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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par iepirkumu, ko īsteno 
subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu 
nozarēs
(COM(2011)0895 – C7-0007/2012– 2011/0439(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0895),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 53. panta 
1. punktu, 62. un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu 
(C7–0007/2012),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā argumentētos atzinumus, kurus Protokola Nr. 2 par subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principa piemērošanu ietvaros iesniedza Zviedrijas Parlaments un 
Apvienotās Karalistes Apakšnams un kuros ir apgalvots, ka tiesību akta projekts neatbilst 
subsidiaritātes principam,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 26. aprīļa 
atzinumu1, 

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2012. gada [datums] atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Starptautiskās 
tirdzniecības komitejas, Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komitejas, Transporta un tūrisma komitejas, Reģionālās 
attīstības komitejas un Juridiskās komitejas atzinumus (A7-0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

                                               
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
2 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.



PR\902023LV.doc 5/75 PE483.470v02-00

LV

Grozījums Nr. 1
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 Tiesas judikatūras aspektus.

(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, lai tādējādi palielinātu 
publiskā sektora izdevumu efektivitāti, 
nodrošinot labāku rezultātu izmaksu un 
ieguvumu ziņā un, jo īpaši, atvieglojot 
mazo un vidējo uzņēmumu piedalīšanos 
publiskajos iepirkumos. Turklāt ir 
nepieciešams vienkāršot Savienības 
tiesību aktus par publisko iepirkumu, jo 
īpaši attiecībā uz metodi, ko izmanto 
ilgtspējas mērķu sasniegšanai, kas būtu 
jāiekļauj publiskā iepirkuma politikā, un
precizēt jēdzienus, lai nodrošinātu lielāku 
tiesisko noteiktību un ietvertu dažus 
saistītās vispāratzītās Eiropas Savienības 



PE483.470v02-00 6/75 PR\902023LV.doc

LV

Tiesas judikatūras aspektus.

Or. fr

Pamatojums

Saistīts ar 54., 70., 76., 77. un 79. pantu. Ir jāuzsver publiskā iepirkuma loma attiecībā uz 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanu, tostarp sociālajiem mērķiem un ilgtspējīgu 
attīstību. Direktīvas vienkāršošanā ir jāņem vērā metodes sociālo mērķu un ilgtspējas 
iekļaušanai publiskā iepirkuma politikā.

Grozījums Nr. 2
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 ilgtspējīgas ražošanas 
procesa jēdziens, lai veicinātu ilgtspējīgu 
attīstību un visā piegādes ķēdē garantētu 
veselības un sabiedrības drošības, kā arī 
sociālo standartu un dalībvalstu un 
Savienības tiesību aktu ievērošanu darba 
jomā. Tādēļ šajā direktīvā precizē to, kādā 
veidā līgumslēdzējiem ir jādod
ieguldījums vides aizsardzībā un 
ilgtspējīgas attīstības veicināšanā un kā tie 
var izmantot viņiem piešķirto rīcības 
brīvību, lai izvēlētos tehniskās 
specifikācijas un līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijus sociāli ilgtspējīga 
publiskā iepirkuma nodrošināšanai, 
vienlaikus nodrošinot saikni ar iepirkuma 
priekšmetu, kā arī iespēju ar līgumiem 
iegūt vislabāko rezultātu par samaksāto 
cenu.

Or. fr



PR\902023LV.doc 7/75 PE483.470v02-00

LV

Pamatojums

Apsvērums grozīts saskaņā ar grozījumu 2. panta 23. punktā. 

Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Tehniskajām specifikācijām, līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem 
un līguma izpildes nosacījumiem ir īpaša 
loma iepirkuma procedūrā, tomēr šo 
specifikāciju un kritēriju būtība ir līdzīga.
Tehniskajās specifikācijās līgumslēdzēji 
nosaka prasības, kuras jāizpilda, lai 
varētu piedalīties iepirkumā. Atbilstība 
tehniskajām specifikācijām ir 
priekšnosacījums, lai varētu uzskatīt par 
kandidātu iepirkuma procedūrā, tāpēc ir 
jāņem vērā tikai tie būvdarbi, piegādes vai 
pakalpojumi, kas atbilst minētajām 
specifikācijām. Savukārt līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji dod 
līgumslēdzējiem iespēju salīdzināt dažādu 
kritēriju kombināciju priekšrocības.
Ikviens piedāvājums ir jāizvērtē atbilstoši 
katram kritērijam, bet nav obligāti 
jānodrošina atbilstība visiem līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem, 
lai uzskatītu par kandidātu iepirkumā.
Visbeidzot līguma izpildes nosacījumi ir 
jāiekļauj līgumā, lai norādītu, kā līgums 
ir izpildāms.

Or. fr

Pamatojums

Apsvērums grozīts saskaņā ar grozījumu 54., 76., 80. pantā.

Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums
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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 jebkādas darbības, kas ir 
pretrunā arī tiesību aktiem darba, vides 
un sabiedrības veselības jomā, var izraisīt 
nopietnus konkurences izkropļojumus un 
Savienības tiesību aktu principu 
pārkāpumus. Tāpēc jāpieprasa ekonomikas 
dalībniekiem iesniegt apliecinājumu, ka 
viņi nav iesaistīti šādās nelikumīgās 
darbībās, un viņi ir jāizslēdz, ja šāds 
apliecinājums izrādās nepatiess.

Or. fr

Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Padome ar 1994. gada 22. decembra 
Lēmumu 94/800/EK par daudzpusējo 
sarunu Urugvajas kārtā (no 1986. gada līdz 
1994. gadam) panākto nolīgumu slēgšanu 
Eiropas Kopienas vārdā jautājumos, kas ir 
tās kompetencē, it sevišķi apstiprināja 
Pasaules Tirdzniecības organizācijas 
Nolīgumu par valsts iepirkumu (turpmāk 
„nolīgums”). Nolīguma mērķis ir izveidot
tiesību un saistību līdzsvarotu daudzpusēju 
regulējumu attiecībā uz publiskiem 
līgumiem, lai panāktu pasaules 
tirdzniecības liberalizāciju un 
paplašināšanos. Saistībā ar līgumiem, uz 
kuriem attiecas šis nolīgums, kā arī citi 
attiecīgi starptautiskie nolīgumi, kas ir 
saistoši Savienībai, līgumslēdzēji minētajos 
nolīgumos paredzētos pienākumus pilda, 
piemērojot šo direktīvu to trešo valstu 

(14) Padome ar 1994. gada 22. decembra 
Lēmumu 94/800/EK par daudzpusējo 
sarunu Urugvajas kārtā (no 1986. gada līdz 
1994. gadam) panākto nolīgumu slēgšanu 
Eiropas Kopienas vārdā jautājumos, kas ir 
tās kompetencē, it sevišķi apstiprināja 
Pasaules Tirdzniecības organizācijas 
Nolīgumu par valsts iepirkumu (turpmāk 
„nolīgums”). Tiesību un saistību 
līdzsvarota daudzpusēja regulējuma 
attiecībā uz publiskiem līgumiem ietvaros
dalībvalstīm jācenšas nodrošināt 
Savienības uzņēmumu un trešo valstu 
uzņēmumu līdztiesību iekšējā tirgū, lai
veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu 
(MVU) integrāciju un stimulētu 
nodarbinātību un inovācijas Savienības 
teritorijā. Saistībā ar līgumiem, uz kuriem 
attiecas šis nolīgums, kā arī citi attiecīgi 
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ekonomikas dalībniekiem, kuras ir šādu 
nolīgumu parakstītājas.

starptautiskie nolīgumi, kas ir saistoši 
Savienībai, līgumslēdzēji minētajos 
nolīgumos paredzētos pienākumus pilda, 
piemērojot šo direktīvu to trešo valstu 
ekonomikas dalībniekiem, kuras ir šādu 
nolīgumu parakstītājas.

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Turklāt Savienībai ir nepieciešams 
efektīvs instruments, lai, no vienas puses, 
veicinātu savstarpības principa 
ievērošanu attiecībā uz trešām valstīm, 
kuras nenodrošina līdztiesīgu piekļuvi 
Eiropas ekonomikas dalībniekiem, jo īpaši 
novērtējot Komisijas īstenoto būtisko 
savstarpību, un, no otras puses, 
nodrošinātu taisnīgu konkurenci un 
godīgas konkurences nosacījumus visā 
pasaulē.

Or. en

Grozījums Nr. 7
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 
piemērojami publiskā sektora iestādēm, 

(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, 
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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.

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 ir jāprecizē, kādos 
gadījumos līgumiem, kas noslēgti starp 
līgumslēdzējiem, nav piemērojami 
noteikumi par publisko iepirkumu.
Minētā precizējuma pamatā jābūt 
attiecīgajā Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūrā noteiktajiem principiem.
Tomēr šo noteikumu piemērošana 
nedrīkst ierobežot publiskā sektora iestāžu 
brīvību pieņemt lēmumus atbilstoši 
veidam, kādā tās nodrošina sabiedriskā 
pakalpojuma uzdevumu izpildi. Noteikumi 
nebūtu jāpiemēro kontrolētām struktūrām 
piešķirtajiem līgumiem vai sadarbībai 
attiecībā līgumslēdzēju iestāžu, kas 
piedalās iepirkuma procedūrā, 
sabiedriskā pakalpojuma uzdevumu 
kopīgu izpildi, ja ir izpildīti šajā direktīvā 
minētie nosacījumi. Šajos nosacījumos jo 
īpaši būtu jāņem vērā sociālā uzņēmuma 
jēdziens, kas definēts Komisijas 
2011. gada 25. oktobra paziņojumā 
„Sociālās uzņēmējdarbības iniciatīva”.
Šajā direktīvā būtu jāparedz, ka publiskā 
sektora sadarbība, kurai ir piemērots šāds 
atbrīvojums, nerada konkurenci privātiem 
ekonomikas dalībniekiem. Līgumslēdzējas 
iestādes dalība līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas procedūrā pretendenta lomā 
nedrīkst radīt konkurences izkropļojumus.

Or. fr

Pamatojums

Apsvērums grozīts saskaņā ar grozījumu 21. pantā.

Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums
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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 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. 
Tomēr Direktīvā 2004/17/EK paredzēto 
minimālo laikposmu, kas piemērojams 
iepirkuma procedūrām, nedrīkst mainīt, 
lai garantētu atbilstīgu iesniegšanas 
termiņu. Turklāt elektroniskie informācijas 
un saziņas līdzekļi, kas ietver atbilstošas 
funkcijas, var dot iespēju līgumslēdzējiem 
novērst, konstatēt un labot kļūdas, kas 
rodas iepirkuma procedūru gaitā.

