
AD\911383LV.doc PE486.034v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

2011/0438(COD)

1.10.2012

ATZINUMS
Sniegusi Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par publisko 
iepirkumu
(COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD))

Atzinumu sagatavoja: András Gyürk



PE486.034v02-00 2/65 AD\911383LV.doc

LV

PA_Legam



AD\911383LV.doc 3/65 PE486.034v02-00

LV

ĪSS PAMATOJUMS

Publiskajam iepirkumam ir būtiska nozīme gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā. Ar Komisijas priekšlikumu jaunai direktīvai par 
publisko iepirkumu vajadzētu sekmēt Eiropas tiesību aktu modernizāciju šajā jomā. Tajā 
sniegta iespēja vienkāršot pašreizējās procedūras, veicināt pārredzamību un pienācīgi ņemt 
vērā nozīmīgumu, kāds produktu un pakalpojumu iepirkumā ir ar energoefektivitāti saistītiem 
aspektiem.

Atzinuma sagatavotāja ierosinātajos grozījumos sekmēta plaša elektronisko informācijas un 
saziņas līdzekļu lietošana, tos izmantojot publiskā iepirkuma dažādajos posmos— no atklāta 
konkursa izziņošanas līdz līguma izpildes uzraudzībai. Informācijas tehnoloģiju izmantošanai 
būtu jāsekmē gan izmaksu samazināšana, gan mazu un vidēju uzņēmumu (MVU) līdzdalības 
uzlabošana. Lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi nepietiekamo informācijas tehnoloģiju 
zināšanu dēļ, dalībvalstis tiek mudinātas nodrošināt nepieciešamās apmācības iespējas, lai 
būtu iespējams apgūt elektroniskā publiskā iepirkuma procedūras pabeigšanai nepieciešamās 
prasmes.

Atzinuma sagatavotājs ierosina pastiprināt līguma izpildes posma uzraudzību un rast iespēju 
ieviest turpmākas sankcijas pret līgumslēdzēju smaga līgumpārkāpuma gadījumā. Kopējās 
vērtības pārbaude un iespēja ieviest sankcijas var ievērojami uzlabot iepirkuma kultūru un 
nodrošināt publisko finanšu efektīvāko izmantošanu.

Tā kā ir konstatēts, ka iepirkuma procedūru finansiālais slogs nopietni kavē MVU piekļuvi 
publisko iepirkumu konkursiem, atzinuma sagatavotājs ierosina Komisijai veikt Savienības 
mēroga uzskaiti par visām ar publisko iepirkumu saistītajām maksām, jo skaidra norāde par 
šīm maksām ļautu pārskatīt tās, kuras ir pārmērīgi apgrūtinošas. Turklāt, lai paplašinātu 
piekļuvi publisko iepirkumu konkursiem, dalībvalstis tiek mudinātas izstrādāt objektīvas, 
efektīvas un zemu izmaksu apstrīdēšanas procedūras. Ņemot to vērā, atzinuma sagatavotājs 
uzskata, ka nevajadzētu izveidot jaunas uzraudzības struktūras, bet izmantot jau esošās 
kompetentās iestādes, kuras atbild par publiskā iepirkuma līgumu slēgšanu.

Pēdējais, bet ne mazāk svarīgais aspekts ir tas, ka īpaša uzmanība tiek pievērsta zaļajam 
iepirkumam un nepieciešamībai to integrēt publiskā iepirkuma procesā produktu un 
pakalpojumu novērtēšanas kritērijos. Tādējādi atlases kritērijos būtu jāiekļauj rentabilitāte, 
pamatojoties uz visa ekspluatācijas cikla analīzi un pienācīgi ņemot vērā attiecīgo produktu 
vai pakalpojumu energoefektivitātes rādītājus visā to ekspluatācijas ciklā.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus 
un patērētāju aizsardzības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Publisko līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanai, ko īsteno dalībvalstu iestādes 
vai ko īsteno to vārdā, ir jāatbilst Līguma 
par Eiropas Savienības darbību principiem 
un jo īpaši preču brīvas aprites principam, 
tiesībām veikt uzņēmējdarbību un tiesībām 
sniegt pakalpojumus, kā arī no tiem 
izrietošajiem principiem, proti, vienlīdzīgai 
attieksmei, nediskriminācijai, savstarpējai 
atzīšanai, proporcionalitātei un 
pārredzamībai. Tomēr attiecībā uz 
publiskiem līgumiem, kas pārsniedz 
konkrētu vērtību, būtu jāizstrādā 
noteikumi, kas koordinē valstu iepirkuma 
procedūras, lai nodrošinātu, ka šie principi 
tiek īstenoti praksē un ka publiskais 
iepirkums ir atvērts konkurencei.

(1) Publisko līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanai, ko īsteno dalībvalstu iestādes 
vai ko īsteno to vārdā, ir jāatbilst Līguma 
par Eiropas Savienības darbību principiem 
un jo īpaši preču brīvas aprites principam, 
tiesībām veikt uzņēmējdarbību un tiesībām 
sniegt pakalpojumus, kā arī no tiem 
izrietošajiem principiem, proti, vienlīdzīgai 
attieksmei, nediskriminācijai, savstarpējai 
atzīšanai, proporcionalitātei, atklātumam,
pārredzamībai un publicitātei. Tomēr 
attiecībā uz publiskiem līgumiem, kas 
pārsniedz konkrētu vērtību, būtu jāizstrādā 
noteikumi, kas koordinē valstu iepirkuma 
procedūras, lai nodrošinātu, ka šie principi 
tiek īstenoti praksē un ka publiskais 
iepirkums ir atvērts konkurencei, vienmēr 
nodrošinot publisko līdzekļu efektīvu 
izmantošanu. Tālab būs nepieciešams 
augsts dalībvalstu elastības līmenis, kas 
vajadzīgs, lai tās veicinātu efektīvus un 
piemērotus risinājumus.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Stratēģijā „Eiropa 2020” publiskajam 
iepirkumam ir svarīga nozīme, jo tas ir 
viens no tirgus instrumentiem, kas 
izmantojams, lai panāktu gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi, vienlaikus 
nodrošinot visefektīvāko publiskā sektora 
līdzekļu izmantošanu. Šim nolūkam pašlaik 
spēkā esošie publiskā iepirkuma noteikumi, 
kas pieņemti saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 

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

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 
iepirkumu rīkotājam ļautu labāk izmantot 
publisko iepirkumu, atbalstot ilgtspējīgu 
attīstību un citus kopējos sabiedriskos 
mērķus, kā arī tādējādi palielinot publiskā 
sektora izdevumu efektivitāti, nodrošinot 
vislabāko rezultātu par samaksāto cenu 
un atvieglojot jo īpaši mazo un vidējo 
uzņēmumu piedalīšanos publiskajos 
iepirkumos, un lai dotu iespēju iepirkumu 
rīkotājiem labāk izmantot publisko 
iepirkumu kopējo sabiedrisko mērķu 
atbalstam. Turklāt ir nepieciešams arī 
vienkāršot ES noteikumus jo īpaši 
attiecībā uz to, kā ilgtspējības mērķus var 
iekļaut publiskajā iepirkumā, un precizēt 
galvenos jēdzienus, lai nodrošinātu lielāku 
tiesisko noteiktību un ietvertu dažus 
saistītās vispāratzītās Eiropas Savienības 
Tiesas judikatūras aspektus.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 11. pantu, nosakot un 
īstenojot Savienības politiku un darbības, 
tajās jāparedz vides aizsardzības prasības, 
lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību. Tādēļ šajā 
direktīvā precizē to, kādā veidā 
līgumslēdzējas iestādes var dot 
ieguldījumu vides aizsardzībā un 
ilgtspējīgas attīstības veicināšanā, 

(5) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 9., 10 un 11. pantu, 
nosakot un īstenojot Savienības politiku un 
darbības, tajās jāparedz vides aizsardzības 
prasības un sociāli ilgtspējīgas ražošanas 
procesa koncepcijas, lai veicinātu 
ilgtspējīgu attīstību un visos pārtikas 
piegādes ķēdes posmos nodrošinātu 
atbilstību noteikumiem par sabiedrības 
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vienlaikus nodrošinot iespēju ar līgumiem 
iegūt vislabāko rezultātu par samaksāto 
cenu.

veselību un drošību, kā arī sabiedrības 
normu un valstu un Eiropas tiesību aktu 
ievērošanu attiecībā uz darba tiesībām.
Tādēļ šajā direktīvā precizē to, kādā veidā 
līgumslēdzējas iestādes dod ieguldījumu 
vides aizsardzībā un ilgtspējīgas attīstības 
veicināšanā un izmanto tām piešķirto 
rīcības brīvību, izvēloties tehniskās 
specifikācijas un atbilstošākos 
piešķiršanas kritērijus, lai veiktu sociāli 
ilgtspējīgu publisko iepirkumu, vienlaikus 
nodrošinot saikni ar līguma priekšmetu un
vislabāko rezultātu par samaksāto cenu.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Līgumslēdzējām iestādēm ir plašas 
iespējas izvēlēties tehniskās specifikācijas, 
kas nosaka piegādes, pakalpojumus vai 
darbus, attiecībā uz kuriem tās rīko 
iepirkumu. Turklāt, lai sasniegtu 
līgumslēdzējas iestādes mērķus, tām ir 
plašas iespējas izmantot gan tehniskās 
specifikācijas, gan atbilstības kritērijus, 
tostarp specifikācijas un kritērijus, kas 
izstrādāti, lai veiktu ilgtspējīgāku publisko 
iepirkumu. Tehniskajām specifikācijām 
un atbilstības kritērijiem, tostarp tiem, kas 
ir saistīti ar ilgtspējas mērķiem, jābūt 
saistītiem ar publiskā iepirkuma līguma 
priekšmetu. Ar nosacījumu, ka tiek 
izpildīts noteikums par saikni ar līguma 
priekšmetu, šajā direktīvā nav paredzēti 
turpmāki ierobežojumi saistībā ar 
jautājumiem, ko līgumslēdzēja iestāde var 
risināt, izmantojot tehniskās specifikācijas 
vai atbilstības kritērijus.

Pamatojums

Līgumslēdzējām iestādēm ir jāatļauj plašas iespējas izvēlēties tehniskās specifikācijas un 
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atbilstības kritērijus attiecībā uz piegādēm, pakalpojumiem vai būvdarbiem, saistībā ar 
kuriem tās rīko iepirkumu. Šajā nolūkā tehniskās specifikācijas un atbilstības kritērijus var 
izstrādāt tā, lai tie norādītu uz līgumslēdzējas iestādes ilgtspējas mērķiem, kā arī tās 
iepirkuma funkcionālajiem mērķiem. To ilgtspējas mērķu, kurus var norādīt tehniskajās 
specifikācijās un atbilstības kritērijos, darbības joma un veids ir jāierobežo, piesaistot 
priekšmetam.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Ņemot vērā nepieciešamību veicināt 
Savienības ekonomikas subjektu dalību 
starpvalstu publiskajos iepirkumos, ir 
jāpanāk, lai dalībvalstis pareizi un 
savlaicīgi transponētu un piemērotu 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 12. decembra 
Direktīvas 2006/123/EK par 
pakalpojumiem iekšējā tirgū1 noteikumus.
____________
1 OV L 376, 27.12.2006, 36. lpp.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Padome ar 1994. gada 22. decembra 
Lēmumu 94/800/EK par daudzpusējo 
sarunu Urugvajas kārtā (no 1986. gada līdz 
1994. gadam) panākto nolīgumu slēgšanu 
Eiropas Kopienas vārdā jautājumos, kas ir 
tās kompetencē, it sevišķi apstiprināja 
Pasaules Tirdzniecības organizācijas 
Nolīgumu par valsts iepirkumu (turpmāk 
„nolīgums”). Nolīguma mērķis ir izveidot
tiesību un saistību līdzsvarotu daudzpusēju
regulējumu attiecībā uz publiskiem 
līgumiem, lai panāktu pasaules 

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

jādod vienlīdzīgas konkurences iespējas 
Savienības un trešo valstu tirgos, lai 
atvieglotu mazo un vidējo uzņēmumu 
(MVU) integrāciju un veicinātu 
nodarbinātību un inovācijas Savienībā.  
Saistībā ar līgumiem, uz kuriem attiecas šis 
nolīgums, kā arī citi attiecīgi starptautiskie 
nolīgumi, kas ir saistoši Savienībai, 
līgumslēdzējas iestādes šajos nolīgumos 
paredzētos pienākumus pilda, piemērojot 
šo direktīvu to trešo valstu ekonomikas 
dalībniekiem, kuras ir šādu nolīgumu 
parakstītājas.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Ir nepieciešams noteikt efektīvu 
Savienības līdzekli, kurš, no vienas puses, 
motivētu ievērot savstarpīguma principu 
un līdzsvaru attiecībās ar trešām valstīm, 
kas nenodrošina Eiropas ekonomikas 
subjektiem vienlīdzīgu pieeju, pirmām 
kārtām, Komisijai veicot savstarpīguma 
principa ievērošanas novērtēšanu, un, no 
otras puses, nodrošinātu godīgu 
konkurenci un vienādus konkurences 
apstākļus visā pasaulē.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(13) Šī direktīva ir paredzēta dalībvalstīm 
un neattiecas uz iepirkumiem, ko īsteno 
starptautiskas organizācijas savā vārdā un 
par saviem līdzekļiem. Lai arī ES ir plaši 
atvērts publiskā iepirkuma tirgus, 
atsevišķas trešās valstis nevēlas atvērt 
savus iepirkuma tirgus starptautiskai 
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konkrēti starptautiskie noteikumi. konkurencei. Lai piemērotu 
savstarpīguma principu un uzlabotu ES 
ekonomikas dalībnieku piekļuvi trešo 
valstu publiskā iepirkuma tirgiem, kurus 
aizsargā ierobežojoši iepirkuma 
pasākumi, ir jāievieš īpaši noteikumi 
atbilstoši 
COM(2012)124/2012/0060(COD).

