgumu slēgšanas tiesībām, ko kādam 
subjektam, kas pats ir līgumslēdzēja 
iestāde 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta 
nozīmē, vai līgumslēdzēju iestāžu 
apvienībai piešķir, pamatojoties uz 
ekskluzīvām tiesībām, kuras tam ir 
saskaņā ar kādu izsludinātu normatīvo 
vai administratīvo aktu, kas ir saderīgs ar 
Līgumu.

Or. en

Pamatojums

Lai Direktīvas tekstā atkārtoti ievietotu pašreiz spēkā esošās Direktīvas 2004/25/EK 
25. pantu. Šis pants ir svarīgs attiecībā uz darbībām, kas saistītas ar vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem, tas izslēdz sabiedrisko pakalpojumu līgumus, kuru 
pamatā ir ekskluzīvas tiesības, kas nostiprinātas saskaņā ar publiskajām tiesībām, 
normatīvajiem vai administratīvajiem noteikumiem, kas ir saderīgi ar Līgumu. Tiesa šo 
noteikumu piemēroja lietā C-360/96.

Grozījums Nr. 328
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
19.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.b pants



PE492.861v02-00 134/190 AM\911613LV.doc

LV

Vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumu sniegšanai piemērojamā 

īpašā kārtība
Šī direktīva neattiecas uz izmēģinātām un 
pārbaudītām dalībvalstu procedūrām, kas 
pamatotas ar lietotāja tiesībām brīvi 
izvēlēties pakalpojuma sniedzējus (t. i., 
vaučeru sistēma, brīvas izvēles modelis, 
trīspusēja sadarbība), kā arī principu, ka 
visiem pakalpojumu sniedzējiem, 
neatkarīgi no to juridiskās formas, kuri 
izpilda tiesību aktos jau paredzētos 
nosacījumus, būtu jāļauj sniegt 
pakalpojumus, ar nosacījumu, ka tiek 
ievēroti vienlīdzīgas attieksmes, 
pārredzamības un diskriminācijas 
aizlieguma vispārējie principi.

Or. en

Grozījums Nr. 329
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
19.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.c pants
Pakalpojumu koncesijas

Neierobežojot 19.a panta piemērošanu, šī 
direktīva neattiecas uz 2. panta 
23.a punktā noteiktajām pakalpojumu 
koncesijām.

Or. en

Grozījums Nr. 330
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. sadaļa – 3. nodaļa – 2. iedaļa – 2. apakšiedaļa – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpašas attiecības (kontrolēti subjekti, 
sadarbība, saistīti uzņēmumi un 
kopuzņēmumi)

Īpaša sadarbība (kontrolēti subjekti, 
sadarbība, saistīti uzņēmumi un 
kopuzņēmumi)

Or. en

Grozījums Nr. 331
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Iespēja izveidot pilnībā publisku 
struktūru, lai pārvaldītu vispārējas 
ekonomiskās nozīmes pakalpojumus vai 
sociālos pakalpojumus, ir publiskā 
sektora privilēģija, un tā ir ietverta 
dalībvalstu ekskluzīvās kompetences 
jomā.

Or. fr

Grozījums Nr. 332
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) līgumslēdzēja iestāde attiecībā uz 
juridisko personu īsteno līdzīgu kontroli, 
kādu tā īsteno attiecībā uz savām 
struktūrvienībām;

a) līgumslēdzēja iestāde attiecībā uz 
juridisko personu īsteno tādu pašu
kontroli, kādu tā īsteno attiecībā uz savām 
struktūrvienībām, t.i., izšķirīgi rīkojas gan 
attiecībā uz saviem stratēģiskajiem 
mērķiem, gan uz kontrolētās juridiskās 
personas svarīgiem lēmumiem. Lai 
noteiktu, vai šāda kontrole pastāv, būs 
iespējams arī ņemt vērā tādus elementus 
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kā pārstāvniecības līmenis 
administratīvajās struktūrās, vadības vai 
uzraudzības līmenis un ar to saistītie 
precizējumi statūtos vai īpašums;

Or. fr

Pamatojums

Precizējums par kritērijiem, kas nosaka "iekšējo" statusu un pamato šādu līgumu izslēgšanu 
no direktīvas piemērošanas jomas. Jēdziens "tāda pati kontrole" nāk no Eiropas Savienības 
Tiesas judikatūras un tas pastiprina piešķīrēja kontroles kritērijus pār kontrolēto struktūru.
Tādas pašas kontroles jēdziens ir arī precizēts ar elementiem, kas ņemti no Regulas 
(EK) Nr. 1370/2007, lai sekmētu tā atpazīstamību.

Grozījums Nr. 333
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) vismaz 90 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošās 
līgumslēdzējas iestādes labā vai citu 
juridisko personu labā, kuras kontrolē 
minētā līgumslēdzēja iestāde;

(b) vismaz 90 % šīs juridiskās personas 
kopējā vidējā apgrozījuma īsteno 
kontrolējošās līgumslēdzējas iestādes labā 
vai citu juridisko personu labā, kuras 
kontrolē minētā līgumslēdzēja iestāde;

Or. fr

Pamatojums

Paskaidrojums par kritērijiem, kas nosaka "iekšējo" statusu: norāde "90 % darbību" 
paskaidro vienu no EST judikatūras terminiem (lielākā daļa darbību), kamēr otrs termins ir 
neprecīzs, tādēļ ir izvirzīts priekšlikums ieviest "90 % kopējā vidējā apgrozījuma" terminu.

Grozījums Nr. 334
Marc Tarabella

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

b) vismaz 90 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošās 
līgumslēdzējas iestādes labā vai citu 
juridisko personu labā, kuras kontrolē 
minētā līgumslēdzēja iestāde;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 335
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vismaz 90 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošās 
līgumslēdzējas iestādes labā vai citu 
juridisko personu labā, kuras kontrolē 
minētā līgumslēdzēja iestāde;

b) vismaz 80 % līgumā paredzēto darbību
šīs juridiskās personas īsteno kontrolējošās 
līgumslēdzējas iestādes labā vai citu 
juridisko personu labā, kuras kontrolē 
minētā līgumslēdzēja iestāde;

Or. en

Grozījums Nr. 336
Barbara Weiler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vismaz 90 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošās līgumslēdzējas 
iestādes labā vai citu juridisko personu 
labā, kuras kontrolē minētā līgumslēdzēja 
iestāde;

b) vismaz 85 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošās līgumslēdzējas 
iestādes labā vai citu juridisko personu 
labā, kuras kontrolē minētā līgumslēdzēja 
iestāde;

Or. de
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Grozījums Nr. 337
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vismaz 90 % šīs juridiskās personas
darbību īsteno kontrolējošās līgumslēdzējas 
iestādes labā vai citu juridisko personu 
labā, kuras kontrolē minētā līgumslēdzēja 
iestāde;

b) juridiskā persona savu darbību īsteno 
kontrolējošās līgumslēdzējas iestādes labā 
vai citu juridisko personu labā, kuras 
kontrolē minētā līgumslēdzēja iestāde;
uzskata, ka juridiskā persona savu
darbību īsteno galvenokārt kontrolējošās 
līgumslēdzējas iestādes labā vai citu 
juridisko personu labā, kuras kontrolē 
minētā līgumslēdzēja iestāde, ja vismaz 
90 % šīs juridiskās personas darbību, 
kuras tā īsteno minēto personu labā, ir 
līguma priekšmets;

Or. de

Pamatojums

Priekšlikumā Tiesas spriedums lietā C-107/98 ir apvienots ar atrunu par „drošības zonu”, ar 
ko tiek pieņemts, kad tiek veikta iekšējā darbība.

Grozījums Nr. 338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vismaz 90 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošās līgumslēdzējas 
iestādes labā vai citu juridisko personu 
labā, kuras kontrolē minētā līgumslēdzēja 
iestāde;

b) vismaz 80 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošās līgumslēdzējas 
iestādes labā vai citu juridisko personu 
labā, kuras kontrolē minētā līgumslēdzēja 
iestāde;

Or. en
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Grozījums Nr. 339
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vismaz 90 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošās 
līgumslēdzējas iestādes labā vai citu 
juridisko personu labā, kuras kontrolē 
minētā līgumslēdzēja iestāde;

b) visas šīs juridiskās personas darbības
īsteno kontrolējošās līgumslēdzējas 
iestādes labā vai citu juridisko personu 
labā, kuras kontrolē minētā līgumslēdzēja 
iestāde;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu konkurenci un garantētu tiesisko noteiktību, maksimāli jāierobežo izņēmums 
attiecībā uz iekšējām darbībām. Pielīdzināts vispārējās direktīvas 11. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 340
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vismaz 90 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošās līgumslēdzējas 
iestādes labā vai citu juridisko personu 
labā, kuras kontrolē minētā līgumslēdzēja 
iestāde;

b) vismaz 80 % šīs juridiskās personas 
darbību, kuras ir līguma priekšmets, īsteno 
kontrolējošās līgumslēdzējas iestādes labā 
vai citu juridisko personu labā, kuras 
kontrolē minētā līgumslēdzēja iestāde;

Or. de

Grozījums Nr. 341
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

b) vismaz 90 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošās līgumslēdzējas 
iestādes labā vai citu juridisko personu 
labā, kuras kontrolē minētā līgumslēdzēja 
iestāde;

b) būtisku daļu šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošās līgumslēdzējas 
iestādes labā vai citu juridisko personu 
labā, kuras kontrolē minētā līgumslēdzēja 
iestāde;

Or. en

Grozījums Nr. 342
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kontrolētajai juridiskajai personai nav 
privātas līdzdalības.

c) kontrolētajā juridiskajā personā nav 
privātas līdzdalības, izņemot tiesību aktos 
noteiktus privātās līdzdalības veidus.

Or. en

Pamatojums

Skaidri ir jānošķir publiskā-publiskā sadarbība un publiskā un privātā partnerība. Tomēr 
dažās dalībvalstīs privātā līdzdalība varētu būt tiesību aktos noteikts pienākums.

Grozījums Nr. 343
Andreas Schwab, Frank Engel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kontrolētajai juridiskajai personai nav 
privātas līdzdalības.

c) kontrolētajai juridiskajai personai nav 
privātas līdzdalības, izņemot gadījumus, 
kad šāda līdzdalība nav paredzēta 
attiecīgo dalībvalstu tiesību aktos.

Or. de
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Pamatojums

Dažās dalībvalstīs vēsturiskās un strukturālas attīstības īpatnību dēļ privāta līdzdalība ir 
paredzēta tiesību aktos. Šie sadarbības veidi ir jāsaglabā arī turpmāk, turklāt katra privātā 
līdzdalība ir jāizslēdz saskaņā ar Tiesas judikatūru.

Grozījums Nr. 344
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kontrolētajai juridiskajai personai nav 
privātas līdzdalības.

c) kontrolētās juridiskās personas privātā 
līdzdalība nepārsniedz 50 % tās 
balsstiesību.

