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ĪSS PAMATOJUMS

Stratēģijas „Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei [COM(2010)2020] 
pamatā ir trīs cieši saistītas un savstarpēji papildinošas prioritātes: uz zināšanām un inovāciju 
balstītas ekonomikas attīstība; tādas ekonomikas veicināšana, kas rada zemu oglekļa dioksīda 
emisijas līmeni, taupīgi izmanto resursus un ir konkurētspējīga; tādas ekonomikas sekmēšana, 
kurā ir augsts nodarbinātības līmenis un kura nodrošina sociālo un teritoriālo kohēziju.

Stratēģijā „Eiropa 2020” publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme, jo tas ir viens no tirgus 
instrumentiem, kas izmantojams minēto mērķu sasniegšanai, uzlabojot uzņēmējdarbības vidi 
un inovācijas nosacījumus uzņēmumiem, kā arī mudinot plašāk izmantot videi nekaitīgu 
publisko iepirkumu, lai atbalstītu pāreju uz ekonomiku, kurā taupīgi izmanto resursus un rada 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni. Stratēģijā „Eiropa 2020” arī vienlaikus uzsvērts, ka 
publiskā iepirkuma politikai ir jānodrošina pēc iespējas efektīvāka līdzekļu izmantošana un ka 
iepirkuma tirgiem jābūt pieejamiem Savienības mērogā.

Publiskajam iepirkumam ir nozīmīga ietekme uz Eiropas Savienības ekonomikas rādītājiem 
kopumā. Eiropā publisko iepirkumu rīkotāji precēm, būvdarbiem un pakalpojumiem tērē 
aptuveni 18 % no IKP. Ņemot vērā iepirkumu apjomu, publisko iepirkumu var izmantot kā 
iedarbīgu mehānismu tāda vienotā tirgus izveidei, kas veicina gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi.

Kopā ar ierosināto jauno direktīvu par publiskā sektora iestāžu iepirkumu priekšlikums aizstās 
Direktīvu 2004/17/EK un Direktīvu 2004/18/EK, kas veido Eiropas Savienības publiskā 
iepirkuma tiesiskā regulējuma svarīgākos elementus. Direktīvu papildinās šādi minētā tiesiskā 
regulējuma elementi: Direktīva 2009/81/EK, kurā paredzēti konkrēti noteikumi sensitīvam 
iepirkumam aizsardzības un drošības jomā, Direktīva 92/13/EEK4, kurā paredzēti kopēji 
standarti valstu pārskatīšanas procedūrām, lai nodrošinātu ātru un efektīvu tiesiskās 
aizsardzības līdzekļu pieejamību visās ES valstīs gadījumos, kad pretendenti uzskata, ka 
līgumu slēgšanas tiesības ir piešķirtas negodīgi.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 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 

