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Grozījums Nr. 26
Kent Johansson

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 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. Lai to 
paveiktu, būs nepieciešams augsts
dalībvalstu elastības līmenis, kas 
vajadzīgs, lai tās veicinātu efektīvus un 
piemērotus risinājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Pilar del Castillo Vera

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, 

(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, 
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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.

tiesībām veikt uzņēmējdarbību un tiesībām 
sniegt pakalpojumus, kā arī no tiem 
izrietošajiem principiem, proti, vienlīdzīgai 
attieksmei, nediskriminācijai, savstarpējai 
atzīšanai, proporcionalitātei, publicitātei 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, vienmēr 
nodrošinot publisko līdzekļu efektīvu 
izmantošanu.

Or. es

Grozījums Nr. 28
Alejo Vidal-Quadras

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, 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 29
Henri Weber

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Stratēģijā „Eiropa 2020” publiskajam 
iepirkumam ir svarīga nozīme, jo tas ir 
viens no tirgus instrumentiem, kas 
izmantojams, lai panāktu gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi, vienlaikus 
nodrošinot visefektīvāko publiskā sektora 
līdzekļu izmantošanu. Šim nolūkam pašlaik 
spēkā esošie publiskā iepirkuma noteikumi, 
kas pieņemti saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvu 2004/17/EK, ar ko 
koordinē iepirkuma procedūras, kuras 
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.

(2) Stratēģijā „Eiropa 2020” publiskajam 
iepirkumam ir svarīga nozīme, jo tas ir 
viens no tirgus instrumentiem, kas 
izmantojams, lai panāktu gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi, vienlaikus 
nodrošinot visefektīvāko publiskā sektora 
līdzekļu izmantošanu. Šim nolūkam pašlaik 
spēkā esošie publiskā iepirkuma noteikumi, 
kas pieņemti saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvu 2004/17/EK, ar ko 
koordinē iepirkuma procedūras, kuras 
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
publiskajiem pircējiem ļautu pēc iespējas 
labāk izmantot publiskā iepirkuma 
instrumentu ilgtspējīgas attīstības un 
noteikto kopējo sabiedrisko mērķu 
atbalstam un tā palielinātu publiskā 
sektora izdevumu efektivitāti, nodrošinot 
labāko rezultātu attiecībā uz izmaksām un 
ieguvumiem un atvieglojot jo īpaši mazo 
un vidējo uzņēmumu piedalīšanos 
publiskajos iepirkumos. Turklāt ir 
nepieciešams vienkāršot Savienības 
noteikumus par publisko iepirkumu, jo 
īpaši attiecībā uz metodi, kas ieviesta, lai 
sasniegtu ilgtspējības mērķus, kuri ir 
jāiekļauj publisko iepirkumu politikā, un 
precizēt galvenos jēdzienus, lai nodrošinātu 
lielāku tiesisko noteiktību un ietvertu dažus 
saistītās vispāratzītas Eiropas Savienības 
Tiesas judikatūras aspektus.
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Or. fr

Grozījums Nr. 30
Satu Hassi
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Stratēģijā „Eiropa 2020” publiskajam 
iepirkumam ir svarīga nozīme, jo tas ir 
viens no tirgus instrumentiem, kas 
izmantojams, lai panāktu gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi, vienlaikus 
nodrošinot visefektīvāko publiskā sektora 
līdzekļu izmantošanu. Šim nolūkam pašlaik 
spēkā esošie publiskā iepirkuma noteikumi, 
kas pieņemti saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvu 2004/17/EK, ar ko 
koordinē iepirkuma procedūras, kuras 
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.

(2) Stratēģijā „Eiropa 2020” publiskajam 
iepirkumam ir svarīga nozīme, jo tas ir 
viens no tirgus instrumentiem, kas 
izmantojams, lai panāktu gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi, vienlaikus 
nodrošinot visefektīvāko publiskā sektora 
līdzekļu izmantošanu. Šim nolūkam pašlaik 
spēkā esošie publiskā iepirkuma noteikumi, 
kas pieņemti saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvu 2004/17/EK, ar ko 
koordinē iepirkuma procedūras, kuras 
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 
ļautu iepirkumu rīkotājiem labāk 
izmantot publisko iepirkumu, lai atbalstītu 
ilgtspējīgu attīstību un citus kopējus 
sabiedriski nozīmīgus ilgtermiņa mērķus, 
tādējādi palielinot publiskā sektora 
izdevumu efektivitāti, nodrošinot 
vislabāko cenas un vērtības attiecību, un 
atvieglotu jo īpaši mazo un vidējo 
uzņēmumu piedalīšanos publiskajos 
iepirkumos. Turklāt ir nepieciešams arī 
vienkāršot direktīvas jo īpaši attiecībā uz 
to, kā ilgtspējības mērķus var iekļaut 
publiskajā iepirkumā, un precizēt 
galvenos jēdzienus, lai nodrošinātu lielāku 
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tiesisko noteiktību un ietvertu dažus 
saistītās vispāratzītas Eiropas Savienības 
Tiesas judikatūras aspektus.

Or. en

Pamatojums

Publiskajam iepirkumam kā instrumentam ir īpaši svarīga nozīme stratēģijas „Eiropa 2020” 
ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā. Ļaujot iepirkumu rīkotājiem labāk izmantot 
publisko iepirkumu, lai atbalstītu kopējus sabiedriski nozīmīgus mērķus, tostarp ilgtspējīgu 
attīstību, tiek veicināta publiskā sektora izdevumu efektivitāte. Tāpēc direktīva ir jāvienkāršo, 
jo īpaši attiecībā uz to, kā publiskajā iepirkumā var iekļaut ilgtspējības mērķus, jāatbalsta 
līgumslēdzējas iestādes un jāļauj tām iekļaut savās publiskā iepirkuma politikas jomās vairāk 
ilgtspējas mērķu.