Or. en

Pamatojums

Privātie ieguldītāji tikai tad var ietekmēt vadības lēmumus, ja tiem pieder vairāk par 50 % 
kontrolētās juridiskās personas balsstiesību. Šā grozījuma mērķis ir ļaut veikt tikai 
kapitālieguldījumus, neietekmējot izņēmumu attiecībā uz iekšējo iepirkumu un horizontālo 
sadarbību.

Grozījums Nr. 345
Pablo Arias Echeverría

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) kontrolētās juridiskās personas 
intereses neatšķiras no tai piesaistīto 
valsts iestāžu interesēm;

Or. es

Grozījums Nr. 346
Pablo Arias Echeverría
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Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – 1. daļa – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) kontrolētā juridiskā persona no 
publiskajiem līgumiem ar līgumslēdzējām 
iestādēm negūst nekādus ieguvumus, 
izņemot faktisko izmaksu atlīdzinājumu.

Or. es

Grozījums Nr. 347
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzskata, ka pirmās daļas a) punkta 
nozīmē līgumslēdzēja iestāde attiecībā uz 
juridisko personu īsteno līdzīgu kontroli, 
kādu tā īsteno attiecībā uz savām 
struktūrvienībām, ja tai ir izšķiroša 
ietekme gan attiecībā uz kontrolētās 
juridiskās personas stratēģiskajiem 
mērķiem, gan svarīgiem lēmumiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

1. daļas a) apakšpunkts ir pietiekami precīzs, atkārtojums ir lieks.

Grozījums Nr. 348
Peter Simon

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

Uzskata, ka pirmās daļas a) punkta 
nozīmē līgumslēdzēja iestāde attiecībā uz 
juridisko personu īsteno līdzīgu kontroli, 
kādu tā īsteno attiecībā uz savām 
struktūrvienībām, ja tai ir izšķiroša 
ietekme gan attiecībā uz kontrolētās 
juridiskās personas stratēģiskajiem 
mērķiem, gan svarīgiem lēmumiem.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 349
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzskata, ka pirmās daļas a) punkta nozīmē 
līgumslēdzēja iestāde attiecībā uz juridisko 
personu īsteno līdzīgu kontroli, kādu tā 
īsteno attiecībā uz savām struktūrvienībām, 
ja tai ir izšķiroša ietekme gan attiecībā uz 
kontrolētās juridiskās personas 
stratēģiskajiem mērķiem, gan svarīgiem 
lēmumiem.

Uzskata, ka pirmās daļas a) punkta nozīmē 
līgumslēdzēja iestāde attiecībā uz juridisko 
personu īsteno līdzīgu kontroli, kādu tā 
īsteno attiecībā uz savām struktūrvienībām, 
ja tai ir noteicoša ietekme gan attiecībā uz 
kontrolētās juridiskās personas 
stratēģiskajiem mērķiem, gan svarīgiem 
lēmumiem.

Or. de

Pamatojums

Līgumslēdzējas iestādes kontroles kritērijam attiecībā uz juridisko personu būtu jābūt iespējai 
ietekmēt savas struktūrvienības, kas ir pilnībā pakļautas savu vadības iestāžu uzraudzībai un 
norādēm. Savas struktūrvienības nav patstāvīgas vai ir niecīgā mērā patstāvīgas.

Grozījums Nr. 350
Evelyne Gebhardt

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

Uzskata, ka pirmās daļas a) punkta nozīmē 
līgumslēdzēja iestāde attiecībā uz juridisko 
personu īsteno līdzīgu kontroli, kādu tā 
īsteno attiecībā uz savām struktūrvienībām, 
ja tai ir izšķiroša ietekme gan attiecībā uz 
kontrolētās juridiskās personas 
stratēģiskajiem mērķiem, gan svarīgiem 
lēmumiem.

Uzskata, ka pirmās daļas a) punkta nozīmē 
līgumslēdzēja iestāde attiecībā uz juridisko 
personu īsteno līdzīgu kontroli, kādu tā 
īsteno attiecībā uz savām struktūrvienībām, 
ja tai ir izšķiroša ietekme gan attiecībā uz 
kontrolētās juridiskās personas 
stratēģiskajiem mērķiem, gan svarīgiem 
lēmumiem. Minētie noteikumi attiecīgi ir 
jāpilda tad, ja līgumslēdzēja iestāde 
piešķir publisku līgumu juridiskai 
personai, kuru tā kontrolē kopā ar citām 
līgumslēdzējām iestādēm.

Or. de

Grozījums Nr. 351
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzskata, ka pirmās daļas a) punkta 
nozīmē līgumslēdzēja iestāde attiecībā uz 
juridisko personu īsteno līdzīgu kontroli, 
kādu tā īsteno attiecībā uz savām 
struktūrvienībām, ja tai ir izšķiroša 
ietekme gan attiecībā uz kontrolētās 
juridiskās personas stratēģiskajiem 
mērķiem, gan svarīgiem lēmumiem.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Panta precizējums. Sk. 21. panta 1. punkta a) apakšpunkta grozījumu.

Grozījums Nr. 352
Cristian Silviu Buşoi
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Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktu piemēro arī 
gadījumā, ja kontrolētā struktūra, kas ir 
līgumslēdzēja iestāde, piešķir līgumu 
savai kontrolējošajai struktūrai vai citai 
juridiskai personai, kuru kontrolē tā pati 
līgumslēdzēja iestāde, ar nosacījumu, ka 
juridiskajai personai, kurai piešķir 
publisku līgumu, nav privātas līdzdalības.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Maksimāli jāierobežo izņēmums attiecībā uz iekšējiem iepirkumiem. Šis apgrieztais izņēmums 
attiecībā uz iekšējiem iepirkumiem nevajadzīgi paplašina Tiesas spriedumu Teckal lietā un 
tāpēc tas ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 353
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktu piemēro arī 
gadījumā, ja kontrolētā struktūra, kas ir 
līgumslēdzēja iestāde, piešķir līgumu savai 
kontrolējošajai struktūrai vai citai 
juridiskai personai, kuru kontrolē tā pati 
līgumslēdzēja iestāde, ar nosacījumu, ka 
juridiskajai personai, kurai piešķir publisku 
līgumu, nav privātas līdzdalības.

2. Šā panta 1. punktu piemēro arī 
gadījumā, ja kontrolētā struktūra vai 
struktūras, kas ir līgumslēdzēja iestāde, 
piešķir līgumu savai kontrolējošajai 
struktūrai vai citai juridiskai personai, kuru 
kontrolē tā pati līgumslēdzēja iestāde, ar 
nosacījumu, ka juridiskajai personai, kurai 
piešķir publisku līgumu, nav privātas 
līdzdalības, izņemot tiesību aktos noteiktus 
privātās līdzdalības veidus.

Or. en
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Grozījums Nr. 354
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktu piemēro arī 
gadījumā, ja kontrolētā struktūra, kas ir 
līgumslēdzēja iestāde, piešķir līgumu savai 
kontrolējošajai struktūrai vai citai 
juridiskai personai, kuru kontrolē tā pati 
līgumslēdzēja iestāde, ar nosacījumu, ka 
juridiskajā personā, kurai piešķir publisku 
līgumu, nav privātas līdzdalības.

2. Šā panta 1. punktu piemēro arī 
gadījumā, ja kontrolētā struktūra, kas ir 
līgumslēdzēja iestāde, piešķir līgumu savai 
kontrolējošajai struktūrai vai citai 
juridiskai personai, kuru kontrolē tā pati 
līgumslēdzēja iestāde, ar nosacījumu, ka 
juridiskajā personā, kurai piešķir publisku 
līgumu, privātā līdzdalība nepārsniedz 
59 % tās balsstiesību.

Or. en

Grozījums Nr. 355
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

45. Šā panta 1. punktu piemēro arī 
gadījumā, ja kontrolētā struktūra, kas ir 
līgumslēdzēja iestāde, piešķir līgumu savai 
kontrolējošajai struktūrai vai citai 
juridiskai personai, kuru kontrolē tā pati 
līgumslēdzēja iestāde, ar nosacījumu, ka 
juridiskajai personai, kurai piešķir publisku 
līgumu, nav privātas līdzdalības.

2. Šā panta 1. punktu piemēro arī 
gadījumā, ja kontrolētā struktūra, kas ir 
līgumslēdzēja iestāde, piešķir līgumu savai
kontrolējošajai struktūrai vai
kontrolējošajām struktūrām, vai citai 
juridiskai personai, kuru kontrolē tā pati 
līgumslēdzēja iestāde, ar nosacījumu, ka 
juridiskajai personai, kurai piešķir publisku 
līgumu, nav privātas līdzdalības.

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums attiecas tikai uz redakciju vācu valodā.
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Grozījums Nr. 356
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktu piemēro arī 
gadījumā, ja kontrolētā struktūra, kas ir 
līgumslēdzēja iestāde, piešķir līgumu savai 
kontrolējošajai struktūrai vai citai 
juridiskai personai, kuru kontrolē tā pati 
līgumslēdzēja iestāde, ar nosacījumu, ka 
juridiskajai personai, kurai piešķir publisku 
līgumu, nav privātas līdzdalības.

2. Šā panta 1. punktu piemēro arī 
gadījumā, ja kontrolētā struktūra, kas ir 
līgumslēdzēja iestāde, piešķir līgumu savai 
kontrolējošajai struktūrai vai
kontrolējošajām struktūrām, vai citai 
juridiskai personai, kuru kontrolē tā pati 
līgumslēdzēja iestāde, ar nosacījumu, ka 
juridiskajai personai, kurai piešķir publisku 
līgumu, nav privātas līdzdalības.

Or. de

Grozījums Nr. 357
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

46. Līgumslēdzēja iestāde, kas attiecībā uz 
juridisko personu neīsteno kontroli 
1. punkta nozīmē, tomēr var piešķirt 
tiesības slēgt līgumu, nepiemērojot šo 
direktīvu juridiskai personai, ko tā 
kontrolē kopīgi ar citām līgumslēdzējām 
iestādēm, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

svītrots

a) attiecībā uz juridisko personu 
līgumslēdzējas iestādes kopīgi īsteno 
līdzīgu kontroli, kādu tās īsteno attiecībā 
uz savām struktūrvienībām;
b) vismaz 90 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošo līgumslēdzēju 
iestāžu labā vai citu juridisko personu 
labā, kuras kontrolē tās pašas 
līgumslēdzējas iestādes;
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c) kontrolētajai juridiskajai personai nav 
privātas līdzdalības.
Šā punkta a) apakšpunkta vajadzībām 
uzskata, ka līgumslēdzējas iestādes 
attiecībā uz juridisku personu kopīgi 
īsteno kontroli, ja ir izpildīti šādi 
kumulatīvie nosacījumi:
a) kontrolētās juridiskās personas 
lēmējstruktūru sastāvā ir visu iesaistīto 
līgumslēdzēju iestāžu pārstāvji;
b) minētās līgumslēdzējas iestādes spēj 
kopīgi īstenot izšķirošu ietekmi attiecībā 
uz kontrolētās juridiskās personas 
stratēģiskajiem mērķiem un svarīgiem 
lēmumiem;
c) kontrolētās juridiskās personas 
intereses neatšķiras no tai piesaistīto 
publiskā sektora iestāžu interesēm;
d) kontrolētā juridiskā persona no 
publiskajiem līgumiem ar līgumslēdzējām 
iestādēm negūst nekādus ieguvumus, 
izņemot faktisko izmaksu atlīdzinājumu.