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Daudzos gadījumos ir vajadzīga 
papildu elastība un it sevišķi plašāka 
piekļuve iepirkuma procedūrām, kurās 
iekļautas sarunas, kā ir skaidri paredzēts 
nolīgumā, kurā sarunas atļautas visās 
procedūrās. Līgumslēdzējām iestādēm, ja
vien attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos 
nav noteikts citādi, būtu jābūt iespējai brīvi 
izmantot konkursa procedūru ar sarunām, 
kā paredzēts šajā direktīvā, dažādās 
situācijās, kad sagaidāms, ka atklātas vai 
slēgtas procedūras nedos apmierinošu 
iepirkuma iznākumu. Šī procedūra ir 
jāpapildina ar pienācīgiem aizsardzības 
pasākumiem, kas nodrošina vienlīdzīgas 
attieksmes un pārredzamības principu 
ievērošanu. Tas nodrošinās līgumslēdzējām 
iestādēm lielāku iespēju iegādāties 
būvdarbus, piegādes un pakalpojumus, kas 
ir ļoti labi pielāgoti to konkrētajām 
vajadzībām. Tajā pašā laikā tam būtu 
jāpalielina pārrobežu tirdzniecība, jo 
novērtējumā ir atklājies, ka līgumiem, kuru 
slēgšanas tiesības piešķirtas sarunu 
procedūrā ar iepriekšēju publicēšanu, ir 
īpaši augsta pārrobežu piedāvājumu 
iesniegšanas pakāpe.

(15) Daudzos gadījumos ir vajadzīga 
papildu elastība un it sevišķi plašāka 
piekļuve iepirkuma procedūrām, kurās 
iekļautas sarunas, kā ir skaidri paredzēts 
nolīgumā, kurā sarunas atļautas visās 
procedūrās. Līgumslēdzējām iestādēm būtu 
jābūt iespējai brīvi izmantot konkursa 
procedūru ar sarunām, kā paredzēts šajā 
direktīvā. Šī procedūra ir jāpapildina ar 
pienācīgiem aizsardzības pasākumiem, kas 
nodrošina vienlīdzīgas attieksmes un 
pārredzamības principu ievērošanu. Tas 
nodrošinās līgumslēdzējām iestādēm 
lielāku iespēju iegādāties būvdarbus, 
piegādes un pakalpojumus, kas ir ļoti labi 
pielāgoti to konkrētajām vajadzībām. Tajā 
pašā laikā tam būtu jāpalielina pārrobežu 
tirdzniecība, jo novērtējumā ir atklājies, ka 
līgumiem, kuru slēgšanas tiesības 
piešķirtas sarunu procedūrā ar iepriekšēju 
publicēšanu, ir īpaši augsta pārrobežu 
piedāvājumu iesniegšanas pakāpe.

Pamatojums

In reference to the Green Paper on the modernisation of EU public procurement policy 
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(COM(2011) 15 final), and the European Parliament's report on modernisation of public 
procurement (2011/2048(INI)), negotiated procedures should be used without limitation in 
order to achieve the contract which is best suited to the specific needs of the contracting 
authority, as well as to achieve the best value for money. In order to achieve the highest 
possible level of transparency, adequate guarantees to counter market distortion - as a result 
of the application of this procedure - need to be elaborated.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(17) Pētniecība un inovācija, tostarp 
ekoinovācija un sociālā inovācija, ir daži 
no svarīgākajiem turpmākas izaugsmes 
dzinuļiem un ir gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģijas 
„Eiropa 2020” centrālie elementi. Publiskā 
sektora iestādēm būtu maksimāli 
stratēģiski jāizmanto publiskais iepirkums, 
lai veicinātu pētniecību, attīstību un
inovāciju. Inovatīvu preču un pakalpojumu 
pētniecības, attīstības un izvietošanas
iegādei ir svarīga nozīme, lai uzlabotu 
sabiedrisko pakalpojumu efektivitāti un 
kvalitāti, vienlaikus risinot lielas sociālās 
problēmas. Šāda iegāde ļauj panākt 
maksimāli lietderīgu publiskā sektora 
līdzekļu izmantošanu, kā arī nodrošina 
plašākus saimnieciskus, vides un
sabiedriski nozīmīgus labumus, jo tiek 
radītas jaunas idejas, kas īstenojas 
inovatīvos produktos un pakalpojumos, 
tādējādi veicinot ilgtspējīgu ekonomikas 
izaugsmi. Šai direktīvai būtu jāveicina 
pētniecības, attīstības un inovācijas preču 
un pakalpojumu publiskais iepirkums un 
jāpalīdz dalībvalstīm sasniegt 
pamatiniciatīvas „Inovācijas savienība” 
mērķus, taču tai nevajadzētu ieviest 
obligātas kvotas inovatīvam publiskajam 
iepirkumam, jo tas ierobežotu konkurenci 
un līgumslēdzēju pušu izvēles iespējas. 
Tālab ir attiecīgi jāprecizē iespējas rīkot 
pētniecības un attīstības un inovatīvo 
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nepieciešamo „tirgus pieprasījumu”, kas 
veicina inovatīva risinājuma izstrādi, bet 
neizraisa tirgus noslēgšanu.

preču un pakalpojumu iepirkumu. Tāpēc 
būtu jāparedz īpaša iepirkuma procedūra, 
kas ļauj līgumslēdzējām iestādēm izveidot 
ilgtermiņa inovācijas partnerību jaunu, 
inovatīvu produktu, pakalpojumu vai 
būvdarbu izstrādei un turpmākai iegādei ar 
nosacījumu, ka tos var piegādāt atbilstoši 
noteiktajiem rezultātu līmeņiem un par 
noteiktajām izmaksām. Partnerība būtu 
jāveido tā, lai tā varētu nodrošināt 
nepieciešamo „tirgus pieprasījumu”, kas 
veicina inovatīva risinājuma izstrādi, bet 
neizraisa tirgus noslēgšanu.

Pamatojums

Publiskais iepirkums var būt īpaši būtisks pētniecības un inovāciju veicināšanā. Tāpēc 
direktīvai jābūt precīzākai attiecībā uz publiskā iepirkuma izmantošanu, lai veicinātu gan 
pētniecību un attīstību, gan inovatīvos risinājumus.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) Elektroniskie informācijas un saziņas 
līdzekļi var būtiski atvieglot līgumu 
izsludināšanu un palielināt iepirkuma 
procesu efektivitāti un pārredzamību. 
Iepirkuma procedūrās tiem būtu jākļūst par 
saziņas un informācijas apmaiņas standarta 
līdzekļiem. Elektronisko saziņas līdzekļu 
izmantošana arī palīdz ietaupīt laiku. Tādēļ 
būtu jāparedz minimālo laikposmu 
samazināšana elektronisko saziņas līdzekļu 
izmantošanas gadījumā, tomēr tas jādara ar 
nosacījumu, ka šie laikposmi atbilst 
konkrētajam informācijas nosūtīšanas 
veidam, kas noteikts Savienības līmenī. 
Turklāt elektroniskie informācijas un 
saziņas līdzekļi, kas ietver atbilstošas 
funkcijas, var dot iespēju līgumslēdzējām 
iestādēm novērst, konstatēt un labot kļūdas, 
kas rodas iepirkuma procedūru gaitā, kā arī 
izpildes posmā. Pārejai no papīra formāta 
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dokumentācijas uz elektroniskajiem 
saziņas līdzekļiem ir jāparedz samērīgs 
termiņš, lai iesaistītajām personām 
atvēlētu  apmācībai nepieciešamo laiku.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Pašlaik gadījumos, kad publisku 
līgumu slēgšanas tiesības kopīgi piešķir 
līgumslēdzējas iestādes no dažādām 
dalībvalstīm, pastāv konkrēti juridiska 
rakstura sarežģījumi, it īpaši saistībā ar 
pretrunām starp valstu tiesību aktiem. Lai 
gan Direktīva 2004/18/EK netieši pieļāva 
pārrobežu kopējo publisko iepirkumu, 
praksē vairākas valstu tiesību sistēmas ir 
tieši vai netieši padarījušas pārrobežu 
kopējo iepirkumu par tiesiski nenoteiktu 
vai neiespējamu. Līgumslēdzējas iestādes 
no dažādām dalībvalstīm var būt 
ieinteresētas sadarbībā un publisku līgumu 
slēgšanas tiesību kopīgā piešķiršanā, lai 
gūtu maksimālu labumu no iekšējā tirgus 
potenciāla, kas nodrošina apjomradītus 
ietaupījumus un riska un ieguvumu 
dalīšanu, īpaši tāpēc, ka inovatīvi projekti 
ir saistīti ar lielāku risku nekā to saprātīgi 
var uzņemties viena līgumslēdzēja iestāde. 
Tāpēc, lai sekmētu sadarbību starp 
līgumslēdzējām iestādēm vienotajā tirgū, 
būtu jāparedz jauni noteikumi par 
pārrobežu kopējo iepirkumu, kuri nosaka 
piemērojamos tiesību aktus. Turklāt 
līgumslēdzējas iestādes no dažādām 
valstīm var dibināt kopējus tiesību 
subjektus saskaņā ar kādas valsts vai 
Savienības tiesību aktiem. Šādai kopējā 
iepirkuma formai būtu jāparedz īpaši 
noteikumi.

(26) Pašlaik gadījumos, kad publisku 
līgumu slēgšanas tiesības kopīgi piešķir 
līgumslēdzējas iestādes no dažādām 
dalībvalstīm, pastāv konkrēti juridiska 
rakstura sarežģījumi, it īpaši saistībā ar 
pretrunām starp valstu tiesību aktiem. Lai 
gan Direktīva 2004/18/EK netieši pieļāva 
pārrobežu kopējo publisko iepirkumu, 
praksē vairākas valstu tiesību sistēmas ir 
tieši vai netieši padarījušas pārrobežu 
kopējo iepirkumu par tiesiski nenoteiktu 
vai neiespējamu. Līgumslēdzējas iestādes 
no dažādām dalībvalstīm var būt 
ieinteresētas sadarbībā un publisku līgumu 
slēgšanas tiesību kopīgā piešķiršanā, lai 
gūtu maksimālu labumu no iekšējā tirgus 
potenciāla, kas nodrošina apjomradītus 
ietaupījumus un riska un ieguvumu 
dalīšanu, īpaši tāpēc, ka inovatīvi projekti 
ir saistīti ar lielāku risku nekā to saprātīgi 
var uzņemties viena līgumslēdzēja iestāde. 
Tāpēc, lai sekmētu sadarbību starp 
līgumslēdzējām iestādēm vienotajā tirgū, 
būtu jāparedz jauni noteikumi par 
pārrobežu kopējo iepirkumu, kuri nosaka 
piemērojamos tiesību aktus. Turklāt 
līgumslēdzējas iestādes no dažādām 
valstīm var dibināt kopējus tiesību 
subjektus saskaņā ar kādas valsts vai 
Savienības tiesību aktiem. Šādai kopējā 
iepirkuma formai būtu jāparedz īpaši
noteikumi. Ja pārrobežu iepirkuma 
izredzes ir vājas, līgumslēdzējām iestādēm 
jābūt iespējām atkāpties no Eiropas 
publiskā iepirkuma noteikumiem, lai 
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izmantotu vienkāršāku režīmu.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(27) Tehniskajām specifikācijām, kuras 
izstrādā publisko iepirkumu rīkotāji, 
jānodrošina publiskā iepirkuma atvērtība 
konkurencei. Šajā nolūkā jābūt iespējai 
iesniegt piedāvājumus, kas atspoguļo 
tehnisko risinājumu daudzveidību, lai 
iegūtu pietiekamu konkurences līmeni. 
Tādēļ tehnisko specifikāciju mērķis ir 
noteikt to funkciju, kas paredzēta līguma 
priekšmeta izklāstā, un tās vienmēr ir
jāizstrādā tā, lai izvairītos no konkurences 
mākslīgas sašaurināšanas, ko izraisa 
prasības, kas dod priekšroku konkrētam 
ekonomikas dalībniekam, atspoguļojot to 
piegāžu, pakalpojumu vai būvdarbu 
svarīgākos raksturlielumus, kurus parasti 
piedāvā minētais ekonomikas dalībnieks. 
Tehniskās specifikācijas, kurās nosaka 
funkcionālās un darbības prasības, parasti 
ļauj sasniegt minēto mērķi labākā 
iespējamā veidā un sekmē inovāciju. Ja 
atsaucas uz Eiropas standartu vai — ja tāda 
nav — uz valsts standartu, līgumslēdzējām 
iestādēm ir jāapsver piedāvājumi, kuru 
pamatā ir līdzvērtīgi pasākumi. Lai 
apliecinātu līdzvērtību, pretendentiem var 
prasīt nodrošināt trešo personu 
apstiprinātas liecības, tomēr būtu jāpieļauj 
arī citi atbilstīgi pierādījumi, piemēram, 
būtu jāatļauj arī ražotāja tehniskā 
dokumentācija, ja attiecīgais ekonomikas 
dalībnieks nevar piekļūt šādiem 
sertifikātiem vai testu ziņojumiem vai ja 
viņam nav iespējas tos saņemt attiecīgajos 
termiņos.
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Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Attiecībā uz noteiktu produktu un 
pakalpojumu iegādi un ēku iegādi un 
nomu, centrālajām valdībām, kas slēdz 
darbu, piegādes vai pakalpojumu 
līgumus, ir jākalpo par piemēru un 
jāpieņem energoefektīvi iegādes lēmumi. 
Tas būtu jāpiemēro administratīvās 
pārvaldes iestādēm, kuru kompetence 
attiecas uz visu teritoriju. Ja konkrētā 
dalībvalstī un konkrētajā kompetences 
jomā nav vienas attiecīgas administratīvās 
pārvaldes iestādes, kuras kompetence 
aptvertu visu teritoriju, šis pienākums 
būtu jāpiemēro tām administratīvās 
pārvaldes iestādēm, kuru kopīgā pārziņā 
ir visa teritorija. Tomēr tas nedrīkstētu 
ietekmēt šīs direktīvas noteikumus.
Dalībvalstīm būtu jāmudina publiskās 
struktūras ņemt vērā pirkumu 
energoefektivitāti attiecībā uz citiem 
produktiem, uz kuriem neattiecas šīs 
direktīvas energoefektivitātes prasības 
pirkumu jomā.