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

un iekļaujošu izaugsmi, vienlaikus 
nodrošinot visefektīvāko publiskā sektora 
līdzekļu izmantošanu. Šim nolūkam pašlaik 
spēkā esošie publiskā iepirkuma noteikumi, 
kas pieņemti saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. 
marta Direktīvu 2004/17/EK, ar ko 
koordinē iepirkuma procedūras, kuras 
piemēro subjekti, kas darbojas 
ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un 
pasta pakalpojumu nozarēs, un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. 
marta Direktīvu 2004/18/EK par to, kā 
koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes 
valsts līgumu un pakalpojumu valsts 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūru, ir jāpārskata un jāmodernizē, lai
dotu iespēju iepirkumu rīkotājiem labāk 
izmantot publisko iepirkumu ilgtspējīgas 
attīstības un citu kopējo sabiedrības 
mērķu atbalstam, tādējādi palielinot
publiskā sektora izdevumu efektivitāti,
nodrošinot vislabāko iespējamo rezultātu 
izmaksu un ieguvumu attiecības ziņā, 
samazinot izmaksas gan valsts iestādēm, 
gan uzņēmumiem un — 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 vienkāršot ES noteikumus, 
sevišķi attiecībā uz to, kā publiskā 
iepirkuma procedūrās būtu iekļaujami 
ilgtspējas mērķi, un precizēt galvenos 
jēdzienus, lai nodrošinātu lielāku tiesisko 
noteiktību un ietvertu dažus saistītās 
vispāratzītās Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūras aspektus.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(5) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 9., 10. un 11. pantu, 
nosakot un īstenojot Savienības politiku un 
darbības, tajās jāparedz vides aizsardzības 
prasības un jāietver sociāli ilgtspējīgas 
ražošanas koncepcijas, lai jo īpaši 
veicinātu ilgtspējīgu attīstību un visā 
piegādes ķēdē gādātu par veselības un 
sabiedrības drošības aizsardzību, kā arī 
nodrošinātu sociālo standartu un 
dalībvalstu un Savienības nodarbinātības 
jomas tiesību aktu ievērošanu. Tādēļ šajā 
direktīvā precizē to, kādā veidā
līgumslēdzējas iestādes sniedz ieguldījumu 
vides aizsardzībā un ilgtspējīgas attīstības 
veicināšanā un izmanto tām piešķirto 
rīcības brīvību, izvēloties sociāli 
ilgtspējīgam publiskajam iepirkumam 
piemērotākās tehniskās specifikācijas un 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijus, vienlaikus nodrošinot
nepieciešamo saikni ar līguma priekšmetu 
un iespēju iegūt vislabāko rezultātu par 
samaksāto cenu.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Turklāt attiecīgi nav jāiekļauj 
iepirkuma rīkošana pasta pakalpojumiem 
un citiem pakalpojumiem, jo šajā nozarē 
pastāvīgi ir vērojama tāda konkurences 
palielināšanās, ka iepirkuma disciplīna, 
ko nosaka Savienības iepirkuma 
noteikumi, vairs nav vajadzīga.

Pamatojums

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
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regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria. Since 1997, the postal sector has been increasingly subject to 
competitive pressure. Three milestones in the EU postal acquis are relevant in this respect: 
the first and the second Postal Directives (97/67/EC and 2002/39/EC respectively), which 
followed the 1992 Green Paper, set in motion the process of a controlled liberalisation and 
gradually opened the postal markets to competition. The third Postal Directive (2008/06/EC) 
abolished all exclusive rights in the postal sector and set 31st December 2010 as the deadline 
for full market opening for the majority of Member States (in fact, 95% of the EU postal 
markets in terms of volumes) and 31st December 2012 for the remaining Member States.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(14) Padome ar 1994. gada 22. decembra 
Lēmumu 94/800/EK par daudzpusējo 
sarunu Urugvajas kārtā (no 1986. gada līdz 
1994. gadam) panākto nolīgumu slēgšanu 
Eiropas Kopienas vārdā jautājumos, kas ir 
tās kompetencē, it sevišķi apstiprināja 
Pasaules Tirdzniecības organizācijas 
Nolīgumu par valsts iepirkumu (turpmāk
„nolīgums”). Īstenojot šo tiesību un 
saistību līdzsvarotu daudzpusēju 
regulējumu attiecībā uz publisko 
iepirkumu, Savienības un trešo valstu 
ekonomikas dalībniekiem nodrošina 
vienādas iespējas līdztiesīgi konkurēt 
Savienības un trešo valstu tirgos, lai
veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu 
(MVU) līdzdalību un stimulētu 
nodarbinātību un jaunradi Savienības 
teritorijā. 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.
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Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Savienībai ir nepieciešams efektīvs 
instruments, kurš, no vienas puses, 
motivētu ievērot savstarpīguma un 
līdzsvara principu attiecībās ar trešām 
valstīm, kas nenodrošina Eiropas 
ekonomikas dalībniekiem vienlīdzīgu 
pieeju, pirmām kārtām, Komisijai veicot 
savstarpīguma principa ievērošanas 
novērtēšanu, un, no otras puses, 
nodrošinātu godīgu konkurenci un 
vienādus darbības apstākļus visā pasaulē.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
14.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14b) Ņemot vērā nepieciešamību veicināt 
Savienības ekonomikas dalībnieku 
līdzdalību pārrobežu atvērtajos tirgos, ir 
svarīgi, lai dalībvalstis savlaicīgi un 
atbilstīgi transponētu un ieviestu 
Pakalpojumu direktīvas noteikumus.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Elektroniskie informācijas un saziņas 
līdzekļi var būtiski atvieglot līgumu 
izsludināšanu un palielināt iepirkuma 
procesu efektivitāti un pārredzamību.
Iepirkuma procedūrās tiem būtu jākļūst par 
saziņas un informācijas apmaiņas standarta 