Or. de

Grozījums Nr. 358
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēja iestāde, kas attiecībā uz 
juridisko personu neīsteno kontroli
1. punkta nozīmē, tomēr var piešķirt 
tiesības slēgt līgumu, nepiemērojot šo 
direktīvu juridiskai personai, ko tā kontrolē 
kopīgi ar citām līgumslēdzējām iestādēm, 
ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

Līgumslēdzēja iestāde, kas attiecībā uz 
juridisko personu neīsteno kontroli 
1. punkta nozīmē, tomēr var piešķirt 
tiesības slēgt līgumu, uz kuru neattiecas šī
direktīva, juridiskai personai, ko tā 
kontrolē kopīgi ar citām līgumslēdzējām 
iestādēm, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

Or. en
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Grozījums Nr. 359
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attiecībā uz juridisko personu 
līgumslēdzējas iestādes kopīgi īsteno 
līdzīgu kontroli, kādu tās īsteno attiecībā uz 
savām struktūrvienībām;

(a) līgumslēdzēja iestāde attiecībā uz 
juridisko personu kopīgi īsteno tādu pašu
kontroli, kādu tā īsteno attiecībā uz savām 
struktūrvienībām, t.i., izšķirīgi rīkojas gan 
attiecībā uz saviem stratēģiskajiem 
mērķiem, gan uz kontrolētās juridiskās 
personas svarīgiem lēmumiem. Lai 
noteiktu, vai šāda kontrole pastāv, būs 
iespējams arī ņemt vērā tādus elementus 
kā pārstāvniecības līmenis 
administratīvajās struktūrās, vadības vai 
uzraudzības līmenis un ar to saistītie 
precizējumi statūtos vai īpašums;

Or. fr

Pamatojums

Precizējums par kritērijiem, kas nosaka "iekšējo" statusu un pamato šādu līgumu izslēgšanu 
no direktīvas piemērošanas jomas. Jēdziens "tāda pati kontrole" nāk no Eiropas Savienības 
Tiesas judikatūras un tas pastiprina piešķīrēja kontroles kritērijus pār kontrolēto struktūru.
Tādas pašas kontroles jēdziens ir arī precizēts ar elementiem, kas ņemti no Regulas 
(EK) Nr. 1370/2007, lai sekmētu tā atpazīstamību.

Grozījums Nr. 360
Marc Tarabella

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vismaz 90 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošo līgumslēdzēju 
iestāžu labā vai citu juridisko personu 
labā, kuras kontrolē tās pašas 
līgumslēdzējas iestādes;

svītrots
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Or. fr

Grozījums Nr. 361
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vismaz 90 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošo līgumslēdzēju 
iestāžu labā vai citu juridisko personu labā, 
kuras kontrolē tās pašas līgumslēdzējas 
iestādes;

b) vismaz 80 % līgumā paredzēto darbību 
šīs juridiskās personas īsteno kontrolējošo 
līgumslēdzēju iestāžu labā vai citu 
juridisko personu labā, kuras kontrolē tās 
pašas līgumslēdzējas iestādes;

Or. en

Grozījums Nr. 362
Barbara Weiler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vismaz 90 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošo līgumslēdzēju 
iestāžu labā vai citu juridisko personu labā, 
kuras kontrolē tās pašas līgumslēdzējas 
iestādes;

b) vismaz 85 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošo līgumslēdzēju 
iestāžu labā vai citu juridisko personu labā, 
kuras kontrolē tās pašas līgumslēdzējas 
iestādes;

Or. de

Grozījums Nr. 363
Philippe Juvin

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

(b) vismaz 90 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošo līgumslēdzēju 
iestāžu labā vai citu juridisko personu labā, 
kuras kontrolē tās pašas līgumslēdzējas 
iestādes;

(b) vismaz 90 % šīs juridiskās personas 
kopējā vidējā apgrozījuma īsteno 
kontrolējošās līgumslēdzējas iestādes labā 
vai citu juridisko personu labā, kuras 
kontrolē minētā līgumslēdzēja iestāde;

Or. fr

Pamatojums

Paskaidrojums par kritērijiem, kas nosaka "iekšējo" statusu: norāde "90 % darbību" 
paskaidro vienu no EST judikatūras terminiem (lielākā daļa darbību), kamēr otrs termins ir 
neprecīzs, tādēļ ir izvirzīts priekšlikums ieviest "90 % kopējā vidējā apgrozījuma" terminu.

Grozījums Nr. 364
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vismaz 90 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošo līgumslēdzēju 
iestāžu labā vai citu juridisko personu labā, 
kuras kontrolē tās pašas līgumslēdzējas 
iestādes;

b) juridiskā persona savu darbību 
galvenokārt īsteno kontrolējošo 
līgumslēdzēju iestāžu labā vai citu 
juridisko personu labā, kuras kontrolē 
minētā līgumslēdzēja iestāde; uzskata, ka 
juridiskā persona savu darbību īsteno
galvenokārt kontrolējošās līgumslēdzējas 
iestādes labā vai citu juridisko personu 
labā, kuras kontrolē minētā līgumslēdzēja 
iestāde, ja vismaz 90 % šīs juridiskās 
personas darbību, kuras tā īsteno minēto 
personu labā, ir līguma priekšmets;

Or. de

Pamatojums

Priekšlikumā Tiesas spriedums lietā C-107/98 ir apvienots ar atrunu par „drošības zonu”, ar 
ko tiek pieņemts, kad tiek veikta iekšējā darbība.
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Grozījums Nr. 365
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vismaz 90 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošo līgumslēdzēju 
iestāžu labā vai citu juridisko personu labā, 
kuras kontrolē tās pašas līgumslēdzējas 
iestādes;

b) vismaz 80 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošo līgumslēdzēju 
iestāžu labā vai citu juridisko personu labā, 
kuras kontrolē tās pašas līgumslēdzējas 
iestādes;

Or. en

Grozījums Nr. 366
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vismaz 90 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošo līgumslēdzēju 
iestāžu labā vai citu juridisko personu labā, 
kuras kontrolē tās pašas līgumslēdzējas 
iestādes;

b) visas šīs juridiskās personas darbības
īsteno kontrolējošo līgumslēdzēju iestāžu 
labā vai citu juridisko personu labā, kuras 
kontrolē tās pašas līgumslēdzējas iestādes;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar iepriekšējiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 367
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

b) vismaz 90 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošo līgumslēdzēju 
iestāžu labā vai citu juridisko personu labā, 
kuras kontrolē tās pašas līgumslēdzējas 
iestādes;

b) būtisku daļu šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošo līgumslēdzēju 
iestāžu labā vai citu juridisko personu labā, 
kuras kontrolē tās pašas līgumslēdzējas 
iestādes;

Or. en

Grozījums Nr. 368
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vismaz 90 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošo līgumslēdzēju 
iestāžu labā vai citu juridisko personu labā, 
kuras kontrolē tās pašas līgumslēdzējas 
iestādes;

b) vismaz 80 % šīs juridiskās personas 
darbību, kuras ir līguma priekšmets, īsteno 
kontrolējošo līgumslēdzēju iestāžu labā vai 
citu juridisko personu labā, kuras kontrolē 
tās pašas līgumslēdzējas iestādes;

Or. de

Grozījums Nr. 369
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vismaz 90 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošo līgumslēdzēju 
iestāžu labā vai citu juridisko personu labā, 
kuras kontrolē tās pašas līgumslēdzējas 
iestādes;

b) būtisku daļu šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošo līgumslēdzēju 
iestāžu labā vai citu juridisko personu labā, 
kuras kontrolē tās pašas līgumslēdzējas 
iestādes;

Or. en
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Grozījums Nr. 370
Raffaele Baldassarre

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vismaz 90 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošo līgumslēdzēju 
iestāžu labā vai citu juridisko personu labā, 
kuras kontrolē tās pašas līgumslēdzējas 
iestādes;

b) vismaz 100 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošo līgumslēdzēju 
iestāžu labā vai citu juridisko personu labā, 
kuras kontrolē tās pašas līgumslēdzējas 
iestādes;

Or. it

Grozījums Nr. 371
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kontrolētajai juridiskajai personai nav 
privātas līdzdalības.

c) kontrolētajai juridiskajai personai nav 
privātas līdzdalības, izņemot tiesību aktos 
noteiktus privātās līdzdalības veidus.

Or. en

Grozījums Nr. 372
Andreas Schwab, Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kontrolētajai juridiskajai personai nav 
privātas līdzdalības.

c) kontrolētajai juridiskajai personai nav 
privātas līdzdalības, izņemot gadījumus, 
kad šāda līdzdalība ir paredzēta attiecīgo 
dalībvalstu tiesību aktos.

Or. de
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Pamatojums

Dažās dalībvalstīs vēsturiskās un strukturālas attīstības īpatnību dēļ privāta līdzdalība ir 
paredzēta tiesību aktos. Šie sadarbības veidi ir jāsaglabā arī turpmāk, turklāt katra privātā 
līdzdalība ir jāizslēdz saskaņā ar Tiesas judikatūru.

Grozījums Nr. 373
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kontrolētajai juridiskajai personai nav 
privātas līdzdalības.

c) privātā līdzdalība kontrolētajā 
juridiskajā personā nepārsniedz 50 % tās 
balsstiesību.

Or. en

Pamatojums

Privātie ieguldītāji tikai tad var ietekmēt vadības lēmumus, ja tiem pieder vairāk par 50 % 
kontrolētās juridiskās personas balsstiesību. Šā grozījuma mērķis ir ļaut veikt tikai 
kapitālieguldījumus, neietekmējot izņēmumu attiecībā uz iekšējo iepirkumu un horizontālo 
sadarbību.

Grozījums Nr. 374
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta a) apakšpunkta vajadzībām 
uzskata, ka līgumslēdzējas iestādes 
attiecībā uz juridisku personu kopīgi 
īsteno kontroli, ja ir izpildīti šādi 
kumulatīvie nosacījumi:

svītrots

a) kontrolētās juridiskās personas 
lēmējstruktūru sastāvā ir visu iesaistīto 
līgumslēdzēju iestāžu pārstāvji;
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b) minētās līgumslēdzējas iestādes spēj 
kopīgi īstenot izšķirošu ietekmi attiecībā 
uz kontrolētās juridiskās personas 
stratēģiskajiem mērķiem un svarīgiem 
lēmumiem;
c) kontrolētās juridiskās personas 
intereses neatšķiras no tai piesaistīto 
publiskā sektora iestāžu interesēm;
d) kontrolētā juridiskā persona no 
publiskajiem līgumiem ar līgumslēdzējām 
iestādēm negūst nekādus ieguvumus, 
izņemot faktisko izmaksu atlīdzinājumu.