Or. fr

Grozījums Nr. 9
Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Turklāt nemitīgi tiek izstrādātas jaunas 
elektroniskās iegādes metodes, piemēram, 
elektroniskie katalogi. Tie palīdz palielināt 
konkurenci un racionalizēt publisko 
iepirkumu, it sevišķi ļaujot ietaupīt laiku un 
naudu. Tomēr būtu jāparedz konkrēti 
noteikumi, lai nodrošinātu, ka šāda 
izmantošana atbilst šīs direktīvas 
noteikumiem un vienlīdzīgas attieksmes, 
nediskriminācijas un pārredzamības
principiem. Gadījumos, kad iepirkuma 
procedūra ir atsākta saskaņā ar vispārīgo 
vienošanos vai kad izmanto dinamisko 
iepirkumu sistēmu un ir nodrošinātas 

(31) Turklāt nemitīgi tiek izstrādātas jaunas 
elektroniskās iegādes metodes, piemēram, 
elektroniskie katalogi. Tie palīdz palielināt 
konkurenci un racionalizēt publisko 
iepirkumu, it sevišķi ļaujot ietaupīt laiku un 
naudu. Tomēr būtu jāparedz konkrēti 
noteikumi, lai nodrošinātu, ka šāda 
izmantošana atbilst šīs direktīvas 
noteikumiem un vienlīdzīgas attieksmes, 
nediskriminācijas un pārredzamības 
principiem. Turklāt šādi apstrādātiem 
datiem ir jāatbilst dalībvalsts un 
Savienības tiesību aktiem datu 
aizsardzības jomā. Gadījumos, kad 



PE483.470v02-00 12/75 PR\902023LV.doc

LV

pietiekamas garantijas attiecībā uz 
izsekojamības, vienlīdzīgas attieksmes un 
prognozējamības nodrošināšanu, 
līgumslēdzējiem būtu jāatļauj organizēt 
iepirkuma procedūras attiecībā uz 
konkrētām iegādēm, pamatojoties uz 
iepriekš nosūtītiem elektroniskajiem 
katalogiem. Saskaņā ar elektronisko 
saziņas līdzekļu noteikumu prasībām 
līgumslēdzējiem būtu jāizvairās no 
nepamatotiem ierobežojumiem 
ekonomikas dalībnieku piekļuvei 
iepirkuma procedūrām, kurās piedāvājumi 
jāiesniedz elektronisku katalogu veidā un 
kurās garantē atbilstību nediskriminācijas 
un vienlīdzīgas attieksmes vispārējiem 
principiem.

iepirkuma procedūra ir atsākta saskaņā ar 
vispārīgo vienošanos vai kad izmanto 
dinamisko iepirkumu sistēmu un ir 
nodrošinātas pietiekamas garantijas 
attiecībā uz izsekojamības, vienlīdzīgas 
attieksmes un prognozējamības 
nodrošināšanu, līgumslēdzējiem būtu 
jāatļauj organizēt iepirkuma procedūras 
attiecībā uz konkrētām iegādēm, 
pamatojoties uz iepriekš nosūtītiem 
elektroniskajiem katalogiem. Saskaņā ar 
elektronisko saziņas līdzekļu noteikumu 
prasībām līgumslēdzējiem būtu jāizvairās 
no nepamatotiem ierobežojumiem 
ekonomikas dalībnieku piekļuvei 
iepirkuma procedūrām, kurās piedāvājumi 
jāiesniedz elektronisku katalogu veidā un 
kurās garantē atbilstību nediskriminācijas 
un vienlīdzīgas attieksmes vispārējiem 
principiem.

Or. fr

Pamatojums

48. pants.

Grozījums Nr. 10
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 

(35) Tehniskajām specifikācijām, kuras 
izstrādā iepirkumu rīkotāji, jānodrošina 
ilgtspējas mērķu sasniegšana un
iepirkuma atvērtība konkurencei. Šajā 
nolūkā piedāvājumi, kas atspoguļo 
tehnisko risinājumu daudzveidību, 
jānosaka, balstoties uz darbības 
rezultātiem, kas saistīti ar aprites cikla un 
būvdarbu, piegāžu un pakalpojumu 
sociāli ilgtspējīgas ražošanas procesa 
raksturlielumiem, lai garantētu 
funkcionālu un ilgtspējīgu mērķu 
vienlīdzību un iegūtu pietiekamu 
konkurences līmeni. Tādēļ tehniskās 
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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 termiņos. 

specifikācijas būtu jāizstrādā un jāpiemēro 
saskaņā ar pārredzamības, 
nediskriminēšanas un iespēju vienlīdzības 
principu. Šiem principiem būtu ne tikai 
jāaizsargā pretendentu intereses, bet arī 
efektīva konkurence, uzlabojot izdevumu 
lietderīgumu un atbalstot iepirkumus, kas 
nodrošina labāku izmaksu un ieguvumu 
attiecību. 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. 

Or. fr

Grozījums Nr. 11
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, garantējot, ka
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 un kas 
ietver ar sociāli ilgtspējīgas ražošanas 
procesa kritērijiem saistītus faktorus un 
integrē arī nelabvēlīgā stāvoklī nonākušas 
personas. Tādējādi būtu jānodrošina 
iespēja līgumslēdzējiem kā līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijus 
pieņemt „saimnieciski visizdevīgāko 
piedāvājumu”, ņemot vērā to, ka tajā būtu 
jābūt ietvertiem atbilstīgiem kvalitātes 
standartiem, izmantojot tehniskās 
specifikācijas vai līguma izpildes 
nosacījumus.

Or. fr

Pamatojums

54. un 76. pants.

Grozījums Nr. 12
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 

(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 
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pretendentu sniegto informāciju. pretendentu sniegto informāciju.

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Direktīvas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Ārkārtīgi svarīgi ir pilnībā izmantot 
publiskā iepirkuma potenciālu, lai 
sasniegtu ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķus. Ņemot vērā 
nozīmīgās atšķirības starp atsevišķām 
nozarēm un tirgiem, tomēr nebūtu pareizi 
noteikt vispārējas obligātas prasības 
attiecībā uz iepirkumu vides, sociālajā un 
inovācijas jomā. Savienības likumdevēji 
jau ir noteikuši obligātas iepirkuma 
prasības, lai sasniegtu konkrētus mērķus 
autotransporta līdzekļu jomā (Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
23. aprīļa Direktīva 2009/33/EK par „tīro” 
un energoefektīvo autotransporta līdzekļu 
izmantošanas veicināšanu) un biroja 
iekārtu jomā (Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 15. janvāra Regula 
(EK) Nr. 106/2008 par biroja iekārtu 
energoefektivitātes marķēšanas 
programmu). Turklāt ir panākta būtiska 
virzība aprites cikla izmaksu noteikšanas
kopīgās metodikas izstrādē. Tāpēc šķiet 
pareizi turpināt šādā virzienā, obligātu 
mērķu un rezultātu noteikšanu atkarībā no 
konkrētā politikas virziena un apstākļiem 
attiecīgajā nozarē paredzot nozaru tiesību 
aktos un aprites cikla izmaksu noteikšanā
veicinot Eiropas pieeju pilnveidošanu un 
piemērošanu, lai vēl vairāk stiprinātu 
publisko iepirkumu izmantošanu 
ilgtspējīgas izaugsmes atbalstam.

(45) Ārkārtīgi svarīgi ir pilnībā izmantot 
publiskā iepirkuma potenciālu, lai 
sasniegtu ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķus. Ņemot vērā 
nozīmīgās atšķirības starp atsevišķām 
nozarēm un tirgiem, tomēr nebūtu pareizi 
noteikt vispārējas obligātas prasības 
attiecībā uz iepirkumu vides, sociālajā un 
inovācijas jomā. Savienības likumdevēji 
jau ir noteikuši obligātas iepirkuma 
prasības, lai sasniegtu konkrētus mērķus 
autotransporta līdzekļu jomā (Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
23. aprīļa Direktīva 2009/33/EK par „tīro” 
un energoefektīvo autotransporta līdzekļu 
izmantošanas veicināšanu) un biroja 
iekārtu jomā (Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 15. janvāra Regula 
(EK) Nr. 106/2008 par biroja iekārtu 
energoefektivitātes marķēšanas 
programmu). Turklāt ir panākta būtiska 
virzība kopīgu pieeju izstrādē aprites cikla 
izmaksu un sociāli ilgtspējīgas ražošanas 
procesa jomā. Tāpēc šķiet pareizi turpināt 
šādā virzienā, obligātu mērķu un rezultātu 
noteikšanu atkarībā no konkrētā politikas 
virziena un apstākļiem attiecīgajā nozarē 
paredzot nozaru tiesību aktos un aprites 
cikla izmaksu un sociāli ilgtspējīgas 
ražošanas procesa jomā veicinot Eiropas 
pieeju pilnveidošanu un piemērošanu, lai 
vēl vairāk stiprinātu publisko iepirkumu 
izmantošanu ilgtspējīgas izaugsmes 
atbalstam. Nozares tiesību aktos būtu 
jāiekļauj arī tehniskās specifikācijas un 
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līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritēriji, lai būtu ņemti vērā sociālās un 
vides ilgtspējas ieguvumi, kuru vērtību 
nav iespējams izteikt naudā, veidojot 
saikni ar līguma priekšmetu un ievērojot 
pārredzamības, nediskriminēšanas un 
iespēju vienlīdzības principu.

Or. fr

Pamatojums

Apsvērums grozīts saskaņā ar grozījumu 54. pantā, VIII pielikumā.

Grozījums Nr. 14
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 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 

(46) Minētie nozaru pasākumi būtu
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 
līgumslēdzējiem būtu jānosaka
saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, 
izmantojot aprites ciklu un ilgtspējīgas 
ražošanas procesu, saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 9., 10. un 
11. pantu, kuros ir paredzēti sociālās un 
vides aizsardzības priekšnosacījumi, kas 
jāņem vērā Savienības politiku izstrādē un 
īstenošanā. 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 
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izmantošana būtu jāpadara obligāta. šāda metodika ir izstrādāta, tās 
izmantošana būtu jāpadara obligāta.

Or. fr

Pamatojums

Apsvērums grozīts saskaņā ar grozījumu 2. panta 22. punktā, 54. un 77. pantā.

Grozījums Nr. 15
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 

(47) Turklāt tehniskajās specifikācijās un 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijos līgumslēdzējiem būtu jābūt 
iespējai atsaukties uz aprites cikla
raksturlielumiem un sociāli ilgtspējīgas 
ražošanas procesu, ar nosacījumu, ka šie 
raksturlielumi vai process ir saistīts ar 
līguma priekšmetu. Tehniskās 
specifikācijas un līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritēriji būtu jāinterpretē 
plašā nozīmē. Līdz ar to tehniskajās 
specifikācijās un līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijos var iekļaut atsauci 
uz aprites ciklu un sociāli ilgtspējīgas 
ražošanas procesu, tostarp preču 
ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas 
procesa sociālajiem un vides aspektiem. 
Vēl līgumslēdzējas iestādes var izmantot 
tehniskās specifikācijas un līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijus, 
lai mazinātu kaitīgu sociālo vai vides 
ietekmi vai palielinātu labvēlīgu sociālo 
vai vides ietekmi. Lai iepirkumā labāk 
integrētu sociālos apsvērumus, iepirkumu 
rīkotājiem būtu jāiekļauj tādi
raksturlielumi tehniskajās specifikācijās 
un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijos, kas saistīti ar to personu darba 
apstākļiem, kas tieši piedalās attiecīgajā 
ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas 
procesā. Tie būtu jāpiemēro pakalpojumu 
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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.

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. fr

Grozījums Nr. 16
Direktīvas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Attiecībā uz pakalpojumu līgumiem 
un līgumiem, kas saistīti ar būvdarbu 
projektēšanu, līgumslēdzējiem būtu jābūt 
arī iespējai kā 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 
rezultātā arī piedāvājuma saimniecisko 
vērtību.

(48) Attiecībā uz pakalpojumu līgumiem 
un līgumiem, kas saistīti ar būvdarbu 
projektēšanu, līgumslēdzējiem būtu jābūt 
arī iespējai kā tehniskās specifikācijas un
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 
sociālo ilgtspēju un rezultātā arī tāda
piedāvājuma noteikšanu, kas nodrošinātu 
labāku rezultātu izmaksu un ieguvumu 
ziņā.