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

līdzekļiem. Elektronisko saziņas līdzekļu 
izmantošana arī palīdz ietaupīt laiku, 
izmaksas un resursus. Tādēļ būtu jāparedz 
minimālo laikposmu samazināšana 
elektronisko saziņas līdzekļu izmantošanas 
gadījumā, tomēr tas jādara ar nosacījumu, 
ka šie laikposmi atbilst konkrētajam 
informācijas nosūtīšanas veidam, kas 
noteikts Savienības līmenī. Turklāt 
elektroniskie informācijas un saziņas 
līdzekļi, kas ietver atbilstošas funkcijas, var 
dot iespēju līgumslēdzējām iestādēm 
novērst, konstatēt un labot kļūdas, kas 
rodas iepirkuma procedūru gaitā.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) E-iepirkuma izmantošana ir 
jāveicina, lai vismaz 50 % publiskā 
iepirkuma darbību gan no ES iestāžu, gan 
no dalībvalstu puses tiktu veiktas 
elektroniski saskaņā ar dalībvalstu 
valdību pausto apņemšanos Mančestrā 
2005. gadā notikušajā ministru 
konferencē par e-pārvaldi. Turpmāk e-
iepirkumam, kam ir pozitīva ietekme, 
samazinot iepirkuma procedūru izmaksas 
un palielinot to pieejamību, jākļūst par 
galveno procedūru. Lai nodrošinātu 
dažādu sistēmu savietojamību un lai 
izvairītos no atkarības no viena 
pakalpojuma sniedzēja, kā arī lai 
nodrošinātu reālu savietojamību starp 
dažādām e-iepirkuma platformām, kas jau 
tiek izmantotas dalībvalstīs, ir jāsaglabā 
atklātie standarti un tehnoloģiju 
neitralitāte.
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Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(38) Lai veicinātu mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) iesaistīšanos iepirkumu 
tirgū, ir jāpiemēro princips „vispirms 
domāt par mazajiem uzņēmumiem” un 
dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka pilnībā 
tiek piemērots Eiropas Paraugprakses 
kodekss par MVU pieejas vienkāršošanu 
publiskā iepirkuma līgumiem. Turklāt 
būtu skaidri jānosaka, ka līgumus var 
sadalīt viendabīgās vai neviendabīgās 
daļās. Ja līgumi ir sadalīti daļās, 
līgumslēdzēji, piemēram, lai saglabātu 
konkurenci vai lai nodrošinātu piegādes 
drošību, var ierobežot to daļu skaitu, uz 
kurām ekonomikas dalībnieks var 
pretendēt; tās var arī ierobežot to daļu 
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skaitu, ko var piešķirt vienam 
pretendentam.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Līgumu slēgšanas tiesības būtu 
jāpiešķir, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem, kas nodrošina atbilstību 
pārredzamības, nediskriminācijas un 
vienlīdzīgas attieksmes principiem.
Minētajiem kritērijiem būtu jānodrošina, ka 
piedāvājumi tiek novērtēti efektīvas 
konkurences apstākļos, arī ja 
līgumslēdzējiem ir vajadzīgi kvalitatīvi
būvdarbi, piegādes un pakalpojumi, kas ir 
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, garantējot, ka 
līgumslēdzēju pieprasītie kvalitatīvie
būvdarbi, piegādes un pakalpojumi atbilst 
konkrētām to vajadzībām, un ka ir ietverti 
ar sociāli ilgtspējīga ražošanas procesa 
kritērijiem saistīti faktori. 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 tiem būtu jāizmanto 
noteikti atbilstīgi kvalitātes standarti, 
izmantojot tehniskās specifikācijas vai 
līguma izpildes nosacījumus.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Ārkārtīgi svarīgi ir pilnībā izmantot 
publiskā iepirkuma potenciālu, lai 
sasniegtu ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijas
„Eiropa 2020” mērķus. Ņemot vērā 
nozīmīgās atšķirības starp atsevišķām 