Or. en

Pamatojums

Šī Tiesas sprieduma pārmērīgi plašā interpretācija ir lieka un nepadara tekstu īsāku un 
precīzāku.

Grozījums Nr. 375
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta a) apakšpunkta vajadzībām 
uzskata, ka līgumslēdzējas iestādes 
attiecībā uz juridisku personu kopīgi 
īsteno kontroli, ja ir izpildīti šādi 
kumulatīvie nosacījumi:

svītrots

a) kontrolētās juridiskās personas 
lēmējstruktūru sastāvā ir visu iesaistīto 
līgumslēdzēju iestāžu pārstāvji;
b) minētās līgumslēdzējas iestādes spēj 
kopīgi īstenot izšķirošu ietekmi attiecībā 
uz kontrolētās juridiskās personas 
stratēģiskajiem mērķiem un svarīgiem 
lēmumiem;
c) kontrolētās juridiskās personas 
intereses neatšķiras no tai piesaistīto 
publiskā sektora iestāžu interesēm;
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d) kontrolētā juridiskā persona no 
publiskajiem līgumiem ar līgumslēdzējām 
iestādēm negūst nekādus ieguvumus, 
izņemot faktisko izmaksu atlīdzinājumu.

Or. de

Grozījums Nr. 376
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kontrolētās juridiskās personas 
lēmējstruktūru sastāvā ir visu iesaistīto 
līgumslēdzēju iestāžu pārstāvji;

a) kontrolētās juridiskās personas 
lēmējstruktūru sastāvā ir iesaistīto 
līgumslēdzēju iestāžu pārstāvji;

Or. de

Grozījums Nr. 377
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kontrolētās juridiskās personas 
intereses neatšķiras no tai piesaistīto 
publiskā sektora iestāžu interesēm;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 378
Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kontrolētās juridiskās personas intereses 
neatšķiras no tai piesaistīto publiskā 
sektora iestāžu interesēm;

c) kontrolētās juridiskās personas intereses 
nav pretrunā tai piesaistīto publiskā 
sektora iestāžu interesēm;

Or. en

Grozījums Nr. 379
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kontrolētās juridiskās personas intereses 
neatšķiras no tai piesaistīto publiskā 
sektora iestāžu interesēm;

c) kontrolētās juridiskās personas intereses 
nav pretrunā tai piesaistīto publiskā 
sektora iestāžu interesēm;

Or. en

Pamatojums

Filiāles bieži tiek dibinātas, lai īstenotu intereses, kas ir plašākas par kontrolējošās struktūras 
interesēm. Tādēļ būtu pietiekami, ja šīs intereses nebūtu pretējas.

Grozījums Nr. 380
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Starp divām vai vairākām 
līgumslēdzējām iestādēm noslēgtu 
vienošanos neuzskata par „būvdarbu, 
piegādes vai pakalpojumu līgumu” šīs 
direktīvas 2. panta 7. punkta nozīmē, ja ir 
ievēroti šādi kumulatīvie nosacījumi:

4. Starp divām vai vairākām 
līgumslēdzējām iestādēm noslēgtu 
vienošanos neuzskata par „būvdarbu, 
piegādes vai pakalpojumu līgumu” šīs 
direktīvas 2. panta 7. punkta nozīmē, un 
tādējādi uz šo vienošanos neattiecas šī 
direktīva, ja ir ievēroti šādi kumulatīvie 
nosacījumi:
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Or. en

Grozījums Nr. 381
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ar līgumu izveido faktisku sadarbību 
starp iesaistītajām līgumslēdzējām 
iestādēm, lai kopīgi īstenotu savus 
sabiedrisko pakalpojumu uzdevumus, un 
šis līgums ir saistīts ar pušu savstarpējām 
tiesībām un pienākumiem;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 382
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ar līgumu izveido faktisku sadarbību 
starp iesaistītajām līgumslēdzējām 
iestādēm, lai kopīgi īstenotu savus 
sabiedrisko pakalpojumu uzdevumus, un 
šis līgums ir saistīts ar pušu savstarpējām 
tiesībām un pienākumiem;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Or. fr

Grozījums Nr. 383
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ar līgumu izveido faktisku sadarbību 
starp iesaistītajām līgumslēdzējām
iestādēm, lai kopīgi īstenotu savus
sabiedrisko pakalpojumu uzdevumus, un 
šis līgums ir saistīts ar pušu savstarpējām 
tiesībām un pienākumiem;

a) partnerības mērķis ir sniegt 
sabiedriskos pakalpojumus, kas piešķirti 
visām iesaistītajām valsts iestādēm, vai 
pildīt speciālus uzdevumus, kas vajadzīgi, 
lai nodrošinātu visām valsts iestādēm 
piešķirto sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 384
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ar līgumu izveido faktisku sadarbību 
starp iesaistītajām līgumslēdzējām 
iestādēm, lai kopīgi īstenotu savus 
sabiedrisko pakalpojumu uzdevumus, un 
šis līgums ir saistīts ar pušu savstarpējām 
tiesībām un pienākumiem;

a) ar līgumu izveido faktisku sadarbību 
starp iesaistītajām līgumslēdzējām 
iestādēm, lai kopīgi īstenotu savus 
sabiedrisko pakalpojumu uzdevumus;

Or. de

Grozījums Nr. 385
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ar līgumu izveido faktisku sadarbību 
starp iesaistītajām līgumslēdzējām 
iestādēm, lai kopīgi īstenotu savus
sabiedrisko pakalpojumu uzdevumus, un 
šis līgums ir saistīts ar pušu savstarpējām 
tiesībām un pienākumiem;

a) ar līgumu izveido faktisku sadarbību 
starp iesaistītajām līgumslēdzējām 
iestādēm, proti, kompetento iestādi, lai 
kopīgi nodrošinātu viena un tā paša
sabiedrisko pakalpojumu uzdevuma izpildi;
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Or. en

Pamatojums

Horizontālas sadarbības definīcijas precizējums.

Grozījums Nr. 386
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ar līgumu izveido faktisku sadarbību 
starp iesaistītajām līgumslēdzējām 
iestādēm, lai kopīgi īstenotu savus 
sabiedrisko pakalpojumu uzdevumus, un 
šis līgums ir saistīts ar pušu savstarpējām 
tiesībām un pienākumiem;

a) ar līgumu izveido faktisku sadarbību 
starp iesaistītajām līgumslēdzējām 
iestādēm, lai kopīgi vai viena otras labā
īstenotu savus sabiedrisko pakalpojumu 
uzdevumus;

Or. de

Grozījums Nr. 387
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šī direktīva neattiecas uz vienošanos, 
kas noslēgta starp vairākām 
līgumslēdzējām iestādēm vai 
līgumslēdzēju iestāžu grupām un saskaņā 
ar dalībvalstu iekšējo organizāciju paredz 
pilnvaru nodošanu starp līgumslēdzējām 
pusēm, lai sniegtu sabiedriskos 
pakalpojumus.
Nevienā no līgumslēdzējām iestādēm nav 
privātas līdzdalības.

Or. fr
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Pamatojums

Skaidra horizontālās sadarbības izslēgšana (21. panta 4. punkts) rada šaubas par pilnvaru 
nodošanas statusu starp publiskā sektora iestādēm ("starpkomunalitāte" Francijas tiesību 
aktos), kam nepiemēro skaidru izņēmumu. Līdz ar to ir ierosināts ieviest jaunu punktu, lai no 
šīs direktīvas piemērošanas jomas izslēgtu pilnvaru nodošanu starp publiskā sektora 
iestādēm.

Grozījums Nr. 388
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) līgumu reglamentē tikai ar sabiedrības 
interesēm saistīti apsvērumi;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 389
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) līgumu reglamentē tikai ar sabiedrības 
interesēm saistīti apsvērumi;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 390
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) līgumu reglamentē tikai ar sabiedrības 
interesēm saistīti apsvērumi;

b) līgumu reglamentē tikai ar sabiedrības 
interesēm saistīti apsvērumi; tas attiecas 
arī uz saistītiem speciāliem 
pakalpojumiem, kas vajadzīgi, lai sniegtu 
ar sabiedrības interesēm saistītus 
pakalpojumus;

Or. de

Pamatojums

Tiesas spriedumā lietā C-480/06 noteikto ierobežojumu attiecībā uz pakalpojumiem, kas 
saistīti ar sabiedrības interesēm, būtu jāpapildina ar speciāliem pakalpojumiem, kurus 
līgumslēdzēja iestāde izmanto, lai nodrošinātu savu dienestu un pārvaldes struktūru darbību, 
kā arī pildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus, un kurus nevar sniegt trešās personas.

Grozījums Nr. 391
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) līgumu reglamentē tikai ar sabiedrības 
interesēm saistīti apsvērumi;

b) līgumu reglamentē tikai ar sabiedrības 
interesēm saistīti apsvērumi, un tas nav 
orientēts uz tirgu;

Or. en

Pamatojums

Pielāgojums ierosinātajiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 392
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) līgumu reglamentē tikai ar sabiedrības 
interesēm saistīti apsvērumi;

b) līgumu reglamentē ar sabiedrības 
interesēm saistīti apsvērumi, ietverot arī 
pakalpojumus un šo pakalpojumu 
sniegšanai vajadzīgos speciālos 
pakalpojumus;

Or. de

Grozījums Nr. 393
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) atvērtajā tirgū iesaistīto līgumslēdzēju 
iestāžu darbības nenodrošina 
apgrozījumu, kas pārsniedz 10 % no visu 
ar līgumu saistīto darbību apgrozījuma;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Daudziem šādiem publisko tiesību subjektu izveidotiem līgumslēdzējiem ir meitasuzņēmumi, 
kas nodrošina plašu pakalpojumu klāstu gan vietējām pašvaldībām, gan saistītām iestādēm 
un citām organizācijām, kurām šos pakalpojumus nenodrošina tirgus.

Grozījums Nr. 394
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) atvērtajā tirgū iesaistīto līgumslēdzēju 
iestāžu darbības nenodrošina 
apgrozījumu, kas pārsniedz 10 % no visu 
ar līgumu saistīto darbību apgrozījuma;

svītrots
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Or. fr

Grozījums Nr. 395
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) atvērtajā tirgū iesaistīto līgumslēdzēju 
iestāžu darbības nenodrošina 
apgrozījumu, kas pārsniedz 10 % no visu 
ar līgumu saistīto darbību apgrozījuma;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 396
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) atvērtajā tirgū iesaistīto līgumslēdzēju
iestāžu darbības nenodrošina apgrozījumu, 
kas pārsniedz 10 % no visu ar līgumu 
saistīto darbību apgrozījuma;

c) atvērtajā tirgū iesaistīto valsts iestāžu 
darbības nenodrošina apgrozījumu, kas 
pārsniedz 20 % no darbībām, kuras ir 
līguma priekšmets;

Or. en

Pamatojums

Šis precizējums vajadzīgs, lai novērstu juridiskus strīdus.

