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ĪSS PAMATOJUMS

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

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

Daudzpusējā līmenī atsauces tiesiskais regulējums ir starptautiskais nolīgums par publisko 
iepirkumu (Government Procurement Agreement – GPA), kas nesen tika pārskatīts un 
pārskatīšanas process tika noslēgts 2012. gadā. Šīs pārskatīšanas mērķis bija palielināt 
pārredzamību, starptautisko publiskā iepirkuma tirgu atvēršanas līmeni un vienkāršot 
procedūras. Tāpēc atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē šo pārskatīšanas procesu un cer, ka ES 
to nekavējoties apstiprinās; vienlaicīgi 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 jauno tirgus 
ekonomiku valstis, lai paplašinātu tā ģeogrāfisko pārklājumu un tādējādi izveidotu vienotu un
visā pasaulē spēkā esošu noteikumu sistēmu šajā nozīmīgajā starptautiskās tirdzniecības 
nozarē.

Konkrēti noteikumi attiecībā uz publiskā iepirkumu nozari ir ietverti arī citā PTO 
nolīgumā — Vispārējā nolīgumā 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 līmenī atzinuma sagatavotājs uzsver starptautiskā mēroga nozīmi publiskā 
iepirkuma nozarē un atzīst nepieciešamību pakāpeniski atvērt starptautiskos publiskā 
iepirkuma 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 publiskā 
iepirkuma tirgus atvēršanas līmeni, ko bieži nepiedāvā citi nozīmīgi starptautiskie 
tirdzniecības partneri.
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Tādēļ atzinuma sagatavotājs cer uz izlēmīgāku ES rīcību, izmantojot tiesību aktu iniciatīvas 
un saskaņotu sarunu procesu, lai atjaunotu līdzsvarotus apstākļus un izveidotu patiesi 
vienādus noteikumus starptautiskā līmenī.

Šajā sakarībā apstiprina Komisijas izvēli neveidot „ārējas dimensijas” Kopienas tiesisko 
regulējumu publiskā iepirkuma nozarē — lēmums nepārveidot pašreizējos noteikumus 
Direktīvā 2004/17/EK par piedāvājumiem, kas ietver ārzemju preces un pakalpojumus, bet 
turpmāk izveidot tiesību akta iniciatīvas priekšlikumu, kas ir papildinošs, bet pilnībā 
autonoms, arī juridiskā nozīmē, ja tas tiek atzinīgi novērtēts attiecībā uz priekšlikuma saturu, 
bet ietver risku izveidot bīstamu juridisko plaisu Eiropas tiesību sistēmā attiecībā uz 
noteikumiem ar mērķi reklamēt trešo valstu preču, pakalpojumu un uzņēmumu piekļuvi 
Eiropas iepirkumu tirgum.

Tādēļ atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ir ļoti būtiski atjaunot konkrētus noteikumus ar mērķi 
vienoti un spēcīgi disciplinēt nosacījumus, ar kuriem noraidīt iespējamus piedāvājumus, kuros 
pārsvarā ietvertas preces un pakalpojumi, kas neietilpst starptautiskos nolīgumos. Līdz ar to 
atzinuma sagatavotājs gatavojas apstiprināt tās pašas izpildes komitejas tiesību akta 
mehānisma priekšlikumu tās jaunākajā regulas priekšlikumā.

Turklāt ir būtiski arī turpmāk ierobežot Komisijas tiesību akta priekšlikumu par tā sauktajiem 
„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 uzskata, ka jāievieš daži grozījumi, lai pilnīgāk uzsvērtu starptautisko līmeni, 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
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 

(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 



AD\913221LV.doc 5/28 PE492.622v02-00

LV

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.

līdzekļu izmantošanu. Publiskais 
iepirkums ir īpaši būtisks līdzeklis, no 
jauna definējot Eiropas rūpniecības 
politiku. 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.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Iekšējais tirgus un starptautiskie tirgi 
ir aizvien vairāk savstarpēji saistīti, tādēļ 
ES vērtības, piemēram, pārredzamība, 
principiāla nostāja pret korupciju, 
savstarpējības princips un sociālo tiesību 
un cilvēktiesību veicināšana būtu 
atbilstīgi jāsekmē iepirkuma politikā.
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Grozījums Nr. 3

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 -1994. 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 
ekonomikas dalībniekiem, kuras ir šādu 
nolīgumu parakstītājas.