Or. fr

Grozījums Nr. 17
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 

(49) Būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu 
piedāvājumi, kas šķiet nepamatoti lēti, 
iespējams, ir pamatoti ar tehniski, 
ekonomiski vai juridiski kļūdainiem 
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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. 

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. 
Piedāvājuma 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, vai, ja pretendents nevar 
sniegt pietiekamu paskaidrojumu 
nesamērīgi zemajai piedāvājuma cenai, 
līgumslēdzējam būtu jābūt tiesībām 
noraidīt piedāvājumu. 

Or. fr

Pamatojums
79. pants.

Grozījums Nr. 18
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 

(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 — īstenot 
bezdarbnieku vai jauniešu apmācības 
pasākumus, panākt atbilstību Starptautiskās 
Darba organizācijas (ILO) galvenajām 
konvencijām, pat ja šīs konvencijas nav 
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konvencijām, pat ja šīs konvencijas nav 
pārņemtas valsts tiesību aktos, un pieņemt 
darbā lielāku skaitu mazaizsargātu personu, 
nekā to prasa valsts tiesību akti.

pārņemtas valsts tiesību aktos, un pieņemt 
darbā lielāku skaitu mazaizsargātu personu, 
nekā to prasa valsts tiesību akti.

Or. fr

Grozījums Nr. 19
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 jomā 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 dalībnieka 
puses, kas var novest pie ekonomikas 
dalībnieka izslēgšanas no dalības publiska 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūrā.

(51) Līguma izpildes laikā ir piemērojami 
spēkā esošie Savienības un valsts tiesību 
akti un noteikumi par nodarbinātības 
nosacījumiem un darba drošību, kā arī 
koplīgumi, kas ir piemērojami teritorijā, 
kur notiek būvdarbu, pakalpojumu un 
apgāžu izpilde vai sniegšana. Minēto
pienākumu 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. fr

Pamatojums

79. pants.



PR\902023LV.doc 21/75 PE483.470v02-00

LV

Grozījums Nr. 20
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) 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 
lietderīgas informācijas pieejamības, it 
sevišķi kad tas piedalās pārrobežu 
iepirkuma procedūrās.

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šī direktīva neskar valsts iestāžu 
tiesības visos līmeņos pieņemt lēmumu 
par to, vai un cik lielā mērā tās pašas 
vēlas pildīt publiskās funkcijas. Valsts 
iestādes var īstenot sabiedrības intereses 
uzdevumus, izmantojot pašu resursus, un 
tām nav pienākuma piesaistīt ekonomikas 
dalībniekus no ārpuses. Tās var īstenot tos 
sadarbībā ar citām valsts iestādēm.

Or. en
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Grozījums Nr. 22
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 ražošana
un ražošanas vieta, 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. 23
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 22.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22a) „aprites cikla raksturlielumi” ir 
elementi, kas saistīti ar jebkuru preces vai 
būvdarbu aprites cikla vai pakalpojumu 
sniegšanas daļu saskaņā ar šī panta 
22. punktu. Aprites cikla raksturlielumi 
var būt neredzami raksturlielumi, kas 
iestrādāti precē tās ražošanas vai citu 
preces aprites cikla neizmantošanas 
posmu izdarītās izvēles rezultātā, pat ja šie 
raksturlielumi nav pamanāmi galīgās 
preces vai pakalpojuma fiziskajos 
raksturlielumos vai funkcionālajās 
īpašībās;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 22.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22b) „sociāli ilgtspējīgs ražošanas 
process” ir ražošanas process, kurā 
būvdarbu, pakalpojumu un piegāžu 
nodrošināšana atbilst veselības un 
drošības, sociālajiem un darba tiesību 
aktiem, noteikumiem un standartiem, jo 
īpaši attiecībā uz vienlīdzīgas attieksmes 
principu darbavietā. Vienlīdzīgas 
attieksmes princips darbavietā nozīmē 
atbilstību piemērojamajiem 
nodarbinātības noteikumiem, tostarp 
Savienības un dalībvalstu tiesību aktos un 
koplīgumos, kuri piemērojami vietās, kur 
notiek būvdarbu, pakalpojumu un piegāžu 
izpilde, noteiktajām tiesībām, 
noteikumiem un standartiem veselības un 
drošības, sociālo un darba tiesību jomā;

Or. enGrozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Atbrīvojums no šīs direktīvas 

piemērošanas attiecībā uz tirdzniecības 
stratēģijas aizsardzību

Ja pastāv iespēja, ka iepirkuma 
procedūras laikā var tikt atklāta 
tirdzniecības stratēģija, nodarot 
kaitējumu, jo tiktu piesaistīta konkurentu 
uzmanība, līgumslēdzēja iestāde var 
vērsties pie 93. pantā minētās kontroles 
struktūras, lai panāktu atbrīvojumu no šīs 
direktīvas piemērošanas. 
Ņemot vērā pirmo daļu, attiecīgā 
līgumslēdzēja iestāde iesniedz atbilstīgi 
pamatotu pieprasījumu 93. pantā 
minētajai kontroles struktūrai saskaņā ar 
93. panta 3. punkta 1. daļas 
ba) apakšpunktu. 
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Ja kontroles struktūra atļauj minēto 
atbrīvojumu saskaņā ar pirmo daļu, šo 
direktīvu nepiemēro attiecīgajai 
iepirkuma procedūrai. 

Or. fr

Grozījums Nr. 26
Direktīvas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
Būtiska savstarpība 

Nolīguma par valsts iepirkumu1

praktiskās īstenošanas pamatā Savienības 
publiskā iepirkuma regulējuma ietvaros ir 
būtiskas savstarpības principa pareizas 
piemērošanas iepriekšējs novērtējums 
tirgū, kas tiek atvērts starp Eiropas 
Savienību un trešo valstu parakstītājām 
pusēm. Šādu būtiskās savstarpības 
novērtējumu piemēro arī trešām valstīm, 
kas nav pievienojušās Nolīgumam par 
valsts iepirkumu un kurām ir pieejams 
Eiropas valsts iepirkuma tirgus.
_______________
1 OV L 336, 23.12.1994.

Or. en

Grozījums Nr. 27
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 

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

Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2004/39/EK nozīmē un 
darbībām, ko veic ar Eiropas finanšu 
stabilitātes instrumenta palīdzību, jo īpaši 
līgumslēdzēju iestāžu darījumiem naudas 
vai kapitāla piesaistīšanai, un centrālo 
banku sniegtajiem pakalpojumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 28
Direktīvas priekšlikums
21. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publiskā sektora iestāžu attiecības Līgumslēdzēju iestāžu sadarbība

Or. fr

Grozījums Nr. 29
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) galveno daļu šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošās līgumslēdzējas 
iestādes labā vai citu juridisko personu 
labā, kuras kontrolē minētā līgumslēdzēja 
iestāde;

Or. fr

Grozījums Nr. 30
Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – 1. daļa - c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kontrolētajai juridiskajai personai nav c) kontrolētajai juridiskajai personai nav 
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privātas līdzdalības. privātas līdzdalības, izņemot kontroles 
līgumslēdzējas iestādes vai juridiskas 
personas privāto līdzdalību kā publisko 
tiesību subjektu un saskaņā ar sociālā 
uzņēmuma jēdzienu.

Or. fr

Grozījums Nr. 31
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 citai 
juridiskai personai, kuru kontrolē tā pati 
līgumslēdzēja iestāde, ar nosacījumu, ka 
juridiskajai personai, kurai piešķir publisku 
līgumu, nav privātas līdzdalības, izņemot 
kontroles līgumslēdzējas iestādes vai 
juridiskas personas privāto līdzdalību, 
kuru kontrolē tā pati līgumslēdzēja iestāde 
kā publisko tiesību subjektu, un saskaņā 
ar sociālā uzņēmuma jēdzienu.

Or. fr

Grozījums Nr. 32
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) galveno daļu šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošo līgumslēdzēju 
iestāžu labā vai citu juridisko personu labā, 
kuras kontrolē tās pašas līgumslēdzējas 
iestādes;

Or. fr
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Grozījums Nr. 33
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 kontroles 
līgumslēdzējas iestādes vai juridiskas 
personas privāto līdzdalību kā publisko 
tiesību subjektu un saskaņā ar sociālā 
uzņēmuma jēdzienu.

Or. fr

Grozījums Nr. 34
Direktīvas priekšlikums
21. pants – 4. punkts

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, ja ir 
ievēroti šādi kumulatīvie nosacījumi:

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 sadarbību starp 
iesaistītajām līgumslēdzējām iestādēm, 
kuras mērķis ir nodrošināt kopīga 
sabiedrisko pakalpojumu uzdevuma 
īstenošanu vai līdzekļu apvienošanu to 
atsevišķo uzdevumu īstenošanai;

b) līgumu reglamentē tikai ar sabiedrības 
interesēm saistīti apsvērumi;

b) līgumā neparedz un neprognozē tādu 
iepirkuma procedūru, kas laika gaitā 
varētu būt nepieciešama a) apakšpunktā 
paredzētā sabiedrisko pakalpojumu 
uzdevuma īstenošanai;

c) atvērtajā tirgū iesaistīto līgumslēdzēju 
iestāžu darbības nenodrošina 
apgrozījumu, kas pārsniedz 10 % no visu 

c) līgumu drīkst noslēgt tikai valsts 
iestādes bez privātpersonas līdzdalības, 
izņemot tādu līgumslēdzēju iestāžu privāto 
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ar līgumu saistīto darbību apgrozījuma; līdzdalību, kuras piedalās sadarbībā kā 
publisko tiesību subjekts un kuras 
attiecīgā dalībvalsts ir pilnvarojusi, lai 
īstenotu sabiedrisko pakalpojumu 
uzdevumu, saskaņā ar sociālā uzņēmuma 
jēdzienu.

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

e) nevienai no iesaistītajām 
līgumslēdzējām iestādēm nav privātas 
līdzdalības.

Or. fr

Grozījums Nr. 35
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, ja tā ir tādu līgumslēdzēju 
iestāžu privātā līdzdalība, kuras piedalās 
kā publisko tiesību subjekts, pildot 
dalībvalsts noteikto sabiedrisko 
pakalpojumu uzdevumu un tādējādi 
ņemot vērā tikai vispārējas intereses vai 
sociālās lietderības apsvērumus, 
necenšoties sasniegt citāda veida mērķus, 
saskaņā ar sociālā uzņēmuma jēdzienu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 36
Direktīvas priekšlikums
30. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ekonomikas dalībnieku grupas var 
iesniegt piedāvājumus vai pieteikties kā 
kandidāti. Līgumslēdzēji neparedz īpašus 
nosacījumus attiecībā uz šādu grupu dalību 
iepirkuma procedūrās, ja šādi nosacījumi 
netiek piemēroti atsevišķiem kandidātiem. 
Līgumslēdzēji nepieprasa, ka piedāvājuma 
vai dalības pieteikuma iesniegšanas nolūkā 
šādām grupām jābūt īpašai juridiskajai 
formai. 

2. Ekonomikas dalībnieku grupas var 
iesniegt piedāvājumus vai pieteikties kā 
kandidāti. Ekonomikas dalībnieku, jo 
īpaši mazo un vidējo uzņēmumu (MVU), 
grupas var veidot kā uzņēmumu 
konsorciju. Līgumslēdzēji neparedz īpašus 
nosacījumus attiecībā uz šādu grupu dalību 
iepirkuma procedūrās, ja šādi nosacījumi 
netiek piemēroti atsevišķiem kandidātiem. 
Līgumslēdzēji nepieprasa, ka piedāvājuma 
vai dalības pieteikuma iesniegšanas nolūkā 
šādām grupām jābūt īpašai juridiskajai 
formai. 

