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ĪSS PAMATOJUMS

Komisija nesen ir iesniegusi priekšlikumu atjaunināt direktīvas par publisko iepirkumu 
(Direktīva 2004/18/EK) un iepirkumu procedūras, ko īsteno subjekti, kuri darbojas 
ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (Direktīva 2004/17/EK). 
Turklāt ir iesniegts jauns direktīvas priekšlikums ar mērķi reglamentēt līgumu piešķiršanas 
nozari un tikai pēc tam regulas priekšlikums attiecībā uz trešo valstu preču un pakalpojumu 
piekļuvi ES valsts iepirkumu iekšējam tirgum un sarunu atbalsta procedūrām par ES preču un 
pakalpojumu piekļuvi trešo valstu iepirkumu tirgiem.

Starptautiskā līmenī valsts iepirkumi ir būtiska pasaules tirdzniecības daļa — iepirkumu 
nozares apjoms attīstītajās valstīs ir vidēji 15–20 % no IKP. Neskatoties uz tā nozīmi, valsts 
iepirkumu tirgus joprojām ir viena no slēgtākajām nozarēm (Komisija lēš, ka vairāk nekā puse 
no valsts iepirkumu tirgus pasaulē joprojām nav atvērta ārzemju konkurencei), un tie mazāk 
reglamentēti starptautiskās tirdzniecības jomā.

Daudzpusējā līmenī svarīgākais tiesiskais regulējums ir starptautiskais nolīgums par valsts 
iepirkumu (Government Procurement Agreement – GPA), kas nesen tika pārskatīts un kura 
pārskatīšanas process tika noslēgts 2012. gadā. Šīs pārskatīšanas mērķis bija palielināt 
pārredzamību un starptautisko valsts iepirkuma tirgu atvērtības līmeni un vienkāršot 
procedūras. Šajā ziņā atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē šo pārskatīšanas procesu un cer, ka 
ES to nekavējoties apstiprinās; vienlaicīgi viņš atzīmē, ka tikai 42 PTO dalībvalstis (no kurām 
27 valstis ir ES dalībvalstis) pašlaik ir pievienojušās šim starptautiskajam nolīgumam, un ļoti 
cer, ka tam pievienosies daudzas citas valstis, jo īpaši attīstītākās valstis un jaunās tirgus 
ekonomikas valstis, lai paplašinātu nolīguma ģeogrāfisko pārklājumu un tādējādi izveidotu 
vienotu un visā pasaulē spēkā esošu noteikumu sistēmu šajā nozīmīgajā starptautiskās 
tirdzniecības nozarē. 

Konkrēti noteikumi attiecībā uz valsts iepirkumu nozari ir ietverti arī citā PTO nolīgumā, 
proti, Vispārējā vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību (GATS).

Divpusējā līmenī ES ir pienākumi arī saistībā ar dažiem jau noslēgtajiem divpusējiem
nolīgumiem (ar Albāniju, bijušo Maķedonijas Dienvidslāvijas Republiku, CARIFORUM, Čīli, 
Horvātiju, Meksiku, Melnkalni, Dienvidkoreju un Šveici). Iepirkumu nozare ir nozīmīga un 
bieži delikāta joma sarunās par iespējamu jaunu tirdzniecības nolīgumu slēgšanu ar citiem 
starptautiskiem partneriem.  

Šādā starptautiskā kontekstā atzinuma sagatavotājs uzsver starptautiska mēroga nozīmi valsts 
iepirkumu nozarē un atzīst nepieciešamību pakāpeniski atvērt starptautiskos valsts iepirkumu 
tirgus,  pamatojoties uz vienotu noteikumu sistēmu ar savstarpēju izdevīgumu, vienlīdzību un 
starptautisko standartu ievērošanu vides, sociālajā un nodarbinātības jomā. Eiropas Savienība 
pašreiz nodrošina starptautiskajiem dalībniekiem būtisku sava valsts iepirkumu tirgus 
atvēršanas līmeni, ko bieži nepiedāvā citi nozīmīgi starptautiskie tirdzniecības partneri. 

Tāpēc atzinuma sagatavotājs cer uz izlēmīgāku ES rīcību, izmantojot tiesību aktu iniciatīvas 
un saskaņotu sarunu procesu, lai atjaunotu līdzsvarotus apstākļus un izveidotu faktiski 
vienādus noteikumus starptautiskā līmenī. 
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Šajā sakarībā viņš pauž nožēlu par Komisijas lēmumu neturpināt kopīgu standartizāciju 
attiecībā uz „ārējo dimensiju” valsts iepirkumu nozarē, proti,  lēmumu nepārņem noteikumus 
no Direktīvas 2004/17/EK par piedāvājumiem, kas ietver ārzemju preces un pakalpojumus, 
bet vēlāk iesniegt papildinošu un pilnīgi neatkarīgu tiesību akta priekšlikumu, tostarp attiecībā 
uz likumdošanas procesu (kaut arī no satura viedokļa tas vērtējams atzinīgi), jo šāda rīcība 
rada risku izveidot bīstamu juridisku nepilnību Eiropas tiesību sistēmā attiecībā uz 
noteikumiem, kuri saistīti ar trešo valstu preču, pakalpojumu un uzņēmumu piekļuvi Eiropas 
iepirkumu tirgum.

Tāpēc atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ir ļoti būtiski atjaunot konkrētus noteikumus ar 
mērķi vienoti un visaptveroši sakārtot nosacījumus, ar ko noraidīt iespējamus piedāvājumus, 
kuros pārsvarā ietvertas preces un pakalpojumi, uz kuriem neattiecas starptautiski nolīgumi —
tāpēc atzinuma sagatavotājs vēlas pielāgot tiesisko mehānismu, ko Komisija ierosināja 
nesenajā regulas priekšlikumā.

Turklāt ir būtiski Komisijas ierosinātajā tiesību akta priekšlikumā ieviest vēl vairāk 
ierobežojumu attiecībā uz tā dēvētajiem nepamatoti lētajiem piedāvājumiem, ieviešot 
iespējamu automātiskas izslēgšanas mehānismu piedāvājumiem, kuru cena ir būtiski zemāka 
par citu piedāvājumu cenu, un paplašināt minimālos nosacījumus papildu informācijas 
pieprasīšanai ekonomikas dalībniekiem.

Visbeidzot tika nolemts ieviest dažus grozījumus, lai pilnīgāk atspoguļotu starptautisko 
kontekstu, kādā darbojas Eiropas direktīvas.

GROZĪJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) 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 

(2) 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. Publiskais 
iepirkums ir nozīmīgs instruments 
Eiropas rūpniecības politikas pārveidē.
Šim nolūkam pašlaik spēkā esošie publiskā 
iepirkuma noteikumi, kas pieņemti saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
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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, atvieglojot jo īpaši mazo un 
vidējo uzņēmumu piedalīšanos publiskajos 
iepirkumos, un lai dotu iespēju iepirkumu 
rīkotājiem labāk izmantot publisko 
iepirkumu kopējo sabiedrisko mērķu 
atbalstam. Turklāt ir nepieciešams precizēt 
galvenos jēdzienus, lai nodrošinātu lielāku 
tiesisko noteiktību un ietvertu dažus 
saistītās vispāratzītas Eiropas Savienības 
Tiesas judikatūras aspektus.

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, atvieglojot jo īpaši mazo un 
vidējo uzņēmumu piedalīšanos publiskajos 
iepirkumos, un lai dotu iespēju iepirkumu 
rīkotājiem labāk izmantot publisko 
iepirkumu kopējo sabiedrisko mērķu 
atbalstam. Turklāt ir nepieciešams precizēt 
galvenos jēdzienus, lai nodrošinātu lielāku 
tiesisko noteiktību un ietvertu dažus 
saistītās vispāratzītas Eiropas Savienības 
Tiesas judikatūras aspektus.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Iekšējais tirgus ir aizvien ciešāk 
saistīts ar starptautiskajiem tirgiem, tādēļ 
publiskā iepirkuma politikā ir pienācīgi 
jāiekļauj tādas ES vērtības kā 
pārredzamība, principiāla iestāšanās pret 
korupciju, savstarpīguma princips un 
sociālo tiesību un cilvēktiesību 
ievērošana;
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Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) 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, līgumslēdzējas iestādes 
šajos nolīgumos paredzētos pienākumus 
pilda, piemērojot šo direktīvu to trešo 
valstu ekonomikas dalībniekiem, kuras ir 
šādu nolīgumu parakstītājas.

(8) 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. Šis nolīgums ir pārskatīts, 
un tā pārskatīšana noslēdzās 2012. gada 
martā; nolīguma pārskatīšanas galvenie 
mērķi bija plašāk atvērt nozaru tirgus, 
paplašināt pārklājumu, pārtraukt 
diskriminējušus pasākumus, kā arī 
palielināt procedūru pārredzamību. 
Saistībā ar līgumiem, uz kuriem attiecas šis 
nolīgums, kā arī citi attiecīgi starptautiskie 
nolīgumi, kas ir saistoši Savienībai, tostarp 
pienākumi, kurus tai uzliek divpusēji 
tirdzniecības nolīgumi, līgumslēdzējas 
iestādes šajos nolīgumos paredzētos 
pienākumus pilda, piemērojot šo direktīvu 
to trešo valstu ekonomikas dalībniekiem, 
kuras ir šādu nolīgumu parakstītājas. Tāpēc 
starptautiskie pienākumi, kas Savienībai 
ir attiecībā pret trešām valstīm saistībā ar 
piekļuvi publisko iepirkumu tirgum, ir 
noteikti ES tiesību sistēmā, lai 
nodrošinātu to efektīvu un vienotu 
piemērošanu.
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Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Pasaules Tirdzniecības organizācijā 
un divpusējās attiecībās Savienība 
atbalsta gan savu, gan tirdzniecības 
partneru valsts iepirkumu tirgu vērienīgu 
starptautisku atvēršanu, nodrošinot 
savstarpīgumu un savstarpēju 
izdevīgumu.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Kad Eiropas Komisija risina sarunas 
par tirdzniecības nolīgumiem ar valstīm, 
kas nav brīvās tirdzniecības nolīgumu 
puses, tai nodaļā par publiskajiem 
iepirkumiem vajadzētu iekļaut kritērijus, 
kuri papildina ar cenu saistītos kritērijus. 
Lai Komisijai sarunās ar trešām valstīm 
par tirdzniecības nolīgumiem būtu rīcības 
brīvība, līgumslēdzējām iestādēm būtu 
vajadzīga iespēja ar Komisijas piekrišanu 
izslēgt ekonomikas dalībniekus no trešām 
valstīm, kuras neatver savus tirgus ES 
uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Nolīgums attiecas uz līgumiem, kas 
pārsniedz konkrētas robežvērtības, kuras ir 
noteiktas nolīgumā un izteiktas kā 
speciālās aizņēmuma tiesības. Šajā 

(9) Nolīgums attiecas uz līgumiem, kas 
pārsniedz konkrētas robežvērtības, kuras ir 
noteiktas nolīgumā un izteiktas kā 
speciālās aizņēmuma tiesības. Šajā 
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direktīvā noteiktās robežvērtības būtu 
jāsaskaņo, lai nodrošinātu, ka tās atbilst 
nolīgumā noteikto robežvērtību 
ekvivalentiem EUR izteiksmē. Būtu 
jāparedz arī robežvērtību periodiska 
pārskatīšana EUR izteiksmē, lai, 
izmantojot matemātisku darbību, tās 
pielāgotu EUR vērtības iespējamām 
variācijām attiecībā pret speciālajām 
aizņēmuma tiesībām.