(14) Padome ar 1994. gada 22. decembra 
Lēmumu 94/800/EK par daudzpusējo 
sarunu Urugvajas kārtā (no -1994. gada 
līdz 1994. gadam) panākto nolīgumu 
slēgšanu Eiropas Kopienas vārdā 
jautājumos, kas ir tās kompetencē, it 
sevišķi apstiprināja Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas Nolīgumu par publisko
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 tirgus šajā 
nozarē, 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, līgumslēdzēji 
minētajos nolīgumos paredzētos 
pienākumus pilda, piemērojot šo direktīvu 
to trešo valstu ekonomikas dalībniekiem, 
kuras ir šādu nolīgumu parakstītājas. Tādēļ 
starptautiskie pienākumi, kas Savienībai 
jāievēro attiecībā uz trešām valstīm 
saistībā ar piekļuvi publiskā iepirkumu 
tirgum, ir noteikti ES tiesību sistēmā, lai 
nodrošinātu to efektīvu un vienotu 
piemērošanu.
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Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Pasaules Tirdzniecības organizācijā 
un savos divpusējos nolīgumos Savienība 
atbalsta Savienības un tās tirdzniecības 
partneru publiskā iepirkuma starptautisko 
tirgu vērienīgu starptautisku atvēršanu, 
gūstot abpusēju labumu.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Nolīgums attiecas uz līgumiem, kas 
pārsniedz konkrētas robežvērtības, kuras ir 
noteiktas nolīgumā un izteiktas kā 
speciālās aizņēmuma tiesības. Šajā 
direktīvā noteiktās robežvērtības būtu 
jāsaskaņo, lai nodrošinātu, ka tās atbilst 
nolīgumā noteikto robežvērtību 
ekvivalentiem EUR valūtā. Būtu jāparedz 
arī robežvērtību periodiska pārskatīšana 
EUR izteiksmē, lai, izmantojot 
matemātisku darbību, tās pielāgotu EUR 
vērtības iespējamām variācijām attiecībā 
pret speciālajām aizņēmuma tiesībām.
Neskarot Savienības starptautiskās 
saistības, ir arī atbilstīgi turpināt piemērot 
vienas un tās pašas robežvērtības visiem 
līgumslēdzējiem neatkarīgi no viņu 
nozares, lai izvairītos no robežvērtību 
daudzkāršošanas.

(15) Nolīgums attiecas uz līgumiem, kas 
pārsniedz konkrētas robežvērtības, kuras ir 
noteiktas nolīgumā un izteiktas kā 
speciālās aizņēmuma tiesības. Šajā 
direktīvā noteiktās robežvērtības būtu 
jāsaskaņo, lai nodrošinātu, ka tās atbilst 
nolīgumā noteikto robežvērtību 
ekvivalentiem EUR valūtā. Būtu jāparedz 
arī robežvērtību periodiska pārskatīšana 
EUR izteiksmē, lai, izmantojot 
matemātisku darbību, tās pielāgotu EUR 
vērtības iespējamām variācijām attiecībā 
pret speciālajām aizņēmuma tiesībām.
Neskarot Savienības starptautiskās 
saistības, ir arī atbilstīgi turpināt piemērot 
vienas un tās pašas robežvērtības visiem 
līgumslēdzējiem neatkarīgi no viņu 
nozares, lai izvairītos no robežvērtību 
daudzkāršošanas. 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 
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valstīm, kas nav parakstījušas nolīgumu 
par publisko iepirkumu, bet kurām ir 
piekļuve Eiropas publiskā iepirkuma 
tirgum.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

pretendentus, kas izdarījuši smagu 
pārkāpumu saistībā ar profesionālo 
darbību, piemēram, konkurences 
noteikumu vai intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumu.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(43) Līgumu slēgšanas tiesības būtu 
jāpiešķir, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem, kas nodrošina atbilstību 
pārredzamības, nediskriminācijas un 
vienlīdzīgas attieksmes principiem. 
Minētajiem kritērijiem būtu jānodrošina, ka 
piedāvājumi tiek novērtēti efektīvas 
konkurences apstākļos, arī ja 
līgumslēdzējiem ir vajadzīgi kvalitatīvi 
būvdarbi, piegādes un pakalpojumi, kas ir 
optimāli pielāgoti to vajadzībām. Tādējādi 
būtu jānodrošina iespēja līgumslēdzējiem 
kā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritēriju pieņemt „saimnieciski 
visizdevīgāko piedāvājumu”. 