Grozījums Nr. 31
Zigmantas Balčytis

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Stratēģijā „Eiropa 2020” publiskajam 
iepirkumam ir svarīga nozīme, jo tas ir 
viens no tirgus instrumentiem, kas 
izmantojams, lai panāktu gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi, vienlaikus 
nodrošinot visefektīvāko publiskā sektora 
līdzekļu izmantošanu. Šim nolūkam pašlaik 
spēkā esošie publiskā iepirkuma noteikumi, 
kas pieņemti saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvu 2004/17/EK, ar ko 
koordinē iepirkuma procedūras, kuras 
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 

(2) Stratēģijā „Eiropa 2020” publiskajam 
iepirkumam ir svarīga nozīme, jo tas ir 
viens no tirgus instrumentiem, kas 
izmantojams, lai panāktu gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi, vienlaikus 
nodrošinot visefektīvāko publiskā sektora 
līdzekļu izmantošanu. Šim nolūkam pašlaik 
spēkā esošie publiskā iepirkuma noteikumi, 
kas pieņemti saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvu 2004/17/EK, ar ko 
koordinē iepirkuma procedūras, kuras 
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 
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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.

efektivitāti, atvieglojot jo īpaši mazo un 
vidējo uzņēmumu piedalīšanos publiskajos 
iepirkumos, un lai dotu iespēju iepirkumu 
rīkotājiem labāk izmantot publisko 
iepirkumu stabilas attīstības un citu
kopējo sabiedrisko mērķu atbalstam, 
nodrošinot optimālu izmaksu un 
ieguvumu attiecību. Turklāt ir 
nepieciešams vienkāršot Savienības 
noteikumus par publiskajiem 
iepirkumiem, pirmkārt saistībā ar 
ieviešamo metodi to stabilitātes mērķu 
sasniegšanai, kurus vajadzētu iekļaut 
publisko iepirkumu politikā, un precizēt 
galvenos jēdzienus, lai nodrošinātu lielāku 
tiesisko noteiktību un ietvertu dažus 
saistītās vispāratzītas Eiropas Savienības 
Tiesas judikatūras aspektus.

Or. lt

Grozījums Nr. 32
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Stratēģijā „Eiropa 2020” publiskajam 
iepirkumam ir svarīga nozīme, jo tas ir 
viens no tirgus instrumentiem, kas 
izmantojams, lai panāktu gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi, vienlaikus 
nodrošinot visefektīvāko publiskā sektora 
līdzekļu izmantošanu. Šim nolūkam pašlaik 
spēkā esošie publiskā iepirkuma noteikumi, 
kas pieņemti saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvu 2004/17/EK, ar ko 
koordinē iepirkuma procedūras, kuras 
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 

(2) Stratēģijā „Eiropa 2020” publiskajam 
iepirkumam ir svarīga nozīme, jo tas ir 
viens no tirgus instrumentiem, kas 
izmantojams, lai panāktu gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi, vienlaikus 
nodrošinot visefektīvāko publiskā sektora 
līdzekļu izmantošanu. Šim nolūkam pašlaik 
spēkā esošie publiskā iepirkuma noteikumi, 
kas pieņemti saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvu 2004/17/EK, ar ko 
koordinē iepirkuma procedūras, kuras 
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 
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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.

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, proti, vienkāršojot procedūras, 
tādējādi samazinot gan valsts iestāžu, gan 
uzņēmumu izmaksas 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 precizēt galvenos jēdzienus, 
lai nodrošinātu lielāku tiesisko noteiktību 
un ietvertu dažus saistītās vispāratzītas 
Eiropas Savienības Tiesas judikatūras 
aspektus.

Or. en

Pamatojums

Galvenais šķērslis veiksmīgai piedāvājumu iesniegšanai ir augstās izmaksas, kas saistītas ar 
pašreizējiem administratīvi apgrūtinošajiem noteikumiem, tāpēc šīs pārskatīšanas galvenajam 
mērķim ir jābūt vienkāršošanai, jo īpaši ļaujot mazajiem un vidējiem uzņēmumiem piedalīties 
publiskajā iepirkumā.

Grozījums Nr. 33
Henri Weber

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, 
vienlaikus nodrošinot iespēju ar līgumiem 

(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 sabiedrības veselības un 
drošības principu, kā arī sabiedrības 
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iegūt vislabāko rezultātu par samaksāto 
cenu.

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.

Or. fr

Grozījums Nr. 34
Zigmantas Balčytis

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, 
vienlaikus nodrošinot iespēju ar līgumiem 
iegūt vislabāko rezultātu par samaksāto 
cenu.

(5) Saskaņā ar Līguma prasībām, 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 
stabila ražošanas procesa koncepcija 
sociālā aspektā, lai veicinātu ilgtspējīgu 
attīstību un nodrošinātu sabiedrības 
veselības un drošības, sociālo normu un 
valstu un Savienības likumdošanas darba 
jomā ievērošanu. Tādēļ šajā direktīvā 
precizē to, kādā veidā līgumslēdzējas 
iestādes var dot ieguldījumu vides 
aizsardzībā un ilgtspējīgas attīstības 
veicināšanā, vienlaikus nodrošinot iespēju 
ar līgumiem iegūt vislabāko rezultātu par 
samaksāto cenu, un kā tās var izmantot 
tām sniegto darbību brīvību, cenšoties 
izvēlēties tādas tehniskās specifikācijas un 
atlases kritērijus, lai nodrošinātu sociālā 
ziņā stabilus publisko iepirkumu līgumus.
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Or. lt

Grozījums Nr. 35
Satu Hassi
Verts/ALE grupas vārdā

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, 
vienlaikus nodrošinot iespēju ar līgumiem 
iegūt vislabāko rezultātu par samaksāto 
cenu.

(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, tādējādi
nodrošinot iespēju ar līgumiem iegūt 
vislabāko rezultātu par samaksāto cenu.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Satu Hassi
Verts/ALE grupas vārdā

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 
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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.

Or. en

Pamatojums

Līgumslēdzējām iestādēm ir jāatļauj plašas iespējas izvēlēties tehniskās specifikācijas un 
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. 37
Zigmantas Balčytis

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Iepirkuma procedūras dalībnieku 
nelikumīga rīcība, piemēram, mēģinājumi 
neatbilstīgi ietekmēt lēmumu pieņemšanas 
procesu vai vienoties ar citiem 
kandidātiem, lai ietekmētu procedūras 
rezultātu, var izraisīt Savienības tiesību 
aktu principu pārkāpumus un nopietnus 
konkurences izkropļojumus. Tāpēc 
jāpieprasa ekonomikas dalībniekiem 
iesniegt apliecinājumu, ka viņi nav 
iesaistīti šādās nelikumīgās darbībās, un 
viņi ir jāizslēdz, ja šāds apliecinājums 
izrādās nepatiess.

(7) Iepirkuma procedūras dalībnieku 
nelikumīga rīcība, piemēram, mēģinājumi 
neatbilstīgi ietekmēt lēmumu pieņemšanas 
procesu vai vienoties ar citiem 
kandidātiem, lai ietekmētu procedūras 
rezultātu, vai jebkādas citas darbības, kas 
tiek veiktas, pārkāpjot darba, vides 
aizsardzības un sabiedrības veselības 
normas, var izraisīt Savienības tiesību aktu 
principu pārkāpumus un nopietnus 
konkurences izkropļojumus. Tāpēc 
jāpieprasa ekonomikas dalībniekiem 
iesniegt apliecinājumu, ka viņi nav 
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iesaistīti šādās nelikumīgās darbībās, un 
viņi ir jāizslēdz, ja šāds apliecinājums 
izrādās nepatiess.