Grozījums Nr. 397
Barbara Weiler

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) atvērtajā tirgū iesaistīto līgumslēdzēju 
iestāžu darbības nenodrošina apgrozījumu, 
kas pārsniedz 10 % no visu ar līgumu 
saistīto darbību apgrozījuma;

c) atvērtajā tirgū iesaistīto līgumslēdzēju 
iestāžu darbības nenodrošina apgrozījumu, 
kas pārsniedz 15 % no visu ar līgumu 
saistīto darbību apgrozījuma;

Or. de

Grozījums Nr. 398
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) atvērtajā tirgū iesaistīto līgumslēdzēju 
iestāžu darbības nenodrošina
apgrozījumu, kas pārsniedz 10 % no visu 
ar līgumu saistīto darbību apgrozījuma;

c) līgumslēdzējas iestādes neiesaistās
atvērtajā tirgū;

Or. en

Pamatojums

Pielāgojums ierosinātajiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 399
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) līgums nav saistīts ar finanšu 
pārskaitījumiem starp iesaistītajām 
līgumslēdzējām iestādēm, izņemot 
pārskaitījumus, kas atbilst faktisko 
izmaksu atlīdzinājumam par būvdarbiem, 
pakalpojumiem vai piegādēm;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 400
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) līgums nav saistīts ar finanšu 
pārskaitījumiem starp iesaistītajām 
līgumslēdzējām iestādēm, izņemot 
pārskaitījumus, kas atbilst faktisko 
izmaksu atlīdzinājumam par būvdarbiem, 
pakalpojumiem vai piegādēm;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 401
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) līgums nav saistīts ar finanšu 
pārskaitījumiem starp iesaistītajām 
līgumslēdzējām iestādēm, izņemot 
pārskaitījumus, kas atbilst faktisko 
izmaksu atlīdzinājumam par būvdarbiem, 
pakalpojumiem vai piegādēm;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 402
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) līgums nav saistīts ar finanšu 
pārskaitījumiem starp iesaistītajām 
līgumslēdzējām iestādēm, izņemot 
pārskaitījumus, kas atbilst faktisko izmaksu 
atlīdzinājumam par būvdarbiem, 
pakalpojumiem vai piegādēm;

d) līgums būtībā nav saistīts ar finanšu 
pārskaitījumiem starp iesaistītajām 
līgumslēdzējām iestādēm, izņemot 
pārskaitījumus, kas atbilst faktisko izmaksu 
atlīdzinājumam par būvdarbiem, 
pakalpojumiem vai piegādēm;

Or. de

Grozījums Nr. 403
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) nevienai no iesaistītajām
līgumslēdzējām iestādēm nav privātas 
līdzdalības.

e) uzdevumu veic tikai attiecīgās valsts 
iestādes bez privātas līdzdalības, izņemot 
līgumslēdzējas iestādes, kuras iesaistītas 
sadarbībā ar publisko tiesību subjektu 
2. panta 4. punkta nozīmē.

Or. en

Grozījums Nr. 404
Andreas Schwab, Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) nevienai no iesaistītajām 
līgumslēdzējām iestādēm nav privātas 
līdzdalības.

e) nevienai no iesaistītajām 
līgumslēdzējām iestādēm nav privātas 
līdzdalības, izņemot gadījumus, kad šāda 
līdzdalība ir paredzēta attiecīgo 
dalībvalstu tiesību aktos.

Or. de
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Pamatojums

Dažās dalībvalstīs vēsturiskās un strukturālas attīstības īpatnību dēļ privāta līdzdalība ir 
paredzēta tiesību aktos. Šie sadarbības veidi ir jāsaglabā arī turpmāk, turklāt katra privātā 
līdzdalība ir jāizslēdz saskaņā ar Tiesas judikatūru.

Grozījums Nr. 405
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) nevienai no iesaistītajām 
līgumslēdzējām iestādēm nav privātas 
līdzdalības.

e) ikvienas kontrolētās juridiskās 
personas privātā līdzdalība nepārsniedz 
50 % tās balsstiesību.

Or. en

Grozījums Nr. 406
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 1.–4. punktā minētās privātās 
līdzdalības neesību pārbauda līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas vai līguma 
slēgšanas laikā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 407
Cristian Silviu Buşoi

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

5. Šā panta 1.–4. punktā minētās privātās 
līdzdalības neesību pārbauda līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas vai līguma 
slēgšanas laikā.

5. Šā panta 1.–4. punktā minētās jebkāda 
veida privātās līdzdalības neesību un visus 
pārējos nosacījumus pārbauda līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas vai līguma 
slēgšanas laikā.

Or. en

Pamatojums

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas laikā būtu jāpārbauda visi nosacījumi.

Grozījums Nr. 408
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1.–4. punktā paredzētos 
izņēmumus nepiemēro, tiklīdz ir sākusies 
privāta līdzdalība, un tādā gadījumā spēkā 
esošie līgumi ir jāpakļauj konkurencei, 
piemērojot parastas iepirkuma procedūras.

Šā panta 1.–4. punktā paredzētos 
izņēmumus nepiemēro, tiklīdz ir sākusies 
privāta līdzdalība, un tādā gadījumā spēkā 
esošie līgumi ir jāpakļauj konkurencei, 
piemērojot parastas iepirkuma procedūras, 
izņemot gadījumus, kad privāta līdzdalība 
ir paredzēta tiesību aktos un/vai privāta 
līdzdalība nebija paredzama sākotnējās 
līguma slēgšanas brīdī.

Or. en

Grozījums Nr. 409
Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1.–4. punktā paredzētos Pēc Direktīvas stāšanās spēkā šā panta 1.–
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izņēmumus nepiemēro, tiklīdz ir sākusies 
privāta līdzdalība, un tādā gadījumā spēkā 
esošie līgumi ir jāpakļauj konkurencei, 
piemērojot parastas iepirkuma procedūras.

4. punktā paredzētos izņēmumus 
nepiemēro, tiklīdz ir sākusies privāta 
līdzdalība, un tādā gadījumā spēkā esošie 
līgumi ir jāpakļauj konkurencei, piemērojot 
parastas iepirkuma procedūras.

Or. de

Grozījums Nr. 410
Pablo Arias Echeverría

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1.–4. punktā paredzētos 
izņēmumus nepiemēro, tiklīdz ir sākusies 
privāta līdzdalība, un tādā gadījumā spēkā 
esošie līgumi ir jāpakļauj konkurencei, 
piemērojot parastas iepirkuma procedūras.

Šā panta 1.–4. punktā paredzētos 
izņēmumus nepiemēro, tiklīdz ir sākusies 
privāta līdzdalība, un tādā gadījumā spēkā 
esošie līgumi ir jāpakļauj konkurencei, 
piemērojot parastas iepirkuma procedūras, 
ja vien juridiskā persona privāto 
līdzdalību, kas to pārveido par saistīto 
uzņēmumu, neiegūst, izmantojot jebkuru 
no procedūrām, kura paredzēta šajā 
direktīvā vai Direktīvās (2004/17/EK un 
2004/18/EK aizstājējas).

Or. es

Grozījums Nr. 411
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1.–4. punktā paredzētos 
izņēmumus nepiemēro, tiklīdz ir sākusies 
privāta līdzdalība, un tādā gadījumā spēkā 
esošie līgumi ir jāpakļauj konkurencei, 
piemērojot parastas iepirkuma procedūras.

Šā panta 1.–4. punktā paredzētos 
izņēmumus nepiemēro, tiklīdz vairs nav 
izpildīti šajos punktos uzskaitītie 
kumulatīvie nosacījumi, un tādā gadījumā 
spēkā esošie līgumi ir jāpakļauj 
konkurencei, piemērojot parastas 
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iepirkuma procedūras.

Or. en

Grozījums Nr. 412
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 5. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr uzdevumu sadale publiskā sektora 
organizācijām ir dalībvalstu iekšējās 
pārvaldes organizācijas jautājums, un to 
neregulē ar iepirkuma tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 413
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā pantā „saistīts uzņēmums” ir 
uzņēmums, kura gada pārskatus 
konsolidē ar līgumslēdzēja gada 
pārskatiem saskaņā ar prasībām Padomes 
Septītajā direktīvā 83/349/EEK.

1. Neskarot 21. panta noteikumus un ja ir 
ievēroti 2. un 4. punktā paredzētie 
nosacījumi, šī direktīva neattiecas uz 
iepirkumiem:

a) ko līgumslēdzējs piešķīris saistītam 
uzņēmumam; vai
b) ko kopuzņēmums, kuru veido vienīgi 
vairāki līgumslēdzēji, lai veiktu darbības 
5.–11. panta nozīmē, piešķīris 
uzņēmumam, kas ir saistīts ar kādu no 
minētajiem līgumslēdzējiem.

Or. fr
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Pamatojums

Visa panta pārkārtošana un precizēšana, lai skaidri norādītu: 1) šā panta priekšmetu 
(noteiktu iepirkumu izslēgšana); 2) saistītā uzņēmuma definīciju (iepriekš sadalīts divos 
punktos — 22.1 un 22.2, kuru saistība nav skaidra); un 3) nosacījumus, kas tiek piemēroti 
šiem izņēmumiem. Panta 1. punktu pārceļ uz 2. punktu (sk. 22. panta 2. punkta grozījumu).

Grozījums Nr. 414
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. un 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā pantā „saistīts uzņēmums” ir 
uzņēmums, kura gada pārskatus konsolidē 
ar līgumslēdzēja gada pārskatiem saskaņā 
ar prasībām Padomes Septītajā direktīvā 
83/349/EEK.

1. Šajā pantā „saistīts uzņēmums” ir:

a) uzņēmums, kura gada pārskatus 
konsolidē ar līgumslēdzēja gada 
pārskatiem saskaņā ar prasībām Padomes 
Septītajā direktīvā 83/349/EEK;
b) uzņēmums:

2. Ja līgumslēdzējiem nepiemēro minēto 
direktīvu, „saistīts uzņēmums” ir 
uzņēmums:
a) pār kuru līgumslēdzējam var būt tieša 
vai netieša dominējoša ietekme šīs 
direktīvas 2. panta 5. punkta un 4. panta 
1. punkta nozīmē;

i) pār kuru līgumslēdzējam var būt tieša vai 
netieša dominējoša ietekme šīs direktīvas 
2. panta 5. punkta un 4. panta 1. punkta 
nozīmē;

b) kam ir dominējoša ietekme pār 
līgumslēdzēju;

ii) kam ir dominējoša ietekme pār 
līgumslēdzēju;

c) kas kopā ar līgumslēdzēju ir pakļauts 
cita uzņēmuma dominējošai ietekmei 
atbilstīgi īpašumtiesībām, finansiālajai 
līdzdalībai vai noteikumiem, kas tam 
piemērojami.

iii) kas kopā ar līgumslēdzēju ir pakļauts 
cita uzņēmuma dominējošai ietekmei 
atbilstīgi īpašumtiesībām, finansiālajai 
līdzdalībai vai noteikumiem, kas tam 
piemērojami.