Pamatojums

Atsauce uz ITRE pieņemto Energoefektivitātes direktīvas versiju (ITRE/7/06352).

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Ņemot vērā mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) vājo līdzdalību 
publiskajos iepirkumos kopumā un jo 
īpaši inovāciju un pakalpojumu nozarē, ir 
jāveic nepieciešamie pasākumi 
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normatīvajā aspektā. Šajā kontekstā ir 
jāapsver vairākas darbības, piemēram, 
nediskriminācijas principa ievērošana un 
pasākumu neitralitātes nodrošināšana 
attiecībā uz uzņēmumu valstisko 
piederību; piedāvājumu konkurētspējas 
ievērošana; preferenciālu pasākumu 
ieviešana MVU konkurētspējas atbalstam. 
Ir jāievieš arī pārraudzības un ziņošanas 
pasākumi, lai nodrošinātu MVU piešķirto 
iepirkuma tiesību labāku statistisko 
pārraudzību pēc nozares un pēc summas 
un lai vērstu rīkotāju uzmanību uz MVU 
un grūtībām, ar kurām tie saskaras, lai 
piekļūtu publiskajam iepirkumam.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Publiskajam iepirkumam jānotiek 
pēc principa „vispirms domāt par 
mazākajiem”, un dalībvalstīm ir pilnībā 
jāīsteno Eiropas paraugprakses kodekss 
publiskā iepirkuma līgumu pieejamības 
veicināšanai MVU.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
29.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29b) Ir jāatgādina savstarpīguma 
nozīmīgums starptautiskajā tirdzniecībā 
un tas, ka daudzpusējais nolīgums par 
publisko iepirkumu ir būtiski svarīgs 
visplašākajai iespējamai publiskā 
iepirkuma (preču, pakalpojumu, 
būvniecības līgumu) atvērtībai ārvalstu 
konkurencei un nodrošina pārredzamus, 
samērīgus un nediskriminējošus 
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nosacījumus privātajiem pieteikumu 
iesniedzējiem.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Lai mudinātu mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) iesaistīšanos iepirkumu 
tirgū, līgumslēdzējas iestādes būtu jāaicina 
sadalīt līgumus daļās un būtu jānosaka tām 
pienākums sniegt pamatojumu, ja tās to 
nedara. Ja līgumi ir sadalīti daļās, 
līgumslēdzējas iestādes, 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.

(30) Lai mudinātu mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) un pilsoniskās 
sabiedrības iesaistīšanos iepirkumu tirgū, 
līgumslēdzējas iestādes būtu jāaicina 
sadalīt līgumus daļās un būtu jānosaka tām 
pienākums sniegt pamatojumu, ja tās to 
nedara. Ja līgumi ir sadalīti daļās, 
līgumslēdzējas iestādes, 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. Tomēr šāda sadalīšana 
nevar tikt veikta ar mērķi izvairīties no 
likumā noteiktās iepirkuma procedūras.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
31.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31a) Lai padarītu publiskos līgumus —
pat zem Savienības robežvērtībām — pēc 
iespējas pieejamākus MVU, dalībvalstis 
var ieviest turpmākus publiskā iepirkuma 
pasākumus.

Pamatojums

Uz vairāk nekā pusi publisko iepirkumu Eiropas Savienībā neattiecas šīs direktīvas darbības 
joma, atstājot dalībvalstu ziņā svarīgo uzdevumu atbalstīt MVU līdzdalību. Iepirkumu līgumi 
valsts līmenī sniedz labāku iespēju, jo maziem un vidējiem uzņēmumiem līgumu apjomi ir 
piemērotāki.
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Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32a) Daudziem uzņēmējiem līdzdalība 
publiskā iepirkuma procedūrās sagādā 
ievērojamu finansiālu slogu. Lai 
atbalstītu MVU līdzdalību, būtu 
ievērojami jāsamazina finansiālais slogs 
iepirkuma posmā, izpildes posmā, kā arī 
tiesiskās aizsardzības līdzekļu 
izmantošanas posmā.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32a) Papildus īpašajiem jaunajiem 
instrumentiem, kas ieviesti ar šo direktīvu, 
lai veicinātu MVU iesaistīšanos publisko 
iepirkumu tirgū, dalībvalstīm un 
līgumslēdzējām iestādēm ir jāturpina 
izstrādāt publiskā iepirkuma stratēģijas, 
kas ir labvēlīgas MVU. Ar jauno 
noteikumu, kas MVU ir labvēlīgāki par 
pašreizējo režīmu, īstenošanu un 
piemērošanu vien nepietiek. Komisija ir 
publicējusi savu dienestu darba 
dokumentu „Eiropas paraugprakses 
kodekss MVU pieejas publiskā iepirkuma 
līgumiem veicināšanai” 
(SEC(2008)2193), kura mērķis ir mudināt 
dalībvalstis uzsākt valstu stratēģijas, 
programmas un rīcības plānus, lai 
uzlabotu MVU līdzdalību šajos tirgos. 
Šajā nolūkā valstu, reģionālajām un 
vietējām pārvaldībām ir stingri jāpiemēro 
direktīvas noteikumi un jāīsteno 
saskanīgas vispārējās politikas jomas, 
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kuru mērķis ir veicināt MVU piekļuvi 
publiskā iepirkuma tirgiem.

Pamatojums

Jaunie, MVU labvēlīgie direktīvas noteikumi ir jāvērtē atzinīgi. Tomēr ir jādara vēl vairāk, 
lai nodrošinātu to, ka MVU var izmantot nozīmīgās iespējas, kas saistītas ar publiskā 
iepirkuma tirgiem. Ir jāatbalsta visas dalībvalstis, reģioni un vietējās pārvaldības tādu 
stratēģiju un politikas jomu ieviešanā, kas veicina plašāku MVU vispārējo dalību šajos tirgos 
gan ES, gan valstu līmenī.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
32.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32b) Komisijai būtu jāsagatavo un 
jāpublisko Savienības mēroga uzskaite 
par visām ar publiskā iepirkuma 
procedūrām saistītajām maksām, 
pievēršot īpašu uzmanību kompensācijas 
maksām un citām izmaksām, kas saistītas 
ar tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

kritēriji ir saistīti ar ražošanas procesu. 
Tādējādi būtu jānodrošina iespēja 
līgumslēdzējām iestādēm kā līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijus 
pieņemt vai nu „saimnieciski visizdevīgāko 
piedāvājumu”, vai „zemākās izmaksas”,
ņemot vērā to, ka zemāko izmaksu 
gadījumā tie var brīvi noteikt atbilstīgus 
kvalitātes standartus, izmantojot tehniskās 
specifikācijas vai līguma izpildes 
nosacījumus augsta standarta produktiem.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(39) Ir jātiecas pilnībā izmantot publiskā 
iepirkuma potenciālu, lai sasniegtu 
ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijas „Eiropa 
2020” mērķus, neiejaucoties iepirkuma 
rīkotāju kompetencē. Publiskais 
iepirkums ir jo īpaši svarīgs inovāciju 
veicināšanā, kam ir liela nozīme 
turpmākai izaugsmei Eiropā. Ņemot vērā 
nozīmīgās atšķirības starp atsevišķām 
nozarēm un tirgiem, tomēr nebūtu pareizi 
noteikt vispārējas obligātas prasības 
attiecībā uz iepirkumu vides, sociālajā un 
inovācijas jomā. Savienības likumdevēji 
jau ir noteikuši obligātas iepirkuma 
prasības, lai sasniegtu konkrētus mērķus 
autotransporta līdzekļu jomā (Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
23. aprīļa Direktīva 2009/33/EK par „tīro” 
un energoefektīvo autotransporta līdzekļu 
izmantošanas veicināšanu) un biroja 
iekārtu jomā (Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 15. janvāra Regula 
(EK) Nr. 106/2008 par biroja iekārtu 
energoefektivitātes marķēšanas 
programmu). Turklāt ir panākta būtiska 
virzība aprites cikla izmaksu noteikšanas 
kopīgās metodikas izstrādē. Tāpēc šķiet 
pareizi turpināt šādā virzienā, obligātu 
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veicinot Eiropas pieeju pilnveidošanu un 
piemērošanu, lai vēl vairāk stiprinātu 
publisko iepirkumu izmantošanu 
ilgtspējīgas izaugsmes atbalstam.

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. 25

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(40) Šie nozaru pasākumi jāpapildina, 
veicot publiskā iepirkuma direktīvu 
pielāgojumus, kas līgumslēdzējām 
iestādēm to iepirkuma stratēģijā dotu 
iespēju virzīties uz stratēģijas „Eiropa 
2020” mērķu sasniegšanu, piemēram, 
mērot izmaksas saistībā ar preču vai 
pakalpojumu enerģijas taupības 
potenciālu. Tāpēc šajā saistībā ir skaidri 
jānorāda, ka līgumslēdzējas iestādes var 
noteikt saimnieciski visizdevīgāko 
piedāvājumu un zemākās izmaksas, 
izmantojot aprites cikla izmaksu pieeju, ar 
noteikumu, ka izmantojamā metodika ir 
noteikta objektīvā un nediskriminējošā 
veidā un ir pieejama visām ieinteresētajām 
personām. Aprites cikla izmaksu jēdziens 
ietver visas izmaksas būvdarbu, piegāžu 
vai pakalpojumu aprites cikla laikā, proti, 
gan to iekšējas izmaksas (piemēram, 
izstrāde, ražošana, izmantošana, apkope un 
likvidēšanas izmaksas aprites cikla beigās), 
gan to ārējās izmaksas, ar nosacījumu, ka 
tās var izteikt naudas izteiksmē un 
uzraudzīt. Savienības līmenī jāizstrādā 
kopējas metodikas aprites cikla izmaksu 
aprēķināšanai attiecībā uz piegāžu vai 
pakalpojumu konkrētām kategorijām; ja 
šāda metodika ir izstrādāta, tās 
izmantošana būtu jāpadara obligāta.
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Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
40.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40a) Izmantojot aprites cikla izmaksu 
pieeju, lai iegādātos energoefektīvas 
preces un pakalpojumus, pirkumu grupas 
komplekta kopējā energoefektivitāte ir 
nozīmīgāka par katra atsevišķā pirkuma 
energoefektivitāti, ņemot vērā tehnisko 
piemērotību un plānoto izmantošanu.

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

raksturlielumus, jebkurā gadījumā jābūt 
tikai tādiem, kam ir tūlītēja ietekme uz 
darbiniekiem viņu darba vidē. Tie būtu 
jāpiemēro saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 1996. gada 16. decembra 
Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju 
norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas 
jomā un tādā veidā, kas nerada tiešu vai 
netiešu diskrimināciju pret ekonomikas 
dalībniekiem no citām dalībvalstīm vai 
trešām valstīm, kas ir nolīguma vai tādu 
brīvās tirdzniecības nolīgumu puses, kuros 
Savienība ir viena no pusēm. Attiecībā uz 
pakalpojumu līgumiem un līgumiem, kas 
saistīti ar būvdarbu projektēšanu, 
līgumslēdzējām iestādēm būtu jābūt arī 
iespējai kā līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritēriju izmantot tā personāla 
organizāciju, kvalifikāciju un pieredzi, kas 
norīkots attiecīgā līguma izpildei, jo tas var 
ietekmēt līguma izpildes kvalitāti, 
piedāvājuma saimniecisko vērtību un 
rezultātā būt tieši saistīts ar līguma 
priekšmetu.

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Līguma izpildes nosacījumi atbilst šai 
direktīvai, ja tie nav tieši vai netieši 
diskriminējoši, ir saistīti ar līguma 
priekšmetu un ir norādīti paziņojumā par 
līgumu, iepriekšējā informatīvā 
paziņojumā, ko izmanto iepirkuma 
izsludināšanai, vai iepirkuma procedūras 
dokumentos. To mērķis var jo īpaši būt 
profesionālā apmācība uz vietas, tādu 
cilvēku nodarbināšana, kam ir sevišķi grūti 
integrēties, cīņa pret bezdarbu, vides 
aizsardzība vai dzīvnieku labturība. Cita 
starpā var minēt, piemēram, līguma 
izpildes laikā piemērojamās prasības —

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

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

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(55) Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās ar attiecīgiem dalībniekiem, 
piemēram, vietējo un reģionālo pārvalžu, 
pilsoniskās sabiedrības, ieinteresēto pušu 
u. c. pārstāvjiem, tostarp ekspertu līmenī. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 
attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 22. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(22) „aprites cikls” ir visi secīgie un/vai 
savstarpēji saistītie posmi, tostarp ražošana 
un ražošanas atrašanās vieta, 
transportēšana, izmantošana un apkope, 
kuri attiecas uz visu preces lietošanas vai 
būvdarbu veikšanas, vai pakalpojuma 
sniegšanas gaitu, no izejvielu ieguves vai 
resursu ražošanas līdz likvidēšanai, 
nojaukšanai un pabeigšanai;
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Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz būvdarbiem, precēm un 
pakalpojumu līgumiem, kas nesasniedz šīs 
robežvērtības, dalībvalstis īsteno valstu 
procedūras atklātiem konkursiem, 
nodrošinot atbilstību Līguma principiem 
par vienlīdzīgu piekļuvi, nediskrimināciju 
un pārredzamību.