Grozījums Nr. 10

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 

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

vislabāko rezultātu par maksājamo cenu. 
Minēto kritēriju noteikšana ir atkarīga no 
līguma priekšmeta, jo šiem kritērijiem 
jāļauj novērtēt katrā piedāvājumā 
piedāvāto izpildes līmeni, ņemot vērā 
līguma priekšmetu, kā noteikts tehniskajās 
specifikācijās, un novērtēt katra 
piedāvājuma piedāvātā rezultāta un 
maksājamās cenas attiecību. Turklāt 
izvēlētajiem līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijiem nebūtu jānodrošina 
līgumslēdzējam neierobežota izvēles 
brīvība, tiem būtu jānodrošina efektīvas 
konkurences iespēja un tie būtu jāpapildina 
ar prasībām, kas ļauj efektīvi pārbaudīt
pretendentu sniegto informāciju.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(49) Būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu 
piedāvājumi, kas šķiet nepamatoti lēti, 
iespējams, ir pamatoti ar tehniski, 
ekonomiski vai juridiski kļūdainiem 
pieņēmumiem vai praksi. Lai novērstu 
iespējamos trūkumus līguma izpildes laikā, 
būtu jānosaka iespēja līgumslēdzējiem 
izslēgt piedāvājumus, kuru cena ir būtiski 
zemāka par citu pretendentu 
piedāvātajām cenām, un pienākums 
līgumslēdzējiem pieprasīt norādītās cenas 
paskaidrojumu, ja piedāvājuma cenas ir 
ievērojami 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 
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darba tiesību noteikumu jomā.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
56.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(56a) Līgumslēdzējiem būtu jārespektē 
maksājumu kavējumi, kā noteikts 
Direktīvā 2011/7/ES.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
63. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(63) Sevišķi svarīgi, lai sagatavošanas 
darba gaitā Komisija pienācīgi apspriestos, 
tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 
būtu jānodrošina, ka attiecīgos dokumentus 
laikus un attiecīgā kārtībā nosūta 
vienlaicīgi Eiropas Parlamentam un 
Padomei. Komisijai būtu jāsniedz pilnīga 
informācija un dokumentācija sanāksmēs 
ar valstu speciālistiem 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

Direktīva paredz izmantot deleģētos aktus, tostarp pielāgot robežlīmeņu aprēķināšanas 
metodoloģiju jebkurām izmaiņām, kas izriet no Nolīguma par publisko iepirkumu (6. panta 
5. punkts, 12. panta 4.punkts), un grozīt starptautisko sociālo un vides tiesību aktu noteikumu 
sarakstu XI pielikumā (54. panta 2. punkts - pamata direktīva, 70. pants – Komunālo 
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pakalpojumu direktīva).  Tā kā tas ir jautājums ar skaidru starptautiskās tirdzniecības 
dimensiju, atzinuma sagatavotājs uzskata, ka būtu jāpiemēro tās pašas institucionālās 
procedūras, kas attiecas uz "parastajiem" tiesību aktiem tirdzniecības jomā.

Saskaņā ar OMNIBUS I un OMNIBUS II (pielāgojumu pakete INTA) atzinuma sagatavotājs 
ierosina uzsvērt nepieciešamību pēc Eiropas Parlamenta pienācīgas iesaistīšanas deleģēto
aktu sagatavošanā un īstenošanā (55. apsvērums). Tas atvieglos deleģēto aktu pārbaudi un 
nodrošinās pilnvaru deleģējuma efektīvu izmantošanu, panākot to, ka Eiropas Parlamentam 
nebūs iebildumu. 

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka būtu jāierobežo laikā (89. panta 2. punkts) pilnvaru 
nodošana Komisijai. Šāds ierobežojums, paredzot prasību Komisijai ne vēlāk kā deviņus 
mēnešus pirms noteiktā laikposma beigām sagatavot ziņojumu par deleģētajām pilnvarām, 
nodrošina lielāku parlamentāro kontroli. Savukārt automātiska deleģēto pilnvaru 
pagarināšana par līdzvērtīga ilguma periodiem ļauj pārāk neapgrūtināt likumdevēju un 
atvieglo kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu. 