Or. en

Grozījums Nr. 37
Direktīvas priekšlikums
30. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēji dod ekonomisko dalībnieku 
grupai iespēju izpildīt visas tehniskās, 
juridiskās un finanšu prasības kā vienai 
struktūrai, kurā apvienoti grupas 
komponentu individuālie raksturlielumi.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Direktīvas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tālrunis 6. punktā aprakstītajos svītrots
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gadījumos un apstākļos;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Direktīvas priekšlikums
33. pants – 6. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 40
Direktīvas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 41
Direktīvas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šā panta vajadzībām „kopēja
ieinteresētība” ir kopēja saimnieciska
interese vai ģimenes saites ar kandidātiem 
vai pretendentiem, ietverot pretrunīgu 
profesionālo ieinteresētību.

Or. en

Grozījums Nr. 42

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Piedāvājumu saņemšanas minimālais 
termiņš ir 52 dienas no dienas, kad ir 
nosūtīts paziņojums par līgumu. 

Or. fr

Grozījums Nr. 43
Direktīvas priekšlikums
40. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumu piešķir, balstoties tikai uz 
saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma 
kritēriju saskaņā ar 67. panta 1. punktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja līgumslēdzēji ir publicējuši periodisku 
informatīvu paziņojumu, ko neizmanto 
iepirkuma izsludināšanai, piedāvājumu 
saņemšanas minimālo termiņu, kā noteikts 
šā panta 1. punkta otrajā daļā, var saīsināt 
līdz 20 dienām, ja ir izpildīti abi šie 
nosacījumi: 

2. Ja līgumslēdzēji ir publicējuši periodisku 
informatīvu paziņojumu, ko neizmanto 
iepirkuma izsludināšanai, piedāvājumu 
saņemšanas minimālo termiņu, kā noteikts 
šā panta 1. punkta otrajā daļā, var saīsināt 
līdz 36 dienām, ja ir izpildīti abi šie 
nosacījumi: 

Or. fr

Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) to publicēšanai nosūta laikposmā no 
45 dienām līdz 12 mēnešiem pirms dienas, 
kad nosūtīts paziņojums par līgumu.

b) to publicēšanai nosūta laikposmā no 
52 dienām līdz 12 mēnešiem pirms dienas, 
kad nosūtīts paziņojums par līgumu. 

Or. fr

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja ārkārtas steidzamības dēļ, ko 
līgumslēdzēji atbilstīgi pamato, 1. punkta 
2. apakšpunktā noteiktie termiņi nav 
praktiski piemērojami, tie var noteikt 
termiņu, kurš nav mazāks par 20 dienām
no dienas, kad ir nosūtīts paziņojums par 
līgumu. 

3. Ja ārkārtas steidzamības dēļ, ko 
līgumslēdzēji atbilstīgi pamato, 1. punkta 
2. apakšpunktā noteiktie termiņi nav 
praktiski piemērojami, tie var noteikt 
termiņu, kurš nav mazāks par 22 dienām
no dienas, kad ir nosūtīts paziņojums par 
līgumu.
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Or. fr

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Šā panta 1. punkta otrajā daļā noteikto 
piedāvājumu saņemšanas termiņu 
līgumslēdzējs var samazināt par 7 dienām, 
ja tas pieņem piedāvājumus, kas iesniegti 
elektroniski saskaņā ar 33. panta 3., 4. un 
5. punktu.

Or. fr

Grozījums Nr. 48

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalības pieteikuma saņemšanas minimālais 
termiņš parasti ir 37 dienas no dienas, kad 
ir nosūtīts paziņojums par līgumu vai 
uzaicinājums apstiprināt ieinteresētību, un 
šis termiņš nekādā gadījumā nedrīkst būt 
mazāks par 22 dienām. 

Or. fr

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 2. punkts – 2. un 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piedāvājumu saņemšanas termiņu var 
noteikt, līgumslēdzējam un atlasītajiem 

Piedāvājumu saņemšanas termiņu var 
noteikt, līgumslēdzējam un atlasītajiem 
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kandidātiem savstarpēji vienojoties, ja 
visiem kandidātiem piedāvājumu 
sagatavošanai un iesniegšanai ir atvēlēts 
vienāds laiks. Ja nav iespējams vienoties 
par piedāvājumu saņemšanas termiņu, 
līgumslēdzējs nosaka termiņu, kas vienmēr 
ir vismaz 10 dienas no dienas, kurā 
nosūtīts uzaicinājums iesniegt 
piedāvājumu.

kandidātiem savstarpēji vienojoties, ja 
visiem kandidātiem piedāvājumu 
sagatavošanai un iesniegšanai ir atvēlēts 
vienāds laiks. Ja nav iespējams vienoties 
par piedāvājumu saņemšanas termiņu, 
līgumslēdzējs nosaka termiņu, kas vienmēr 
ir vismaz 24 dienas no dienas, kurā 
nosūtīts uzaicinājums iesniegt 
piedāvājumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 50

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalības pieteikuma saņemšanas minimālais 
termiņš parasti ir 37 dienas no dienas, kad 
ir nosūtīts paziņojums par līgumu vai — ja 
periodisku informatīvu paziņojumu 
izmanto kā uzaicinājumu piedalīties 
iepirkuma procedūrā — uzaicinājums 
apstiprināt ieinteresētību, un šis termiņš 
nekādā gadījumā nedrīkst būt mazāks par 
22 dienām.

Or. fr

Grozījums Nr. 51

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piedāvājumu saņemšanas termiņu var 
noteikt, līgumslēdzējam un atlasītajiem 
kandidātiem savstarpēji vienojoties, ja 
visiem kandidātiem piedāvājumu 
sagatavošanai un iesniegšanai ir atvēlēts 
vienāds laiks. Ja nav iespējams vienoties 

Piedāvājumu saņemšanas termiņu var 
noteikt, līgumslēdzējam un atlasītajiem 
kandidātiem savstarpēji vienojoties, ja 
visiem kandidātiem piedāvājumu 
sagatavošanai un iesniegšanai ir atvēlēts 
vienāds laiks. Ja nav iespējams vienoties 
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par piedāvājumu saņemšanas termiņu, 
līgumslēdzējs nosaka termiņu, kas vienmēr 
ir vismaz 10 dienas no dienas, kurā 
nosūtīts uzaicinājums iesniegt 
piedāvājumu.

par piedāvājumu saņemšanas termiņu, 
līgumslēdzējs nosaka termiņu, kas vienmēr 
ir vismaz 24 dienas no dienas, kurā 
nosūtīts uzaicinājums iesniegt 
piedāvājumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 52
Direktīvas priekšlikums
43. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 53

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Vispārīgās vienošanās termiņš nepārsniedz 
četrus gadus, izņemot atbilstīgi pamatotus 
gadījumus, it sevišķi kādā no tālāk 
minētajiem gadījumiem:
a) vispārīgās vienošanās izpildei ir 
nepieciešams ieguldījums:
i) kas atmaksājams vairāk nekā četru 
gadu laikā;
ii) kas saistīts ar personāla apmācību vai 
zināšanu saglabāšanu;
iii) inovāciju, izpētes vai izstrādes jomā; 
b) vispārīgā vienošanās ir saistīta ar 



PE483.470v02-00 36/75 PR\902023LV.doc

LV

drošuma vai drošības aspektiem;
c) vispārīgās vienošanās izpildes 
priekšmetam vai īstenošanas termiņam 
jābūt vairāk kā četri gadi.

Or. fr

Grozījums Nr. 54
Direktīvas priekšlikums
47. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Elektroniskās izsoles pamatā var būt 
kāds no šādiem kritērijiem:

3. Elektroniskās izsoles pamatā var būt 
cenas un/vai specifikācijā norādīto 
piedāvājumu elementu jaunās vērtības.

a) tikai cenas, ja tiesības slēgt līgumu 
piešķir piedāvājumam, kas piedāvā 
viszemākās izmaksas;
b) cenas un/vai specifikācijā norādīto 
piedāvājumu elementu jaunās vērtības, ja 
tiesības slēgt līgumu piešķir saimnieciski 
visizdevīgākajam piedāvājumam.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Direktīvas priekšlikums
47. pants – 5. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pirms rīko elektronisko izsoli, 
līgumslēdzēji pilnībā paveic piedāvājumu 
sākotnējo novērtēšanu atbilstīgi līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijam 
vai kritērijiem un atbilstīgi šo kritēriju 
noteiktajam svērumam.

5. Pirms rīko elektronisko izsoli, 
līgumslēdzēji pilnībā paveic piedāvājumu 
sākotnējo novērtēšanu atbilstīgi līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem 
un atbilstīgi šo kritēriju noteiktajam 
svērumam.

Or. en
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Grozījums Nr. 56
Direktīvas priekšlikums
54. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Tehniskās specifikācijas izklāsta iepirkuma 
procedūras dokumentos. Tehniskajās 
specifikācijās nosaka būvdarbu, 
pakalpojuma vai piegādes raksturlielumus, 
lai sasniegtu gan līgumslēdzēja 
izmantošanas, gan ilgtspējas mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Direktīvas priekšlikums
54. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šie raksturlielumi arī attiecas uz pieprasīto 
būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu īpašu 
ražošanas vai sniegšanas procesu vai 
jebkuru citu to aprites cikla un sociāli 
ilgtspējīgas ražošanas procesa posmu, kā 
minēts 2. panta 22., 22.a un 22.b punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Direktīvas priekšlikums
54. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

sabiedrībai vai līgumslēdzēja 
personālam — minētās tehniskās 
specifikācijas, izņemot atbilstīgi pamatotus 
gadījumus, sagatavo tā, lai ņemtu vērā 
kritērijus par pieejamību cilvēkiem ar 

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

sabiedrībai vai līgumslēdzēja 
personālam — minētās tehniskās 
specifikācijas, izņemot atbilstīgi pamatotus 
gadījumus, kas ir noteikti iepirkuma 
izsludināšanas paziņojumā un konkursa 
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invaliditāti vai projektēšanu visu lietotāju 
ērtībām.

dokumentos, sagatavo tā, lai ņemtu vērā 
kritērijus par pieejamību cilvēkiem ar 
invaliditāti vai projektēšanu visu lietotāju 
ērtībām.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Direktīvas priekšlikums
54. pants – 1. punkts – 5.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgā gadījumā tehniskās 
specifikācijas var ietvert prasības attiecībā 
uz:

Or. en

Grozījums Nr. 60
Direktīvas priekšlikums
54. pants – 1. punkts – 5. daļa – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) darbības rezultātiem, tostarp vides un 
klimata darbības rezultātiem un darbības 
rezultātiem sociāli ilgtspējīgas ražošanas 
procesa ziņā;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Direktīvas priekšlikums
54. pants – 1. punkts – 5. daļa – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) aprites cikla raksturlielumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 62
Direktīvas priekšlikums
54. pants – 1. punkts – 5. daļa – c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sociāli ilgtspējīgas ražošanas procesu;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Direktīvas priekšlikums
54. pants – 1. punkts – 5. daļa – d apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) personāla, kam uzticēta attiecīgā 
līguma izpilde, organizēšanu, 
kvalifikāciju un pieredzi;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Direktīvas priekšlikums
54. pants – 1. punkts – 5. daļa – e apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) drošību vai dimensijām, tostarp 
kvalitātes nodrošināšanas procedūrām, 
terminoloģiju, simboliem, testēšanu un 
testēšanas metodēm, iesaiņošanu, 
marķēšanu, lietošanas instrukcijām;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Direktīvas priekšlikums
54. pants – 1. punkts – 5. daļa – f apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) noteikumiem par izstrādes un izmaksu 
aprēķināšanas, testēšanas, pārbaudes un 
būvdarbu pieņemšanas nosacījumiem un 
būvniecības metodēm vai paņēmieniem 
un visiem pārējiem tehniskajiem 
nosacījumiem, kurus līgumslēdzējs var 
noteikt saskaņā ar vispārējiem vai īpašiem 
noteikumiem attiecībā uz pabeigtajiem 
būvdarbiem un ar tiem saistītajiem 
materiāliem vai daļām.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Direktīvas priekšlikums
54. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) ar darbības rezultātiem vai funkcionālām 
prasībām, ietverot vides raksturlielumus, ar 
nosacījumu, ka šie raksturlielumi ir 
pietiekami precīzi, lai pretendenti varētu 
noteikt līguma priekšmetu un lai 
līgumslēdzēji varētu piešķirt līguma 
slēgšanas tiesības; saskaņā ar 1. punktu 
tehniskās specifikācijas var noteikt 
darbības rezultātiem vai funkcionālo 
prasību ziņā saistībā ar nepieciešamo 
būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu 
aprites ciklu vai sociāli ilgtspējīgas 
ražošanas procesa raksturlielumiem, 
nevis tikai saistībā ar izmantoto būvdarbu, 
piegāžu vai pakalpojumu darbības 
rezultātiem vai funkcionālajām prasībām;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Direktīvas priekšlikums
54. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) ar atsauci uz specifikācijām un 
standartiem, kā noteikts VIII pielikuma 
2. punktā, dodot priekšroku Eiropas un
starptautiskiem standartiem, un tikai to 
neesamības gadījumā valsts standartiem; 
katru atsauci papildina ar frāzi „vai 
līdzvērtīgs”;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Direktīvas priekšlikums
54. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ar darbības rezultātiem vai funkcionālām 
prasībām, kas minētas a) apakšpunktā, 
pievienojot tādu atsauci uz b) apakšpunktā 
minētajām tehniskajām specifikācijām, ko 
uzskata par atbilstošu šādiem darbības 
rezultātiem vai funkcionālajām prasībām;

c) ar darbības rezultātiem vai funkcionālām 
prasībām, kas minētas a) apakšpunktā, 
pievienojot tādu atsauci uz b) apakšpunktā 
minētajām tehniskajām specifikācijām un 
standartiem, ko uzskata par atbilstošu 
šādiem darbības rezultātiem vai 
funkcionālajām prasībām;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Direktīvas priekšlikums
54. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ar atsauci uz a) apakšpunktā minētajām 
specifikācijām attiecībā uz dažiem 

d) ar atsauci uz a) apakšpunktā minētajām 
specifikācijām un standartiem attiecībā uz 
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raksturlielumiem un ar atsauci uz b) 
apakšpunktā minētajiem darbības 
rezultātiem vai funkcionālajām prasībām 
attiecībā uz citiem raksturlielumiem.

dažiem raksturlielumiem un ar atsauci uz 
b) apakšpunktā minētajiem darbības 
rezultātiem vai funkcionālajām prasībām 
attiecībā uz citiem raksturlielumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Direktīvas priekšlikums
54. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 71
Direktīvas priekšlikums
54. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja līgumslēdzējs izmanto iespēju 
atsaukties uz 3. punkta b) apakšpunktā 
minētajām specifikācijām, tas nenoraida 
piedāvājumu tikai tāpēc, ka piedāvātie 
būvdarbi, piegādes un pakalpojumi 
neatbilst atsaucē norādītajām 
specifikācijām, ja pretendents, izmantojot 
jebkādus piemērotus līdzekļus, tostarp 

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

piemērotus līdzekļus, tostarp 56. pantā 
minētos pierādījumus, pierāda, ka viņa 
piedāvātie risinājumi līdzvērtīgi nodrošina 
tehnisko specifikāciju prasību izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Direktīvas priekšlikums
54. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja līgumslēdzējs izmanto 3. punkta 
a) apakšpunktā noteikto iespēju tehniskās 
specifikācijas izteikt ar darbības 
rezultātiem vai funkcionālām prasībām, tad 
tas nenoraida tādu piegāžu, pakalpojumu 
vai būvdarbu piedāvājumu, kas atbilst 
valsts standartam, ar ko pārņemts Eiropas 
standarts, Eiropas tehniskajam 
apstiprinājumam, kopējai tehniskai 
specifikācijai, starptautiskajam 
standartam vai tehnisko atsauču sistēmai, 
kuru izveidojusi Eiropas standartizācijas 
institūcija, ja minētās specifikācijas
nodrošina noteiktos darbības rezultātus vai 
funkcionālās prasības.

Ja līgumslēdzējs izmanto 3. punkta 
a) apakšpunktā noteikto iespēju tehniskās 
specifikācijas izteikt ar darbības 
rezultātiem vai funkcionālām prasībām, tad 
tas nenoraida tādu piegāžu, pakalpojumu 
vai būvdarbu piedāvājumu, kas atbilst 
valsts standartam, ja šī standarta kritēriji 
nodrošina noteiktos darbības rezultātus vai 
funkcionālās prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Direktīvas priekšlikums
55. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Marķējumi Marķējumi un trešās puses apstiprināta 
standarta sertifikāti

Or. en
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Grozījums Nr. 74
Direktīvas priekšlikums
55. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

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

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

b) marķējuma un/vai trešās puses 
apstiprināta standarta sertifikāta prasības 
ir sagatavotas, pamatojoties uz zinātnisku 
informāciju vai citiem objektīvi 
pārbaudāmiem un nediskriminējošiem 
kritērijiem;

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

c) marķējumi un/vai trešās puses 
apstiprināta standarta sertifikāti ir noteikti 
atklātā un pārredzamā procedūrā, kurā var 
piedalīties visas ieinteresētās personas, 
tostarp valdības struktūras, patērētāji, 
ražotāji, izplatītāji un vides organizācijas;

d) marķējumi ir pieejami visām 
ieinteresētajām personām;

d) marķējumi un/vai trešās puses 
apstiprināta standarta sertifikāti ir 
pieejami visām ieinteresētajām personām;

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

e) marķējuma un/vai trešās puses 
apstiprināta standarta sertifikāta kritērijus 
nosaka trešā persona, kas ir neatkarīga no 
ekonomikas dalībnieka, kurš piesakās 
marķējuma saņemšanai. Trešā puse var 
būt konkrēta valsts iestāde vai valsts 
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struktūra vai organizācija;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Direktīvas priekšlikums
55. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja marķējums atbilst 1. punkta b), c), d) 
un e) apakšpunktā paredzētajiem 
nosacījumiem, bet nosaka arī prasības, kas 
nav saistītas ar līguma priekšmetu, 
līgumslēdzēji var izmantot šā marķējuma
detalizēto specifikāciju prasības vai — ja 
vajadzīgs — to daļas, kuras ir saistītas ar 
līguma priekšmetu un ir atbilstīgas, lai 
noteiktu šā priekšmeta raksturlielumus.

2. Ja trešās puses apstiprināts standarts 
neatbilst VIII pielikuma 5.a punktā 
noteiktajai definīcijai, jo tā kritēriji 
nosaka arī prasības, kas nav saistītas ar 
līguma priekšmetu, līgumslēdzēji var 
izmantot šā standarta detalizēto 
specifikāciju prasības vai — ja 
vajadzīgs — to daļas, kuras ir saistītas ar 
līguma priekšmetu un ir atbilstīgas, lai 
noteiktu šā priekšmeta raksturlielumus.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Direktīvas priekšlikums
55. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tehniskajās specifikācijās līgumslēdzējs 
var noteikt, ka būvdarbi, piegādes vai 
pakalpojumi, kas atbilst attiecīgam 
standartam, ir uzskatāmi par atbilstošiem 
tehniskajām specifikācijām. Līgumslēdzēji 
pieņem arī jebkurus līdzvērtīgus 
standartus, kas atbilst līgumslēdzēja 
noteiktajām specifikācijām. Attiecībā uz 
būvdarbiem, piegādēm vai 
pakalpojumiem, kurus trešā puse nav 
apstiprinājusi kā atbilstošus attiecīgajam 
standartam, līgumslēdzēji pieņem arī 
ražotāja tehnisko dokumentāciju vai citus 
atbilstīgus pierādīšanas līdzekļus, 
piemēram, sertifikātus un deklarācijas.
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Or. en

Grozījums Nr. 77
Direktīvas priekšlikums
59. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja vien līguma priekšmetā nav skaidri 
noteikti atsevišķi pakalpojumi, 
līgumslēdzējs piešķir līgumu atsevišķās 
daļās. Piemēro 13. panta 7. punktu.

Or. fr

Grozījums Nr. 78
Direktīvas priekšlikums
59. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

piedalīties sarunās norāda, vai 
piedāvājumus attiecina tikai uz vienu vai 
vairākām daļām. Līgumslēdzēji var brīvi 
izvēlēties daļu skaitu, jo īpaši ņemot vērā 
nepieciešamās līguma izpildes 
raksturlielumus, attiecīgā ekonomiskā 
sektora struktūru un attiecīgā gadījumā 
noteiktām profesijām piemērojamos 
noteikumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 79
Direktīvas priekšlikums
59. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Pretendenti nevar iesniegt 
piedāvājumus, kas maināmi atkarībā no 
iespējamo iegūstamo daļu skaita.
Līgumslēdzēji ierobežo to daļu skaitu, 
kuras var piešķirt vienam pretendentam, ar 
nosacījumu, ka paziņojumā par līgumu vai 
uzaicinājumā apstiprināt ieinteresētību ir 
norādīts maksimālais skaits. Līgumslēdzēji 
nosaka un iepirkuma procedūras 
dokumentos norāda objektīvus un 
nediskriminējošus kritērijus vai 
noteikumus, kas attiecas uz dažādu daļu 
piešķiršanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 80
Direktīvas priekšlikums
59. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iepirkuma dokumentos attiecībā uz 
informāciju par daļām līgumslēdzēji lūdz, 
lai pretendents piedāvājumā norāda 
jebkuru līguma daļu, kuras izpildi tas 
varētu nodot trešām pusēm, un 
iespējamos apakšuzņēmējus katrai 
piedāvātajai daļai, ņemot vērā trīs 
apakšlīmeņu ierobežojumu saskaņā ar 
81. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Direktīvas priekšlikums
70. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Līgumslēdzēji nepiešķir tiesības slēgt 
līgumu pretendentam, kas iesniedzis 
vislabāko piedāvājumu, ja tie ir 
konstatējuši, ka piedāvājums neatbilst 
Savienības tiesību aktos noteiktajām 
saistībām sociālo un darba tiesību jomā vai 
vides jomā vai koplīgumiem, kas ir 
piemērojami vietā, kur notiek būvdarbu, 
pakalpojumu vai piegāžu izpilde, vai 
XIV pielikumā uzskaitīto starptautisko 
sociālo un vides tiesību noteikumiem vai 
intelektuālā īpašuma tiesību jomā 
noteiktajām saistībām.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Direktīvas priekšlikums
70. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ja šādi tiesību akti nav piemērojami, 
izslēgšanas pamatojums var būt arī citu 
pretendentam piemērojamo tiesību aktu 
pārkāpumi, ja tie nodrošina līdzvērtīgu 
aizsardzības līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Direktīvas priekšlikums
70. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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starptautisko nolīgumu grozījumu dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Direktīvas priekšlikums
75. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kvalitātes nodrošināšanas standarti un 
vides vadības standarti