Pamatojums

Pašreizējā robežvērtība vietējo un reģionālo iestāžu preču un pakalpojumu līgumiem ir 
jāpaaugstina, lai nodrošinātu, ka tiek slēgti līgumi ar augstu ekonomisko vērtību, kas var 
piesaistīt pārrobežu piegādātājus un tādējādi varētu patiesi veicināt vienotā tirgus izaugsmi. 
Tomēr robežvērtību paaugstināšanai nevajadzētu izraisīt situāciju, kurā līgumi zem minētās 
vērtības netiek pielaisti publiskajam iepirkumam, tāpēc dalībvalstīm ir pienākums īstenot 
valsts noteikumus, kas ļauj pieteikt šādus piedāvājumus.

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Savienības publisko iepirkumu tiesību 
aktu sistēmā iekļautā Valsts iepirkuma 
nolīguma praktiskā īstenošana balstās uz 
iepriekšēju novērtēšanu, kas tiek veikta ar 
mērķi noteikt, vai to parakstījušās 
Savienības dalībvalstis un trešās valstis 
pareizi piemēro būtisko savstarpīguma 
principu, savstarpēji atverot savus tirgus. 
Tāda būtiska savstarpīguma principa 
piemērošanas novērtēšana tāpat tiek 
veikta attiecībā uz trešām valstīm, kuras 
nav parakstījušas Valsts iepirkuma 
nolīgumu un kurām ir iespēja piekļūt 
Eiropas publisko iepirkumu tirgum.
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Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Īpaši izņēmumi pasta pakalpojumu jomā

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

Pamatojums

Ņemot vērā efektīvas tirgus konkurences situāciju pasta pakalpojumu nozarē pēc ES 
noteikumu īstenošanas, kuru mērķis bija šīs nozares liberalizācija, publiskie līgumi šajā jomā 
ir jāsvītro no direktīvas darbības jomas tādā mērā, kādā to nolūks galvenokārt ir ļaut 
līgumslēdzējām iestādēm veikt noteiktas darbības pasta nozarē.

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Ļaujot juridiskām personām 10 % savas darbības veikt atvērtā tirgū, tiek radītas iespējas 
nopietniem konkurences kropļojumiem un kaitējumiem MVU, jo īpaši vietējā līmenī.

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) vismaz 90 % šīs juridiskās personas (b) visas šīs juridiskās personas darbības 



AD\911383LV.doc 27/65 PE486.034v02-00

LV

darbību īsteno kontrolējošo līgumslēdzēju 
iestāžu labā vai citu juridisko personu labā, 
kuras kontrolē tās pašas līgumslēdzējas 
iestādes;

īsteno kontrolējošo līgumslēdzēju iestāžu 
labā vai citu juridisko personu labā, kuras 
kontrolē tās pašas līgumslēdzējas iestādes;

Pamatojums

Ļaujot juridiskām personām 10 % savas darbības veikt atvērtā tirgū, tiek radītas iespējas 
nopietniem konkurences kropļojumiem un kaitējumiem MVU, jo īpaši vietējā līmenī.

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Līgumslēdzējas iestādes izturas pret
ekonomikas dalībniekiem saskaņā ar 
vienlīdzīgas attieksmes, nediskriminācijas, 
brīvas konkurences un atklātuma 
principiem. Turklāt tās rīkojas pārredzami 
un samērīgi, vienmēr nodrošinot publisko 
līdzekļu efektīvu izmantošanu.

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Līgumslēdzējas iestādes un citas 
personas, uz kurām tas attiecas, 
nodrošina konfidenciālas informācijas 
aizsardzību un veic pasākumus, lai 
novērstu šādas informācijas ļaunprātīgu 
izmantošanu.
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Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Saskaņā ar 19. pantu izstrādājot e-
iepirkuma sistēmu tehniskos standartus, 
Komisijai ir cieši jāsadarbojas ar Eiropas 
Tīklu un informācijas drošības aģentūru 
(ENISA), lai nodrošinātu augstākos 
konfidencialitātes standartus.

Grozījums Nr. 39

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt, ka elektroniskie 
saziņas līdzekļi ir obligāti jāizmanto citās 
situācijās, kas nav šīs direktīvas 32., 33., 
34. pantā, 35. panta 4. punktā, 49. panta 
2. punktā vai 51. pantā paredzētās 
situācijas.

Dalībvalstis var noteikt, ka elektroniskie 
saziņas līdzekļi ir obligāti jāizmanto citās 
situācijās, kas nav šīs direktīvas 32., 33., 
34. pantā, 35. panta 2. punktā, 49. panta 
2. punktā vai 51. pantā paredzētās 
situācijas, ar nosacījumu, ka tie nerada 
nepārvaramus šķēršļus MVU un 
mikrouzņēmumiem.

Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz visu saziņu, informācijas 
apmaiņu un glabāšanu līgumslēdzējas 
iestādes nodrošina datu integritāti un 
piedāvājumu un dalības pieteikumu 
konfidencialitāti. Līgumslēdzējas iestādes 
piedāvājumus un dalības pieteikumus 
saturiski pārbauda tikai pēc to iesniegšanas 
termiņa beigām.

Attiecībā uz visu saziņu, informācijas 
apmaiņu un glabāšanu līgumslēdzējas 
iestādes nodrošina datu integritāti un 
piedāvājumu un dalības pieteikumu, kā arī 
18. pantā minētās informācijas
konfidencialitāti. Līgumslēdzējas iestādes 
piedāvājumus un dalības pieteikumus 
saturiski pārbauda tikai pēc to iesniegšanas 
termiņa beigām.
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Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 7. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis laikus nodrošina iespējas 
apgūt zināšanas un prasmes, kas 
nepieciešamas elektroniskā publiskā 
iepirkuma procedūras pabeigšanai.

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
22. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22. pants svītrots
Nelikumīga rīcība

Kandidātiem procedūras sākumā pieprasa 
iesniegt apliecinājumu, ka tie nav 
centušies un necentīsies:
(a) neatbilstīgi ietekmēt līgumslēdzējas 
iestādes lēmumu pieņemšanas procesu vai 
iegūt konfidenciālu informāciju, kas tiem 
var nodrošināt neatbilstīgas priekšrocības 
iepirkuma procedūrā;
(b) slēgt vienošanās ar citiem kandidātiem 
un pretendentiem, lai izkropļotu 
konkurenci;
(c) apzināti sniegt maldinošu informāciju, 
kas var būtiski ietekmēt lēmumus par 
izslēgšanu, atlasi vai līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanu.

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt, ka līgumslēdzējas 
iestādes var piemērot inovācijas 
partnerības saskaņa ar šajā direktīvā 
paredzēto regulējumu.

Dalībvalstis nosaka, ka līgumslēdzējas 
iestādes var piemērot inovācijas 
partnerības saskaņā ar šajā direktīvā 
paredzēto regulējumu.

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – 4. un 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt arī, ka 
līgumslēdzējas iestādes var piemērot 
konkursa procedūras ar sarunām vai 
konkursa dialogu jebkurā no šādiem 
gadījumiem:

Dalībvalstis var noteikt arī, ka 
līgumslēdzējas iestādes var piemērot 
konkursa procedūras ar sarunām vai 
konkursa dialogu, ja tie garantē 
vienlīdzīgas iespējas un novērš 
konkurences izkropļojumus.

(a) attiecībā uz būvdarbiem, ja būvdarbu 
līguma priekšmets ir gan projektēšana, 
gan būvdarbu izpilde 2. panta 8. punkta 
nozīmē vai ja projekta juridiskās vai 
finansiālās struktūras noteikšanai ir 
nepieciešamas sarunas;
(b) attiecībā uz publiskiem būvdarbu 
līgumiem, kad būvdarbus veic vienīgi 
pētniecības vai inovācijas, testēšanas vai 
izstrādes nolūkā un nevis peļņas gūšanas 
vai pētniecības un izstrādes izmaksu 
atgūšanas nolūkā;
(c) attiecībā uz pakalpojumiem vai 
piegādēm, kad tehniskās specifikācijas 
nevar noteikt pietiekami precīzi ar atsauci 
uz kādu no standartiem, Eiropas 
tehniskajiem apstiprinājumiem vai 
tehniskajām atsaucēm VIII pielikuma 2.–
5. punkta nozīmē;
(d) gadījumā, ja atklātā vai slēgtā 
procedūrā ir iesniegti nepiemēroti vai 
nepieņemami piedāvājumi 30. panta 
2. punkta a) apakšpunkta nozīmē;
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(e) ar būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu 
būtību vai sarežģītību vai ar tiem saistīto 
risku radītu īpašu apstākļu dēļ līguma 
slēgšanas tiesības nav iespējams piešķirt 
bez iepriekšējām sarunām.
Dalībvalstis var izlemt netransponēt savos 
tiesību aktos konkursa procedūru ar 
sarunām, konkursa dialoga procedūru un 
inovācijas partnerības procedūru.

Pamatojums

In reference to the Green Paper on the modernisation of EU public procurement policy 
(COM(2011) 15 final) and the European Parliament's report on modernisation of public 
procurement (2011/2048(INI)), negotiated procedures should be used without limitation in 
order to achieve the contract which is best suited to the specific needs of contracting 
authority, as well as to achieve the best value for money. In order to achieve the highest 
possible level of transparency, adequate guarantees to counter market distortion - as a result 
of the application of this procedure - need to be elaborated.

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. punkta otrajā daļā noteikto 
piedāvājumu saņemšanas termiņu 
līgumslēdzēja iestāde var samazināt par 
5 dienām, ja tā pieņem piedāvājumus, kas 
iesniegti elektroniski saskaņā ar 19. panta 
3., 4. un 5. punktu.

4. Šā panta 1. punkta otrajā daļā noteikto 
piedāvājumu saņemšanas termiņu 
līgumslēdzēja iestāde var samazināt par 
trim dienām, ja tā pieņem piedāvājumus, 
kas iesniegti elektroniski saskaņā ar 
19. panta 3., 4. un 5. punktu.

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 4. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka par 
līgumslēdzēju iestāžu neitralitātes 
pienākuma neievērošanu tām piemēro 
sankcijas.
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Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalības pieteikumu saņemšanas minimālais 
termiņš ir 30 dienas no dienas, kad ir 
nosūtīts paziņojums par līgumu.

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

Pamatojums

Dalības pieteikumu saņemšanas minimālajam termiņam tāpat kā atklātajā procedūrā jābūt 40 
dienām, lai nodrošinātu pēc iespējas līdzīgus administratīvos noteikumus dažādās 
procedūrās.

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai samazinātu dialogā gaitā 
apspriežamo piedāvājumu skaitu, konkursa 
dialogs var norisināties secīgos posmos, 
piemērojot līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijus, kuri norādīti 
paziņojumā par līgumu vai aprakstošajā 
dokumentā. Paziņojumā par līgumu vai 
aprakstošajā dokumentā līgumslēdzēja 
iestāde norāda, vai tā izmantos šo iespēju.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pēc tam, kad līgumslēdzējas iestādes ir 
paziņojušas par dialoga noslēgšanu un 
attiecīgi informējušas tā dalībniekus, tās 

6. Pēc tam, kad līgumslēdzējas iestādes ir 
paziņojušas par dialoga noslēgšanu un 
attiecīgi informējušas tā dalībniekus, tās 
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aicina dalībniekus iesniegt galīgos 
piedāvājumus, kuri pamatojas uz dialoga 
laikā iesniegtajiem un precizētajiem 
risinājumiem. Šajos piedāvājumos iekļauj 
visus projekta realizācijai pieprasītos un 
vajadzīgos elementus.

aicina katru dalībnieku iesniegt galīgos 
piedāvājumus, kuri pamatojas uz dialoga 
laikā iesniegtajiem un precizētajiem 
risinājumiem. Šajos piedāvājumos iekļauj 
visus projekta realizācijai pieprasītos un 
vajadzīgos elementus.

Pamatojums

Lai ievērotu punktus par konfidencialitāti, ne visi piedāvājuma iesniedzēji var piedāvāt tādu 
pašu risinājumu, kas ir jo īpaši svarīgi attiecībā uz inovatīviem risinājumiem.

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Inovācijas partnerībās jebkurš 
ekonomikas dalībnieks var iesniegt dalības 
pieteikumu, atsaucoties uz iepirkuma 
izsludināšanas paziņojumu, lai izveidotu 
strukturētu partnerību inovatīvu preču, 
pakalpojumu vai būvdarbu izstrādei un šādi 
iegūto preču, pakalpojumu vai būvdarbu 
turpmākai iegādei, ar nosacījumu, ka tie 
atbilst noteiktajiem rezultātu līmeņiem un 
izmaksām.