Ņemot vērā Parlamenta darba dinamiku, iekšējās procedūras un termiņus, ir svarīgi 
nodrošināt, ka likumdevēja rīcībā ir pietiekams laiks, lai pienācīgi izskatītu tiesību aktu 
(89. panta 5. punkts). 

Visi grozījumi atspoguļo izmaiņas, kuras ieviestas ar abiem kopējās tirdzniecības politikas 
jomā sagatavotajiem regulu priekšlikumiem.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Dalībvalsts līgumslēdzējiem, piešķirot 
līgumus, kuri to vērtības dēļ nav iekļauti 
šajā direktīvā, būtu jāievēro vienlīdzīgas 
attieksmes, nediskriminēšanas un 
pārredzamības principi.
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Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
14. pants − 1. punkts − 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Saskaņā ar aprēķināšanas metodi, kas 
noteikta Nolīgumā par publisko iepirkumu, 
Komisija minētās robežvērtības aprēķina, 
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. 16

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 17

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

(c) kādas starptautiskas organizācijas īpaša 
procedūra;

(c) kādas starptautiskas organizācijas, kura 
ir saistīta ar šo dalībvalsti, īpaša 
procedūra;

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
38. pants − 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ciktāl uz to attiecas III, IV un 
V pielikums un Nolīguma par valsts
iepirkumu Eiropas Savienības 1. pielikuma 
vispārīgās piezīmes, un citi starptautiskie 
nolīgumi, kuri ir saistoši Savienībai, kā 
uzskaitīts šīs direktīvas V pielikumā, 
līgumslēdzēji 4. panta 3. punkta 
a) apakšpunkta nozīmē 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, līgumslēdzēji 
nodrošina atbilstību šiem nolīgumiem.

1. Ciktāl uz to attiecas III, IV un 
V pielikums un Nolīguma par publisko
iepirkumu Eiropas Savienības 1. pielikuma 
vispārīgās piezīmes, un citi starptautiskie 
nolīgumi, kuri ir saistoši Savienībai, 
tostarp pienākumi, ko tā uzņēmusies ar 
divpusējiem tirdzniecības nolīgumiem, kā 
uzskaitīts šīs direktīvas V pielikumā, 
līgumslēdzēji 4. panta 3. punkta 
a) apakšpunkta nozīmē 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, līgumslēdzēji 
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nodrošina atbilstību šiem nolīgumiem.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lai palielinātu konkurenci un uzlabotu 
MVU piekļuvi publiskajam iepirkumam,
līgumus var sadalīt daļās. Piemēro 
13. panta 7. punktu.

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Ja līgumslēdzēji ierobežo iespējas 
attiecināt piedāvājumus uz vienu vai 
vairākām daļām, tie to norāda paziņojumā 
par līgumu, uzaicinājumā apstiprināt 
ieinteresētību vai — ja iepirkuma 
izsludināšanai izmanto paziņojumu par 
kvalifikācijas sistēmu — uzaicinājumā 
iesniegt piedāvājumus vai piedalīties 
sarunās, vai iepirkuma dokumentos.
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Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Pamatojums

Šis punkts varētu novest pie pretējā tam, ko paredz šā priekšlikuma mērķis, proti, veicināt 
MVU labāku piekļuvi publiskajam iepirkumam, jo tas varētu izraisīt iepirkuma apvienošanu, 
līdz ar to izslēdzot MVU.

Grozījums Nr. 24
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Direktīvas priekšlikums
70. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Līgumslēdzēji nepiešķir tiesības slēgt 
līgumu pretendentam, kas iesniedzis 
vislabāko piedāvājumu, ja tie 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.

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Neskarot valsts normatīvos vai 
administratīvos aktus attiecībā uz atlīdzību 
par konkrētu pakalpojumu sniegšanu, 
līgumslēdzēji piešķir tiesības slēgt līgumus 
atbilstoši saimnieciski visizdevīgākā 
piedāvājuma kritērijam.