Kvalitātes nodrošināšanas standarti un 
sociālās un vides vadības standarti

Or. en

Grozījums Nr. 85
Direktīvas priekšlikums
75. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Līgumslēdzēji var pieprasīt, lai 
neatkarīgas struktūras izstrādā 
sertifikātus, kas apliecina, ka ekonomikas 
dalībnieks atbilst noteikumiem un 
standartiem veselības un drošības jomā, 
Savienības un dalībvalsts noteiktajiem 
tiesību aktiem sociālajā un darba jomā un 
koplīgumiem, kas ir piemērojami vietā, 
kur notiek būvdarbu, pakalpojumu vai 
piegāžu izpilde.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Direktīvas priekšlikums
75. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar 97. pantu dalībvalstis citām 
dalībvalstīm pēc pieprasījuma nodrošina 

3. Saskaņā ar 97. pantu dalībvalstis citām 
dalībvalstīm pēc pieprasījuma nodrošina 
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visu informāciju, kas saistīta ar 
dokumentiem, kuri iesniegti, lai pierādītu 
atbilstību šā panta 1. un 2. punktā 
minētajiem kvalitātes un vides standartiem.

visu informāciju, kas saistīta ar 
dokumentiem, kuri iesniegti, lai pierādītu 
atbilstību šā panta 1. un 2. punktā 
minētajiem kvalitātes, vides un sociālajiem
standartiem.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Direktīvas priekšlikums
76. pants – 1. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Neskarot valsts normatīvos vai 
administratīvos aktus attiecībā uz atlīdzību 
par konkrētu pakalpojumu sniegšanu, 
līgumslēdzēji piešķir tiesības slēgt līgumus 
saimnieciski visizdevīgākajiem 
piedāvājumiem.

a) saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums;

b) viszemākās izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Direktīvas priekšlikums
76. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 89
Direktīvas priekšlikums
76. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 90
Direktīvas priekšlikums
76. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) aprites cikla process un 
raksturlielumi;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Direktīvas priekšlikums
76. pants – 2. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) sociāli ilgtspējīgas ražošanas process;

Or. en

Grozījums Nr. 92
Direktīvas priekšlikums
76. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) pakalpojumu līgumiem un līgumiem, 
kas saistīti ar būvdarbu projektēšanu, 
jāņem vērā tā personāla organizācija, 
kvalifikācija un pieredze, kurš norīkots 
attiecīgā līguma izpildei, paredzot, ka pēc 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas šādu 
personālu drīkst aizstāt tikai ar 
līgumslēdzēja piekrišanu, kam 
jāpārliecinās, ka aizstājēji nodrošina 
līdzvērtīgu organizāciju un kvalitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Direktīvas priekšlikums
76. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 94
Direktīvas priekšlikums
76. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritēriji nodrošina, ka ir iespējama 
efektīva un godīga konkurence, un tos 
papildina ar prasībām, kas ļauj 
līgumslēdzējam efektīvi pārbaudīt 
pretendentu sniegto informāciju, lai 
noteiktu, vai pretendenti atbilst līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 95
Direktīvas priekšlikums
76. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritēriji nenodrošina līgumslēdzējam 
neierobežotu izvēles brīvību. Līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji, 
kurus izmanto, lai noteiktu saimniecisko 
visizdevīgāko piedāvājumu:

a) ir saistīti ar līguma priekšmetu;
b) ir papildināti ar prasībām, kas ļauj 
efektīvi pārbaudīt pretendentu sniegto 
informāciju;

c) nodrošina efektīvas konkurences 
iespēju.

Līgumslēdzēji, pamatojoties uz 
pretendentu sniegto informāciju un 
pierādījumiem, efektīvi pārbauda, vai 
piedāvājumi atbilst līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Direktīvas priekšlikums
76. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minētajā gadījumā līgumslēdzējs norāda 
kritēriju relatīvo svērumu, ko tas izmantos, 
lai noteiktu saimnieciski visizdevīgāko 

Līgumslēdzējs norāda kritēriju relatīvo 
svērumu, ko tas izmantos, lai noteiktu 
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
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piedāvājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Direktīvas priekšlikums
77. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprites cikla izmaksas Aprites cikla apsvērumi

Or. en

Grozījums Nr. 98
Direktīvas priekšlikums
78. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pretendents nevar uzrādīt sertifikātus un 
dokumentus, kas vajadzīgi saskaņā ar 
74. panta 3. punktu;

a) pretendents nevar uzrādīt sertifikātus un 
dokumentus, kas vajadzīgi saskaņā ar 
74. panta 3. punktu un 73. panta 
1. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 99
Direktīvas priekšlikums
78. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) pretendents nevar uzrādīt aktuālu 
informāciju par sociālā nodrošinājuma 
un nodokļu maksājumu veikšanu, kas 
nepieciešama pirms līguma piešķiršanas.

Or. en
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Grozījums Nr. 100
Direktīvas priekšlikums
79. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 101
Direktīvas priekšlikums
79. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 102
Direktīvas priekšlikums
79. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 103
Direktīvas priekšlikums
79. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzēji var šādus paskaidrojumus 
pieprasīt arī, ja piedāvājumi šķiet 

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

Or. en

Grozījums Nr. 104
Direktīvas priekšlikums
79. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Šā panta 1. un 2. punktā minētajiem 
paskaidrojumiem it sevišķi jāattiecas uz:

Or. en

Grozījums Nr. 105
Direktīvas priekšlikums
79. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 106
Direktīvas priekšlikums
79. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) atbilstību Savienības un dalībvalstu 
tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem 
un standartiem veselības un drošības, 
sociālo un darba tiesību jomā un 
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koplīgumiem, kas ir piemērojami vietā, 
kur notiek būvdarbu, pakalpojumu vai 
piegāžu izpilde.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Direktīvas priekšlikums
79. pants – 3. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) atbilstību 81. pantā noteiktajām 
prasībām par apakšlīgumu slēgšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Direktīvas priekšlikums
79. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Līgumslēdzēji noraida piedāvājumu, ja ir 
konstatējuši, ka piedāvājums ir nepamatoti 
lēts, jo neatbilst Savienības un dalībvalstu
tiesību aktos un koplīgumos, kas ir 
piemērojami vietā, kur notiek būvdarbu, 
pakalpojumu vai piegāžu izpilde,
noteiktajām saistībām sociālo un darba 
tiesību jomā vai vides jomā, vai 
starptautisko sociālo un vides tiesību 
noteikumiem, kā uzskaitīts XIV pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Direktīvas priekšlikums
81. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Līgumslēdzēji pieprasa, lai pretendents 
savā piedāvājumā norāda tās līguma daļas, 
kuru izpildei tas ir paredzējis slēgt 
apakšuzņēmuma līgumus ar trešām 
personām, un visus ierosinātos 
apakšuzņēmējus.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Direktīvas priekšlikums
81. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis ierobežo pretendenta 
iespēju slēgt apakšlīgumus par jebkuru 
būvdarbu vai pakalpojumu izpildes vai 
preču piegādes daļu, paredzot ne vairāk 
kā trīs secīgus apakšlīgumu slēgšanas 
līmeņus.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Direktīvas priekšlikums
81. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

darbuzņēmējam iebilst pret neatbilstīgiem 
maksājumiem. Minētās maksājumu 
metodes kārtību nosaka iepirkuma 
procedūras dokumentos.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Direktīvas priekšlikums
81. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Šā panta 1.–2. punkts neskar galvenā
darbuzņēmēja atbildības jomu.
Dalībvalstis paredz solidāras atbildības 
sistēmu apakšlīgumu slēgšanas ķēdē. Tās 
nodrošina, ka galvenā darbuzņēmēja un 
ikviena iesaistītā apakšuzņēmēja, kas ir 
pārkāpis pamattiesības, veselības un 
drošības prasības vai Savienības un 
dalībvalstu tiesību aktos un koplīgumos, 
kas ir piemērojami vietā, kur notiek 
būvdarbu, pakalpojumu vai piegāžu 
izpilde, paredzētos noteikumus un 
standartus sociālo un darba tiesību jomā, 
pienākums ir veikt ar šādiem 
pārkāpumiem saistītos maksājumus, 
piemēram, nesamaksāto atlīdzību, 
nodokļu vai sociālos maksājumus, 
papildus apakšuzņēmējam, kurš 
nodarbina, vai līgumslēdzējam, attiecībā 
uz kuru darba devējs ir tiešais 
apakšuzņēmējs, vai to vietā.
Dalībvalstis savos tiesību aktos var 
paredzēt stingrākus noteikumus par 
atbildību.
Līgumslēdzējs līgumā ar galveno 
darbuzņēmēju un galvenais darbuzņēmējs 
un ikviens iesaistītais apakšuzņēmējs 
līgumā ar apakšuzņēmējumiem paredz, ka 
gadījumā, ja ir pamatots iemesls uzskatīt, 
ka tiešais apakšuzņēmējs pārkāpj 
2. apakšpunktā minētos noteikumus, 
tiešais apakšuzņēmējs nekavējoties 
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rīkojas, lai novērstu šo situāciju, vai arī, 
ja tā netiek novērsta, attiecīgo līgumu 
izbeidz.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Direktīvas priekšlikums
82. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 114
Direktīvas priekšlikums
83.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

83.a pants
Līguma izpildes uzraudzība

1. Līgumslēdzēji var pieprasīt vai 
dalībvalstis var pieprasīt līgumslēdzējiem 
uzraudzīt darbuzņēmējam piešķirtā 
līguma izpildi un attiecīgos līguma 
darbības termiņa posmos veikt izpildes 
novērtēšanu, izmantojot metodi, kuras 
pamatā ir objektīvi un izmērāmi kritēriji 
un kuras piemērošana ir sistemātiska, 
konsekventa un pārredzama. Attiecīgo 
darbuzņēmēju informē par ikvienu 
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izpildes novērtēšanu, un darbuzņēmējam 
ir iespēja saprātīgā termiņā iebilst pret 
atzinumiem un saņemt tiesisko 
aizsardzību.
2. Ja novērtēšanu veic saskaņā ar 
1. punktu un ekonomiskā dalībnieka vai 
apakšuzņēmēja, kuru ekonomiskais 
dalībnieks ir iecēlis attiecīgā līguma 
izpildei, līgumā noteikto būtisko prasību 
izpildē ir novērojamas nepilnības un 
ekonomiskais dalībnieks nav iebildis pret 
atzinumiem vai ekonomiskā dalībnieka 
iebildumi nav apstiprināti, lūdzot tiesisko 
aizsardzību, līgumslēdzēji paziņo šo faktu 
un attiecīgo novērtējuma informāciju 
uzraudzības un administratīvajām 
iestādēm saskaņā ar 93. un 97. pantu.
3. Dalībvalstis nodrošina, ka līgumslēdzēji 
var bez grūtībām iegūt informāciju un 
palīdzību attiecībā uz šī panta 
piemērošanu, izmantojot uzraudzības un 
administratīvo iestāžu palīdzību saskaņā 
ar 93., 96. un 97. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Direktīvas priekšlikums
85. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 116
Direktīvas priekšlikums
86. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

2.a Līgumslēdzēji nodrošina, ka, izvēloties
pakalpojumu sniedzēju, attiecīgi ņem vērā 
sociālos standartus un apsvērumus 
saskaņā ar 2. panta 22.b punktu un 54., 
70., 72., 74. un 81. pantu.
2.b Izvēloties pakalpojumu sniedzēju, 
līgumslēdzēji apsver rezervēto līgumu 
izmantošanu saskaņā ar 31. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Direktīvas priekšlikums
87. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) izdarot norādi uz kādas dalībvalsts 
teritoriju vai teritorijas daļu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 118
Direktīvas priekšlikums
93. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis norīko vienotu neatkarīgu 
struktūru, kas ir atbildīga par īstenošanas 

Dalībvalstis nodrošina, ka vienota 
neatkarīga struktūra ir atbildīga par 
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darbību pārraudzību un koordināciju 
(turpmāk — pārraudzības struktūra). 
Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
norīkotajām struktūrām.