1. Inovācijas partnerībās jebkurš 
ekonomikas dalībnieks var iesniegt dalības 
pieteikumu, atsaucoties uz iepirkuma 
izsludināšanas paziņojumu, lai izveidotu 
strukturētu partnerību inovatīvu preču, 
pakalpojumu vai būvdarbu izstrādei un šādi 
iegūto preču, pakalpojumu vai būvdarbu 
turpmākai iegādei, ar nosacījumu, ka tie 
atbilst noteiktajiem rezultātu līmeņiem un 
izmaksām. Līgumslēdzēja iestāde skaidri 
apraksta, kādas intelektuālā īpašuma 
tiesības, ja vispār, tā vēlas iegūt, noslēdzot 
līgumu, vai nu iepriekš kā līguma 
paziņojuma, apraksta dokumenta vai 
aicinājuma apstiprināt interesi daļu, vai 
vēlākā posmā līguma sarunu ietvaros.

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Partnerība sastāv no secīgiem posmiem, 
kas atbilst pētniecības un inovācijas 
procesa soļiem, iespējams, līdz preču 

2. Partnerība sastāv no secīgiem posmiem, 
kas atbilst pētniecības un inovācijas 
procesa soļiem, iespējams, līdz preču 
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izstrādei vai pakalpojumu sniegšanai. Tā 
paredz starpposma mērķus, kas jāsasniedz 
partnerim, un atlīdzības izmaksāšanu 
atbilstīgās maksājumu daļās. Pamatojoties 
uz minētajiem mērķiem, līgumslēdzēja 
iestāde pēc katra posma var izlemt 
pārtraukt partnerību un sākt jaunu 
iepirkuma procedūru attiecībā uz 
atlikušajiem posmiem ar nosacījumu, ka tā
ir ieguvusi attiecīgās intelektuālā īpašuma 
tiesības.

izstrādei vai pakalpojumu sniegšanai. Tā 
paredz starpposma mērķus, kas jāsasniedz 
partnerim, un atlīdzības izmaksāšanu 
atbilstīgās maksājumu daļās. Pamatojoties 
uz minētajiem mērķiem, līgumslēdzēja 
iestāde var izlemt, vai slēgt līgumus pa 
posmiem, potenciāli izvēloties dažādus 
partnerus dažādiem procesa posmiem, vai 
tā var arī izlemt slēgt līgumu ar vienu un 
to pašu partneri vai partneriem vairākos
posmos. Līgumslēdzēja iestāde var arī pēc 
katra posma izlemt pārtraukt partnerību un 
sākt jaunu iepirkuma procedūru attiecībā 
uz atlikušajiem posmiem vai posmu ar 
nosacījumu, ka līgumslēdzēja iestāde ir 
ieguvusi attiecīgās intelektuālā īpašuma 
tiesības vai citādi attiecīgi atlīdzinājusi 
saskaņā ar vienošanos ar partneri vai 
partneriem.

Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tikai tie ekonomikas dalībnieki, kurus 
līgumslēdzēja iestāde ir uzaicinājusi pēc 
pieprasītās informācijas novērtēšanas, var 
iesniegt pētniecības un izstrādes projektus 
līgumslēdzējas iestādes norādīto vajadzību 
apmierināšanai, ko nevar izdarīt ar jau 
pieejamiem risinājumiem. Līguma 
slēgšanas tiesības piešķir, pamatojoties 
tikai uz līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritēriju „saimnieciski 
visizdevīgākais piedāvājums” saskaņā ar 
66. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Tikai tie ekonomikas dalībnieki, kurus 
līgumslēdzēja iestāde ir uzaicinājusi pēc 
pieprasītās informācijas novērtēšanas, var 
iesniegt pētniecības un izstrādes projektus 
līgumslēdzējas iestādes norādīto vajadzību 
apmierināšanai. Līguma slēgšanas tiesības 
piešķir, pamatojoties tikai uz līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriju 
„saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums” saskaņā ar 66. panta 
1. punkta a) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 53

Direktīvas priekšlikums
33. pants – 5. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visus pretendentus, kas ir iesnieguši 
pieņemamus piedāvājumus, vienlaikus 
elektroniski uzaicina piedalīties 
elektroniskajā izsolē — sākot no noteiktā 
datuma un laika — izmantojot 
savienojumus saskaņā ar uzaicinājumā 
ietvertajām norādēm. Elektroniskā izsole 
var notikt vairākos secīgos posmos. 
Elektroniskā izsole nesākas agrāk kā divas 
darbdienas pēc uzaicinājumu izsūtīšanas 
dienas.

Visus pretendentus, kas ir iesnieguši 
pieņemamus piedāvājumus, vienlaikus 
elektroniski uzaicina piedalīties 
elektroniskajā izsolē — sākot no noteiktā 
datuma un laika — izmantojot 
savienojumus saskaņā ar uzaicinājumā 
ietvertajām norādēm. Elektroniskā izsole 
var notikt vairākos secīgos posmos. 
Elektroniskā izsole nesākas agrāk kā piecas 
darbdienas pēc uzaicinājumu izsūtīšanas 
dienas.

Pamatojums

Kaut arī laika posmus var saīsināt, divas dienas šķiet pārāk īss laiks, lai sniegtu ekonomikas 
dalībniekiem taisnīgu iespēju reaģēt, jo īpaši MVU, kuriem parasti ir mazāk cilvēku resursu, 
kas pieejami dalībai publiskajā iepirkumā.

Grozījums Nr. 54

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes nodrošina 
adekvātu laikposmu no paziņojuma līdz 
informācijas faktiskajai apkopošanai.

Līgumslēdzējas iestādes nodrošina 
adekvātu laikposmu, ne mazāku par 
piecām darbdienām, no paziņojuma līdz 
informācijas faktiskajai apkopošanai.

Grozījums Nr. 55

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Attiecībā uz visiem 40. panta grozījumiem mērķis ir nodrošināt līgumslēdzēju iestāžu 
koncentrēšanos uz funkcionalitāti, kuras nolūkā tiek slēgts konkrēts līgums. Tam būtu jāatver 
tirgus, cik vien iespējams, daudziem ekonomikas dalībniekiem un inovatīviem risinājumiem. 
Protams, joprojām var pievienot specifiskākas tehniskās prasības, lai aptuveni noteiktu un 
skaidrotu līgumslēdzējas iestādes vajadzības. Turklāt dažu grozījumu mērķis ir vēl vairāk 
precizēt Komisijas priekšlikumu par to, ka tehniskās prasības nedrīkst izmantot konkurenci 
ierobežojošā veidā.

Grozījums Nr. 56

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Sīkāk izstrādātus raksturlielumus
pieprasīto būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu īpašu ražošanas vai 
sniegšanas procesu vai jebkuru citu to 
aprites cikla posmu, kā minēts 2. panta 
22. punktā, var uzskaitīt kā 
pamatnostādnes, taču, piemērojot tos, 
nevienu ekonomisko dalībnieku nevar 
izslēgt no dalības iepirkuma procedūrā.

Pamatojums

Attiecībā uz visiem 40. panta grozījumiem mērķis ir nodrošināt līgumslēdzēju iestāžu 
koncentrēšanos uz funkcionalitāti, kuras nolūkā tiek slēgts konkrēts līgums. Tam būtu jāatver 
tirgus, cik vien iespējams, daudziem ekonomikas dalībniekiem un inovatīviem risinājumiem. 
Protams, joprojām var pievienot specifiskākas tehniskās prasības, lai aptuveni noteiktu un 
skaidrotu līgumslēdzējas iestādes vajadzības. Turklāt dažu grozījumu mērķis ir vēl vairāk 
precizēt Komisijas priekšlikumu par to, ka tehniskās prasības nedrīkst izmantot konkurenci 
ierobežojošā veidā.

Grozījums Nr. 57

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Tehniskajās specifikācijās var attiecīgi 
ietvert arī prasības, kas attiecas uz:
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Grozījums Nr. 58

Direktīvas priekšlikums
40. 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. 59

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) aprites cikla īpatnībām;

Grozījums Nr. 60

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) sociāli ilgtspējīgas ražošanas procesu;

Grozījums Nr. 61

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) darbinieku, kuriem uzticēts izpildīt 
konkrētu līgumu, organizāciju, 
kvalifikāciju un pieredzi;

Grozījums Nr. 62
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Direktīvas priekšlikums
40. pants – 1.a punkts – e apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) drošību vai apjomiem, tostarp 
procedūrām, kas ir saistītas ar kvalitātes 
nodrošināšanu, terminoloģiju, simboliem, 
pārbaužu un izmēģinājumu metodēm, 
iepakojumu, apzīmējumiem, marķējumu 
un etiķetēm, kā arī norādījumiem 
lietotājiem;

Grozījums Nr. 63

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) noteikumiem par būvprojektēšanu un 
tāmēšanu, būvju un būvniecības metožu 
un tehnoloģiju testēšanas, inspekcijas un 
pieņemšanas nosacījumiem un visiem 
citiem tehniskajiem nosacījumiem, ko var 
noteikt līgumslēdzēja iestāde saskaņā ar 
vispārīgiem vai īpašiem noteikumiem 
attiecībā uz pabeigtām būvēm un tajās 
izmantotajiem materiāliem vai daļām;

Grozījums Nr. 64

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 65
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Direktīvas priekšlikums
42. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzējas iestādes pieņem citus 
atbilstīgus pierādījumus, nevis tos, kas 
minēti 1. punktā, piemēram, ražotāja 
tehnisko dokumentāciju, ja attiecīgais 
ekonomikas dalībnieks nevar piekļūt 
1. punktā minētajiem sertifikātiem vai testa 
ziņojumiem vai ja nav iespējams tos iegūt 
attiecīgajos termiņos.

2. Līgumslēdzējas iestādes pieņem citus 
atbilstīgus un līdzvērtīgus pierādījumus, 
nevis tos, kas minēti 1. punktā, piemēram, 
ražotāja tehnisko dokumentāciju, ja 
attiecīgais ekonomikas dalībnieks nevar 
piekļūt 1. punktā minētajiem sertifikātiem 
vai testa ziņojumiem vai ja nav iespējams 
tos iegūt attiecīgajos termiņos.

Grozījums Nr. 66

Direktīvas priekšlikums
43. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzējas iestādes var atļaut 
pretendentiem iesniegt piedāvājumu 
variantus. Līgumslēdzējas iestādes 
paziņojumā par līgumu vai — ja 
iepirkuma izsludināšanai izmanto 
iepriekšējo informatīvo paziņojumu —
uzaicinājumā apstiprināt ieinteresētību 

norāda, vai ir atļauts iesniegt 
piedāvājumu variantus. Bez šādas 
norādes variantu iesniegšana nav atļauta.

1. Līgumslēdzējas iestādes atļauj 
pretendentiem iesniegt piedāvājumu 
variantus.

Grozījums Nr. 67

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publisku piegādes vai pakalpojumu līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās 
līgumslēdzējas iestādes, kas atļāvušas 
iesniegt variantus, nenoraida kādu 
variantu, pamatojoties vienīgi uz to, ka 
gadījumā, ja tiktu izraudzīts attiecīgais 
variants, tiktu noslēgts nevis publisks 

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

vai tiktu noslēgts nevis publisks 
pakalpojumu līgums, bet gan piegādes 
līgums.

Grozījums Nr. 68

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lai veicinātu konkurenci un palīdzētu 
MVU piedalīties publiskajā iepirkumā,
publiskus līgumus var sadalīt viendabīgās 
vai neviendabīgās daļās, izņemot tādā 
iepirkumā, attiecībā uz kuru līgumslēdzēja 
iestāde uzskata, ka tos nav lietderīgi sadalīt 
daļās.

Pamatojums

Ir svarīgi atbalstīt līgumslēdzējas iestādes līguma sadalīšanā daļās, lai atvieglotu MVU 
iespējas piedalīties publiskā iepirkuma konkursos. Tomēr sadalīšanai daļās nevajadzētu būt 
obligātai, jo tad līgumslēdzēja iestāde varētu sadalīt daļās līgumu, kas nebūtu jādala. Tā bieži 
vien ir, piemēram, būvniecības un IT līgumu gadījumos. Praksē būtu arī sarežģīti noteikt daļu 
apjomu un vērtību.

Grozījums Nr. 69

Direktīvas priekšlikums
44. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Līgumslēdzējas iestādes var pieprasīt, 
lai visi darbuzņēmēji koordinētos saskaņā 
ar tā ekonomikas dalībnieka norādēm, 
kuram ir piešķirta daļa, kas ietver visa 
projekta vai tā atbilstošo daļu 
koordināciju.

svītrots
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Pamatojums

Līgumslēdzējām iestādēm nav jāļauj diktēt privātu uzņēmumu vadības un īpašnieku 
struktūras. Ja līguma sadalīšana citādi nav paveicama, ir jāsecina, ka līgums nav piemērots 
sadalīšanai.

Grozījums Nr. 70

Direktīvas priekšlikums
46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzējas iestādes var informēt 
par saviem plānotajiem iepirkumiem, 
publicējot iepriekšēju informatīvu 
paziņojumu iespējami drīzāk pēc budžeta 
gada sākuma. Šajos paziņojumos iekļauj 
VI pielikuma B daļas I iedaļā izklāstīto 
informāciju. Tos publicē vai nu Komisija, 
vai līgumslēdzējas iestādes savā pircēja 
profilā saskaņā ar IX pielikuma 2. punkta 
b) apakšpunktu. Ja līgumslēdzējas iestādes 
paziņojumu publicē pircēja profilā, tās 
nosūta paziņojumu par publicēšanu pircēja 
profilā saskaņā ar IX pielikuma 3. punktu.