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums;

svītrots

Grozījums Nr. 27

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



AD\913221LV.doc 19/28 PE492.622v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) viszemākās izmaksas. svītrots

Grozījums Nr. 28

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

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, 
kā minēts 1. punkta a) apakšpunktā, no 
līgumslēdzēja perspektīvas tiek noteikts, 
pamatojoties uz kritērijiem, kas saistīti ar 
attiecīgā līguma priekšmetu.

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums 
no līgumslēdzēja perspektīvas tiek noteikts, 
pamatojoties uz kritērijiem, kas saistīti ar 
attiecīgā līguma priekšmetu.

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētie kritēriji papildus cenai vai 
izmaksām, kā minēts 1. punkta 
b) apakšpunktā, ietver citus kritērijus, kas 
saistīti ar attiecīgā līguma priekšmetu, kā:

Minētie kritēriji papildus cenai vai 
izmaksām, ko pēc līgumslēdzēja izvēles 
var izvērtēt atbilstoši pamatcenai vai 
atbilstoši 77. pantā noteiktajai 
rentabilitātes pieejai vai aprites cikla 
izmaksu pieejai, ietver citus kritērijus, kas 
saistīti ar attiecīgā līguma priekšmetu, kā:
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Grozījums Nr. 31

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

Grozījums Nr. 32

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 
piedāvājumu.

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

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
79. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Līgumslēdzējs var izslēgt piedāvājumus, 
kuru pieprasītā cena vai izmaksas ir par 
vairāk nekā 50 % zemākas nekā 
piedāvājumu pamata cena

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

2. Līgumslēdzējs pieprasa ekonomikas 
dalībniekiem paskaidrot piemēroto cenu 
vai izmaksas, ja ir iesniegti vismaz trīs 
piedāvājumi un ir izpildīts vismaz viens no
turpmāk minētajiem nosacījumiem:

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

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

(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. Līgumslēdzēji 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 aprēķinātā cena, 
ietverot nodokļus.

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

3. Līgumslēdzēji pieprasa šādus 
paskaidrojumus arī, 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 
būvdarbu veikšanas vai preču piegādes, vai 
pakalpojumu sniegšanas 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 
XIV pielikumā, vai, ja tādi netiek 
piemēroti, citiem noteikumiem, kas 
nodrošina līdzvērtīgu aizsardzību;

(c) uz pretendenta piedāvāto piegāžu, 
pakalpojumu vai būvdarbu 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 
XIV pielikumā, vai, ja tādi netiek 
piemēroti, citiem noteikumiem, kas 
nodrošina līdzvērtīgu aizsardzību;

4. Līgumslēdzējs pārbauda sniegto 
informāciju, apspriežoties ar pretendentu.

(e) pretendenta iespējām saņemt valsts 
atbalstu gan paša piedāvājuma 
finansēšanai, gan to pakalpojumu, iegāžu 
un būvdarbu finansēšanai, kas attiecas uz 
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piedāvājumu.
Tas var noraidīt piedāvājumu tikai tad, ja 
liecības nepamato zemo cenas vai izmaksu 
līmeni, ņemot vērā 3. punktā minētos 
elementus.

5. Līgumslēdzējs pārbauda sniegto 
informāciju, apspriežoties ar pretendentu.

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.

Tas noraida piedāvājumu, ja liecības 
nepamato zemo cenas vai izmaksu līmeni, 
ņemot vērā 3. punktā minētos elementus.

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

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.

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

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

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

Grozījums Nr. 34
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Direktīvas priekšlikums
79.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

79.b pants
Pašreizējā direktīva atbilst regulai 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 saskaņā ar Direktīvas 
2004/17/EK 58. un 59. pantā noteiktajiem 
nosacījumiem, var noraidīt noteiktus 
piedāvājumus, kas ietver to trešo valstu 
izcelsmes precēm, ar kurām Eiropas 
Savienība nav noslēgusi ne daudzpusēju, 
ne divpusēju nolīgumu, ar ko nodrošina 
salīdzināmu un efektīvu Eiropas 
Savienības uzņēmumu piekļuvi šo trešo 
valstu tirgiem.