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

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

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(22) „aprites cikls” ir visi secīgie un/vai 
savstarpēji saistītie posmi, tostarp ražošana
un ražošanas izvietošana, transportēšana, 
izmantošana un apkope, kuri attiecas uz 
visu preces lietošanas vai būvdarbu 
veikšanas, vai pakalpojuma sniegšanas 
gaitu, no izejvielu ieguves vai resursu 
ražošanas līdz likvidēšanai, nojaukšanai un 
pabeigšanai;
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Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Pamatojums

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria. Furthermore, as the experience with the application of Article 30 
procedure shows, an increasing number of postal services are already excluded from the 
scope of application of the Utilities Directive. This was the case for a number of markets in 
Denmark, Finland, Italy, Sweden, Austria and Hungary.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
Savstarpīgums

Nolīguma par valsts iepirkumu praktiskā 
īstenošana saistībā ar Savienības publiskā 
iepirkuma tiesisko regulējumu nozīmē, ka 
vispirms tiek novērtēts, vai ir pareizi 
piemērots reāla savstarpīguma princips, 
nodrošinot pieeju Savienības tirgum un šo 
nolīgumu parakstījušo trešo valstu 
tirgiem. Reāla savstarpīguma novērtējums 
attiecas arī uz tām trešām valstīm, kuras 
nav pievienojušās nolīgumam par valsts 
iepirkumu, bet kurām tirgus ir pieejams.

Grozījums Nr. 16
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Direktīvas priekšlikums
29. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēji nodrošina vienlīdzīgu un 
nediskriminējošu attieksmi pret visiem 
ekonomikas dalībniekiem un rīkojas 
pārredzami un samērīgi.

Līgumslēdzēji nodrošina vienlīdzīgu un 
nediskriminējošu attieksmi pret visiem 
ekonomikas dalībniekiem un rīkojas 
pārredzami.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Ja ārkārtas steidzamības dēļ, ko 
līgumslēdzēji atbilstīgi pamato, 1. punkta 
2. apakšpunktā noteiktie termiņi nav 
praktiski piemērojami, tie var noteikt 
termiņu, kurš nav mazāks par 25 dienām
no dienas, kad ir nosūtīts paziņojums par 
līgumu.

Termiņi ārkārtas steidzamības dēļ tiek 
saīsināti tikai tādā gadījumā, ja attiecīgā 
situācija ir izveidojusies no 
līgumslēdzējiem neatkarīgu iemeslu dēļ.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 19
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Direktīvas priekšlikums
45. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Ierosinātais četru gadu termiņš ir pārāk īss, tas mazina efektivitāti un iespējamos 
ietaupījumus, ko nodrošina vispārīga ilgtermiņa vienošanās, kuras kontekstā piegādātāju 
piedāvājumi parasti ir visizdevīgākie. Viens no galvenajiem šādus noteikumus pamatojošiem 
iemesliem ir vēlme nodrošināt, lai ar iepirkumiem saistītie līgumslēdzēju iestāžu izdevumi 
būtu maksimāli efektīvi. Komisijas ierosinātais termiņš šim mērķim neatbilst, jo tieši līgumi ar 
visilgāko izpildes laiku ļauj iegūt visizdevīgāko cenu.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Attiecīgā gadījumā tehniskās 
specifikācijas var ietvert arī prasības 
attiecībā uz:

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 1.a punkts – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) darbības rezultātiem, tostarp 
ekoloģisko un klimata raksturlielumu 
līmeņiem un raksturlielumiem, kas izsaka 
sociāli ilgtspējīgu ražošanas procesu;

Grozījums Nr. 22
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Direktīvas priekšlikums
54. pants – 1.a punkts – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) aprites cikla raksturlielumiem;

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 1.a punkts – c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) sociāli ilgtspējīgas ražošanas procesu;

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 1.a punkts – d apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) attiecīgā līguma izpildei norīkoto 
darbinieku organizāciju, kvalifikāciju un 
pieredzi.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) saistībā ar sociāli ilgtspējīgu 
ražošanas procesu;

Grozījums Nr. 26

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

Līgumslēdzēji var ņemt vērā pretendenta
iesniegtos piedāvājumu variantus, kas 
atbilst līgumslēdzēju noteiktajām 
obligātajām prasībām.

Līgumslēdzējiem jāņem vērā pretendenta
iesniegtie piedāvājumu varianti, kas atbilst 
līgumslēdzēju noteiktajām obligātajām 
prasībām.

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēji specifikācijās norāda, vai 
viņi atļauj vai neatļauj variantus, un, ja 
tos atļauj, norāda obligātās prasības, kas 
jāievēro attiecībā uz šādiem variantiem, 
un visas īpašās variantu iesniegšanas 
prasības. Ja piedāvājumu varianti ir 
atļauti, tie arī nodrošina, ka izvēlētos 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijus var lietderīgi piemērot 
piedāvājumu variantiem, kas atbilst 
minētajām obligātajām prasībām, kā arī 
atbilstīgiem piedāvājumiem, kuri nav 
varianti.

svītrots

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
58. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piegādes vai pakalpojumu līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās 
līgumslēdzēji, kas atļāvuši iesniegt 
variantus, nenoraida kādu variantu, 
pamatojoties vienīgi uz to, ka gadījumā, ja 
tiktu izraudzīts attiecīgais variants, tiktu 
noslēgts nevis piegādes līgums, bet 
pakalpojumu līgums, vai tiktu noslēgts 
nevis pakalpojumu līgums, bet gan 

2. Piegādes vai pakalpojumu līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās 
līgumslēdzēji nenoraida kādu variantu, 
pamatojoties vienīgi uz to, ka gadījumā, ja 
tiktu izraudzīts attiecīgais variants, tiktu 
noslēgts nevis piegādes līgums, bet 
pakalpojumu līgums, vai tiktu noslēgts 
nevis pakalpojumu līgums, bet gan 
piegādes līgums.
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piegādes līgums.

Grozījums Nr. 29

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. Līgumslēdzējiem ir jāpieņem lēmums
nepiešķirt tiesības slēgt līgumu 
pretendentam, kas iesniedzis vislabāko 
piedāvājumu, ja tie ir konstatējuši, ka 
piedāvājums neatbilst saistībām, kas 
noteiktas Savienības vai valsts tiesību 
aktos sociālo un darba tiesību jomā vai 
vides jomā vai koplīgumos, kuri 
piemērojami būvdarbu, pakalpojumu vai
piegāžu izpildes vietā, XI pielikumā 
uzskaitīto starptautisko sociālo un vides 
tiesību noteikumiem vai intelektuālā 
īpašuma tiesību jomā noteiktajām 
saistībām.