1. Līgumslēdzējas iestādes informē par 
saviem plānotajiem iepirkumiem, 
publicējot iepriekšēju informatīvu 
paziņojumu iespējami drīzāk pēc budžeta 
gada sākuma. Šajos paziņojumos iekļauj 
VI pielikuma B daļas I iedaļā izklāstīto 
informāciju. Tos publicē vai nu Komisija, 
vai līgumslēdzējas iestādes savā pircēja 
profilā saskaņā ar IX pielikuma 2. punkta 
b) apakšpunktu. Ja līgumslēdzējas iestādes 
paziņojumu publicē pircēja profilā, tās 
nosūta paziņojumu par publicēšanu pircēja 
profilā saskaņā ar IX pielikuma 3. punktu.

Grozījums Nr. 71

Direktīvas priekšlikums
47. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visas līgumslēdzējas iestādes paziņojumu 
par līgumu var izmantot iepirkuma 
izsludināšanai saistībā ar visām 
procedūrām. Šādos paziņojumos iekļauj 
VI pielikuma C daļā izklāstīto informāciju, 
un tos publicē saskaņā ar 49. pantu.

Visas līgumslēdzējas iestādes paziņojumu 
par līgumu izmanto iepirkuma 
izsludināšanai saistībā ar visām 
procedūrām. Šādos paziņojumos iekļauj 
VI pielikuma C daļā izklāstīto informāciju, 
un tos publicē saskaņā ar 49. pantu.

Grozījums Nr. 72

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

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

2. Līgumslēdzējas iestādes izlemj
nepiešķirt tiesības slēgt līgumu 
pretendentam, kas iesniedzis vislabāko 
piedāvājumu, ja ir konstatēts, ka 
piedāvājums neatbilst Savienības tiesību 
aktos noteiktajām saistībām sociālo un 
darba tiesību jomā vai vides jomā vai valsts 
tiesību aktiem, vai vietai, kur tiek veikti 
būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes, 
piemērojamajiem koplīgumiem, vai XI 
pielikumā uzskaitīto starptautisko sociālo 
un vides tiesību noteikumiem.

Grozījums Nr. 73

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes var pievērst 
uzmanību mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 74

Direktīvas priekšlikums
55. pants – 1. punkts – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) līdzdalība cilvēku tirdzniecības un 
bērnu darba izmantošanā Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
5. aprīļa Direktīvas 2011/36/ES par 
cilvēku tirdzniecības novēršanu un 
apkarošanu un cietušo aizsardzību1

izpratnē;
_____________
1 OV L 101, 15.4.2011., 1. lpp.
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Grozījums Nr. 75

Direktīvas priekšlikums
55. pants – 1. punkts – 1. daļa – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(eb) ja noteikumu veidošanā nav ievērots 
komerciālā savstarpīguma princips, kas 
ļauj visiem Eiropas uzņēmumiem 
pieteikties dalībai publiskajā iepirkumā 
pretendenta vai pieteikuma iesniedzēja 
valstī;

Grozījums Nr. 76

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) ja tā var pierādīt Savienības tiesību 
aktos noteikto saistību pārkāpumu sociālo 
un darba tiesību vai vides tiesību jomā, kā 
paredzēts Savienības vai valstu tiesību 
aktos un koplīgumos, kuri piemērojami 
vietai, kur tiek veikts darbs vai sniegts
pakalpojums, vai XI pielikumā uzskaitīto 
starptautisko sociālo un vides tiesību 
noteikumu pārkāpumiem; atbilstība 
Savienības tiesību aktiem vai starptautisko 
tiesību noteikumiem ietver arī līdzvērtīgu 
atbilstību;

Grozījums Nr. 77

Direktīvas priekšlikums
55. pants – 3. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) ja ekonomikas dalībnieks ir no trešās 
valsts, kura neatver savus publiskā 
iepirkuma tirgus ES uzņēmumiem;
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Grozījums Nr. 78

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ja līgumslēdzēja iestāde ar jebkādiem 
līdzekļiem var pamatot, ka ekonomikas 
dalībnieks ir vainīgs ar profesionālo 
darbību saistītā smagā pārkāpumā;

(c) ja līgumslēdzēja iestāde var pierādīt 
faktus, kas apliecina, ka ekonomikas 
dalībnieks ir vainīgs ar profesionālo 
darbību saistītā smagā pārkāpumā;

Grozījums Nr. 79

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēju iestāžu izvirzītie dalības 
nosacījumi ir tikai tādi, kuri ir atbilstīgi, lai 
nodrošinātu, ka kandidātam vai 
pretendentam ir juridiskās un finansiālās 
iespējas un saimnieciskās un tehniskās 
spējas izpildīt piešķiramo līgumu. Visas 
prasības ir saistītas un stingri samērīgas ar 
līguma priekšmetu, ņemot vērā vajadzību 
nodrošināt īstu konkurenci.

Līgumslēdzēju iestāžu izvirzītie dalības 
nosacījumi ir tikai tādi, kuri ir atbilstīgi, lai 
nodrošinātu, ka kandidātam vai 
pretendentam ir juridiskās un finansiālās 
iespējas un saimnieciskās un tehniskās 
spējas izpildīt piešķiramo līgumu. Visas 
prasības ir tieši saistītas un stingri 
samērīgas ar līguma priekšmetu, ņemot 
vērā vajadzību nodrošināt īstu konkurenci.

Grozījums Nr. 80

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Iestāde, kas izdod pasi, attiecīgo 
informāciju kompetentajām iestādēm 
pieprasa tieši, izņemot gadījumus, kad to 
aizliedz valsts noteikumi par personas datu 
aizsardzību.

3. Iestāde, kas izdod pasi, attiecīgo 
informāciju kompetentajām iestādēm 
pieprasa tieši, izņemot gadījumus, kad to 
aizliedz valsts noteikumi par personas datu 
aizsardzību un kad informāciju var iegūt 
tikai no paša ekonomikas dalībnieka.
Šādos gadījumos ekonomikas dalībnieks 
sniedz iestādei minēto informāciju, lai 
iegūtu publiskā iepirkuma pasi.
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Grozījums Nr. 81

Direktīvas priekšlikums
59. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Visas līgumslēdzējas iestādes atzīst 
Eiropas iepirkuma pasi kā pieradījumu par 
atbilstību dalības nosacījumiem, uz kuriem 
tā attiecas, un to nepamatoti neapšauba. 
Pasi varētu pamatoti apšaubīt, ja tā izdota 
pirms vairāk nekā sešiem mēnešiem.

4. Visas līgumslēdzējas iestādes atzīst 
Eiropas iepirkuma pasi kā pieradījumu par 
atbilstību dalības nosacījumiem, uz kuriem 
tā attiecas, un to nepamatoti neapšauba. 
Pasi varētu pamatoti apšaubīt, ja tā izdota 
pirms vairāk nekā divpadsmit mēnešiem.

Pamatojums

Publiskā iepirkuma pase var būt nozīmīgs instruments administratīvo izmaksu samazināšanā, 
taču derīguma termiņš ir jāpagarina, jo 6 mēneši šķiet nesamērīgi īss laiks, un pases 
atjaunošana divreiz gadā ekonomikas dalībniekiem, jo īpaši MVU, izmaksātu pārāk dārgi.

Grozījums Nr. 82

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz kritērijiem, kuri attiecas uz 
saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā 
noteikts saskaņā ar 56. panta 3. punktu, un 
attiecībā uz kritērijiem, kuri attiecas uz 
tehnisko un profesionālo spēju, kā noteikts 
saskaņā ar 56. panta 4. punktu, ekonomikas 
dalībnieks var attiecīgā gadījumā un 
saistībā ar konkrētu līgumu paļauties uz 
citu subjektu spējām neatkarīgi no tā, kāds 
ir tā un šo subjektu attiecību juridiskais 
raksturs. Šādā gadījumā ekonomikas 
dalībnieks pierāda līgumslēdzējai iestādei, 
ka viņa rīcībā būs nepieciešamie līdzekļi, 
piemēram, uzrādot minēto subjektu 
attiecīgu apņemšanos. Attiecībā uz 
saimniecisko un finansiālo stāvokli 
līgumslēdzējas iestādes var pieprasīt, lai 
ekonomikas dalībnieks un šie subjekti 
būtu kopīgi atbildīgi par līguma izpildi.

Attiecībā uz kritērijiem, kuri attiecas uz 
saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā 
noteikts saskaņā ar 56. panta 3. punktu, un 
attiecībā uz kritērijiem, kuri attiecas uz 
tehnisko un profesionālo spēju, kā noteikts 
saskaņā ar 56. panta 4. punktu, ekonomikas 
dalībnieks var attiecīgā gadījumā un 
saistībā ar konkrētu līgumu paļauties uz 
citu subjektu spējām neatkarīgi no tā, kāds 
ir tā un šo subjektu attiecību juridiskais 
raksturs. Šādā gadījumā ekonomikas 
dalībnieks pierāda līgumslēdzējai iestādei, 
ka viņa rīcībā būs nepieciešamie līdzekļi, 
piemēram, uzrādot minēto subjektu 
attiecīgu apņemšanos.
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Grozījums Nr. 83

Direktīvas priekšlikums
62. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz būvdarbu līgumiem, 
pakalpojumu līgumiem un izvietošanas 
un uzstādīšanas darbiem saistībā ar 
piegādes līgumu līgumslēdzējas iestādes 
var pieprasīt, lai konkrētus kritiski 
svarīgus uzdevumus pildītu tieši pats 
pretendents vai — ja piedāvājumu 
iesniedz ekonomikas dalībnieku grupa, kā 
minēts 16. pantā, —grupas dalībnieks.

svītrots

Grozījums Nr. 84

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Pamatojums

Svītrots, ņemot vērā 66. panta 1. punkta 1. daļas a) un b) apakšpunkta grozījumus.

Grozījums Nr. 85

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums, kā minēts 1. punkta 
a) apakšpunktā, no līgumslēdzējas iestādes 
perspektīvas tiek noteikts, pamatojoties uz 

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

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

Grozījums Nr. 86

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – 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, tostarp arī papildu inovatīvie 
risinājumi, kas papildina līguma 
paziņojumā, apraksta dokumentā vai 
aicinājumā apstiprināt interesi noteiktās 
minimālās prasības;

Grozījums Nr. 87

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) sociāli ilgtspējīgas ražošanas process;

Grozījums Nr. 88

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) ar prasītajiem būvdarbiem, piegādēm 
vai pakalpojumiem vai ar jebkuru to 
aprites cikla posmu saistītā vietējā 
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izcelsme, ievērojot līguma principus;

Grozījums Nr. 89

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) iekšējās izmaksas, tostarp izmaksas, kas 
saistītas ar iegādi, piemēram, ražošanas 
izmaksas, izmantošanu, piemēram, 
elektroenerģijas patēriņš un apkopes 
izmaksas, un aprites cikla beigām, 
piemēram, savākšanas un otrreizējas 
pārstrādes izmaksas, un

(a) iekšējās izmaksas, tostarp izmaksas, kas 
saistītas ar iegādi, piemēram, ražošanas 
izmaksas, izmantošanu, piemēram, 
elektroenerģijas patēriņš, apkopes 
izmaksas un attiecīgo resursu pieejamība, 
un aprites cikla beigām, piemēram, 
savākšanas un otrreizējas pārstrādes 
izmaksas, un

Grozījums Nr. 90

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ir iesniegti vismaz pieci piedāvājumi. svītrots

Grozījums Nr. 91

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) veselības un drošības, sociālo tiesību 
un darba tiesību jomās spēkā esošo 
noteikumu un standartu, kas noteikti 
valstu un Savienības tiesību aktos, kā arī 
koplīgumos, kuri piemērojami vietai, kur 
veicami būvdarbi, pakalpojums vai 
piegāde, ievērošanu;

Grozījums Nr. 92
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Direktīvas priekšlikums
69. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) citiem aspektiem, ar kuriem 
pietiekami paskaidro piedāvājuma 
neparasti zemās izmaksas.

Grozījums Nr. 93

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Precizējums par to, ka valsts atbalstītajiem pretendentiem jābūt izņēmumam un tikai atbilstoši 
Līguma 107. pantam.

Grozījums Nr. 94

Direktīvas priekšlikums
70.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

70.a pants
Līgumslēdzējas iestādes saistībā ar līguma 
izpildi ievieš atbilstīgu izpildes 
uzraudzības un kvalitātes nodrošināšanas 
kārtību un šo kārtību norāda iepirkuma 
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izsludināšanas paziņojumā. Lai 
palielinātu iepirkuma līgumu izpildes 
uzraudzības efektivitāti un pārredzamību, 
šo uzraudzības procesu atbalsta 
elektroniskais iepirkums.

Pamatojums

Ja netiek uzraudzīta līgumu izpilde, var rasties situācijas, kad vēlāk nepieciešami labojumi. 
Lai pēc iespējas drīz konstatētu neatbilstības līguma izpildē, ir jāuzrauga līguma izpildes 
gaita.  Tas nodrošinātu publiskā finansējumu efektīvāko izmantošanu. Elektroniskais 
iepirkums varētu tikt izmantots, lai novērstu, konstatētu un labotu kļūdas, kas rodas izpildes 
posmā.

Grozījums Nr. 95

Direktīvas priekšlikums
70.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

70.b pants
Līgumā paredz skaidru procedūru 
neatbilstības gadījumā saistībā ar līguma 
izpildi.