Or. en



PE492.861v02-00 174/190 AM\911613LV.doc

LV

Grozījums Nr. 415
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja līgumslēdzējiem nepiemēro minēto 
direktīvu, „saistīts uzņēmums” ir 
uzņēmums:

2. Šajā pantā „saistīts uzņēmums” ir:

a) uzņēmums, kura gada pārskatus 
konsolidē ar līgumslēdzēja gada 
pārskatiem saskaņā ar prasībām Padomes 
Septītajā direktīvā 83/349/EEK; vai

b) uzņēmums, kas atbilst vienam no šiem 
nosacījumiem:
i) uzņēmums, pār kuru līgumslēdzējam šīs 
direktīvas 2. panta 5. punkta nozīmē var 
būt tieša vai netieša dominējoša ietekme;
ii) uzņēmums, kam ir dominējoša ietekme 
pār līgumslēdzēju;
iii) uzņēmums, kas kopā ar līgumslēdzēju 
ir pakļauts cita uzņēmuma dominējošai 
ietekmei atbilstīgi īpašumtiesībām, 
finansiālajai līdzdalībai vai noteikumiem, 
kas tam piemērojami;

dominējošas ietekmes jēdziens ir noteikts 
šīs direktīvas 4. panta 1. punktā.

Or. fr

Pamatojums

Visa panta pārkārtošana un precizēšana, lai skaidri norādītu: 1) šā panta priekšmetu 
(noteiktu iepirkumu izslēgšana); 2) saistītā uzņēmuma definīciju (iepriekš sadalīts divos 
punktos — 22.1 un 22.2, kuru saistība nav skaidra); un 3) nosacījumus, kas tiek piemēroti 
šiem izņēmumiem. Atsauce „4. panta 1. punkta nozīmē” precizē jēdzienu, uz ko tā attiecas 
(dominējošo ietekmi, nevis līgumslēdzēju).

Grozījums Nr. 416
Philippe Juvin
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Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pār kuru līgumslēdzējam var būt tieša 
vai netieša dominējoša ietekme šīs 
direktīvas 2. panta 5. punkta un 4. panta 
1. punkta nozīmē;

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Visa panta pārkārtošana un precizēšana, lai skaidri norādītu: 1) šā panta priekšmetu 
(noteiktu iepirkumu izslēgšana); 2) saistītā uzņēmuma definīciju (iepriekš sadalīts divos 
punktos — 22.1 un 22.2, kuru saistība nav skaidra); un 3) nosacījumus, kas tiek piemēroti 
šiem izņēmumiem. Atsauce „4. panta 1. punkta nozīmē” precizē jēdzienu, uz ko tā attiecas 
(dominējošo ietekmi, nevis līgumslēdzēju).

Grozījums Nr. 417
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) kam ir dominējoša ietekme pār 
līgumslēdzēju;

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Visa panta pārkārtošana un precizēšana, lai skaidri norādītu: 1) šā panta priekšmetu 
(noteiktu iepirkumu izslēgšana); 2) saistītā uzņēmuma definīciju (iepriekš sadalīts divos 
punktos — 22.1 un 22.2, kuru saistība nav skaidra); un 3) nosacījumus, kas tiek piemēroti 
šiem izņēmumiem. Atsauce „4. panta 1. punkta nozīmē” precizē jēdzienu, uz ko tā attiecas 
(dominējošo ietekmi, nevis līgumslēdzēju).

Grozījums Nr. 418
Philippe Juvin
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Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) kas kopā ar līgumslēdzēju ir pakļauts 
cita uzņēmuma dominējošai ietekmei 
atbilstīgi īpašumtiesībām, finansiālajai
līdzdalībai vai noteikumiem, kas tam 
piemērojami.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Visa panta pārkārtošana un precizēšana, lai skaidri norādītu: 1) šā panta priekšmetu 
(noteiktu iepirkumu izslēgšana); 2) saistītā uzņēmuma definīciju (iepriekš sadalīts divos 
punktos — 22.1 un 22.2, kuru saistība nav skaidra); un 3) nosacījumus, kas tiek piemēroti 
šiem izņēmumiem. Atsauce „4. panta 1. punkta nozīmē” precizē jēdzienu, uz ko tā attiecas 
(dominējošo ietekmi, nevis līgumslēdzēju).

Grozījums Nr. 419
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot 21. pantu un ja ir ievēroti 
4. punktā paredzētie nosacījumi, šī 
direktīva neattiecas uz līguma slēgšanas 
tiesībām:

svītrots

(a) ko līgumslēdzējs piešķīris saistītam 
uzņēmumam;
(b) ko kopuzņēmums, kuru veido vienīgi 
vairāki līgumslēdzēji, lai veiktu darbības 
5.–11. panta nozīmē, piešķīris 
uzņēmumam, kas ir saistīts ar kādu no 
minētajiem līgumslēdzējiem.

Or. fr
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Pamatojums

Visa panta pārkārtošana un precizēšana, lai skaidri norādītu: 1) šā panta priekšmetu 
(noteiktu iepirkumu izslēgšana); 2) saistītā uzņēmuma definīciju (iepriekš sadalīts divos 
punktos — 22.1 un 22.2, kuru saistība nav skaidra); un 3) nosacījumus, kas tiek piemēroti 
šiem izņēmumiem. Šo punktu iekļauj kā 1. punktu, jo tas attiecas uz šā panta 
mērķi(izņēmums), līdz ar to pantā tam ir jābūt pirmajam.

Grozījums Nr. 420
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ko līgumslēdzējs piešķīris saistītam 
uzņēmumam; vai

a) ko līgumslēdzējs piešķīris saistītam 
uzņēmumam, kura darbība ir 
pakalpojumu, piegāžu vai būvdarbu 
nodrošināšana grupai, kurā tas ietilpst, 
nevis minēto darbību piedāvāšana tirgū;
vai

Or. en

Pamatojums

Precizējums, lai izslēgtu līgumus, kas piešķirti saistītiem uzņēmumiem, lai novērstu 
konkurences kropļošanu par labu šiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 421
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 3. punktu piemēro: 4. Šā panta 1. punktu piemēro:

Or. fr
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Pamatojums

Pielāgots ierosinātajiem šā panta grozījumiem. Pašreizējais 3. punkts precizēšanas un 
vienkāršošanas nolūkā ir pārveidots par 1. punktu, kā arī ir pārveidota atsauce uz 4. punktu.

Grozījums Nr. 422
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 3. punktu piemēro: 4. Šā panta 2. punktu piemēro, ja saistītais 
uzņēmums:

a) pakalpojumu līgumiem, ja vismaz 80 % 
no saistītā uzņēmuma vidējā apgrozījuma 
par pakalpojumiem, kas sniegti 
iepriekšējos trīs gados, radušies no šādu 
pakalpojumu sniegšanas uzņēmumiem, ar 
kuriem tas ir saistīts;

a) pats ir līgumslēdzēja iestāde;

b) piegādes līgumiem, ja vismaz 80 % no 
saistītā uzņēmuma vidējā apgrozījuma par 
piegādēm, kas veiktas iepriekšējos trīs 
gados, radušies no šādām piegādēm 
uzņēmumiem, ar kuriem tas ir saistīts;

b) ir uzņēmums, kura viens no darbības 
veidiem, ja attiecīgais līgumslēdzējs nav 
līgumslēdzēja iestāde, ir kāda no 5.–
11. pantā minētajām darbībām vai to 
apvienojums, un kuras darbojas, 
pamatojoties uz īpašām vai ekskluzīvām 
tiesībām, ko piešķir dalībvalsts 
kompetentā iestāde.

c) būvdarbu līgumiem, ja vismaz 80 % no 
saistītā uzņēmuma vidējā apgrozījuma par 
būvdarbiem, kas veikti iepriekšējos trīs 
gados, radušies no šādu būvdarbu 
veikšanas uzņēmumiem, ar kuriem tas ir 
saistīts.

Or. en

Grozījums Nr. 423
Philippe Juvin
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Direktīvas priekšlikums
22. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pakalpojumu līgumiem, ja vismaz 80 % 
no saistītā uzņēmuma vidējā apgrozījuma 
par pakalpojumiem, kas sniegti 
iepriekšējos trīs gados, radušies no šādu 
pakalpojumu sniegšanas uzņēmumiem, ar 
kuriem tas ir saistīts;

(a) pakalpojumu līgumiem, ja vismaz 80 % 
no saistītā uzņēmuma vidējā apgrozījuma 
iepriekšējos trīs gados, ņemot vērā visus šā 
uzņēmuma sniegtos pakalpojumus, 
radušies no šādu pakalpojumu sniegšanas 
līgumslēdzējam, ar kuru tas ir saistīts, vai 
līgumslēdzējam, kas pats ir pakļauts cita 
uzņēmuma, ar kuru līguma partneris ir 
saistīts, dominējošai ietekmei;

Or. fr

Pamatojums

Uzņēmuma 80 % vidējā apgrozījuma aprēķināšanā ir jāņem vērā visi saistītā uzņēmuma 
sniegtie pakalpojumi (līgumslēdzējam veiktie pakalpojumi un citi pakalpojumi). Nepieciešamā 
saikne starp 80 % no saistītā uzņēmuma apgrozījuma un līgumslēdzēju, kas ir piešķīris 
iepirkuma tiesības saistītajam uzņēmumam, ar kuru līgumslēdzējs ir faktiski saistīts, vai ir 
pakļauts cita uzņēmuma, ar kuru ir saistīts līguma partneris, dominējošai ietekmei.

Grozījums Nr. 424
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pakalpojumu līgumiem, ja vismaz 80 % 
no saistītā uzņēmuma vidējā apgrozījuma
par pakalpojumiem, kas sniegti 
iepriekšējos trīs gados, radušies no šādu 
pakalpojumu sniegšanas uzņēmumiem, ar 
kuriem tas ir saistīts;

a) pakalpojumu līgumiem, ja saistītā 
uzņēmuma apgrozījums par 
pakalpojumiem, kas sniegti iepriekšējos 
trīs gados, radies no šādu pakalpojumu 
sniegšanas uzņēmumiem, ar kuriem tas ir 
saistīts;

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir ierobežot izņēmumu, lai novērstu konkurences kropļojumus par labu 
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saistītiem uzņēmumiem, kas arī aktīvi darbojas tirgū, attiecībā uz darbībām, kuras tie sniedz 
līgumslēdzējai iestādei..

Grozījums Nr. 425
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) piegādes līgumiem, ja vismaz 80 % no 
saistītā uzņēmuma vidējā apgrozījuma par 
piegādēm, kas veiktas iepriekšējos trīs 
gados, radušies no šādām piegādēm 
uzņēmumiem, ar kuriem tas ir saistīts;

(b) piegādes līgumiem, ja vismaz 80 % no 
saistītā uzņēmuma vidējā apgrozījuma 
iepriekšējos trīs gados, ņemot vērā visas šā 
uzņēmuma veiktās piegādes, radušies no 
šādām piegādēm līgumslēdzējam, ar kuru
tas ir saistīts, vai līgumslēdzējam, kas pats 
ir pakļauts cita uzņēmuma, ar kuru 
līguma partneris ir saistīts, dominējošai 
ietekmei;

Or. fr

Pamatojums

Uzņēmuma 80 % vidējā apgrozījuma aprēķināšanā ir jāņem vērā visas saistītā uzņēmuma 
veiktās piegādes (līgumslēdzējam veiktās piegādes un citi pakalpojumi). Nepieciešamā saikne 
starp 80 % no saistītā uzņēmuma apgrozījuma un līgumslēdzēju, kas ir piešķīris iepirkuma 
tiesības saistītajam uzņēmumam, ar kuru līgumslēdzējs ir faktiski saistīts, vai ir pakļauts cita 
uzņēmuma, ar kuru ir saistīts līguma partneris, dominējošai ietekmei.