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Dalībvalstis nodrošina, ka tiek 
uzraudzīta publiskā iepirkuma noteikumu 
piemērošana, tostarp Savienības 
līdzfinansēto projektu īstenošana, lai 
noteiktu apdraudējumu Savienības 
finansiālajām interesēm. Uzraudzība tiek 
izmantota, lai nepieļautu un atklātu 
krāpšanas iepirkumā, korupcijas, interešu 
konfliktu un citu būtisku nelikumību 
iespējamus gadījumus, kā arī par tiem 
ziņotu.
Ja uzraudzības iestādes vai struktūras 
atklāj īpašus pārkāpumus vai sistēmiskas 
problēmas, būtu tām jāpiešķir pilnvaras 
nodot šo problēmu risināšanu valsts 
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revīzijas iestādēm, tiesām vai citām 
atbilstīgām iestādēm vai struktūrām, 
piemēram, tiesībsargam, valstu 
parlamentiem vai to komitejām.

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Uzraudzības darbību rezultāti 
saskaņā ar 2. pantu tiek padarīti publiski 
pieejami ar atbilstīgiem informācijas 
līdzekļiem. Proti, dalībvalstis vismaz reizi 
divos gados publicē pārskatu par visbiežāk 
sastopamajiem nepareizas piemērošanas 
vai tiesiskas nenoteiktības avotiem, tostarp 
iespējamām strukturālām vai atkārtotām 
problēmām šo noteikumu piemērošanā, 
turpmākiem iespējamiem krāpšanas 
gadījumiem vai citām nelegālām 
darbībām.
Dalībvalstis reizi divos gados nosūta 
Komisijai vispārīgu pārskatu par saviem 
valsts ilgtspējīgas iepirkuma politikas 
virzieniem, aprakstot attiecīgos valsts 
rīcības plānus un iniciatīvas un, ja 
zināms, to praktisko īstenošanu. Tās arī 
norāda MVU sekmīgas dalības rādītāju 
publiskajā iepirkumā; ja tas ir zemāks par 
50 % attiecībā uz MVU piešķirtajiem 
līgumiem, dalībvalstis norāda, vai ir 
ieviestas kādas iniciatīvas, lai palielinātu 
šo rādītāju.
Pamatojoties uz saņemtajiem datiem, 
Komisija regulāri nāk klajā ar ziņojumu 
par īstenošanu un šādu politikas virzienu 
paraugpraksēm iekšējā tirgū.
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Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
98. pants − 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Direktīvas 4., 35., 33., 38., 25., 65., 70., 
77., 85. un 95. pantā minētās pilnvaras 
Komisijai piešķir uz pieciem gadiem sākot 
no ...*(Direktīvas spēkā stāšanās diena).
Komisija izstrādā ziņojumu attiecībā uz 
pilnvaru deleģēšanu ne vēlāk kā deviņus 
mēnešus pirms piecu gadu laikposma 
beigām. Delegāciju automātiski pagarina 
par tādiem pašiem laikposmiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst 
pret šādu pagarinājumu ne vēlāk kā trīs 
mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Direktīva paredz izmantot deleģētos aktus, tostarp pielāgot robežlīmeņu aprēķināšanas 
metodoloģiju jebkurām izmaiņām, kas izriet no Nolīguma par publisko iepirkumu (6. panta 
5. punkts, 12. panta 4.punkts), un grozīt starptautisko sociālo un vides tiesību aktu noteikumu 
sarakstu XI pielikumā (54. panta 2. punkts - pamata direktīva, 70. pants – Komunālo 
pakalpojumu direktīva).  Tā kā tas ir jautājums ar skaidru starptautiskās tirdzniecības 
dimensiju, atzinuma sagatavotājs uzskata, ka būtu jāpiemēro tās pašas institucionālās 
procedūras, kas attiecas uz "parastajiem" tiesību aktiem tirdzniecības jomā.

Saskaņā ar OMNIBUS I un OMNIBUS II (pielāgojumu pakete INTA) atzinuma sagatavotājs 
ierosina uzsvērt nepieciešamību pēc Eiropas Parlamenta pienācīgas iesaistīšanas deleģēto 
aktu sagatavošanā un īstenošanā (55. apsvērums). Tas atvieglos deleģēto aktu pārbaudi un 
nodrošinās pilnvaru deleģējuma efektīvu izmantošanu, panākot to, ka Eiropas Parlamentam 
nebūs iebildumu. 