Or. lt

Grozījums Nr. 38
Henri Weber

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Iepirkuma procedūras dalībnieku 
nelikumīga rīcība, piemēram, mēģinājumi 
neatbilstīgi ietekmēt lēmumu pieņemšanas 
procesu vai vienoties ar citiem 
kandidātiem, lai ietekmētu procedūras 
rezultātu, var izraisīt Savienības tiesību 
aktu principu pārkāpumus un nopietnus 
konkurences izkropļojumus. Tāpēc 
jāpieprasa ekonomikas dalībniekiem 
iesniegt apliecinājumu, ka viņi nav 
iesaistīti šādās nelikumīgās darbībās, un 
viņi ir jāizslēdz, ja šāds apliecinājums 
izrādās nepatiess.

(7) Iepirkuma procedūras dalībnieku 
nelikumīga rīcība, piemēram, mēģinājumi 
neatbilstīgi ietekmēt lēmumu pieņemšanas 
procesu vai vienoties ar citiem 
kandidātiem, lai ietekmētu procedūras 
rezultātu, kā arī tiesību aktu pārkāpumi 
darba, vides un sabiedrības veselības 
jomās var izraisīt nopietnus konkurences 
izkropļojumus un Savienības tiesību aktu 
principu pārkāpumus. Tāpēc jāpieprasa 
ekonomikas dalībniekiem iesniegt 
apliecinājumu, ka viņi nav iesaistīti šādās 
nelikumīgās darbībās, un ir jāizslēdz, ja 
šāds apliecinājums izrādās nepatiess.

Or. fr

Grozījums Nr. 39
Zigmantas Balčytis

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Ņemot vērā nepieciešamību veicināt 
Savienības ekonomikas subjektu dalību 
starpvalstu publiskajos iepirkumos ir 
nepieciešams, lai dalībvalstis pareizi un 
savlaicīgi ieviestu pakalpojumu direktīvas 
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nosacījumus.

Or. lt

Grozījums Nr. 40
Zigmantas Balčytis

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. lt

Grozījums Nr. 41
Henri Weber



AM\904833LV.doc 15/135 PE491.205v01-00

LV

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(8) Padome ar 1994. gada 22. decembra 
Lēmumu 94/800/EK par daudzpusējo 
sarunu Urugvajas kārtā (no 1986. gada līdz 
1994. gadam) panākto nolīgumu slēgšanu 
Eiropas Kopienas vārdā jautājumos, kas ir 
tās kompetencē, it sevišķi apstiprināja 
Pasaules Tirdzniecības organizācijas 
Nolīgumu par valsts iepirkumu (turpmāk 
„nolīgums”).

Šā tiesību un saistību līdzsvarotā 
daudzpusējā regulējuma attiecībā uz 
publiskiem līgumiem ietvaros dalībvalstīm 
ir jātiecas vairot līdztiesību starp 
Savienības uzņēmumiem un trešo valstu 
uzņēmumiem iekšējā tirgū, lai atvieglotu 
mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) 
iekļaušanos 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.

Or. fr
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Grozījums Nr. 42
Zigmantas Balčytis

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. lt

Grozījums Nr. 43
Henri Weber

Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Turklāt Savienībai ir vajadzīgs 
efektīvs instruments, lai, no vienas puses, 
veicinātu savstarpējības un līdzsvara 
principa ievērošanu attiecībās ar trešām 
valstīm, kuras Eiropas ekonomikas 
dalībniekiem nepiešķir līdzvērtīgas 
piekļuves tiesības, jo īpaši Komisijai 
nosakot plašas savstarpējības esamību, 
un, no otras puses, visiem pasaules līmenī 
nodrošinot godīgu konkurenci un 
vienādus noteikumus.

Or. fr
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Grozījums Nr. 44
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Pasta nozares liberalizācijas procesa visaptverošu nozarei īpašu noteikumu ieviešanas un 
tirgus attīstības dēļ vairs nav nepieciešams regulēt pirkumus atbilstoši juridiskām personām, 
kas darbojas pasta nozarē. Tāpēc ir pienācis laiks neiekļaut pasta pakalpojumus un vēl jo 
vairāk arī „citus pakalpojumus, kas nav pasta pakalpojumi”, direktīvas piemērošanas jomā
un ļaut visām juridiskām personām, kas veic darbību šajā nozarē, pieņemt lēmumus, 
pamatojoties tikai uz ekonomiskiem kritērijiem. Kopš 1997. gada pasta nozarē arvien vairāk 
ir vērojama konkurences palielināšanās. Šajā ziņā ir atbilstoši trīs ES pasta acquis 
pamatelementi: ar pirmo un otro Pasta direktīvu (attiecīgi 97/67/EK un 2002/39/EK), kas 
pieņemtas pēc 1992. gadā izstrādātās Zaļās grāmatas, uzsāka kontrolētas liberalizācijas 
procesu un pakāpeniski atvēra pasta tirgu konkurencei. Ar trešo Pasta direktīvu 
(2008/06/EK) tika atceltas visas ekskluzīvās tiesības pasta nozarē un noteikts termiņš līdz 
2010. gada 31. decembrim pilnīgai tirgus atvēršanai vairākumā dalībvalstu (95 % no ES 
pasta tirgus apjoma) un līdz 2012. gada 31. decembrim pārējām dalībvalstīm. Tāpat kā 
telekomunikāciju nozarē 2004. gadā, pārejas perioda noteikšana atsevišķām dalībvalstīm 
neietekmē secinājumu, ka ES ietvaros veidojas pilnīga konkurence pasta nozarē. Jebkurā 
gadījumā stājoties spēkā jaunajiem publiskā iepirkuma noteikumiem, tiks noslēgts pārejas 
periods, un ES pasta tirgi būs pilnīgi atvērti.