Grozījums Nr. 96

Direktīvas priekšlikums
70.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

70.c pants
Lai publiskajā iepirkumā ļautu piedalīties 
pēc iespējas vairāk tirgus dalībniekiem, 
dalībvalstis nodrošina objektīvas, 
efektīvas un zemu izmaksu apstrīdēšanas 
procedūras.
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Grozījums Nr. 97

Direktīvas priekšlikums
70.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

70.d pants
Smaga līgumpārkāpuma gadījumā vai ja 
līgumslēdzējs neievēro prasības, 
līgumslēdzēja iestāde var ieviest sankcijas 
pret līgumslēdzēju, lai novērstu 
neatbilstību vai smagus pārkāpumus 
saistībā ar turpmākajiem līgumiem.

Pamatojums

Ieviešot turpmākas sankcijas pret līgumslēdzējiem nopietnu pārkāpumu vai neatbilstības dēļ, 
var ievērojami uzlabot iepirkumu kultūru un nodrošināt publiskā finansējuma efektīvāko 
izmantošanu.

Grozījums Nr. 98

Direktīvas priekšlikums
71. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Iepirkuma procedūras dokumentos 
pretendentam ir pienākums savā 
piedāvājumā norādīt līgumslēdzējām 
iestādēm tās līguma daļas, kuru izpildei tas 
ir paredzējis slēgt apakšuzņēmuma līgumus 
ar trešām personām, un visus ierosinātos 
apakšuzņēmējus.

Grozījums Nr. 99

Direktīvas priekšlikums
71. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var paredzēt, ka pēc 2. Dalībvalstis var paredzēt, ka 
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apakšuzņēmēja pieprasījuma un ar 
nosacījumu, ka to atļauj līguma būtība, 
līgumslēdzēja iestāde 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.

maksājumus apakšuzņēmējiem par 
galvenajam darbuzņēmējam sniegtajiem 
pakalpojumiem, piegādēm vai būvdarbiem 
veic nekavējoties, ja:

(a) līgumslēdzēja iestāde galvenajam 
darbuzņēmējam ir sniegusi pakalpojumu 
vai tā daļu;
(b) līgumslēdzēja iestāde sniegtos 
pakalpojumus, piegādes vai būvdarbus ir 
pieņēmusi kā pilnībā izpildītus; vai arī
(c) līgumslēdzēja iestāde galvenajam 
darbuzņēmējam saprātīgā termiņā ir 
ziņojusi par a) un b) apakšpunktā 
minētajiem apstākļiem, nesaņemot 
nekādu atbildi.

Grozījums Nr. 100

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) grozījums izmaina līguma 
saimniecisko līdzsvaru par labu 
darbuzņēmējam;

svītrots

Grozījums Nr. 101

Direktīvas priekšlikums
73. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Eiropas Savienības Tiesa saskaņā ar svītrots
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Līguma 258. pantā noteikto procedūru ir 
konstatējusi, ka dalībvalsts nav pildījusi 
savas Līgumos paredzētās saistības, jo šīs 
dalībvalsts līgumslēdzēja iestāde ir 
attiecīgo līgumu piešķīrusi, nenodrošinot 
atbilstību Līgumos un šajā direktīvā 
noteiktajām saistībām.

Grozījums Nr. 102

Direktīvas priekšlikums
76. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

76.b pants
Līgumslēdzējai iestādei ir jābūt atbilstīgi 
kompetentai, lai veiktu visu zaļā publiskā 
iepirkuma procedūru. Dalībvalstis 
savlaicīgi nodrošina apmācības iespējas, 
lai būtu iespējams apgūt nepieciešamās 
zināšanas un prasmes zaļā iepirkuma 
procedūras pabeigšanai.

Grozījums Nr. 103

Direktīvas priekšlikums
81. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Žūrijā ir vienīgi fiziskas personas, kas ir 
neatkarīgas no konkursa dalībniekiem. Ja 
konkursa dalībniekiem nepieciešama īpaša 
profesionālā kvalifikācija, vismaz trešdaļai 
žūrijas locekļu jābūt šādai vai līdzvērtīgai 
kvalifikācijai.

Žūrijā ir vienīgi fiziskas personas, kas ir 
neatkarīgas no konkursa dalībniekiem. Ja 
konkursa dalībniekiem nepieciešama īpaša 
profesionālā kvalifikācija, vismaz trešdaļai 
žūrijas locekļu jābūt šādai vai līdzvērtīgai 
kvalifikācijai. Žūrijas sastāva veidošanā 
jātiecas ievērot dzimumu līdztiesību.
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Grozījums Nr. 104

Direktīvas priekšlikums
84. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārraudzības struktūra ir atbildīga par 
šādiem uzdevumiem:

Kompetentās iestādes ir atbildīgas par 
šādiem uzdevumiem:

(a) publiskā iepirkuma noteikumu un 
saistītās prakses piemērošanas, ko īsteno 
līgumslēdzējas iestādes un it sevišķi 
centralizēto iepirkumu struktūras, 
uzraudzība;

(a) publiskā iepirkuma noteikumu un 
saistītās prakses piemērošanas, ko īsteno 
līgumslēdzējas iestādes un it sevišķi 
centralizēto iepirkumu struktūras, 
uzraudzība;

(b) juridiskas konsultācijas līgumslēdzējām 
iestādēm par publiskā iepirkuma 
noteikumu un principu interpretāciju un par 
publiskā iepirkuma noteikumu 
piemērošanu īpašos gadījumos;

(b) juridiskas konsultācijas līgumslēdzējām 
iestādēm par publiskā iepirkuma 
noteikumu un principu interpretāciju un par 
publiskā iepirkuma noteikumu 
piemērošanu īpašos gadījumos;

(c) pašiniciatīvas atzinumu un norāžu 
izdošana par vispārējas ieinteresētības 
jautājumiem, kuri attiecas uz publiskā 
iepirkuma noteikumu interpretāciju un 
piemērošanu, par periodiskiem 
jautājumiem un par sistēmiskiem 
sarežģījumiem, kas saistīti ar publiskā 
iepirkuma noteikumu piemērošanu, ņemot 
vērā šīs direktīvas noteikumus un saistīto 
Eiropas Savienības Tiesas judikatūru;

(c) pašiniciatīvas atzinumu un norāžu 
izdošana par vispārējas ieinteresētības 
jautājumiem, kuri attiecas uz publiskā 
iepirkuma noteikumu interpretāciju un 
piemērošanu, par periodiskiem 
jautājumiem un par sistēmiskiem 
sarežģījumiem, kas saistīti ar publiskā 
iepirkuma noteikumu piemērošanu, ņemot 
vērā šīs direktīvas noteikumus un saistīto 
Eiropas Savienības Tiesas judikatūru;

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

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

(e) valstu kompetento iestāžu, tostarp 
revīzijas iestāžu, uzmanības vēršana uz 
konkrētiem konstatētiem pārkāpumiem un 
sistēmiskām problēmām;

(e) valstu kompetento iestāžu, tostarp 
revīzijas iestāžu, uzmanības vēršana uz 
konkrētiem konstatētiem pārkāpumiem un 
sistēmiskām problēmām;

(f) pilsoņu un uzņēmumu sūdzību 
izskatīšana saistībā ar publiskā iepirkuma 
noteikumu piemērošanu konkrētos 
gadījumos un analīzes nosūtīšana 
kompetentajām līgumslēdzējām iestādēm, 
kuru pienākums ir ņemt to vērā savos 

(f) pilsoņu un uzņēmumu sūdzību 
izskatīšana saistībā ar publiskā iepirkuma 
noteikumu piemērošanu konkrētos 
gadījumos un analīzes nosūtīšana 
kompetentajām līgumslēdzējām iestādēm, 
kuru pienākums ir ņemt to vērā savos 
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lēmumos vai — ja analīze netiek 
ievērota — paskaidrot šādas neievērošanas 
iemeslus;

lēmumos vai — ja analīze netiek 
ievērota — paskaidrot šādas neievērošanas 
iemeslus;

(g) uzraudzība attiecībā uz valstu tiesu un 
iestāžu lēmumiem, kas pieņemti pēc 
Eiropas Savienības Tiesas nolēmuma, kas 
pamatojas uz Līguma 267. pantu, vai pēc 
Eiropas Revīzijas palātas konstatējumiem 
par Savienības publiskā iepirkuma 
noteikumu pārkāpumiem saistībā ar 
Savienības līdzfinansētiem projektiem; 
pārraudzības struktūra ziņo Eiropas 
Birojam krāpšanas apkarošanai par visiem 
Savienības iepirkuma procedūru 
pārkāpumiem, ja tie saistīti ar līgumiem, 
kurus tieši vai netieši finansē Savienība.

(g) uzraudzība attiecībā uz valstu tiesu un 
iestāžu lēmumiem, kas pieņemti pēc 
Eiropas Savienības Tiesas nolēmuma, kas 
pamatojas uz Līguma 267. pantu, vai pēc 
Eiropas Revīzijas palātas konstatējumiem 
par Savienības publiskā iepirkuma 
noteikumu pārkāpumiem saistībā ar 
Savienības līdzfinansētiem projektiem; 
pārraudzības struktūra ziņo Eiropas 
Birojam krāpšanas apkarošanai par visiem 
Savienības iepirkuma procedūru 
pārkāpumiem, ja tie saistīti ar līgumiem, 
kurus tieši vai netieši finansē Savienība.

Šā punkta e) apakšpunktā minētie 
uzdevumi neskar tādu apelācijas tiesību 
izmantošanu, kas paredzētas valsts tiesību 
aktos vai sistēmā, kas izveidota, 
pamatojoties uz Direktīvu 89/665/EEK.

Šā punkta e) apakšpunktā minētie 
uzdevumi neskar tādu apelācijas tiesību 
izmantošanu, kas paredzētas valsts tiesību 
aktos vai sistēmā, kas izveidota, 
pamatojoties uz Direktīvu 89/665/EEK.

Gadījumos, kad pārraudzības struktūra, 
veicot uzraudzību un sniedzot juridiskās 
konsultācijas, ir konstatējusi pārkāpumu, 
dalībvalstis pilnvaro pārraudzības 
struktūru pārņemt jurisdikciju, kas saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem tai noteikta 
attiecībā uz līgumslēdzēju iestāžu lēmumu 
pārbaudi.

Gadījumos, kad kompetentās iestādes, 
veicot uzraudzību un sniedzot juridiskās 
konsultācijas, ir konstatējušas pārkāpumu, 
dalībvalstis pilnvaro kompetentās iestādes
pārņemt jurisdikciju, kas saskaņā ar valsts
tiesību aktiem tām noteikta attiecībā uz 
līgumslēdzēju iestāžu lēmumu pārbaudi.

Pamatojums

Tā kā dalībvalstīs publiskais iepirkums jau tiek uzraudzīts un regulēts, iestādēm, kuras jau ir 
atbildīgas par šo darbību, ir pienākums sniegt informāciju, sagatavot gada pārskatu un ziņot 
Komisijai. Ekonomiskās krīzes apstākļos ir svarīgi racionalizēt administratīvos uzdevumus un 
efektīvi izmantot esošo kārtību un publisko finansējumu.

Grozījums Nr. 105

Direktīvas priekšlikums
84. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot vispārējās procedūras un darba 
metodes, ko Komisija ir noteikusi attiecībā 

Neskarot vispārējās procedūras un darba 
metodes, ko Komisija ir noteikusi attiecībā 
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uz saziņu un kontaktiem ar dalībvalstīm, 
pārraudzības struktūra darbojas kā īpašs 
Komisijas kontaktpunkts, kad tā uzrauga 
Savienības tiesību aktu piemērošanu un 
Savienības budžeta izpildi, pamatojoties uz 
Līguma par Eiropas Savienību 17. pantu un 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
317. pantu. Tā Komisijai ziņo par visiem 
šīs direktīvas pārkāpumiem iepirkuma 
procedūrās saistībā ar līgumu slēgšanas 
tiesību piešķiršanu, ko tieši vai netieši 
finansē Savienība.

uz saziņu un kontaktiem ar dalībvalstīm, 
kompetentās iestādes darbojas kā īpašs 
Komisijas kontaktpunkts, kad tās uzrauga 
Savienības tiesību aktu piemērošanu un 
Savienības budžeta izpildi, pamatojoties uz 
Līguma par Eiropas Savienību 17. pantu un 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
317. pantu. Tās Komisijai ziņo par visiem 
šīs direktīvas pārkāpumiem iepirkuma 
procedūrās saistībā ar līgumu slēgšanas 
tiesību piešķiršanu, ko tieši vai netieši 
finansē Savienība.

Komisija var jo īpaši nodot pārraudzības 
struktūrai atsevišķu lietu izskatīšanu, ja 
līgums vēl nav noslēgts vai ja vēl ir 
iespējams veikt pārbaudes procedūru. Tā 
var arī uzticēt pārraudzības struktūrai 
veikt uzraudzības darbības, kas ir 
vajadzīgas, lai nodrošinātu to pasākumu 
īstenošanu, kurus dalībvalstis ir 
apņēmušās īstenot, lai novērstu Komisijas 
konstatētu Savienības publiskā iepirkuma 
noteikumu un principu pārkāpumu.
Komisija var uzdot pārraudzības iestādei 
analizēt gadījumus, kad ir aizdomas par 
Savienības publiskā iepirkuma noteikumu 
pārkāpumiem, kas ietekmē no Savienības 
budžeta līdzfinansētos projektus. Komisija 
var uzticēt pārraudzības struktūrai 
uzraudzīt konkrētus gadījumus un 
nodrošināt, ka kompetentās valsts 
iestādes, kurām būs pienākums izpildīt 
pārraudzības struktūras norādījumus, 
veic atbilstošus pasākumus pret 
Savienības publiskā iepirkuma noteikumu 
pārkāpumiem, kas ietekmē līdzfinansētos 
projektus.