īstenošanas darbību pārraudzību un 
koordināciju (turpmāk — pārraudzības 
struktūra). Dalībvalstis paziņo Komisijai 
par norīkotajām struktūrām.

Dalībvalstīs, kurās jau ir izveidota 
uzraudzības struktūra, dalībvalstis uztic 
tai šajā pantā minēto pienākumu izpildi. 

Or. enGrozījums Nr. 119
Direktīvas priekšlikums
93. pants – 3. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) atkāpes no šīs direktīvas piemērošanas 
piešķiršana līgumslēdzējam, kas iesniedz 
pieprasījumu saskaņā ar 11.a pantu; 

Or. fr

Grozījums Nr. 120
Direktīvas priekšlikums
93. pants – 3. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) iedarbīgas un vispusīgas brīdinājuma 
(t.s. „red flag”) rādītāju un uzraudzības
sistēmas izveide un piemērošana, lai 
novērstu, konstatētu un pienācīgi ziņotu 
par krāpšanas, korupcijas, interešu 
konfliktu, citu nopietnu pārkāpumu 
gadījumiem iepirkumu jomā, kā arī 
konkrētus 70., 74. un 81. pantā iekļauto 
noteikumu pārkāpumus;

Or. en

Grozījums Nr. 121
Direktīvas priekšlikums
96. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Palīdzība līgumslēdzējiem un 
uzņēmumiem

Palīdzība līgumslēdzējiem

Or. en

Grozījums Nr. 122
Direktīvas priekšlikums
96. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nodrošina tehniskā atbalsta 
struktūru pieejamību, lai nodrošinātu 
juridiskas un saimnieciskas konsultācijas, 
norādes un palīdzību līgumslēdzējiem 
saistībā ar iepirkuma procedūru 
sagatavošanu un īstenošanu. Dalībvalstis 
arī nodrošina, ka katrs līgumslēdzējs var 
saņemt kompetentu palīdzību un 
konsultācijas par atsevišķiem jautājumiem, 
jo īpaši attiecībā uz 70., 74. un 81. pantā 
iekļautajiem noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Direktīvas priekšlikums
96. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai uzlabotu ekonomikas dalībnieku, it 
sevišķi MVU, piekļuvi publiskajam 
iepirkumam un lai veicinātu šīs direktīvas 
noteikumu pareizi izpratni, dalībvalstis 
nodrošina, ka ir iespējams saņemt 
atbilstīgu palīdzību, tostarp elektroniski 
vai ar tādu tīklu starpniecību, kas 
paredzēti palīdzības sniegšanai 
uzņēmējdarbības jomā.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 124
Direktīvas priekšlikums
96. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ekonomikas dalībniekiem, kas vēlas 
piedalīties iepirkuma procedūrās citā 
dalībvalstī, nodrošina īpašas 
administratīvas palīdzības pieejamību. 
Šāda palīdzība attiecas vismaz uz 
administratīvajām prasībām attiecīgajā 
dalībvalstī, kā arī iespējamiem 
pienākumiem saistībā ar elektronisko 
iepirkumu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 125
Direktīvas priekšlikums
96. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka 
ieinteresētajiem ekonomikas dalībniekiem 
ir ērta piekļuve atbilstīgai informācijai 
par pienākumiem saistībā ar nodokļiem, 
vides aizsardzību un sociālajām un darba 
tiesību saistībām, kas ir spēkā attiecīgajā 
dalībvalstī, reģionā vai teritorijā, kurā 
veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, 
un ko piemēros objektā veiktajiem 
būvdarbiem vai sniegtajiem 
pakalpojumiem līguma izpildes laikā.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 126
Direktīvas priekšlikums
96. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 127
Direktīvas priekšlikums
96.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

96.a pants
Informācija ekonomiskajiem 

dalībniekiem
Lai veicinātu šīs direktīvas noteikumu 
pareizi izpratni, dalībvalstis nodrošina, ka 
ir iespējams saņemt atbilstīgu palīdzību, 
tostarp elektroniski vai ar tādu tīklu 
starpniecību, kas paredzēti palīdzības 
sniegšanai uzņēmējdarbības jomā.
Ekonomikas dalībniekiem, kas vēlas 
piedalīties iepirkuma procedūrās citā 
dalībvalstī, nodrošina īpašas informācijas 
pieejamību. Šāda informācija attiecas 
vismaz uz administratīvajām prasībām 
attiecīgajā dalībvalstī, kā arī iespējamiem 
pienākumiem saistībā ar elektronisko 
iepirkumu.
Dalībvalstis nodrošina, ka 
ieinteresētajiem ekonomikas dalībniekiem 
ir ērta piekļuve atbilstīgai informācijai 
par pienākumiem saistībā ar nodokļiem, 
vides aizsardzību un sociālajām un darba 
tiesību saistībām, kas ir spēkā attiecīgajā 
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dalībvalstī, reģionā vai teritorijā, kurā 
veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, 
un ko piemēros objektā veiktajiem 
būvdarbiem vai sniegtajiem
pakalpojumiem līguma izpildes laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Direktīvas priekšlikums
98. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Direktīvas 4., 35., 33., 38., 25., 65., 77., 
85. un 95. pantā minētās pilnvaras 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no *.

_____________
* OV: lūdzu, ievietojiet šīs direktīvas spēkā 
stāšanās datumu.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Direktīvas priekšlikums
VIII pielikums – 1. punkts – a un b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) „tehniskā specifikācija” ir viens no 
šiem veidiem:

svītrots

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

Or. en

Grozījums Nr. 130
Direktīvas priekšlikums
VIII pielikums – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2) „standarts” ir:

a) specifikācija, ko atkārtotai vai pastāvīgai 
piemērošanai apstiprinājusi atzīta 
standartizācijas institūcija un kuras 
ievērošana nav obligāta, un kura iedalās 
divās kategorijās:

a) starptautisks standarts — standarts, ko 
pieņēmusi starptautiska standartizācijas 
organizācija un kas ir pieejams plašai 
sabiedrībai,

i) starptautisks standarts — standarts, ko 
pieņēmusi starptautiska standartizācijas 
organizācija un kas ir pieejams plašai 
sabiedrībai,

b) Eiropas standarts — standarts, ko 
pieņēmusi Eiropas standartizācijas 
organizācija un kas ir pieejams plašai 
sabiedrībai,

ii) Eiropas standarts — standarts, ko 
pieņēmusi Eiropas standartizācijas 
organizācija un kas ir pieejams plašai 
sabiedrībai,

c) valsts standarts — standarts, ko 
pieņēmusi valsts standartizācijas 
organizācija un kas ir pieejams plašai 
sabiedrībai;

iii) valsts standarts — standarts, ko 
pieņēmusi valsts standartizācijas 
organizācija un kas ir pieejams plašai 
sabiedrībai;

b) Eiropas tehniskie apstiprinājumi;
c) kopējā tehniskā specifikācija;
d) tehniskā atsauce vai
e) trešās puses apstiprināts standarts un 
sertifikācija.

Or. en

Grozījums Nr. 131
Direktīvas priekšlikums
VIII pielikums – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) „Eiropas tehniskais apstiprinājums” ir 
tāds pozitīvs tehniskais novērtējums 
attiecībā uz preces piemērotību, kurš 
pamatojas uz būvdarbu pamatprasību 

svītrots
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izpildi, ievērojot preces dabīgos 
raksturlielumus un paredzētos lietošanas 
un izmantošanas nosacījumus; Eiropas 
tehnisko apstiprinājumu izdod attiecīgā 
apstiprināšanas struktūra, ko šim mērķim 
izraudzījusies dalībvalsts;

Or. en

Grozījums Nr. 132
Direktīvas priekšlikums
VIII pielikums – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 133
Direktīvas priekšlikums
VIII pielikums – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) „tehniskā atsauce” ir jebkurš Eiropas 
standartizācijas institūciju galīgais 
dokuments, izņemot oficiālus standartus, 
kurš izstrādāts saskaņā ar tirgus 
vajadzībām pielāgotām procedūrām.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 134
Direktīvas priekšlikums
VIII pielikums – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a) „Trešās puses apstiprināts standarts” 
ir specifikācija attiecībā uz būvdarbu, 
pakalpojumu vai piegāžu vides, 
sociālajiem vai citiem raksturlielumiem 
(tostarp aprites cikls un sociāli ilgtspējīgas 
ražošanas procesa raksturlielumi), kas ir 
pieejami visām ieinteresētajām pusēm un 
kuru atbilstība ir jāpārbauda trešai pusei, 
kas ir neatkarīga no pretendentiem, un ja 
specifikācijas kritēriji:
i) attiecas tikai uz raksturlielumiem, kas ir 
saistīti ar līguma priekšmetu;
ii) ir sagatavoti, pamatojoties uz 
zinātnisku informāciju vai citiem objektīvi 
pārbaudāmiem un nediskriminējošiem 
kritērijiem;
iii) ir noteikti atklātā un pārredzamā 
procedūrā, kurā var piedalīties visas 
ieinteresētās personas, tostarp valdības 
struktūras, arodbiedrības, patērētāji, 
ražotāji, izplatītāji un vides organizācijas;
iv) ir noteikusi trešā puse, kas ir 
neatkarīga no ekonomikas dalībnieka, 
kurš piemēro atbilstības pārbaudi.

Or. en

Grozījums Nr. 135

Direktīvas priekšlikums
XIV pielikums - 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Konvencija Nr. 94 par darba 
nosacījumiem publiskā iepirkuma 
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līgumos;

Or. en

PASKAIDROJUMS

Referents uzskata, ka to direktīvu atjaunināšanā, kas attiecas uz publisko iepirkumu, būtu 
jāatrod līdzsvars starp noteikumu vienkāršošanu un atbilstīgām un efektīvām procedūrām, 
kuru pamatā ir ar inovācijām un ilgtspējību saistīti piešķiršanas kritēriji, vienlaikus nodrošinot 
arī lielāku MVU līdzdalības līmeni un atvieglojot e-iepirkuma izmantošanu.

Ir jāmeklē veidi, kā pilnībā izmantot publiskā iepirkuma potenciālu vienotajā tirgū, lai 
veicinātu ilgtspējīgu izaugsmi, nodarbinātību un sociālo iekļaušanu. Ņemot vērā, ka publiskie 
iepirkumi veido būtisku ekonomikas daļu (aptuveni 19 % no Savienības IKP), veiksmīga 
iepirkuma noteikumu pārskatīšana un īstenošana ievērojami veicinātu ieguldījumus reālajā 
ekonomikā, kā arī palīdzētu pārvarēt Eiropas ekonomikas krīzi.

Referents atbalsta Komisijas priekšlikumus un uzskata, ka tajos ir izteiktas jaunas idejas un 
jauni interesanti principi. Tomēr tos ir iespējams uzlabot, lai sasniegtu vislabāko rezultātu.
Referenta priekšlikumu sīkāks pamatojums ir ietverts 2012. gada 23. februāra darba 
dokumentā (PE483.690), ko referents sagatavoja pirms šā ziņojuma projekta.