Grozījums Nr. 45
Kent Johansson

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Citām pakalpojumu kategorijām pēc 
to būtības ir ļoti ierobežota pārrobežu 
dimensija, proti, tie ir zināmi kā cilvēkam 
paredzēti pakalpojumi, piemēram, konkrēti 
sociālie, veselības aprūpes un izglītības 
pakalpojumi. Šos pakalpojumus sniedz 
konkrētā kontekstā, kas būtiski atšķiras 
dažādās dalībvalstīs atšķirīgu kultūras 
tradīciju dēļ. Tāpēc būtu jānosaka īpašs 
režīms šo pakalpojumu publiskiem 
līgumiem ar augstāku robežvērtību 
EUR 500 000 apmērā. Pakalpojumi 
cilvēkam, kuru vērtība ir mazāka par 
minēto robežvērtību, parasti neinteresē citu 
dalībvalstu pakalpojumu sniedzējus, ja vien 
nav konkrētu norāžu, kas liecina par 
pretējo, piemēram, Savienības finansējums 
pārrobežu projektiem. Tādiem 
pakalpojumiem cilvēkam, kuru vērtība 
pārsniedz minēto robežvērtību, jāpiemēro 
Savienības mēroga pārredzamība. Ņemot 
vērā kultūras konteksta nozīmi un šo 
pakalpojumu jutīgumu, būtu jānodrošina 
plaša rīcības brīvība dalībvalstīm organizēt 
pakalpojumu sniedzēju izvēli tā, kā tās 
uzskata par atbilstīgu. Šīs direktīvas 
noteikumos ir ņemts vērā minētais 
obligātais nosacījums, par pienākumu 
uzliekot tikai pārredzamības un 
vienlīdzīgas attieksmes pamatprincipu 
ievērošanu un nodrošinot, ka pakalpojumu 
sniedzēju izvēlei līgumslēdzējas iestādes 
var piemērot īpašus kvalitātes kritērijus, 
piemēram, kritērijus, kas noteikti Eiropas 
Savienības Sociālās aizsardzības komitejas 
brīvprātīgajā Eiropas kvalitātes sistēmā 
sociālo pakalpojumu jomā. Dalībvalstīm 
un/vai līgumslēdzējām iestādēm ir rīcības 
brīvība sniegt šos pakalpojumus pašām vai 
organizēt sociālos pakalpojumus tā, ka to 
sniegšana nav saistīta ar publisku līgumu 
slēgšanu, piemēram, finansējot šādus 
pakalpojumus vai piešķirot licences vai 
atļaujas visiem ekonomikas dalībniekiem, 
kas atbilst nosacījumiem, kurus iepriekš 

(11) Citām pakalpojumu kategorijām pēc 
to būtības ir ļoti ierobežota pārrobežu 
dimensija, proti, tie ir zināmi kā cilvēkam 
paredzēti pakalpojumi, piemēram, konkrēti 
sociālie, veselības aprūpes un izglītības 
pakalpojumi. Šos pakalpojumus sniedz 
konkrētā kontekstā, kas būtiski atšķiras 
dažādās dalībvalstīs atšķirīgu kultūras 
tradīciju dēļ. Tāpēc būtu jānosaka īpašs 
režīms šo pakalpojumu publiskiem 
līgumiem ar augstāku robežvērtību 
EUR 500 000 apmērā. Pakalpojumi 
cilvēkam, kuru vērtība ir mazāka par 
minēto robežvērtību, parasti neinteresē citu 
dalībvalstu pakalpojumu sniedzējus, ja vien 
nav konkrētu norāžu, kas liecina par 
pretējo, piemēram, Savienības finansējums 
pārrobežu projektiem. Tādiem 
pakalpojumiem cilvēkam, kuru vērtība 
pārsniedz minēto robežvērtību, jāpiemēro 
Savienības mēroga pārredzamība. Ņemot 
vērā kultūras konteksta nozīmi un šo 
pakalpojumu jutīgumu, būtu jānodrošina 
plaša rīcības brīvība dalībvalstīm organizēt 
pakalpojumu sniedzēju izvēli tā, kā tās 
uzskata par atbilstīgu. Šīs direktīvas 
noteikumos ir ņemts vērā minētais 
obligātais nosacījums, par pienākumu 
uzliekot tikai pārredzamības un 
vienlīdzīgas attieksmes pamatprincipu 
ievērošanu un nodrošinot, ka pakalpojumu 
sniedzēju izvēlei līgumslēdzējas iestādes 
var piemērot īpašus kvalitātes kritērijus, 
piemēram, kritērijus, kas noteikti Eiropas 
Savienības Sociālās aizsardzības komitejas 
brīvprātīgajā Eiropas kvalitātes sistēmā 
sociālo pakalpojumu jomā. Dalībvalstīm 
un/vai līgumslēdzējām iestādēm ir rīcības 
brīvība sniegt šos pakalpojumus pašām vai 
organizēt sociālos pakalpojumus tā, ka to 
sniegšana nav saistīta ar publisku līgumu 
slēgšanu, piemēram, finansējot šādus 
pakalpojumus vai piešķirot licences vai 
atļaujas visiem ekonomikas dalībniekiem, 
kas atbilst nosacījumiem, kurus iepriekš 



AM\904833LV.doc 19/135 PE491.205v01-00

LV

noteikusi līgumslēdzēja iestāde, nenosakot 
nekādus ierobežojumus vai kvotas, ar 
nosacījumu, ka šāda sistēma nodrošina 
pietiekamu izsludināšanu un atbilst 
pārredzamības un nediskriminācijas 
principiem.

noteikusi līgumslēdzēja iestāde, nenosakot 
nekādus ierobežojumus vai kvotas, ar 
nosacījumu, ka šāda sistēma nodrošina 
pietiekamu izsludināšanu un atbilst 
pārredzamības un nediskriminācijas 
principiem. Kopumā iegādājoties preces 
un pakalpojumus, kas paredzēti indivīdu 
lietošanai, ir jāņem vērā viņu vajadzības 
un izvēle.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) Citām pakalpojumu kategorijām pēc 
to būtības ir ļoti ierobežota pārrobežu 
dimensija, proti, tie ir zināmi kā cilvēkam 
paredzēti pakalpojumi, piemēram, konkrēti 
sociālie, veselības aprūpes un izglītības 
pakalpojumi. Šos pakalpojumus sniedz 
konkrētā kontekstā, kas būtiski atšķiras 
dažādās dalībvalstīs atšķirīgu kultūras 
tradīciju dēļ. Tāpēc būtu jānosaka īpašs 
režīms šo pakalpojumu publiskiem 
līgumiem ar augstāku robežvērtību 
EUR 400 000 apmērā. Pakalpojumi 
cilvēkam, kuru vērtība ir mazāka par 
minēto robežvērtību, parasti neinteresē citu 
dalībvalstu pakalpojumu sniedzējus, ja vien 
nav konkrētu norāžu, kas liecina par 
pretējo, piemēram, Savienības finansējums 
pārrobežu projektiem. Tādiem 
pakalpojumiem cilvēkam, kuru vērtība 
pārsniedz minēto robežvērtību, jāpiemēro 
Savienības mēroga pārredzamība. Ņemot 
vērā kultūras konteksta nozīmi un šo 
pakalpojumu jutīgumu, būtu jānodrošina 
plaša rīcības brīvība dalībvalstīm organizēt 
pakalpojumu sniedzēju izvēli tā, kā tās 
uzskata par atbilstīgu. Šīs direktīvas 
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noteikumos ir ņemts vērā minētais 
obligātais nosacījums, par pienākumu 
uzliekot tikai pārredzamības un 
vienlīdzīgas attieksmes pamatprincipu 
ievērošanu un nodrošinot, ka pakalpojumu 
sniedzēju izvēlei līgumslēdzējas iestādes 
var piemērot īpašus kvalitātes kritērijus, 
piemēram, kritērijus, kas noteikti Eiropas 
Savienības Sociālās aizsardzības komitejas 
brīvprātīgajā Eiropas kvalitātes sistēmā 
sociālo pakalpojumu jomā. Dalībvalstīm 
un/vai līgumslēdzējām iestādēm ir rīcības 
brīvība sniegt šos pakalpojumus pašām vai 
organizēt sociālos pakalpojumus tā, ka to 
sniegšana nav saistīta ar publisku līgumu 
slēgšanu, piemēram, finansējot šādus 
pakalpojumus vai piešķirot licences vai 
atļaujas visiem ekonomikas dalībniekiem, 
kas atbilst nosacījumiem, kurus iepriekš 
noteikusi līgumslēdzēja iestāde, nenosakot 
nekādus ierobežojumus vai kvotas, ar 
nosacījumu, ka šāda sistēma nodrošina 
pietiekamu izsludināšanu un atbilst 
pārredzamības un nediskriminācijas 
principiem.