Pamatojums

Tā kā dalībvalstīs publiskais iepirkums jau tiek uzraudzīts un regulēts, iestādēm, kuras jau ir 
atbildīgas par šo darbību, ir pienākums sniegt informāciju, sagatavot gada pārskatu un ziņot 
Komisijai. Ekonomiskās krīzes apstākļos ir svarīgi racionalizēt administratīvos uzdevumus un 
efektīvi izmantot esošo kārtību un publisko finansējumu.
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Grozījums Nr. 106

Direktīvas priekšlikums
84. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārraudzības struktūras izmeklēšanas un 
izpildes darbības, ko veic, lai nodrošinātu, 
ka līgumslēdzēju iestāžu lēmumi atbilst šai 
direktīvai un Līguma principiem, neaizstāj 
un neskar Komisijas kā Līguma sargātājas 
institucionālo nozīmi. Ja Komisija izlemj 
nodot atsevišķas lietas izskatīšanu saskaņā 
ar 4. punktu, tā arī patur tiesības iejaukties 
saskaņā ar pilnvarām, kuras tai piešķirtas ar 
Līgumu.

Kompetento iestāžu izmeklēšanas un 
izpildes darbības, ko veic, lai nodrošinātu, 
ka līgumslēdzēju iestāžu lēmumi atbilst šai 
direktīvai un Līguma principiem, neaizstāj 
un neskar Komisijas kā Līguma sargātājas 
institucionālo nozīmi. Ja Komisija izlemj 
nodot atsevišķas lietas izskatīšanu saskaņā 
ar 4. punktu, tā arī patur tiesības iejaukties 
saskaņā ar pilnvarām, kuras tai piešķirtas ar 
Līgumu.

Pamatojums

Tā kā dalībvalstīs publiskais iepirkums jau tiek uzraudzīts un regulēts, iestādēm, kuras jau ir 
atbildīgas par šo darbību, ir pienākums sniegt informāciju, sagatavot gada pārskatu un ziņot 
Komisijai. Ekonomiskās krīzes apstākļos ir svarīgi racionalizēt administratīvos uzdevumus un 
efektīvi izmantot esošo kārtību un publisko finansējumu.

Grozījums Nr. 107

Direktīvas priekšlikums
84. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes valsts 
pārraudzības iestādei nosūta visu tādu 
noslēgto līgumu pilnu tekstu, kuru vērtība 
ir vienāda ar vai lielāka par

Līgumslēdzējas iestādes kompetentajām 
iestādēm nosūta visu tādu noslēgto līgumu 
pilnu tekstu, kuru vērtība ir vienāda ar vai 
lielāka par:

Pamatojums

Tā kā dalībvalstīs publiskais iepirkums jau tiek uzraudzīts un regulēts, iestādēm, kuras jau ir 
atbildīgas par šo darbību, ir pienākums sniegt informāciju, sagatavot gada pārskatu un ziņot 
Komisijai. Ekonomiskās krīzes apstākļos ir svarīgi racionalizēt administratīvos uzdevumus un 
efektīvi izmantot esošo kārtību un publisko finansējumu.
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Grozījums Nr. 108

Direktīvas priekšlikums
84. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot valsts tiesību aktus par piekļuvi 
informācijai un saskaņā ar valsts un ES 
tiesību aktiem par datu aizsardzību, 
pārraudzības struktūra pēc rakstiska 
pieprasījuma un bez maksas piešķir 
neierobežotu, pilnu, tiešu piekļuvi 
6. punktā minētajiem noslēgtajiem 
līgumiem. Piekļuvi dažām līguma daļām 
var atteikt gadījumos, kad šīs informācijas 
atklāšana apgrūtinātu tiesību aktu 
piemērošanu vai kā citādi būtu pretrunā 
sabiedrības interesēm, kaitētu ekonomikas 
dalībnieku — gan valsts, gan privātu —
likumīgajām saimnieciskajām interesēm 
vai varētu ierobežot godīgu konkurenci 
starp šiem ekonomikas dalībniekiem.

Neskarot valsts tiesību aktus par piekļuvi 
informācijai un saskaņā ar valsts un ES 
tiesību aktiem par datu aizsardzību, 
kompetentās iestādes pēc rakstiska 
pieprasījuma un bez maksas piešķir 
neierobežotu, pilnu, tiešu piekļuvi 
6. punktā minētajiem noslēgtajiem 
līgumiem. Piekļuvi dažām līguma daļām 
var atteikt gadījumos, kad šīs informācijas 
atklāšana apgrūtinātu tiesību aktu 
piemērošanu vai kā citādi būtu pretrunā 
sabiedrības interesēm, kaitētu ekonomikas 
dalībnieku — gan valsts, gan privātu —
likumīgajām saimnieciskajām interesēm 
vai varētu ierobežot godīgu konkurenci 
starp šiem ekonomikas dalībniekiem.

Pamatojums

Tā kā dalībvalstīs publiskais iepirkums jau tiek uzraudzīts un regulēts, iestādēm, kuras jau ir 
atbildīgas par šo darbību, ir pienākums sniegt informāciju, sagatavot gada pārskatu un ziņot 
Komisijai. Ekonomiskās krīzes apstākļos ir svarīgi racionalizēt administratīvos uzdevumus un 
efektīvi izmantot esošo kārtību un publisko finansējumu.

Grozījums Nr. 109

Direktīvas priekšlikums
84. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopsavilkumu par visām pārraudzības 
struktūras darbībām, kas īstenotas saskaņā 
ar 1.–7. punktu, iekļauj 2. punktā minētajā 
gada ziņojumā.

Kopsavilkumu par visām kompetento 
iestāžu darbībām, kas īstenotas saskaņā ar 
1.–7. punktu, iekļauj 2. punktā minētajā 
gada ziņojumā.

Pamatojums

Tā kā dalībvalstīs publiskais iepirkums jau tiek uzraudzīts un regulēts, iestādēm, kuras jau ir 
atbildīgas par šo darbību, ir pienākums sniegt informāciju, sagatavot gada pārskatu un ziņot 
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Komisijai. Ekonomiskās krīzes apstākļos ir svarīgi racionalizēt administratīvos uzdevumus un 
efektīvi izmantot esošo kārtību un publisko finansējumu.

Grozījums Nr. 110

Direktīvas priekšlikums
84.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

84.a pants
Komisija līdz 2013. gada beigām iesniedz 
ziņojumu par atšķirīgo līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas izmantošanu 
piedāvājumiem, kas nesasniedz 12. pantā 
noteiktās robežvērtības, jo īpaši attiecībā 
uz pakalpojumiem, kuri iepriekš nav 
bijuši prioritāri.

Grozījums Nr. 111

Direktīvas priekšlikums
87. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Lai uzlabotu ekonomikas dalībnieku, it 
sevišķi MVU un pilsoniskās sabiedrības, 
piekļuvi publiskajam iepirkumam un lai 
veicinātu šīs direktīvas noteikumu pareizi 
izpratni, dalībvalstis nodrošina, ka ir 
iespējams saņemt atbilstīgu palīdzību, 
tostarp elektroniski vai ar tādu tīklu 
starpniecību, kas paredzēti palīdzības 
sniegšanai uzņēmējdarbības jomā. Atbalsts 
attiecas arī uz kopējiem piedāvājumiem, 
ko iesniedz dažādi dalībnieki.

Grozījums Nr. 112

Direktīvas priekšlikums
91. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai palīdz Publiskā iepirkuma 
padomdevēja komiteja, kas izveidota ar 
Padomes Lēmumu 71/306/EEK. Minētā 
komiteja ir komiteja Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 nozīmē.

1. Komisijai palīdz Publiskā iepirkuma 
padomdevēja komiteja, kas izveidota ar 
Padomes Lēmumu 71/306/EEK. Minētā 
komiteja ir komiteja Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 nozīmē. Komitejas sastāva 
veidošanā jāveicina dzimumu līdztiesība.

Grozījums Nr. 113

Direktīvas priekšlikums
94. panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pārskata ekonomisko ietekmi uz 
iekšējo tirgu, kas izriet no 4. 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 4. pantā noteikto 
robežvērtību piemērošanas, un par to ziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei līdz 
2015. gada 30. jūnijam.

Grozījums Nr. 114

Direktīvas priekšlikums
VIII pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) 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 

(b) 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 
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preces vai pakalpojuma aprites cikla 
posmā un atbilstības novērtēšanas 
procedūrām;

atbilstības novērtēšanas procedūrām;

Grozījums Nr. 115

Direktīvas priekšlikums
XIII pielikums – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ekonomikas dalībnieka identifikācijas 
dati;

(a) ekonomikas dalībnieka identifikācijas 
dati; uzņēmuma reģistrācijas numurs, 
nosaukums, adrese un banka;

Pamatojums

Paaugstināti informācijas standarti attiecībā uz ekonomikas dalībnieka formalitātēm publiskā 
iepirkuma dokumentos palīdzēs samazināt kopējās darījuma izmaksas, vienlaikus neietekmēs 
konkurenci, jo šī informācija ir svarīga tikai, lai noteiktu, vai pretendents ir uzticams, un 
nevis viena vai otra pretendenta izvēlē.

Grozījums Nr. 116

Direktīvas priekšlikums
XIII pielikums – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) uzņēmuma apraksts: dibināšanas 
gads, juridiskais statuss, īpašnieks(-i), 
valdes locekļi, nozares kods, īss 
uzņēmuma galveno pakalpojumu un/vai 
produkcijas apraksts;

Pamatojums

Paaugstināti informācijas standarti attiecībā uz ekonomikas dalībnieka formalitātēm publiskā 
iepirkuma dokumentos palīdzēs samazināt kopējās darījuma izmaksas, vienlaikus neietekmēs 
konkurenci, jo šī informācija ir svarīga tikai, lai noteiktu, vai pretendents ir uzticams, un 
nevis viena vai otra pretendenta izvēlē.

Grozījums Nr. 117
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Direktīvas priekšlikums
XIII pielikums – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) sertifikāts, kas apliecina ekonomikas 
dalībnieka saistību izpildi attiecībā uz 
nodokļu maksājumiem, sociālās drošības 
sistēmām atbilstoši atsevišķo dalībvalstu 
tiesību aktiem u. tml.;

Pamatojums

Paaugstināti informācijas standarti attiecībā uz ekonomikas dalībnieka formalitātēm publiskā 
iepirkuma dokumentos palīdzēs samazināt kopējās darījuma izmaksas, vienlaikus neietekmēs 
konkurenci, jo šī informācija ir svarīga tikai, lai noteiktu, vai pretendents ir uzticams, un 
nevis viena vai otra pretendenta izvēlē.

Grozījums Nr. 118

Direktīvas priekšlikums
XIII pielikums – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) ekonomikas dalībnieka galvenie 
ekonomiskie rādītāji par trim pēdējiem 
grāmatvedības gadiem: bruto 
apgrozījums, EBIT un maksātspējas 
koeficients. Jaunizveidotajiem 
uzņēmumiem jāievēro šī prasība no 
datuma, kad informācija no dibināšanas 
līdz pašreizējam datumam ir pieņemta to 
publiskā iepirkuma pasē;

Pamatojums

Paaugstināti informācijas standarti attiecībā uz ekonomikas dalībnieka formalitātēm publiskā 
iepirkuma dokumentos palīdzēs samazināt kopējās darījuma izmaksas, vienlaikus neietekmēs 
konkurenci, jo šī informācija ir svarīga tikai, lai noteiktu, vai pretendents ir uzticams, un 
nevis viena vai otra pretendenta izvēlē.

Grozījums Nr. 119

Direktīvas priekšlikums
XIII pielikums – db apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) galvenie ekonomikas dalībnieka 
organizatoriskie rādītāji: vidējais 
darbinieku skaits pēdējos trijos gados un 
darbinieku skaits pēdējā gada beigās. 
Jaunizveidotajiem uzņēmumiem jāievēro 
šī prasība no datuma, kad informācija no 
dibināšanas līdz pašreizējam datumam ir 
pieņemta to publiskā iepirkuma pasē;

Pamatojums

Paaugstināti informācijas standarti attiecībā uz ekonomikas dalībnieka formalitātēm publiskā 
iepirkuma dokumentos palīdzēs samazināt kopējās darījuma izmaksas, vienlaikus neietekmēs 
konkurenci, jo šī informācija ir svarīga tikai, lai noteiktu, vai pretendents ir uzticams, un 
nevis viena vai otra pretendenta izvēlē.

Grozījums Nr. 120

Direktīvas priekšlikums
XIII pielikums – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) norāde par pases derīguma termiņu, kas 
nav mazāks par 6 mēnešiem.

(f) norāde par pases derīguma termiņu, kas 
nav mazāks par 12 mēnešiem.

Pamatojums

Publiskā iepirkuma pase var būt nozīmīgs instruments administratīvo izmaksu samazināšanā, 
taču derīguma termiņš ir jāpagarina, jo 6 mēneši šķiet nesamērīgi īss laiks un pases 
atjaunošana divreiz gadā ekonomikas dalībniekiem, jo īpaši MVU izmaksātu pārāk dārgi.

Grozījums Nr. 121

Direktīvas priekšlikums
XVI pielikums – 2. rinda – 1. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

79611000-0 un no 85000000-9 līdz 
85323000-9 (izņemot 85321000-5 un 
85322000-2)

79611000-0 un no 85000000-9 līdz 
85323000-9 (izņemot 85321000-5 un 
85322000-2, un 85143000-3)
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Grozījums Nr. 122

Direktīvas priekšlikums
XVI pielikums – 8.a un 8.b rinda (jauna)

Grozījums

No 74110000-3 līdz 74114000-1 Juridiskie pakalpojumi

Citi pakalpojumi
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