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka būtu jāierobežo laikā (89. panta 2. punkts) pilnvaru 
nodošana Komisijai. Šāds ierobežojums, paredzot prasību Komisijai ne vēlāk kā deviņus 
mēnešus pirms noteiktā laikposma beigām sagatavot ziņojumu par deleģētajām pilnvarām, 
nodrošina lielāku parlamentāro kontroli. Savukārt automātiska deleģēto pilnvaru 
pagarināšana par līdzvērtīga ilguma periodiem ļauj pārāk neapgrūtināt likumdevēju un 
atvieglo kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu. 

Ņemot vērā Parlamenta darba dinamiku, iekšējās procedūras un termiņus, ir svarīgi 
nodrošināt, ka likumdevēja rīcībā ir pietiekams laiks, lai pienācīgi izskatītu tiesību aktu 
(89. panta 5. punkts). 

Visi grozījumi atspoguļo izmaiņas, kuras ieviestas ar abiem kopējās tirdzniecības politikas 
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jomā sagatavotajiem regulu priekšlikumiem.

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
98. pants − 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 
98. pantu, stājas spēkā tikai tad, ja ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome divu 
mēnešu laikā pēc minētā akta paziņošanas 
Eiropas Parlamentam un Padomei nav 
cēluši iebildumus vai ja pirms minētā 
termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju, ka 
necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta 
vai Padomes ierosmes minēto termiņu 
pagarina par diviem mēnešiem.

5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 
98. pantu, stājas spēkā tikai tad, ja ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome divu 
mēnešu laikā pēc minētā akta paziņošanas 
Eiropas Parlamentam un Padomei nav 
cēluši iebildumus vai ja pirms minētā 
termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju, ka 
necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta 
vai Padomes ierosmes minēto termiņu 
pagarina par četriem mēnešiem.

Pamatojums

Direktīva paredz izmantot deleģētos aktus, tostarp pielāgot robežlīmeņu aprēķināšanas 
metodoloģiju jebkurām izmaiņām, kas izriet no Nolīguma par publisko iepirkumu (6. panta 
5. punkts, 12. panta 4.punkts), un grozīt starptautisko sociālo un vides tiesību aktu noteikumu 
sarakstu XI pielikumā (54. panta 2. punkts - pamata direktīva, 70. pants – Komunālo 
pakalpojumu direktīva).  Tā kā tas ir jautājums ar skaidru starptautiskās tirdzniecības 
dimensiju, atzinuma sagatavotājs uzskata, ka būtu jāpiemēro tās pašas institucionālās 
procedūras, kas attiecas uz "parastajiem" tiesību aktiem tirdzniecības jomā.

Saskaņā ar OMNIBUS I un OMNIBUS II (pielāgojumu pakete INTA) atzinuma sagatavotājs 
ierosina uzsvērt nepieciešamību pēc Eiropas Parlamenta pienācīgas iesaistīšanas deleģēto 
aktu sagatavošanā un īstenošanā (55. apsvērums). Tas atvieglos deleģēto aktu pārbaudi un 
nodrošinās pilnvaru deleģējuma efektīvu izmantošanu, panākot to, ka Eiropas Parlamentam 
nebūs iebildumu. 

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka būtu jāierobežo laikā (89. panta 2. punkts) pilnvaru 
nodošana Komisijai. Šāds ierobežojums, paredzot prasību Komisijai ne vēlāk kā deviņus 
mēnešus pirms noteiktā laikposma beigām sagatavot ziņojumu par deleģētajām pilnvarām, 
nodrošina lielāku parlamentāro kontroli. Savukārt automātiska deleģēto pilnvaru 
pagarināšana par līdzvērtīga ilguma periodiem ļauj pārāk neapgrūtināt likumdevēju un 
atvieglo kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu. 

Ņemot vērā Parlamenta darba dinamiku, iekšējās procedūras un termiņus, ir svarīgi 
nodrošināt, ka likumdevēja rīcībā ir pietiekams laiks, lai pienācīgi izskatītu tiesību aktu 
(89. panta 5. punkts). 
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Visi grozījumi atspoguļo izmaiņas, kuras ieviestas ar abiem kopējās tirdzniecības politikas 
jomā sagatavotajiem regulu priekšlikumiem.

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
XIV pielikums − 12.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Konvencija Nr. 94 par darba tiesību 
klauzulām (publiskais iepirkums).
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