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 31

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

3. Attiecībā uz būvdarbu un pakalpojumu 
līgumiem un izvietošanas un uzstādīšanas 
darbiem saistībā ar piegādes līgumu 
līgumslēdzēji var pieprasīt, lai konkrētus 
kritiski svarīgus uzdevumus pildītu tieši 
pats pretendents vai — ja piedāvājumu 
iesniedz ekonomikas dalībnieku grupa, kā 
minēts 30. pantā, — grupas dalībnieks.

svītrots

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
76. pants – 2. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) kvalitāte, ietverot tehniskās 
priekšrocības, estētiskās un funkcionālās 
īpašības, pieejamība, projektēšana visu 
lietotāju ērtībām, vides raksturlielumi un
inovatīvais raksturs;

(a) kvalitāte, ietverot tehniskās 
priekšrocības, estētiskās un funkcionālās 
īpašības, pieejamība, energoefektivitātes 
līmenis, projektēšana visu lietotāju 
ērtībām, vides raksturlielumi un inovatīvais 
raksturs;

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) sociāli ilgtspējīgs ražošanas process;

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) atbilstību Savienības un valsts tiesību 
aktos ietvertajiem noteikumiem un 
standartiem veselības un drošības jomā, 
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sociālajām un darba tiesībām un 
koplīgumiem, ko piemēro attiecīgo 
būvdarbu, pakalpojumu vai piegāžu 
veikšanas vietā;

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) atbilstību 81. pantā noteiktajām 
apakšuzņēmuma līgumu slēgšanas 
prasībām.

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
81. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzēji pēc pašu iniciatīvas vai 
saskaņā ar dalībvalsts prasībām iepirkuma 
procedūras dokumentos var pieprasīt, lai 
pretendents savā piedāvājumā norāda tās 

1. Iepirkuma procedūras dokumentos ir 
noteikts, ka pretendentam savā 
piedāvājumā līgumslēdzējai iestādei ir 
jānorāda tās līguma daļas, kuru izpildei tas 
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līguma daļas, kuru izpildei tas ir paredzējis 
slēgt apakšuzņēmuma līgumus ar trešām 
personām, un visus ierosinātos 
apakšuzņēmējus.

ir paredzējis slēgt apakšuzņēmuma līgumus 
ar trešām personām, un visus ierosinātos 
apakšuzņēmējus.

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
81. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis var paredzēt, ka maksājumi 
apakšuzņēmējam par galvenajam 
darbuzņēmējam sniegtajiem 
pakalpojumiem, piegādēm vai būvdarbiem
turpmāk minētajos gadījumos un ar 
attiecīgiem nosacījumiem ir veicami 
nekavējoties:

(a) līgumslēdzēja iestāde ir pilnībā vai 
daļēji izpildījusi savas saistības attiecībā 
uz galveno darbuzņēmēju;
(b) līgumslēdzēja iestāde ir pieņēmusi 
pakalpojumu, piegāžu vai būvdarbu 
izpildi vai
(c) līgumslēdzējai iestādei nav izdevies 
vienoties ar galveno darbuzņēmēju par 
attiecīgu termiņu, kurā sniedzama 
informācija par a) un b) apakšpunktā 
minētajiem gadījumiem.
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Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
82. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Ja grozījuma vērtību var izteikt naudas 
izteiksmē, grozījumu neuzskata par būtisku 
1. punkta nozīmē, ja tā vērtība ir zemāka 
par 10 % no sākotnējā līguma cenas, ar 
nosacījumu, ka grozījums neizmaina 
līguma vispārējo būtību.

Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
93.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

93.a pants
Komisija līdz 2013. gada beigām iesniedz 
ziņojumu par dažādiem veidiem, kā 
praktiski tiek veikti iepirkumi, kuru 
vērtība nepārsniedz 12. pantā noteiktās 
robežvērtības, jo īpaši tādu pakalpojumu 
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vajadzībām, kuri līdz šim nav atzīti par 
prioritāriem.

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
103. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pārskata ekonomisko ietekmi uz 
iekšējo tirgu, kas izriet no 12. pantā 
noteikto robežvērtību piemērošanas, un par 
to ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei 
līdz 2017. gada 30. jūnijam.

Komisija pārskata ekonomisko ietekmi uz 
iekšējo tirgu, kas izriet no 12. pantā 
noteikto robežvērtību piemērošanas, un par 
to ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei 
līdz 2015. gada 30. jūnijam.

Grozījums Nr. 43

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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