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

Or. en

Pamatojums

Publiskā iepirkuma noteikumu administrēšana ir dārga un apgrūtinoša, tāpēc ir ļoti svarīgi to 
vienkāršot. Nozīmīgs vienkāršošanas pasākums ir viena un tā paša sliekšņa īstenošana 
piegādes un pakalpojumu līgumiem un sabiedriskajiem pakalpojumiem, vienlaikus saglabājot 
procedurālo noteikumu nošķirtību. Tas nozīmē paaugstināt slieksni piegādei un 
pakalpojumiem, atvieglojot līgumu slēgšanu tādā saimnieciskajā apjomā, kas sniedz patiesas 
pārrobežu uzņēmējdarbības iespējas. Vienlaikus ir jāpielīdzina sabiedrisko pakalpojumu 
slieksnis, tādējādi to nedaudz pazeminot, lai attiecīgajā jomā atbalstītu vienoto tirgu.

Grozījums Nr. 47
András Gyürk, Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 48
Jens Rohde

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 

svītrots
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Tādu pašu iemeslu dēļ
līgumslēdzējām iestādēm būtu jābūt 
iespējai izmantot konkursa dialogu. Pēdējo 
gadu laikā šīs procedūras izmantošana ir 
būtiski palielinājusies līgumu vērtības 
izteiksmē. Šī procedūra ir bijusi lietderīga 
gadījumos, kad līgumslēdzējas iestādes 
nevar noteikt veidus, kā nodrošināt savu 
vajadzību apmierināšanu vai kā novērtēt, 
ko tirgus var piedāvāt tehnisku, finansiālu 
vai juridisku risinājumu veidā. Šāda 
situācija it sevišķi var rasties saistībā ar 
inovatīviem projektiem, lielu transporta 
infrastruktūras projektu īstenošanu, lieliem 
datortīkliem vai projektiem, kam vajadzīgs 
sarežģīts un strukturizēts finansējums.

(16) Ir vajadzīga papildu elastība, un
līgumslēdzējām iestādēm, ja vien 
attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos nav 
noteikts citādi, būtu jābūt spējīgām īpašās 
un atsevišķās situācijās izmantot konkursa 
dialoga procedūru, kā noteikts šajā 
direktīvā. Pēdējo gadu laikā šīs procedūras 
izmantošana ir būtiski palielinājusies 
līgumu vērtības izteiksmē. Šī procedūra ir 
bijusi lietderīga gadījumos, kad 
līgumslēdzējas iestādes nevar noteikt 
veidus, kā nodrošināt savu vajadzību 
apmierināšanu vai kā novērtēt, ko tirgus 
var piedāvāt tehnisku, finansiālu vai 
juridisku risinājumu veidā. Šāda situācija it 
sevišķi var rasties saistībā ar inovatīviem 
projektiem, lielu transporta infrastruktūras 
projektu īstenošanu, lieliem datortīkliem 
vai projektiem, kam vajadzīgs sarežģīts un 
strukturizēts finansējums. Šī procedūra 
jāpapildina ar atbilstošiem aizsardzības 
pasākumiem, nodrošinot vienlīdzīgas 
attieksmes un pārredzamības principu 
ievērošanu. Tas līgumslēdzējām iestādēm 
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sniegs lielākas iespējas iegādāties 
būvdarbus, piegādes un pakalpojumus, 
kas ir ideāli piemēroti to īpašajām 
vajadzībām. Vienlaikus jāveicina arī 
pārrobežu tirdzniecība, jo novērtējumi 
liecina, ka līgumu slēgšanas tiesībām, kas 
piešķirtas sarunu procedūrā ar 
iepriekšēju publikāciju, ir īpaši augsti 
veiksmes rādītāji attiecībā uz pārrobežu 
piedāvājumiem.

Or. en

Pamatojums

Vienkāršošanas nolūkos ir vēlams apvienot konkursa procedūru ar sarunām un konkursa 
dialogu.

Grozījums Nr. 50
Satu Hassi
Verts/ALE grupas vārdā

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, 

(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 
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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 
nepieciešamo „tirgus pieprasījumu”, kas 
veicina inovatīva risinājuma izstrādi, bet 
neizraisa tirgus noslēgšanu.

radītas jaunas idejas, kas īstenojas 
inovatīvos produktos un pakalpojumos, 
tādējādi veicinot ilgtspējīgu ekonomikas 
izaugsmi. Direktīvai būtu jāveicina 
pētniecības un attīstības un inovatīvo 
preču un pakalpojumu publiskais 
iepirkums un jāpalīdz dalībvalstīm sasniegt 
pamatiniciatīvas „Inovācijas savienība” 
mērķus. Tāpēc ir attiecīgi jāprecizē 
iespējas rīkot pētniecības un attīstības un 
inovatīvo 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.

Or. en

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. 51
Vicky Ford

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 

(17) Pētniecība un inovācija, tostarp 
ekoinovācija un sociālā inovācija, ir daži 
no svarīgākajiem turpmākas izaugsmes 
dzinuļiem un ir gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģijas 
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„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 
nepieciešamo „tirgus pieprasījumu”, kas 
veicina inovatīva risinājuma izstrādi, bet 
neizraisa tirgus noslēgšanu.

„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, taču tai 
nevajadzētu ieviest obligātas kvotas 
inovatīvam publiskajam iepirkumam, jo 
tas ierobežotu konkurenci un 
līgumslēdzēju pušu izvēles iespējas. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums
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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. 
Dematerializēšanai ir jāparedz samērīgs 
termiņš, lai sniegtu dalībnieku
apmācībām nepieciešamo laiku.

Or. fr

Grozījums Nr. 53
Kent Johansson

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Vispārīgo vienošanos instruments ir 
plaši izmantots, un to Eiropā uzskata par 
efektīvu iepirkuma metodi. Tāpēc tas lielā 
mērā būtu jāatstāj nemainīts. Tomēr ir 
jāpaskaidro daži jēdzieni, it sevišķi tas, ar 
kādiem nosacījumiem vispārīgā vienošanās 
jāizmanto līgumslēdzējām iestādēm, kas 
pašas nav vispārīgās vienošanās puses.