direktīvā noteiktās robežvērtības būtu 
jāsaskaņo, lai nodrošinātu, ka tās atbilst 
nolīgumā noteikto robežvērtību 
ekvivalentiem EUR izteiksmē. Būtu 
jāparedz arī robežvērtību periodiska 
pārskatīšana EUR izteiksmē, lai, 
izmantojot matemātisku darbību, tās 
pielāgotu EUR vērtības iespējamām 
variācijām attiecībā pret speciālajām 
aizņēmuma tiesībām. Tāpat šī robežvērtību 
periodiskā pārskatīšana jāveic arī, 
pamatojoties uz abpusējā ieguvuma 
principa pareizas piemērošanas 
iepriekšēju novērtējumu, atverot tirgu 
starp ES un citām nolīguma 
parakstītājām pusēm. Abpusējā ieguvuma 
novērtējums jāveic arī attiecībā uz trešām 
valstīm, kas nav parakstījušas nolīgumu 
par valsts iepirkumu, bet kurām ir 
piekļuve Eiropas valsts iepirkumu tirgum.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Citām pakalpojumu kategorijām pēc 
to būtības ir ļoti ierobežota pārrobežu 
dimensija, proti, tie ir zināmi kā cilvēkam 
paredzēti pakalpojumi, piemēram, konkrēti 
sociālie, veselības aprūpes un izglītības 
pakalpojumi. Šos pakalpojumus sniedz 
konkrētā kontekstā, kas būtiski atšķiras 
dažādās dalībvalstīs atšķirīgu kultūras 
tradīciju dēļ. Tāpēc būtu jānosaka īpašs 
režīms šo pakalpojumu publiskiem 
līgumiem ar augstāku robežvērtību 
EUR 500 000 apmērā. Pakalpojumi 
cilvēkam, kuru vērtība ir mazāka par 
minēto robežvērtību, parasti neinteresē citu 
dalībvalstu pakalpojumu sniedzējus, ja vien 
nav konkrētu norāžu, kas liecina par 
pretējo, piemēram, Savienības finansējums 
pārrobežu projektiem. Tādiem 
pakalpojumiem cilvēkam, kuru vērtība 
pārsniedz minēto robežvērtību, jāpiemēro 

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

robežvērtību, jāpiemēro Savienības mēroga 
pārredzamība. Ņemot vērā kultūras 
konteksta nozīmi un šo pakalpojumu 
jutīgumu, būtu jānodrošina plaša rīcības 
brīvība dalībvalstīm organizēt pakalpojumu 
sniedzēju izvēli tā, kā tās uzskata par 
atbilstīgu. Šīs direktīvas noteikumos ir 
ņemts vērā minētais obligātais nosacījums, 
par pienākumu uzliekot tikai 
pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes 
pamatprincipu ievērošanu un nodrošinot, 
ka pakalpojumu sniedzēju izvēlei 
līgumslēdzējas iestādes var piemērot īpašus 
kvalitātes kritērijus, piemēram, kritērijus, 
kas noteikti Eiropas Savienības Sociālās 
aizsardzības komitejas brīvprātīgajā 
Eiropas kvalitātes sistēmā sociālo 
pakalpojumu jomā. Dalībvalstīm un/vai 
līgumslēdzējām iestādēm ir rīcības brīvība 
sniegt šos pakalpojumus pašām vai 
organizēt sociālos pakalpojumus tā, ka to 
sniegšana nav saistīta ar publisku līgumu 
slēgšanu, piemēram, finansējot šādus 
pakalpojumus vai piešķirot licences vai 
atļaujas visiem ekonomikas dalībniekiem, 
kas atbilst nosacījumiem, kurus iepriekš 
noteikusi līgumslēdzēja iestāde, nenosakot 
nekādus ierobežojumus vai kvotas, ar 
nosacījumu, ka šāda sistēma nodrošina 
pietiekamu izsludināšanu un atbilst 
pārredzamības un nediskriminācijas 
principiem.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(13) Šī direktīva ir paredzēta dalībvalstīm 
un neattiecas uz iepirkumiem, ko īsteno 
starptautiskas organizācijas savā vārdā un 
par saviem līdzekļiem. Tomēr ir 
jāpaskaidro, kādā mērā šī direktīva būtu 
jāpiemēro iepirkumam, ko reglamentē 
konkrēti starptautiskie noteikumi. Eiropas 
iestādēm vajadzētu jo īpaši ņemt vērā 
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izmaiņas, kas izrietēs no šīs direktīvas, un 
attiecīgi pielāgot savus publiskā 
iepirkuma noteikumus, lai tie atbilstu šīm 
izmaiņām.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Publiski līgumi nebūtu jāpiešķir 
ekonomikas dalībniekiem, kas ir 
līdzdarbojušies noziedzīgā grupējumā vai 
ir atzīti par vainīgiem korupcijā, krāpšanā, 
kura kaitē Savienības finansiālajām 
interesēm, vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijā. Nodokļu nemaksāšana vai 
sociālā nodrošinājuma iemaksu neveikšana 
būtu jāsoda arī ar obligātu izslēgšanu 
Savienības līmenī. Turklāt jānodrošina 
iespēja līgumslēdzējām iestādēm izslēgt 
kandidātus vai pretendentus, kas pārkāpuši 
vides vai sociālās saistības, tostarp 
noteikumus par piekļuvi personām ar 
invaliditāti, vai izdarījuši citu smagu 
pārkāpumu saistībā ar profesionālo 
darbību, piemēram, konkurences 
noteikumu vai intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumu.

(34) Publiski līgumi nebūtu jāpiešķir 
ekonomikas dalībniekiem, kas ir 
līdzdarbojušies noziedzīgā grupējumā vai 
ir atzīti par vainīgiem korupcijā, krāpšanā, 
kura kaitē Savienības finansiālajām 
interesēm, vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijā. Nodokļu nemaksāšana vai 
sociālā nodrošinājuma iemaksu 
neveikšana, kā arī vides, darba vai sociālo 
saistību neievērošana, tostarp saskaņā ar 
starptautiski atzītiem principiem, un 
pārkāpumi attiecībā uz noteikumiem par 
darba apstākļiem, darba koplīgumu un 
personu ar invaliditāti piekļuvi būtu
jāsoda arī ar obligātu izslēgšanu Savienības 
līmenī. Turklāt jānodrošina iespēja 
līgumslēdzējām iestādēm izslēgt 
kandidātus vai pretendentus, kas izdarījuši 
smagu pārkāpumu saistībā ar profesionālo 
darbību, piemēram, konkurences 
noteikumu vai intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumu.

Pamatojums

Pašreiz spēkā esošajā direktīvā ir iekļautas prasības nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret 
darbiniekiem un ievērot dalībvalstu tiesību aktus, un nav pamata šīs prasības svītrot.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Līgumu slēgšanas tiesības būtu 
jāpiešķir, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem, kas nodrošina atbilstību 
pārredzamības, nediskriminācijas un 
vienlīdzīgas attieksmes principiem. Šiem 
kritērijiem būtu jānodrošina, ka 
piedāvājumi tiek novērtēti efektīvas 
konkurences apstākļos, arī ja 
līgumslēdzējām iestādēm ir vajadzīgi 
kvalitatīvi būvdarbi, piegādes un 
pakalpojumi, kas ir optimāli pielāgoti to 
vajadzībām, piemēram, kad izvēlētie 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritēriji ir saistīti ar ražošanas procesu. 
Tādējādi būtu jānodrošina iespēja 
līgumslēdzējām iestādēm 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.