Grozījums Nr. 426
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) piegādes līgumiem, ja vismaz 80 % no
saistītā uzņēmuma vidējā apgrozījuma par 
piegādēm, kas veiktas iepriekšējos trīs 
gados, radušies no šādām piegādēm 

b) piegādes līgumiem, ja saistītā 
uzņēmuma apgrozījums par piegādēm, kas 
veiktas iepriekšējos trīs gados, radies no 
šādām piegādēm uzņēmumiem, ar kuriem 
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uzņēmumiem, ar kuriem tas ir saistīts; tas ir saistīts;

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir ierobežot izņēmumu, lai novērstu konkurences kropļojumus par labu 
saistītiem uzņēmumiem, kas arī aktīvi darbojas tirgū, attiecībā uz darbībām, kuras tie sniedz 
līgumslēdzējai iestādei.

Grozījums Nr. 427
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) būvdarbu līgumiem, ja vismaz 80 % no 
saistītā uzņēmuma vidējā apgrozījuma par 
būvdarbiem, kas veikti iepriekšējos trīs 
gados, radušies no šādu būvdarbu 
veikšanas uzņēmumiem, ar kuriem tas ir 
saistīts.

(c) būvdarbu līgumiem, ja vismaz 80 % no 
saistītā uzņēmuma vidējā apgrozījuma 
iepriekšējos trīs gados, ņemot vērā visus šā 
uzņēmuma veiktos būvdarbus, radušies no 
šādu būvdarbu veikšanas līgumslēdzējam, 
ar kuru tas ir saistīts, vai līgumslēdzējam, 
kas pats ir pakļauts cita uzņēmuma, ar 
kuru līguma partneris ir saistīts, 
dominējošai ietekmei;

Or. fr

Pamatojums

Uzņēmuma 80 % vidējā apgrozījuma aprēķināšanā ir jāņem vērā visi saistītā uzņēmuma 
veiktie būvdarbi (līgumslēdzējam veiktie būvdarbi un citi būvdarbi). Nepieciešamā saikne 
starp 80 % no saistītā uzņēmuma apgrozījuma un līgumslēdzēju, kas ir piešķīris iepirkuma 
tiesības saistītajam uzņēmumam, ar kuru līgumslēdzējs ir faktiski saistīts, vai ir pakļauts cita 
uzņēmuma, ar kuru ir saistīts līguma partneris, dominējošai ietekmei.

Grozījums Nr. 428
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 4. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) būvdarbu līgumiem, ja vismaz 80 % no
saistītā uzņēmuma vidējā apgrozījuma par 
būvdarbiem, kas veikti iepriekšējos trīs 
gados, radušies no šādu būvdarbu 
veikšanas uzņēmumiem, ar kuriem tas ir 
saistīts.

c) būvdarbu līgumiem, ja saistītā 
uzņēmuma apgrozījums par būvdarbiem, 
kas veikti iepriekšējos trīs gados, radies no 
šādu būvdarbu sniegšanas uzņēmumiem, ar 
kuriem tas ir saistīts.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir ierobežot izņēmumu, lai novērstu konkurences kropļojumus par labu 
saistītiem uzņēmumiem, kas arī aktīvi darbojas tirgū, attiecībā uz darbībām, kuras tie sniedz 
līgumslēdzējai iestādei.

Grozījums Nr. 429
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dati par apgrozījumu par iepriekšējiem 
trīs gadiem nav pieejami saistītā 
uzņēmuma izveides vai darbības 
uzsākšanas dienas dēļ, būs pietiekami, ja 
minētais uzņēmums pierādīs, ka 4. punkta 
a), b) vai c) apakšpunktā minētais 
apgrozījums ir ticams, jo īpaši, izmantojot 
uzņēmējdarbības prognozes.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Atsauce uz uzņēmējdarbības prognozēm un apgrozījuma ticamību ir nekonkrēta, un šo 
izņēmumu varētu izmantot ļaunprātīgi.

Grozījums Nr. 430
Jürgen Creutzmann
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Direktīvas priekšlikums
24. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēji pēc Komisijas vai valsts 
pārraudzības struktūras pieprasījuma
paziņo šādu informāciju saistībā ar 
22. panta 2. un 3. punkta un 23. panta 
piemērošanu:

Līgumslēdzēji Komisijai paziņo šādu 
informāciju saistībā ar 22. panta 2. un 
3. punkta un 23. panta piemērošanu:

Or. en

Grozījums Nr. 431
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva neattiecas uz līgumiem, kas 
paredzēti, lai dotu tiesības veikt kādu no 
5.–11. pantā minētajām darbībām, ja 
dalībvalsts vai līgumslēdzēji, kas saskaņā 
ar 28. pantu ir iesnieguši pieprasījumu, var 
pierādīt, ka dalībvalstī, kurā attiecīgo 
darbību veic, uz to attiecas tieša 
konkurence tirgos, piekļuve kuriem nav 
ierobežota; tāpat direktīva neattiecas uz 
metu konkursiem, ko organizē, lai veiktu 
minētās darbības attiecīgajā ģeogrāfiskajā 
apgabalā. Šāds konkurences vērtējums, ko 
veic atbilstīgi Komisijas rīcībā esošajai 
informācijai un šīs direktīvas nolūkā, 
neskar konkurences tiesību piemērošanu.

1. Šī direktīva neattiecas uz līgumiem, kas 
paredzēti, lai dotu tiesības veikt kādu no 
5.–11. pantā minētajām darbībām, ja 
dalībvalsts vai līgumslēdzēji, kas saskaņā 
ar 28. pantu ir iesnieguši pieprasījumu, var 
pierādīt, ka dalībvalstī, kurā attiecīgo 
darbību veic, vai saistītās konkrētās 
nozarēs vai to daļās uz to attiecas tieša 
konkurence tirgos, piekļuve kuriem nav 
ierobežota; tāpat direktīva neattiecas uz 
metu konkursiem, ko organizē, lai veiktu 
minētās darbības attiecīgajā ģeogrāfiskajā 
apgabalā. Šāds konkurences vērtējums, ko 
veic atbilstīgi Komisijas rīcībā esošajai 
informācijai un šīs direktīvas nolūkā, 
neskar konkurences tiesību piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 432
Raffaele Baldassarre, Lara Comi
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Direktīvas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva neattiecas uz līgumiem, kas 
paredzēti, lai dotu tiesības veikt kādu no 
5.–11. pantā minētajām darbībām, ja 
dalībvalsts vai līgumslēdzēji, kas saskaņā 
ar 28. pantu ir iesnieguši pieprasījumu, var 
pierādīt, ka dalībvalstī, kurā attiecīgo 
darbību veic, uz to attiecas tieša 
konkurence tirgos, piekļuve kuriem nav 
ierobežota; tāpat direktīva neattiecas uz 
metu konkursiem, ko organizē, lai veiktu 
minētās darbības attiecīgajā ģeogrāfiskajā 
apgabalā. Šāds konkurences vērtējums, ko 
veic atbilstīgi Komisijas rīcībā esošajai 
informācijai un šīs direktīvas nolūkā, 
neskar konkurences tiesību piemērošanu.

1. Šī direktīva neattiecas uz līgumiem, kas 
paredzēti, lai dotu tiesības veikt kādu no 
5.–11. pantā minētajām darbībām, ja 
dalībvalsts vai līgumslēdzēji, kas saskaņā 
ar 28. pantu ir iesnieguši pieprasījumu, var 
pierādīt, ka dalībvalstī, kurā attiecīgo 
darbību veic, vai attiecīgās konkrētās 
nozarēs vai segmentos, uz to attiecas tieša 
konkurence tirgos, piekļuve kuriem nav 
ierobežota; tāpat direktīva neattiecas uz 
metu konkursiem, ko organizē, lai veiktu 
minētās darbības attiecīgajā ģeogrāfiskajā 
apgabalā. Šāds konkurences vērtējums, ko 
veic atbilstīgi Komisijas rīcībā esošajai 
informācijai un šīs direktīvas nolūkā, 
neskar konkurences tiesību piemērošanu.

Or. it

Grozījums Nr. 433
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai piemērotu šā panta 1. punktu, 
jautājumu par to, vai kāda darbība ir vai 
nav tieši pakļauta konkurencei, izlemj, 
pamatojoties uz kritērijiem, kas atbilst 
Līguma noteikumiem attiecībā uz 
konkurenci; tie var ietvert attiecīgo preču 
vai pakalpojumu raksturlielumus, 
alternatīvu preču vai pakalpojumu esību, 
cenas un konkrēto preču vai pakalpojumu 
vairāk nekā viena piegādātāja faktisko vai 
iespējamo esību.

2. Lai piemērotu šā panta 1. punktu, 
jautājumu par to, vai kāda darbība ir vai 
nav tieši pakļauta konkurencei, jānosaka 
gan produkta attiecīgais tirgus, gan 
ģeogrāfiskais aspekts. Attiecīgo tirgu 
nosaka, pamatojoties uz kritērijiem, kas 
atbilst Līguma noteikumiem attiecībā uz 
konkurenci; tie var ietvert attiecīgo preču 
vai pakalpojumu raksturlielumus, kas tiek 
uzskatīti par aizstājamiem attiecībā uz 
pieprasījumu vai piedāvājumu, piemēram, 
ciktāl tas ir saistīts ar dažādu transporta 
veidu integrāciju, alternatīvu preču vai 
pakalpojumu esību, cenas un konkrēto 
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preču vai pakalpojumu vairāk nekā viena 
piegādātāja faktisko vai iespējamo esību.

Or. en

Grozījums Nr. 434
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai piemērotu šā panta 1. punktu, 
jautājumu par to, vai kāda darbība ir vai 
nav tieši pakļauta konkurencei, izlemj, 
pamatojoties uz kritērijiem, kas atbilst 
Līguma noteikumiem attiecībā uz 
konkurenci; tie var ietvert attiecīgo preču 
vai pakalpojumu raksturlielumus, 
alternatīvu preču vai pakalpojumu esību, 
cenas un konkrēto preču vai pakalpojumu 
vairāk nekā viena piegādātāja faktisko vai 
iespējamo esību.