(21) Vispārīgo vienošanos instruments ir 
plaši izmantots, un to Eiropā uzskata par 
efektīvu iepirkuma metodi. Tāpēc tas lielā 
mērā būtu jāatstāj nemainīts. Tomēr ir 
jāpaskaidro daži jēdzieni, it sevišķi tas, ar 
kādiem nosacījumiem vispārīgā vienošanās 
jāizmanto līgumslēdzējām iestādēm, kas 
pašas nav vispārīgās vienošanās puses. 
Objektīvajos nosacījumos, atbilstoši 
kuriem var noteikt, kas ir politikas 
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noteicējs, kurš ir vispārīgās vienošanās 
puse un kuram jāizpilda konkrēts
uzdevums, piemēram, jāveic piegādes vai 
jāsniedz pakalpojumi, kas paredzēti 
fizisko personu lietošanai, vispārīgās 
vienošanās kontekstā, kurā skaidri 
paredzēti visi noteikumi, var iekļaut 
attiecīgo fizisko personu vajadzības vai 
izvēli.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Vicky Ford

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 

(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 
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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.

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 
izmantotu vienkāršāku režīmu.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Jens Rohde

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Līgumslēdzējām iestādēm, kas vēlas 
iegādāties būvdarbus, piegādes vai 
pakalpojumus ar īpašiem vides, 
sociālajiem vai citiem raksturlielumiem, 
būtu jābūt iespējai atsaukties uz 
konkrētiem marķējumiem, piemēram, 
Eiropas ekomarķējumu, 
(starptautiskiem)/valstu ekomarķējumiem 
vai jebkuriem citiem marķējumiem ar 
nosacījumu, ka uz marķējumu attiecinātās 
prasības ir saistītas ar līguma priekšmetu, 
piemēram, ražojuma apraksts un tā 
noformējums, arī iepakojuma prasības. 
Turklāt ir svarīgi, lai šīs prasības tiktu 
izstrādātas un pieņemtas uz objektīvi 
pārbaudāmu kritēriju pamata, izmantojot 
procedūru, kurā var piedalīties tādas 
ieinteresētās personas kā valsts struktūras, 
patērētāji, ražotāji, izplatītāji un vides 
organizācijas, un lai marķējums būtu 
pieejams un iespējams visām 
ieinteresētajām personām.

(28) Līgumslēdzējām iestādēm, kas vēlas 
iegādāties būvdarbus, piegādes vai 
pakalpojumus ar īpašiem vides 
raksturlielumiem, būtu jābūt iespējai 
atsaukties uz konkrētiem marķējumiem, 
piemēram, Eiropas ekomarķējumu, 
(starptautiskiem)/valstu ekomarķējumiem 
vai jebkuriem citiem marķējumiem ar 
nosacījumu, ka uz marķējumu attiecinātās 
prasības ir saistītas ar līguma priekšmetu, 
piemēram, ražojuma apraksts un tā 
noformējums, arī iepakojuma prasības. 
Turklāt ir svarīgi, lai šīs prasības tiktu 
izstrādātas un pieņemtas uz objektīvi 
pārbaudāmu kritēriju pamata, izmantojot 
procedūru, kurā var piedalīties tādas 
ieinteresētās personas kā valsts struktūras, 
patērētāji, ražotāji, izplatītāji un vides 
organizācijas, un lai marķējums būtu 
pieejams un iespējams visām 
ieinteresētajām personām.

Or. en
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Pamatojums

Vides raksturlielumus var iekļaut publiskā iepirkuma līgumā, jo tie ir tieši saistāmi ar veikto
būvdarbu, pakalpojuma vai piegādātās preces kvalitāti. Sociālie raksturlielumi nav tieši 
saistīti ar nodrošināto kvalitāti, tāpēc sociālās politikas mērķu sasniegšanai ir jāizmanto 
sociālā politika. Publiskajā iepirkumā ir jānodrošina efektīva nodokļu maksātāju naudas 
līdzekļu izmantošana, izvēloties ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu.

Grozījums Nr. 57
Jean-Pierre Audy

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 
normatīvajā aspektā. Šajā kontekstā ir 
jāapsver vairākas darbības, piemēram, 
nediskriminācijas ievērošana, pasākumu 
neitralitāte attiecībā uz uzņēmumu 
valstisko piederību, piedāvājumu 
konkurētspējas ņemšana vērā, īpašu 
pasākumu ieviešana, kas ļauj palīdzēt 
konkurētspējīgiem MVU. 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.

Or. fr

Grozījums Nr. 58
Bendt Bendtsen

Direktīvas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)
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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.

Or. da

Grozījums Nr. 59
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
29.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29b) Ir jāatgādina savstarpējības 
nozīmīgums attiecībā uz starptautisko 
tirdzniecību un tas, ka daudzpusējais 
nolīgums par publisko iepirkumu ir 
būtiski svarīgs visplašākai iespējamai 
publiskā iepirkuma (preču, pakalpojumu, 
būvniecības līgumu) atvērtībai ārvalstu 
konkurencei un nodrošina pārredzamus, 
samērīgus un nediskriminējošus 
nosacījumus privātajiem pieteikumu 
iesniedzējiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 60
Krišjānis Kariņš

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Lai mudinātu mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) iesaistīšanos iepirkumu 

(30) Lai mudinātu mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) iesaistīšanos iepirkumu 
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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.

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.

Or. lv

Grozījums Nr. 61
Kent Johansson

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.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Eija-Riitta Korhola
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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 dienestu darba dokumentu 
„Eiropas paraugprakses kodekss publiskā 
iepirkuma līgumu pieejamības 
veicināšanai MVU” (SEC(2008)2193), 
kura mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm ieviest 
valstu stratēģijas, programmas un rīcības 
plānus, lai veicinātu MVU dalību šajos 
tirgos. Šajā nolūkā valstu, reģionālajām 
un vietējām pārvaldībām ir stingri 
jāpiemēro direktīvas noteikumi un 
jāīsteno saskanīgas vispārējās politikas 
jomas, kuru mērķis ir veicināt MVU 
piekļuvi publiskā iepirkuma tirgiem.