(37) Līgumu slēgšanas tiesības būtu 
jāpiešķir, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem, kas nodrošina atbilstību 
pārredzamības, nediskriminācijas un 
vienlīdzīgas attieksmes principiem. Šiem 
kritērijiem būtu jānodrošina, ka 
piedāvājumi tiek novērtēti efektīvas 
konkurences apstākļos, arī ja 
līgumslēdzējām iestādēm ir vajadzīgi 
kvalitatīvi būvdarbi, piegādes un 
pakalpojumi, kas ir optimāli pielāgoti to 
vajadzībām, piemēram, kad izvēlētie 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritēriji ir saistīti ar ražošanas procesu. 
Tādējādi būtu jānodrošina iespēja 
līgumslēdzējām iestādēm kā līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriju 
pieņemt „saimnieciski visizdevīgāko 
piedāvājumu”.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Ja līgumslēdzējas iestādes izvēlas 
piešķirt līgumu saimnieciski 
visizdevīgākajam piedāvājumam, tām
jānosaka līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritēriji, uz kuru pamata tās 
novērtēs piedāvājumus ar mērķi noteikt, 
kurš piedāvājums piedāvā vislabāko 
rezultātu par maksājamo cenu. Šo kritēriju 
noteikšana ir atkarīga no līguma 
priekšmeta, jo šiem kritērijiem jāļauj 
novērtēt katrā piedāvājumā piedāvāto 
izpildes līmeni, ņemot vērā līguma 
priekšmetu, kā noteikts tehniskajās 

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

specifikācijās, un novērtēt katra 
piedāvājuma piedāvātā rezultāta un 
maksājamās cenas attiecību. Turklāt 
izvēlētajiem līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijiem nebūtu jānodrošina 
līgumslēdzējai iestādei neierobežota 
izvēles brīvība, tiem būtu jānodrošina 
efektīvas konkurences iespēja un tie būtu 
jāpapildina ar prasībām, kas ļauj efektīvi 
pārbaudīt pretendentu sniegto informāciju.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) 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 

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

Savienība ir viena no pusēm. Attiecībā uz 
pakalpojumu līgumiem un līgumiem, kas 
saistīti ar būvdarbu projektēšanu, 
līgumslēdzējām iestādēm 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.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu 
piedāvājumi, kas šķiet nepamatoti lēti, 
iespējams, balstās uz tehniski, ekonomiski 
vai juridiski kļūdainiem pieņēmumiem vai 
praksi. Lai novērstu iespējamos trūkumus 
līguma izpildes laikā, būtu jānosaka 
pienākums līgumslēdzējām iestādēm 
pieprasīt norādītās cenas paskaidrojumu, ja 
piedāvājuma cenas ir būtiski zemākas par 
citu pretendentu pieprasītajām cenām. Ja 
pretendents nevar sniegt pietiekošu 
paskaidrojumu, līgumslēdzējai iestādei 
būtu jābūt tiesībām noraidīt piedāvājumu. 
Noraidījumam būtu jābūt obligātam 
gadījumos, kad līgumslēdzēja iestāde ir 
konstatējusi, ka nepamatoti zemā pieprasītā 
cena izriet no neatbilstības Savienības 
sociālo, darba vai vides tiesību aktu, vai 
starptautisko darba tiesību noteikumu 

(42) Būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu 
piedāvājumi, kas šķiet nepamatoti lēti, 
iespējams, balstās uz tehniski, ekonomiski 
vai juridiski kļūdainiem pieņēmumiem vai 
praksi. Lai novērstu iespējamos trūkumus 
līguma izpildes laikā, būtu jānosaka iespēja 
līgumslēdzējām iestādēm izslēgt 
piedāvājumus, kuru cenas ir būtiski 
zemākas par citu pretendentu 
piedāvātajām cenām, un pienākums 
pieprasīt norādītās cenas paskaidrojumu, ja 
piedāvājuma cenas ir būtiski zemākas par 
citu pretendentu pieprasītajām cenām. Ja 
pretendents nevar sniegt pietiekošu 
paskaidrojumu, līgumslēdzējai iestādei 
būtu jābūt tiesībām noraidīt piedāvājumu. 
Noraidījumam būtu jābūt obligātam 
gadījumos, kad līgumslēdzēja iestāde ir 
konstatējusi, ka nepamatoti zemā pieprasītā 
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jomā. cena izriet no neatbilstības Savienības 
sociālo, darba vai vides tiesību aktu, vai 
starptautisko darba tiesību noteikumu 
jomā.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
48.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48a) Līgumslēdzējām iestādēm būtu 
jāievēro Direktīvas 2011/7/ES noteikumi 
attiecībā uz maksājumu kavējumiem.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 
attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

(55) Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, atbilstīgi 
apspriestos, tostarp ar ekspertiem. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 
attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Komisijai būtu 
jāsniedz pilnīga informācija un 
dokumentācija par tās sanāksmēm ar 
valstu ekspertiem deleģēto aktu 
sagatavošanas un īstenošanas laikā. Šajā 
sakarībā Komisijai būtu jānodrošina 
Eiropas Parlamenta pienācīga 
iesaistīšana, izmantojot paraugpraksi, 
kuras pamatā ir citās politikas jomās gūtā 
līdzšinējā pieredze, lai Eiropas 
Parlamentam radītu pēc iespējas labākus 
apstākļus deleģēto aktu turpmākajai 
pārbaudei.

Pamatojums

The directive foresees the use of delegated acts — among other things — to adapt the 
methodology for the calculation of the threshold levels to any change provided for by the 
Government Procurement Agreement (Article 6.5 classic, Article 12(4) utilities directive) and 
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to change the list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI 
(Article 54(2) classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issues with a clear 
international trade dimension, the rapporteur feels that the same institutional procedures 
should apply as with ‘normal’ trade legislation. In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II 
(alignment package in the Committee on International Trade (INTA)), the rapporteur 
proposes emphasising the need for the European Parliament to be duly involved in the 
preparation and implementation of delegated acts (Recital 55). This will facilitate the scrutiny 
of delegated acts and will ensure an efficient exercise of the delegation of power by avoiding 
objections from the European Parliament. The rapporteur deems it appropriate to limit in 
time (Article 89(2)) the conferral of powers on the Commission. Such a limitation brings 
about more parliamentary control, obliging the Commission to draw up a report in respect of 
the delegation of power no later than nine months before the end of the established period.
On the other hand, tacit extension of the delegation for a period of identical duration prevents 
overburdening the legislators and facilitates the implementation of the common commercial 
policy. Considering the dynamics of parliamentary work, internal procedures and deadlines, 
it is important to assure that the legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative 
act (Article 89(5)). All changes reflect changes brought about by the two Trade Omnibuses.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) EUR 500 000 publiskiem līgumiem par 
sociālajiem un citiem īpašiem 
pakalpojumiem, kas uzskaitīti 
XVI pielikumā.