2. Lai piemērotu šā panta 1. punktu, 
jautājumu par to, vai kāda darbība ir vai 
nav tieši pakļauta konkurencei, jānosaka 
gan produkta attiecīgais tirgus, gan 
ģeogrāfiskais aspekts. Attiecīgo tirgu 
nosaka, pamatojoties uz kritērijiem, kas 
atbilst Līguma noteikumiem attiecībā uz 
konkurenci; tie var ietvert attiecīgo preču 
vai pakalpojumu raksturlielumus, 
alternatīvu preču vai pakalpojumu esību, 
kas tiek uzskatīti par aizstājamiem 
attiecībā uz pieprasījumu vai 
piedāvājumu, cenas un konkrēto preču vai 
pakalpojumu vairāk nekā viena piegādātāja 
faktisko vai iespējamo esību. Attiecīgais 
ģeogrāfiskais tirgus, uz kuru pamatojoties 
novērtē konkurences esamību, ir 
teritorija, kurā attiecīgie uzņēmumi 
piedalās preču vai pakalpojumu 
piedāvājumā un pieprasījumā, kurā 
konkurences apstākļi ir pietiekami 
līdzvērtīgi un kas atšķiras no blakus 
esošajām teritorijām, jo īpaši tāpēc, ka 
konkurences apstākļi tajās ir ievērojami 
atšķirīgi. Šajā novērtējumā īpaši ņem vērā 
attiecīgo preču un pakalpojumu raksturu 
un īpašības, pastāvošos šķēršļus 
iekļūšanai tirgū vai patērētāju izvēli, kā 
arī būtiskas atšķirības saistībā ar 
uzņēmumu tirgus kvotām vai cenu līmeni 
šajā teritorijā un blakus esošajās
teritorijās.



PE492.861v02-00 186/190 AM\911613LV.doc

LV

Or. it

Grozījums Nr. 435
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzskata, ka piekļuve tirgum saskaņā ar 
1. punktu nav ierobežota, ja attiecīgā 
dalībvalsts ir īstenojusi un piemērojusi 
III pielikumā uzskaitītos Savienības tiesību 
aktus.

3. Uzskata, ka piekļuve tirgum saskaņā ar 
1. punktu nav ierobežota, ja attiecīgā 
dalībvalsts ir īstenojusi un piemērojusi 
III pielikumā uzskaitītos Savienības tiesību 
aktus vai ja dalībvalsts uz attiecīgo tirgu ir 
paplašinājusi minētajā tiesību aktā 
noteiktos principus. Ja, pamatojoties uz 
pirmo daļu, nevar pieņemt, ka attiecīgais 
tirgus ir brīvi pieejams, konkrētā tirgus 
brīva pieejamība jāpierāda de facto un de 
jure.

Or. en

Grozījums Nr. 436
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja dalībvalsts vai — ja to paredz 
attiecīgās dalībvalsts tiesību akti —
līgumslēdzējs uzskata, ka, pamatojoties uz 
kritērijiem, kas izklāstīti 27. panta 2. un 
3. punktā, konkrētā darbība ir tieši pakļauta 
konkurencei tirgos, piekļuve kuriem nav 
ierobežota, tas var iesniegt Komisijai 
pieprasījumu norādīt, ka šo direktīvu 
nepiemēro līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanai vai metu konkursu 
organizēšanai saistībā ar šādas darbības 
veikšanu.

1. Ja dalībvalsts vai — ja to paredz 
attiecīgās dalībvalsts tiesību akti —
līgumslēdzējs uzskata, ka, pamatojoties uz 
kritērijiem, kas izklāstīti 27. panta 2. un 
3. punktā, konkrētā darbība pilnīgi vai 
daļēji, pat tikai attiecībā uz tās atsevišķām 
nozarēm vai daļām, ir tieši pakļauta 
konkurencei tirgos, piekļuve kuriem nav 
ierobežota, tas var iesniegt Komisijai 
pieprasījumu norādīt, ka šo direktīvu 
nepiemēro līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanai vai metu konkursu 
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organizēšanai saistībā ar šādas darbības 
veikšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 437
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja dalībvalsts vai — ja to paredz 
attiecīgās dalībvalsts tiesību akti —
līgumslēdzējs uzskata, ka, pamatojoties uz 
kritērijiem, kas izklāstīti 27. panta 2. un 
3. punktā, konkrētā darbība ir tieši pakļauta 
konkurencei tirgos, piekļuve kuriem nav 
ierobežota, tas var iesniegt Komisijai 
pieprasījumu norādīt, ka šo direktīvu 
nepiemēro līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanai vai metu konkursu 
organizēšanai saistībā ar šādas darbības 
veikšanu.

1. Ja dalībvalsts vai — ja to paredz 
attiecīgās dalībvalsts tiesību akti —
līgumslēdzējs uzskata, ka, pamatojoties uz 
kritērijiem, kas izklāstīti 27. panta 2. un 
3. punktā, konkrētā darbība pilnīgi vai 
daļēji, pat tikai attiecībā uz tās atsevišķām 
nozarēm vai daļām, ir tieši pakļauta 
konkurencei tirgos, piekļuve kuriem nav 
ierobežota, tas var iesniegt Komisijai 
pieprasījumu norādīt, ka šo direktīvu 
nepiemēro līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanai vai metu konkursu 
organizēšanai saistībā ar šādas darbības 
veikšanu vai darbību tās atsevišķā nozarē 
vai daļā.

Or. it

Grozījums Nr. 438
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieprasījumiem pievieno paskaidrotu un 
pamatotu nostāju, ko pieņēmusi neatkarīga 
valsts iestāde, kuras kompetences jomā 
ietilpst attiecīgā darbība. Šādā nostājā 
detalizēti analizē nosacījumus par 

Pieprasījumiem pievieno paskaidrotu un 
pamatotu nostāju, ko pieņēmusi neatkarīga 
valsts iestāde, kuras kompetences jomā 
ietilpst attiecīgā darbība, atsevišķā nozare 
vai tās daļa.
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27. panta 1. punkta iespējamo 
piemērojamību attiecīgajai darbībai 
saskaņā ar minētā panta 2. un 3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 439
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieprasījumiem pievieno paskaidrotu un 
pamatotu nostāju, ko pieņēmusi neatkarīga 
valsts iestāde, kuras kompetences jomā 
ietilpst attiecīgā darbība. Šādā nostājā 
detalizēti analizē nosacījumus par 27. panta 
1. punkta iespējamo piemērojamību 
attiecīgajai darbībai saskaņā ar minētā 
panta 2. un 3. punktu.

Pieprasījumiem pievieno paskaidrotu un 
pamatotu nostāju, ko pieņēmusi neatkarīga 
valsts iestāde, kuras kompetences jomā 
ietilpst attiecīgā darbība vai tās atsevišķa 
nozare vai daļa. Šādā nostājā detalizēti 
analizē nosacījumus par 27. panta 
1. punkta iespējamo piemērojamību 
attiecīgajai darbībai saskaņā ar minētā 
panta 2. un 3. punktu.

Or.

Grozījums Nr. 440
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc pieprasījuma, kas iesniegts saskaņā ar 
šā panta 1. punktu, Komisija var ar 
īstenošanas lēmumu, kas pieņemts šā panta 
4. punktā norādītajos laika posmos, noteikt, 
vai 5.–11. pantā minēto darbību tieši 
ietekmē konkurence, pamatojoties uz 
27. pantā izklāstītajiem kritērijiem. Šos 
īstenošanas lēmumus pieņem saskaņā ar 
100. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.

Pēc pieprasījuma, kas iesniegts saskaņā ar 
šā panta 1. punktu, Komisija var ar 
īstenošanas lēmumu, kas pieņemts šā panta 
4. punktā norādītajos laika posmos, noteikt, 
vai 5.–11. pantā minēto darbību, atsevišķu 
tās nozari vai daļu tieši ietekmē 
konkurence, pamatojoties uz 27. pantā 
izklāstītajiem kritērijiem. Šos īstenošanas 
lēmumus pieņem saskaņā ar 100. panta 
2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.
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Or. en

Grozījums Nr. 441
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc pieprasījuma, kas iesniegts saskaņā ar 
šā panta 1. punktu, Komisija var ar 
īstenošanas lēmumu, kas pieņemts šā panta 
4. punktā norādītajos laika posmos, noteikt, 
vai 5.–11. pantā minēto darbību tieši 
ietekmē konkurence, pamatojoties uz 
27. pantā izklāstītajiem kritērijiem. Šos 
īstenošanas lēmumus pieņem saskaņā ar 
100. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.

Pēc pieprasījuma, kas iesniegts saskaņā ar 
šā panta 1. punktu, Komisija var ar 
īstenošanas lēmumu, kas pieņemts šā panta 
4. punktā norādītajos laika posmos, noteikt, 
vai 5.–11. pantā minēto darbību, atsevišķu 
tās nozari vai daļu tieši ietekmē 
konkurence, pamatojoties uz 27. pantā 
izklāstītajiem kritērijiem. Šos īstenošanas 
lēmumus pieņem saskaņā ar 100. panta 
2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

Or. it

Grozījums Nr. 442
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva vairs neattiecas uz līgumiem, 
kas paredzēti, lai piešķirtu tiesības veikt 
attiecīgo darbību, un metu konkursiem, ko 
organizē šādas darbības veikšanai, jebkurā 
no šādiem gadījumiem:

Šī direktīva vairs neattiecas uz līgumiem, 
kas paredzēti, lai piešķirtu tiesības veikt 
attiecīgo darbību, darboties atsevišķā 
nozarē vai tās daļā, un metu konkursiem, 
ko organizē šādas darbības veikšanai,
darbībai atsevišķā nozarē vai tās daļā 
jebkurā no šādiem gadījumiem:

Or. en
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Grozījums Nr. 443
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva vairs neattiecas uz līgumiem, 
kas paredzēti, lai piešķirtu tiesības veikt 
attiecīgo darbību, un metu konkursiem, ko 
organizē šādas darbības veikšanai, jebkurā 
no šādiem gadījumiem:

Šī direktīva vairs neattiecas uz līgumiem, 
kas paredzēti, lai piešķirtu tiesības veikt 
attiecīgo darbību, darboties atsevišķā 
nozarē vai tās daļā, un metu konkursiem, 
ko organizē šādas darbības veikšanai,
darbībai atsevišķā nozarē vai tās daļā 
jebkurā no šādiem gadījumiem:

Or. it

Grozījums Nr. 444
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja darbībai konkrētā dalībvalstī jau 
piemēro 1., 2. un 3. punktā paredzēto 
procedūru, turpmāki pieprasījumi attiecībā 
uz to pašu darbību tajā pašā dalībvalstī līdz 
tā termiņa beigām, kas sācies attiecībā uz 
pirmo pieprasījumu, nav uzskatāmi par 
jaunām procedūrām un tos izskata saistībā 
ar pirmo pieprasījumu.

4. Ja darbībai, tās atsevišķai nozarei vai 
daļai konkrētā dalībvalstī jau piemēro 1., 
2. un 3. punktā paredzēto procedūru, 
turpmāki pieprasījumi attiecībā uz to pašu 
darbību vai atsevišķu nozari vai daļu tajā 
pašā dalībvalstī līdz tā termiņa beigām, kas 
sācies attiecībā uz pirmo pieprasījumu, nav 
uzskatāmi par jaunām procedūrām un tos 
izskata saistībā ar pirmo pieprasījumu.

Or. it