Or. en

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. 63
Satu Hassi
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(37) Lai nodrošinātu efektīvu publisko 
fondu līdzekļu izmantojumu un ļautu 
līgumslēdzējām iestādēm iegūt lielāko 
labumu par iztērēto naudu, līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrai 
būtu jānodrošina augstas kvalitātes 
būvdarbu, piegāžu un pakalpojumu 
iepirkums, kas vislabāk atbilst 
līgumslēdzēju iestāžu funkcionālajiem un 
ilgtspējas mērķiem. Līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas procedūrai 
jānodrošina arī tas, lai piedāvājumu 
vērtēšanā tiktu ņemti vērā efektīvas 
konkurētspējas noteikumi, līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanā,
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, 
kas nodrošina atbilstību pārredzamības, 
nediskriminācijas un vienlīdzīgas 
attieksmes principiem. Līgumslēdzējām 
iestādēm attiecīgi ir jāļauj pieņemt līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijus, 
kas izstrādāti, lai izvērtētu līgumslēdzējas 
iestādes ilgtspējas intereses, tostarp, 
piemēram, apstākļus, kas saistīti ar 
ražošanas procesu un citiem aprites cikla 
raksturlielumiem. Jāņem vērā arī tas, ka 
līgumslēdzējas iestādes var arī brīvi 
noteikt atbilstīgus ilgtspējas un citus
kvalitātes standartus, izmantojot tehniskās 
specifikācijas vai līguma izpildes 
nosacījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 64
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 65
Satu Hassi
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(38) Līgumslēdzējām iestādēm jānosaka 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritēriji, uz kuru pamata tās novērtēs 
piedāvājumus ar mērķi noteikt, kurš 
piedāvājums piedāvā vislabāko rezultātu 
par maksājamo cenu. Lai noteiktu 
vislabāko piedāvājumu, līgumslēdzējas 
iestādes izmanto objektīvus kritērijus, kas 
ir saistīti ar līguma priekšmetu. Tomēr 
izvēlētajiem līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijiem nebūtu jānodrošina 
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izpildes līmeni, ņemot vērā līguma 
priekšmetu, kā noteikts tehniskajās 
specifikācijās, un novērtēt katra 
piedāvājuma piedāvātā rezultāta un 
maksājamās cenas attiecību. Turklāt
izvēlētajiem līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijiem nebūtu jānodrošina 
līgumslēdzējai iestādei neierobežota 
izvēles brīvība, tiem būtu jānodrošina 
efektīvas konkurences iespēja un tie būtu 
jāpapildina ar prasībām, kas ļauj efektīvi 
pārbaudīt pretendentu sniegto 
informāciju.

līgumslēdzējai iestādei neierobežota 
izvēles brīvība. Līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas procedūrai drīzāk ir 
jānodrošina efektīva konkurence ciešā 
saskaņā ar pārredzamības, 
nediskriminācijas un vienlīdzīgas 
attieksmes principiem. Šiem principiem 
cita starpā jānodrošina efektīva un 
pārredzama pretendentu sniegtās 
informācijas pārbaude.

Or. en

Pamatojums

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji ir jānosaka tā, lai izvēlētos piedāvājumu, kas 
piedāvā labāko vērtību par maksājamo summu atbilstoši līgumslēdzējas iestādes iepirkuma 
mērķiem. Tomēr ir svarīgi norādīt, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem nav 
jānodrošina līgumslēdzējai iestādei neierobežota izvēles brīvība. Līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritēriju jomu un piemērošanu ierobežo divi nozīmīgi apstākļi. Pirmkārt, līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem jābūt saistītiem ar līguma priekšmetu, kā noteikts 
41. apsvērumā. Otrkārt, atbilstība kritērijiem jāvērtē ciešā saskaņā ar pārredzamības, 
nediskriminācijas un vienlīdzīgas aizsardzības principiem, tostarp efektīvu un pārredzamu 
pārbaudi par piedāvājuma atbilstību tehniskajām specifikācijām, atlases kritērijiem un 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem.

Grozījums Nr. 66
Satu Hassi
Verts/ALE grupas vārdā

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 

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

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 joprojām notiek
būtiska virzība aprites cikla izmaksu 
noteikšanas kopīgās metodikas izstrādē, un 
tiek izstrādāta, pārbaudīta un pilnveidota 
aprites cikla izmaksu piemērošana 
atbilstoši nozarei. Tāpēc šķiet pareizi 
turpināt izmantot nozaru tiesību aktus, lai 
noteiktu obligātus mērķus un rezultātus
attiecībā uz enerģijas efektivitāti, klimata 
pārmaiņām un citiem ar sabiedrību un 
inovācijām saistītiem iepirkumiem
konkrētā politikas virziena un attiecīgās 
nozares apstākļu kontekstā, lai turpmāk 
izmantotu publisko iepirkumu ilgtspējīgas 
izaugsmes atbalstam. Šajos centienos 
jāiekļauj drošu aprites cikla izmaksu 
noteikšanas metodoloģiju piemērošana 
atbilstoši nozarei. Saskaņā ar citiem šīs 
direktīvas noteikumiem obligātajos 
iepirkuma kritērijos, ko pieņem, 
izmantojot attiecīgās nozares tiesību 
aktus, var iekļaut arī tehniskās 
specifikācijas un līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijus, kas iekļauj 
ilgtspējas apsvērumus saistībā ar 
vispārinātiem ieguvumiem vai 
zaudējumiem sociālajā vai vides jomā, arī 
tad, ja to naudas līdzekļu vērtība nav 
aprēķināta vai nav aprēķināma, ar 
nosacījumu, ka tie ir saistīti ar līguma 
priekšmetu un tiek stingri ievēroti 
pārredzamības, nediskriminācijas un 
līdzvērtīgas aizsardzības principi.

Or. en
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Pamatojums

Direktīvā nav iekļautas obligātas iepirkuma prasības, ar ko nosaka, kas līgumslēdzējām 
iestādēm ir jāpērk saistībā ar noteiktiem iepirkuma priekšmetiem. Ņemot vērā plaši mainīgos 
nosacījumus un iespējas, kas ir dažādās nozarēs, iekļaut tos šajā direktīvā būtu gan sarežģīti, 
gan neatbilstoši.

Grozījums Nr. 67
Kent Johansson

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 
veicinot Eiropas pieeju pilnveidošanu un 
piemērošanu, lai vēl vairāk stiprinātu 
publisko iepirkumu izmantošanu 

(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 
veicinot Eiropas pieeju pilnveidošanu un 
piemērošanu, lai vēl vairāk stiprinātu 
publisko iepirkumu izmantošanu 
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ilgtspējīgas izaugsmes atbalstam. ilgtspējīgas izaugsmes atbalstam. Turklāt 
iespēja ņemt vērā vides apsvērumus, kas 
pārsniedz minimālās vai pilnībā 
saskaņotās ES tiesību aktu vai līdzīgas 
prasības, ir atbalstāma. Prasībām, 
piešķiršanas kritērijiem vai līgumu 
noteikumiem u. tml. vienmēr ir jābūt 
saskaņā ar ES tiesību aktu 
pamatprincipiem.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Werner Langen

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 

(39) Ir jātiecas pilnībā izmantot publiskā 
iepirkuma potenciālu, lai sasniegtu 
ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķus, neiejaucoties 
iepirkuma rīkotāju kompetencē. 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 
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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.

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.