(d) EUR 1 000 000 publiskiem līgumiem 
par sociālajiem un citiem īpašiem 
pakalpojumiem, kas uzskaitīti 
XVI pielikumā.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sākot no 2014. gada 30. jūnija, Komisija 
reizi divos gados pārbauda, vai 4. panta a), 
b) un c) punktā noteiktās robežvērtības 
atbilst robežvērtībām, kas noteiktas 
Nolīgumā par valsts iepirkumu, un 
vajadzības gadījumā tās pārskata.

1. Sākot no 2014. gada 30. jūnija, Komisija 
reizi divos gados pārbauda, vai 4. panta a), 
b) un c) punktā noteiktās robežvērtības 
atbilst robežvērtībām, kas noteiktas 
Nolīgumā par valsts iepirkumu, un 
vajadzības gadījumā tās pārskata.

Saskaņā ar aprēķināšanas metodi, kas 
noteikta Nolīgumā par valsts iepirkumu, 
Komisija šīs robežvērtības aprēķina, 

Saskaņā ar aprēķināšanas metodi, kas 
noteikta Nolīgumā par valsts iepirkumu, 
Komisija šīs robežvērtības aprēķina, 



PE492.628v02-00 16/29 AD\913177LV.doc

LV

izmantojot EUR vidējo dienas kursu, kas 
izteikts speciālajās aizņēmuma tiesībās 
(SDR), 24 mēnešus ilgā laika posmā, kurš 
beidzas augusta pēdējā dienā pirms 
pārskatīšanas, kas ir spēkā no 1. janvāra. 
Šādi pārskatītās robežvērtības vajadzības 
gadījumā noapaļo uz leju līdz tuvākajam 
EUR tūkstotim, lai nodrošinātu, ka ir 
ievērotas nolīgumā paredzētās spēkā esošās 
robežvērtības, kas izteiktas kā SDR.

izmantojot EUR vidējo dienas kursu, kas 
izteikts speciālajās aizņēmuma tiesībās 
(SDR), 24 mēnešus ilgā laika posmā, kurš 
beidzas augusta pēdējā dienā pirms 
pārskatīšanas, kas ir spēkā no 1. janvāra. 
Šādi pārskatītās robežvērtības vajadzības 
gadījumā noapaļo uz leju līdz tuvākajam 
EUR tūkstotim, lai nodrošinātu, ka ir 
ievērotas nolīgumā paredzētās spēkā esošās 
robežvērtības, kas izteiktas kā SDR.
Turklāt Komisija var ņemt vērā citu 
nolīguma pušu veiktās izmaiņas 
robežvērtībās.

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) kādas starptautiskas organizācijas īpaša 
procedūra;

(c) tādas starptautiskas organizācijas īpaša 
procedūra, kurai ir pārstāvniecība 
dalībvalstī;

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a jebkurā gadījumā trešo valstu 
piekļuvei ES publiskā iepirkuma tirgus 
daļām ir jābalstās uz savstarpīguma un 
proporcionalitātes principu;

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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ar līgumu saistīto darbību apgrozījuma;

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ciktāl tas ir paredzēts III, IV un 
V pielikumā un Nolīguma par valsts 
iepirkumu Eiropas Savienības 1. pielikuma 
vispārīgajās piezīmēs, un citos 
starptautiskos nolīgumos, kuri ir saistoši 
Savienībai, kā uzskaitīts šīs direktīvas 
V pielikumā, līgumslēdzējas iestādes 
attiecībā uz minēto nolīgumu 
parakstītājpušu būvdarbiem, piegādēm, 
pakalpojumiem un ekonomikas 
dalībniekiem nodrošina attieksmi, kas ir 
tikpat labvēlīga kā attieksme, kuru 
nodrošina Savienības būvdarbiem, 
piegādēm, pakalpojumiem un ekonomikas 
dalībniekiem. Piemērojot šo direktīvu 
minēto nolīgumu parakstītājpušu 
ekonomikas dalībniekiem, līgumslēdzējas 
iestādes nodrošina atbilstību šiem 
nolīgumiem.

1. Ciktāl tas ir paredzēts III, IV un 
V pielikumā un Nolīguma par valsts 
iepirkumu Eiropas Savienības 1. pielikuma 
vispārīgajās piezīmēs, un citos 
starptautiskos nolīgumos, kuri ir saistoši 
Savienībai, tostarp pienākumi, ko tā 
uzņēmusies ar divpusējiem tirdzniecības 
nolīgumiem, kā uzskaitīts šīs direktīvas 
V pielikumā, līgumslēdzējas iestādes 
attiecībā uz minēto nolīgumu 
parakstītājpušu būvdarbiem, piegādēm, 
pakalpojumiem un ekonomikas 
dalībniekiem nodrošina attieksmi, kas ir 
tikpat labvēlīga kā attieksme, kuru 
nodrošina Savienības būvdarbiem, 
piegādēm, pakalpojumiem un ekonomikas 
dalībniekiem. Piemērojot šo direktīvu 
minēto nolīgumu parakstītājpušu 
ekonomikas dalībniekiem, līgumslēdzējas 
iestādes nodrošina atbilstību šiem 
nolīgumiem.

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ja iepirkuma mērķis ir mākslas darba 
radīšana vai iegūšana;

(b) ja iepirkuma mērķis ir mākslas darba 
vai kustama vai nekustama īpašuma ar 
mākslas, vēstures vai arhitektūras vērtību
radīšana, atjaunošana, saglabājoša 
restaurēšana vai iegūšana;

Grozījums Nr. 23
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Direktīvas priekšlikums
39. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Līgumslēdzējas iestādes drīzāk aptaujā tirgus dalībniekus, galvenokārt, lai iegūtu informāciju 
par metodēm un jaunievedumiem. Jāuzsver, ka tirgus dalībnieki, proti, potenciālie kandidāti 
iepirkuma konkursos nedrīkst ietekmēt līgumslēdzējas iestādes.