 Publisko iepirkumu efektīva un sociāli ilgtspējīga izmantošana
Referents uzskata, ka Komisijas priekšlikums, jo īpaši attiecībā uz sociālajiem aspektiem, nav 
pietiekami efektīvs. Tādēļ viņš vēlētos, lai tajā tiktu ietverts noteikums par sociālo standartu 
ievērošanu visos iepirkuma procedūras posmos.

Tāpēc referents ir izstrādājis tehniskās specifikācijas, kas tiek iekļautas iepirkuma 
dokumentos un kurās nosaka prasības attiecībā uz darbu izpildi, pakalpojumiem vai 
piegādēm, lai tās ļautu līgumslēdzējam sasniegt ilgtspējības mērķus, ja viņš to vēlas. Tādēļ 
tehniskajās specifikācijās vajadzētu varēt iekļaut prasības attiecībā uz efektivitāti (piemēram, 
vides jomā), to darbinieku organizāciju, kvalifikāciju un pieredzi, kas izvēlēti iepirkuma 
izpildei, kā arī drošību, jo īpaši attiecībā uz produktu kvalitātes izvērtēšanas metodēm, 
iepakojumu un lietošanas norādījumiem, dzīves ciklu un īpatnībām, kas saistītas ar sociāli 
ilgtspējīgas ražošanas procesu.

Sociāli ilgtspējīga ražošanas procesa koncepciju, ko izstrādājis referents un kas ir ietverta 
arī piešķiršanas kritērijos, var definēt kā ražošanas procesu, kurš saistīts ar iepirkuma 
priekšmetu (kas var būt gan piegādes, darbu izpilde vai pakalpojumu sniegšana) un kurš 
garantē, ka tiks ievēroti darbinieku veselības un drošības aizsardzības noteikumi, kā arī 
sociālie standarti. Ar šo sociāli ilgtspējīgo ražošanas procesu saistīto sociālo kritēriju pamatā 
ir sociālie standarti, kas noteikti un atzīti saskaņā ar valstu un Eiropas tiesību aktiem, kā arī ar 
koplīgumiem.

Papildus referents ir pastiprinājis izslēgšanas iemeslus, nosakot, ka no iepirkuma procedūras 
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obligāti jāizslēdz uzņēmēji, kas neievēro valsts un Eiropas tiesību aktos un koplīgumos 
noteiktās saistības sociālo un darba tiesību, kā arī dzimumu līdztiesības jomā. Tāpat 
līgumslēdzēji nedrīkst piešķirt līgumu labākajam piedāvājumam, ja attiecīgais uzņēmējs nevar 
iesniegt jaunāko informāciju par tā veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām.

Attiecībā uz atlases kritērijiem referents vēlētos, lai līgumslēdzēji varētu noteikt dalības 
nosacījumus, kas arī būtu saistīti ar valsts un Eiropas tiesību aktos un koplīgumos noteikto 
veselības un darbinieku drošības standartu, kā arī sociālo un darba tiesību ievērošanu.

Visbeidzot, attiecībā uz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem referents uzskata, 
ka pilnībā jāizvairās no apzīmējuma „zemākās izmaksas” un tā vietā jāizmanto apzīmējums 
„saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums”. Uzskatot, ka ar saimnieciski visizdevīgākā 
piedāvājuma pieeju tiek ņemta vērā arī piedāvājuma cena, izriet, ka līgumslēdzēji varēs 
izvēlēties vispiemērotāko piedāvājumu atbilstoši to konkrētajām vajadzībām un tie varēs ņemt 
vērā sabiedrībai stratēģiskus aspektus, sociālos kritērijus — jo īpaši attiecībā uz sociālo un 
darba tiesību ievērošanu, darba apstākļiem un darba drošību un veselības aizsardzību darba 
vietā, nelabvēlīgā stāvoklī nonākušo personu, jauniešu, sieviešu, gados vecāko darbinieku un 
ilgtermiņa bezdarbnieku darba iespējām —, kā arī vides un jo īpaši taisnīgas tirdzniecības 
kritērijus. Kā iepriekš minēts, apzīmējums „sociāli ilgtspējīgas ražošanas process” ir ietverts 
saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvērtējumā. Turklāt jēdziena „dzīves cikls” 
definīcijai vajadzētu ietvert arī ražošanas vietu. Eiropas Savienībai, piešķirot publiskā 
iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, dažos konkrētos gadījumos vajadzētu varēt dot 
priekšroku vietējiem ražotājiem, jo īpaši MVU. Papildus ilgtspējīgas attīstības sekmēšanai un 
uzņēmumu vietējo un reģionālo filiāļu aizsardzībai ar šo noteikumu līgumslēdzējām iestādēm 
tiktu sniegta iespēja vietējā mērogā samazināt ekonomiskās krīzes radītās sekas.

Tomēr vajadzētu precizēt, ka efektivitātes un tiesiskās drošības dēļ neviens no līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem līgumslēdzējiem nesniedz pilnīgu izvēles brīvību —
saimnieciski visizdevīgākā pieteikuma noteikšanai izvēlētajiem līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijiem arī turpmāk jābūt saistītiem ar iepirkuma priekšmetu un jānodrošina 
efektīvas konkurences iespējas.

Lai nodrošinātu publisko iepirkumu efektīvu norisi, dalībvalstīm vajadzētu arī spēt noteikt par 
pienākumu līgumslēdzējiem kontrolēt līgumu ieguvušā uzņēmēja veiktspēju.

 Efektīva MVU līdzdalība, slēdzot atbilstošus apakšlīgumus
Referents atbalsta apakšlīgumu slēgšanu, ja tā palīdz attīstīt MVU. Tomēr dažos kritiskos 
gadījumos kaskādes veida apakšlīgumu slēgšana noved pie darbinieku ekspluatācijas un 
tādējādi zemākas kvalitātes iepirkumiem. Gan uzņēmumu, gan līgumslēdzēju interesēs ir 
nodrošināt, lai līgumu izpildes laikā darbs tiktu paveikts kvalitatīvi un ievērojot darba tiesību 
principus. Tādēļ referents ierosina ierobežot kaskādes veida apakšlīgumu slēgšanu, nosakot 
ierobežojumu, ka apakšlīgumus nedrīkst slēgt ar vairāk kā trīs secīgiem apakšuzņēmējiem.
Viņš arī ierosina noteikt atbildības principu visā apakšuzņēmēju ķēdē, lai atbildība par 
pamattiesību, darbinieku veselības un darba drošības aizsardzību, kā arī spēkā esošo darba 
tiesību normatīvo aktu ievērošanu tiktu piemērota visos šīs ķēdes posmos.

Turklāt līgumslēdzējam jāpieprasa, lai pretendents savā piedāvājumā norāda to iespējamo 
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līguma daļu, par kuru viņš plāno slēgt apakšlīgumus ar trešām personām, kā arī ierosinātos 
apakšuzņēmējus.

Ir jāpastiprina arī noteikumi par ārkārtīgi zemas cenas piedāvājumiem, lai novērstu iespēju, ka 
apakšuzņēmēji neievēro darba tiesību normas.

Referents atbalsta Komisijas priekšlikumu, kurā paredzēts atvieglot piekļuvi e-iepirkuma 
procedūrai. MVU līdzdalība tiks vienkāršota un atbalstīta. Tomēr viņš vēlētos saglabāt pašreiz 
spēkā esošos pieteikumu iesniegšanas termiņus, kas noteikti sa s k a ņ ā  ar 
Direktīvu 2004/17/EK. Viņš uzskata, ka ir nepieciešams minimālais termiņš, lai pretendenti, 
jo īpaši MVU, varētu sagatavot pienācīgus piedāvājumus.

 Vienkāršota publiskā iepirkuma procedūra attiecībā uz līgumslēdzējiem
Referents vērš īpašu uzmanību uz līgumslēdzējiem, kuriem būs jāpiemēro plānotā direktīva 
par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un 
pasta pakalpojumu nozarēs. Tādēļ viņš ir apņēmies nesarežģīt to uzdevumu un ļaut tām 
piešķirt efektīvus publiskos līgumus, lai sekmētu attiecīgo iedzīvotāju labklājību. Lai 
garantētu preču brīvu apriti, brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas 
brīvību, kā arī no tā izrietošos principus, piemēram, tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi, 
diskriminācijas aizliegumu, savstarpējo atzīšanu, proporcionalitāti un pārredzamību, un, 
ņemot vērā attiecīgo nozaru īpatnības, kā arī atšķirīgo līmeni, kas sasniegts liberizācijas 
procesā Savienības dalībvalstīs, referents uzskata, ka šo direktīvu nevar piemērot, ja ar 
iepirkuma procedūrām nevar nodrošināt godīgu konkurenci uzņēmēju vidū.

Tādēļ referents uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai visas direktīvā paredzētās procedūras tiktu 
transponētas dalībvalstu tiesību aktos — visiem līgumslēdzējiem jābūt pieejamam tādu 
instrumentu kopumam, kas ļautu izvēlēties viņu vajadzībām vispiemērotāko procedūru.
Referents uzskata, ka būtu vēlams, lai sarunu procedūra tiktu izmantota arī turpmāk.

Referents arī uzskata, ka dalībvalstīm jānodrošina līgumslēdzējiem, tostarp līgumslēdzējām 
iestādēm, tehniskie un finanšu līdzekļi, lai līgumslēdzēji varētu pielāgoties e-iepirkuma 
procedūrai un sagatavot uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus.

Referents arī vēlētos, lai attiecības starp valsts iestādēm, kādas tās piedāvā noteikt Eiropas 
Komisija, būtu elastīgākas. Minētais apsekts relatīvi ierobežojošā veidā kodificē pašreiz spēkā 
esošo judikatūru. Līdz ar to vietējo pašvaldību manevrēšanas iespējas tiks ievērojami 
ierobežotas, lai sekmētu publisko iepirkumu vispārējo efektivitāti. Tādēļ referents ir 
paredzējis izņēmumus attiecībā uz pilnīga privātā sektora līdzdalības aizlieguma principu, 
vienlaikus uzsverot nepieciešamību nodrošināt vispārējo interešu īstenošanu. Ņemot vērā, ka 
šī judikatūra attieksies arī uz valsts iestādēm, kas darbojas šīs direktīvas aptvertajās nozarēs, 
vajadzētu nodrošināt, ka vieni un tie paši noteikumi ir vienlaikus piemērojami gan saistībā ar 
šo, gan direktīvu […/…/ES] [par publisko iepirkumu].

Referents atbalsta Eiropas Komisijas priekšlikumu, ar ko paredz izbeigt dalījumu prioritārajos 
pakalpojumos un pakalpojumos, kas nav prioritāri. Viņš uzskata, ka īpaša regulējuma izveide 
attiecībā uz sociālajiem pakalpojumiem ir svarīga, ņemot vērā to specifiku un lai nodrošinātu 
publiskā iepirkuma stratēģisku izmantojumu, taču referents vēlas atvieglot šo regulējumu, 
atceļot prasību publicēt iepriekšēju paziņojumu, vienlaikus uzsverot, ka ir nepieciešams 
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ievērot pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes principus.

Attiecībā uz valsts pārvaldības iestādi referents uzskata, ka ir svarīgi, lai katrai dalībvalstij 
būtu iestāde, kuras kompetencē būtu sekmīgas iepirkumu darbības nodrošināšana. Tomēr viņš 
vēlas izvairīties no jebkāda papildu administratīvā sloga, kas varētu kavēt līgumslēdzēju 
darbību. Tādēļ viņš uzskata, ka dalībvalstīs, kurās jau ir attiecīga iestāde, jaunie pienākumi 
būtu jānodod šai iestādei.