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publiskus līgumus var sadalīt viendabīgās 
vai neviendabīgās daļās. Attiecībā uz 
līgumiem, kuru vērtība atbilst 4. pantā 
paredzētajām robežvērtībām vai pārsniedz 
tās, bet nav mazāka par EUR 500 000, ko 
nosaka saskaņā ar 5. pantu, ja 
līgumslēdzēja iestāde uzskata, ka tos nav 
lietderīgi sadalīt daļās, tā paziņojumā par 
līgumu vai uzaicinājumā apstiprināt 
ieinteresētību sniedz tam īpašu 
pamatojumu.

Publiskus līgumus var sadalīt daļās, lai 
palielinātu konkurenci un uzlabotu MVU 
iespējas piekļūt publiskajam iepirkumam. 
Attiecībā uz līgumiem, kuru vērtība nav 
mazāka par EUR 500 000, ko nosaka 
saskaņā ar 5. pantu, ja līgumslēdzēja 
iestāde uzskata, ka tos nav lietderīgi sadalīt 
daļās, tā paziņojumā par līgumu vai 
uzaicinājumā apstiprināt ieinteresētību 
sniedz tam īpašu pamatojumu.

Pamatojums

Iestādes gūst labumu no lielākas konkurences piedāvājumu iesniedzēju starpā un no tā, ka 
MVU ir lielākas iespējas piekļūt publiskajam iepirkumam, jo tādā gadījumā ir lielāks 
potenciālo piedāvājumu skaits. Vienkāršības labad nav arī nekādas nepieciešamības norādīt, 
ka šis pants attiecas uz līgumiem, kuru vērtība atbilst 4. pantā paredzētajām robežvērtībām 
vai pārsniedz tās, jo tas ir pats par sevi saprotams.
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Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes paziņojumā par 
līgumu vai uzaicinājumā apstiprināt 
ieinteresētību norāda, vai piedāvājumus 
var iesniegt tikai par vienu vai par 
vairākām daļām.

Ja līgumslēdzēja iestāde ierobežo 
piedāvājumu iesniegšanu, neļaujot 
iesniegt piedāvājumu vienai vai vairākām 
daļām, tā norāda to paziņojumā par 
līgumu, uzaicinājumā apstiprināt 
ieinteresētību vai iepirkuma 
dokumentācijā.

Pamatojums

Pietiktu ar to, ka līgumslēdzējām iestādēm būtu pienākums informēt par lēmumu nedalīt 
līgumu daļās, norādot to paziņojumā par līgumu vai uzaicinājumā apstiprināt ieinteresētību. 
Līgumslēdzējām iestādēm nav jāpieprasa sniegt konkrētus paskaidrojumus par to rīcības 
iemesliem. Nav skaidrs, kāda būtu šādas prasības pievienotā vērtība. Panta formulējums 
mainīts, lai tas būtu precīzāks.

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
44. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja vienam pretendentam var piešķirt 
vairāk nekā vienu daļu, līgumslēdzējas 
iestādes var noteikt, ka tās vai nu piešķirs 
vienu līgumu par daļu, vai piešķirs vienu 
vai vairākus līgumus, kas aptver vairākas 
vai visas daļas.

svītrots

Līgumslēdzējas iestādes iepirkuma 
procedūras dokumentos norāda, vai tās 
patur tiesības izdarīt šādu izvēli un, ja tā, 
kuras daļas var sagrupēt vienā līgumā.
Līgumslēdzējas iestādes pirmām kārtām 
nosaka piedāvājumus, kuri katrā 
atsevišķā daļā vislabāk atbilst līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem, 
kas noteikti saskaņā ar 66. pantu. Tās var 
piešķirt līgumu par vairākām daļām 
pretendentam, kas nav ieguvis pirmo vietu 
attiecībā uz visām šajā līgumā ietvertajām 
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atsevišķajām daļām, ar nosacījumu, ka 
atbilstīgi 66. pantam noteiktie līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji tiek 
labāk izpildīti attiecībā uz visām minētajā 
līgumā ietvertajām daļām. Līgumslēdzējas 
iestādes iepirkuma procedūras 
dokumentos nosaka metodes, ko tās 
paredz izmantot šādam salīdzinājumam. 
Šādas metodes ir pārredzamas, objektīvas 
un nediskriminējošas.

Pamatojums

Šis punkts varētu būt pretrunā priekšlikuma mērķim — uzlabot MVU piekļuvi publiskā 
iepirkuma līgumiem,— jo var novest pie iepirkuma procedūru apvienošanas, kurās MVU 
nespēs piedalīties.

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzējas iestādes var izlemt 
nepiešķirt tiesības slēgt līgumu 
pretendentam, kas iesniedzis vislabāko 
piedāvājumu, ja tās ir konstatējušas, ka 
piedāvājums vismaz līdzvērtīgā veidā 
neatbilst Savienības tiesību aktos 
noteiktajām saistībām sociālo un darba 
tiesību jomā vai vides jomā, vai 
XI pielikumā uzskaitīto starptautisko 
sociālo un vides tiesību noteikumiem.

2. Līgumslēdzējas iestādes nepiešķir
tiesības slēgt līgumu pretendentam, kas 
iesniedzis vislabāko piedāvājumu, ja tās ir 
konstatējušas, ka piedāvājums vismaz 
līdzvērtīgā veidā neatbilst Savienības 
tiesību aktos noteiktajām saistībām sociālo 
un darba tiesību jomā vai vides jomā, vai 
XI pielikumā uzskaitīto starptautisko 
sociālo un vides tiesību noteikumiem.

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ekonomikas dalībnieku izslēdz no 
dalības līgumā, ja līgumslēdzēja iestāde ir 
informēta par jebkādiem Savienības 
tiesību aktos noteikto saistību 
pārkāpumiem darba tiesību, sociālo 
tiesību vai vides tiesību jomā vai par 



AD\913177LV.doc 21/29 PE492.628v02-00

LV

XI pielikumā uzskaitīto starptautisko 
sociālo un vides tiesību noteikumu 
pārkāpumiem. Atbilstība Savienības 
tiesību aktiem vai starptautisko tiesību 
noteikumiem ietver arī līdzvērtīgu 
atbilstību.

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ja tā ir informēta par jebkādiem 
Savienības tiesību aktos noteikto saistību 
pārkāpumiem sociālo un darba tiesību vai 
vides tiesību jomā, vai XI pielikumā 
uzskaitīto starptautisko sociālo un vides 
tiesību noteikumu pārkāpumiem; 
atbilstība Savienības tiesību aktiem vai 
starptautisko tiesību noteikumiem ietver 
arī līdzvērtīgu atbilstību;

svītrots

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot valsts normatīvos vai 
administratīvos aktus attiecībā uz atlīdzību 
par konkrētu pakalpojumu sniegšanu, 
līgumslēdzējas iestādes piešķir publiskus 
līgumus saskaņā ar šādiem kritērijiem:

Neskarot valsts normatīvos vai 
administratīvos aktus attiecībā uz atlīdzību 
par konkrētu pakalpojumu sniegšanu, 
līgumslēdzējas iestādes piešķir publiskus 
līgumus pretendentam ar saimnieciski 
visizdevīgāko piedāvājumu.

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums;

svītrots
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Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) viszemākās izmaksas. svītrots

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izmaksas pēc līgumslēdzējas iestādes 
izvēles var novērtēt, pamatojoties tikai uz 
cenu vai izmantojot rentabilitātes pieeju, 
piemēram, aprites cikla izmaksu pieeju, 
saskaņā ar 67. pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem.

svītrots

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums no līgumslēdzējas iestādes 
viedokļa tiek noteikts, pamatojoties uz 
kritērijiem, kas saistīti ar attiecīgā publiskā 
līguma priekšmetu. Minētie kritēriji 
papildus cenai vai izmaksām, kas pēc 
līgumslēdzējas iestādes izvēles ir 
novērtētas, pamatojoties tikai uz cenu vai 
izmantojot rentabilitātes pieeju, 
piemēram, aprites cikla izmaksu pieeju, 
saskaņā ar 67. pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem, ietver citus kritērijus, kas 
saistīti ar attiecīgā publiskā līguma 
priekšmetu, kā:

Grozījums Nr. 35
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Direktīvas priekšlikums
66. 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

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minētajā gadījumā līgumslēdzēja iestāde 
paziņojumā par līgumu, uzaicinājumā 
apstiprināt ieinteresētību, iepirkuma 
procedūras dokumentos vai — konkursa 
dialoga gadījumā — aprakstošajā 
dokumentā norāda kritēriju relatīvo 
svērumu, ko tā izmantos, lai noteiktu 
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

Līgumslēdzēja iestāde paziņojumā par 
līgumu, uzaicinājumā apstiprināt 
ieinteresētību, iepirkuma procedūras 
dokumentos vai — konkursa dialoga 
gadījumā — aprakstošajā dokumentā 
norāda kritēriju relatīvo svērumu, ko tā 
izmantos, lai noteiktu saimnieciski, sociāli 
un vides ziņā visizdevīgāko piedāvājumu.

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
69. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nepamatoti lēti piedāvājumi Nepamatoti lēti piedāvājumi 
1. Līgumslēdzējas iestādes pieprasa 
ekonomikas dalībniekiem paskaidrot 
piemēroto cenu vai izmaksas, ja ir izpildīti
visi turpmāk minētie nosacījumi:

1. Līgumslēdzējas iestādes var izslēgt 
piedāvājumus, kuru pieprasītā cena vai 
izmaksas ir par vairāk nekā 50 % zemākas 
nekā pārējo piedāvājumu pamatcena.

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

2. Līgumslēdzējas iestādes pieprasa 
ekonomikas dalībniekiem paskaidrot 
piemēroto cenu vai izmaksas, ja ir iesniegti 
vismaz trīs piedāvājumi un izpildīts vismaz 
viens no šiem nosacījumiem:

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

(a) pieprasītā cena vai izmaksas ir par 
vairāk nekā 30 % zemākas nekā pārējo 
piedāvājumu vidējā cena vai izmaksas;
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(c) ir iesniegti vismaz pieci piedāvājumi. (b) pieprasītā cena vai izmaksas ir par 
vairāk nekā 20 % zemākas nekā otrā lētākā 
piedāvājuma cena vai izmaksas;

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

(c) piedāvājumā norādītā cena vai 
izmaksas ir par vairāk nekā 40 % zemākas 
nekā līgumslēdzēja iestādes veiktās cenu 
vai izmaksu aplēses, ieskaitot nodokļus;

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

3. Jebkurā gadījumā līgumslēdzējas 
iestādes šādus paskaidrojumus pieprasa arī 
tad, ja piedāvājumi šķiet nepamatoti lēti 
citu iemeslu dēļ.

(a) to, kādā veidā būvniecības, ražošanas 
vai pakalpojumu sniegšanas procesā panāk 
ietaupījumus;

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

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

(a) to, kādā veidā būvniecības, ražošanas 
vai pakalpojumu sniegšanas procesā panāk 
ietaupījumus;

(c) pretendenta piedāvāto būvdarbu, 
piegāžu vai pakalpojumu oriģinalitāti;

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

(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 
XI pielikumā, vai, ja tādi netiek piemēroti, 
citiem noteikumiem, kas nodrošina 
līdzvērtīgu aizsardzību;

(c) pretendenta piedāvāto darbu, piegāžu 
un pakalpojumu oriģinalitāti;

(e) pretendenta iespējām saņemt valsts 
atbalstu.

(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 
XI pielikumā, vai, ja tādi netiek piemēroti, 
citiem noteikumiem, kas nodrošina 
līdzvērtīgu aizsardzību;

4. Līgumslēdzēja iestāde pārbauda sniegto 
informāciju, apspriežoties ar pretendentu. 
Tā var noraidīt piedāvājumu tikai tad, ja 
liecības nepamato zemo cenas vai izmaksu 
līmeni, ņemot vērā 3. punktā minētos 
elementus.

(e) pretendenta iespējām saņemt valsts 
atbalstu gan paša piedāvājuma 
finansēšanai, gan to pakalpojumu, iegāžu 
un būvdarbu finansēšanai, kas attiecas uz 
piedāvājumu.

Līgumslēdzējas iestādes noraida 
piedāvājumu, ja tās ir konstatējušas, ka 

(ea) tādu apakšuzņēmēju izmantošanu, 
kuri neatbilst sociālajām, darba un vides 
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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 
XI pielikumā.

saistībām vai noteikumiem par valsts 
atbalstu, kā minēts d) un e) apakšpunktā. 

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

5. Līgumslēdzēja iestāde pārbauda sniegto 
informāciju, apspriežoties ar pretendentu. 
Tā piedāvājumu noraida, ja liecības 
nepamato zemo cenas vai izmaksu līmeni, 
jo īpaši ņemot vērā 3. punktā minētos 
elementus.

6. Saskaņā ar 88. pantu dalībvalstis citām 
dalībvalstīm pēc pieprasījuma nodrošina 
visu informāciju, kas saistīta ar liecībām un 
dokumentiem, kuri iesniegti attiecībā uz 
3. punktā uzskaitītajiem datiem.

Līgumslēdzējas iestādes noraida 
piedāvājumu, ja tās ir konstatējušas, 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 
XI pielikumā.
6. Ja līgumslēdzēja iestāde konstatē, ka 
piedāvājums ir nepamatoti lēts, jo 
pretendents ir saņēmis valsts atbalstu, 
piedāvājumu šā iemesla dēļ var noraidīt 
tikai pēc apspriešanās ar pretendentu, ja 
pretendents nevar līgumslēdzējas iestādes 
noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka 
attiecīgais atbalsts bija saderīgs ar iekšējo 
tirgu Līguma 107. panta nozīmē. Ja 
līgumslēdzēja iestāde noraida piedāvājumu 
minēto apstākļu dēļ, tā par to informē 
Komisiju.
7. Saskaņā ar 88. pantu dalībvalstis citām 
dalībvalstīm pēc pieprasījuma nodrošina 
visu informāciju, kas saistīta ar liecībām un 
dokumentiem, kuri iesniegti attiecībā uz 
3. punktā uzskaitītajiem datiem.

Grozījums Nr. 38

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

69.a pants
Šī direktīva ir saskaņota ar Regulu par 
trešo valstu preču un pakalpojumu 
piekļuvi Eiropas Savienības publiskā 
iepirkuma iekšējam tirgum un par 
procedūrām, kas atbalsta sarunas par 
Savienības preču un pakalpojumu 
piekļuvi trešo valstu publiskā iepirkuma 
tirgiem (COM/2012/0124 -
2012/0060 (COD)), un ir saskaņota ar 
Direktīvas 2004/17/EK ar 58. un 59. panta 
nosacījumiem, atbilstoši kuriem var tikt 
noraidīti piedāvājumi, kas attiecas uz tādu 
trešo valstu izcelsmes produktiem, ar 
kurām Eiropas Savienība nav noslēgusi 
ne daudzpusējus, ne divpusējus 
nolīgumus, kas nodrošina Kopienas 
uzņēmumiem salīdzināmu un efektīvu 
piekļuvi minēto trešo valstu tirgiem.

Grozījums Nr. 39

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Apakšuzņēmējam neatkarīgi no tā 
izcelsmes valsts jāievēro darba, sociālie 
un vides standarti, un tas nedrīkst saņemt 
valsts atbalstu, kas tam ļautu tik 
ievērojami samazināt piedāvājuma cenu, 
lai kaitētu godīgai konkurencei.

Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka tiek 
uzraudzīta publiskā iepirkuma noteikumu 
piemērošana, tostarp tādu projektu 
īstenošana, ko līdzfinansē Savienība, lai 
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atklātu apdraudējumu Savienības 
finansiālajām interesēm. Uzraudzību 
izmanto, lai novērstu, konstatētu un 
pienācīgi ziņotu par iespējamiem 
krāpšanas, korupcijas, interešu konfliktu 
un citu nopietnu pārkāpumu gadījumiem 
iepirkumu jomā.
Ja uzraudzības iestādes vai struktūras 
konstatē konkrētus pārkāpumus vai 
sistēmiskas problēmas, tās ir pilnvarotas 
nodot šo gadījumu izskatīšanai valstu 
revīzijas iestādēm, tiesām, tribunāliem vai 
citām piemērotām iestādēm vai 
struktūrām, piemēram, ombudam, valstu 
parlamentiem vai to komitejām.

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
89. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktīvas 6., 13., 19., 20., 23., 54., 59., 
67. un 86. pantā minētās pilnvaras 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 
[šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas].

2. Pilnvaras pieņemt 6., 13., 19., 20., 23., 
54., 59., 67. un 86. pantā minētos deleģētos 
aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu 
laikposmu  no ...* [šīs direktīvas spēkā 
stāšanās diena]. Komisija sagatavo 
ziņojumu par pilnvaru deleģējumu 
vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu 
gadu laikposma beigām. Pilnvaru 
deleģējumu automātiski pagarina par 
tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst 
pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs 
mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
89. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos 
no dienas, kad minētais akts paziņots

5. Saskaņā ar šo pantu pieņemts deleģētais 
akts stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu 
laikā pēc tā paziņošanas Eiropas 
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Eiropas Parlamentam un Padomei, ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.

Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus, vai ja līdz minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par četriem mēnešiem.

Pamatojums

The directive foresees the use of delegated acts - among other things - to adapt the 
methodology for the calculation of the threshold levels to any change provided for by the 
Government Procurement Agreement (Article 6(5) classic, Article 12(4) utilities directive) 
and to change the list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI 
(Article 54(2) classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issues with a clear 
international trade dimension, the rapporteur feels that the same institutional procedures 
should apply as with ‘normal’ trade legislation. In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II 
(alignment package in the Committee on International Trade (INTA)), the rapporteur 
proposes emphasizing the need for the European Parliament to be duly involved in the 
preparation and implementation of delegated acts (Recital 55). This will facilitate the scrutiny 
of delegated acts and will ensure an efficient exercise of the delegation of power by avoiding 
objections from the European Parliament. The rapporteur deems it appropriate to limit in 
time (Article 89(2)) the conferral of powers on the Commission. Such a limitation brings 
about more parliamentary control, obliging the Commission to draw up a report in respect of 
the delegation of power no later than nine months before the end of the established period.
On the other hand, tacit extension of the delegation for a period of identical duration prevents 
overburdening the legislators and facilitates the implementation of the common commercial 
policy. Considering the dynamics of parliamentary work, internal procedures and deadlines, 
it is important to assure that the legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative 
act (Article 89(5)). All changes reflect changes brought about by the two Trade Omnibuses.

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
XI PIELIKUMS

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Konvencija Nr. 94 par darba 
noteikumiem (publiskos līgumos).
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