Or. de

Grozījums Nr. 69
Vicky Ford, András Gyürk

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) Ārkārtīgi svarīgi ir pilnībā izmantot 
publiskā iepirkuma potenciālu, lai 
sasniegtu ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķus. 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 
mērķu un rezultātu noteikšanu atkarībā no 
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veicinot Eiropas pieeju pilnveidošanu un 
piemērošanu, lai vēl vairāk stiprinātu 
publisko iepirkumu izmantošanu 
ilgtspējīgas izaugsmes atbalstam.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Vicky Ford

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 

(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 
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izmantošana būtu jāpadara obligāta. šāda metodika ir izstrādāta, tās 
izmantošana būtu jāpadara obligāta.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Kent Johansson

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. 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 
atkarībā no atbilstības un samēra.

Or. en
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Grozījums Nr. 72
Vicky Ford

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.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Jens Rohde

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 

(41) Ņemot vērā aprites cikla izmaksu 
aprēķina metožu pastāvīgo attīstību, 
vajadzība pēc tehniskajām specifikācijām 
un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas
kritērijiem, kas atsaucas uz konkrētu 
veidu vai konkrētu procesu jebkurā citā 
preces vai pakalpojuma aprites cikla 
posmā, ir arvien mazāka, un tāpēc ir 
jāierobežo līdz jomām, kurās joprojām 
nav iespējams aprēķināt aprites cikla 
izmaksas. Tehniskajām prasībām visos 
gadījumos ir jābūt tieši saistītām 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 



PE491.205v01-00 44/135 AM\904833LV.doc

LV

nelabvēlīgā stāvoklī nonākušu un 
mazaizsargātām sabiedrības grupām 
piederīgu personu, arī personu ar 
invaliditāti, sociālo integrēšanu, iesaistot 
tās līguma izpildē. Visiem līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem, 
kas ietver minētos raksturlielumus, jebkurā 
gadījumā jābūt tikai tādiem, kam ir tūlītēja 
ietekme uz darbiniekiem viņu darba vidē. 
Tie būtu jāpiemēro saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1996. gada 
16. decembra Direktīvu 96/71/EK par 
darba ņēmēju norīkošanu darbā 
pakalpojumu sniegšanas jomā un tādā 
veidā, kas nerada tiešu vai netiešu 
diskrimināciju pret ekonomikas 
dalībniekiem no citām dalībvalstīm vai 
trešām valstīm, kas ir nolīguma vai tādu 
brīvās tirdzniecības nolīgumu puses, kuros 
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.

var attiekties tikai uz personu ar invaliditāti 
sociālo integrēšanu. Visiem līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem, 
kas ietver minētos raksturlielumus, jebkurā 
gadījumā jābūt tikai tādiem, kam ir tūlītēja 
ietekme uz darbiniekiem viņu darba vidē. 
Tie būtu jāpiemēro saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1996. gada 
16. decembra Direktīvu 96/71/EK par 
darba ņēmēju norīkošanu darbā 
pakalpojumu sniegšanas jomā un tādā 
veidā, kas nerada tiešu vai netiešu 
diskrimināciju pret ekonomikas 
dalībniekiem no citām dalībvalstīm vai 
trešām valstīm, kas ir nolīguma vai tādu 
brīvās tirdzniecības nolīgumu puses, kuros 
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.

Or. en

Pamatojums

Sociālie raksturlielumi nav tieši saistīti ar nodrošināto kvalitāti, tāpēc sociālās politikas 
mērķu sasniegšanai jāizmanto sociālā politika. Var noteikt izņēmumu attiecībā uz personu ar 
invaliditāti piekļuves iespējām, taču attiecībā uz darbinieku veselības aizsardzību un līdzīgām 
prasībām tie nav īpaši jānorāda, jo ekonomikas dalībnieki, kas neievēro valstu un ES tiesību 
aktus, tiek izslēgti no dalības publiskajā iepirkumā.

Grozījums Nr. 74
Pilar del Castillo Vera

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(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 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 
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 
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organizāciju, kvalifikāciju un pieredzi, kas 
norīkots attiecīgā līguma izpildei, jo tas var 
ietekmēt līguma izpildes kvalitāti un 
rezultātā arī piedāvājuma saimniecisko 
vērtību.

ietekmēt līguma izpildes kvalitāti,
piedāvājuma saimniecisko vērtību un 
rezultātā būt tieši saistīts ar līguma 
priekšmetu.

Or. es

Grozījums Nr. 75
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Jens Rohde

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 —
pieņemt darbā ilgstošus bezdarbniekus 

(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.
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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.

Or. en

Pamatojums

Sociālie raksturlielumi nav tieši saistīti ar nodrošināto kvalitāti, tāpēc sociālās politikas 
mērķu sasniegšanai jāizmanto sociālā politika.

Grozījums Nr. 77
Pilar del Castillo Vera

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 —
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 

(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 —
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 
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valsts tiesību aktos. valsts tiesību aktos.

Or. es

Grozījums Nr. 78
Alejo Vidal-Quadras

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 —
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.

(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 —
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.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Kent Johansson

Direktīvas priekšlikums
50. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Dalībvalstīm būtu jānorīko vienota
valsts iestāde, kas ir atbildīga par publiskā 
iepirkuma uzraudzību, īstenošanu un 
kontroli. Šādas centrālās struktūras rīcībā 
būtu jābūt tiešai un savlaicīgai 
informācijai, it sevišķi saistībā ar dažādām 
problēmām, kas skar publiskā iepirkuma 
tiesību aktu īstenošanu. Tai būtu jāspēj 
sniegt tūlītēju atgriezenisko saiti par 
politikas darbību un iespējamajiem 
trūkumiem valstu tiesību aktos un praksē 
un veicināt risinājumu ātru noteikšanu. Lai 
efektīvi cīnītos pret korupciju un krāpšanu, 
šai centrālajai struktūrai un sabiedrībai 
kopumā būtu jābūt iespējai iepazīties ar 
noslēgto līgumu tekstu. Tāpēc līgumi ar 
augstu vērtību turpmāk būtu jāsūta 
pārraudzības struktūrai, nodrošinot iespēju 
ieinteresētajām personām piekļūt šiem 
dokumentiem, ja nav apdraudētas 
likumīgas publiskās vai privātās intereses.

(50) Dalībvalstīm būtu jānorīko valsts 
iestādes, kas ir atbildīgas par publiskā 
iepirkuma uzraudzību, īstenošanu un 
kontroli. Šādu centrālo struktūru rīcībā 
būtu jābūt tiešai un savlaicīgai 
informācijai, it sevišķi saistībā ar dažādām 
problēmām, kas skar publiskā iepirkuma 
tiesību aktu īstenošanu. Tām būtu jāspēj 
sniegt tūlītēju atgriezenisko saiti par 
politikas darbību un iespējamajiem 
trūkumiem valstu tiesību aktos un praksē 
un veicināt risinājumu ātru noteikšanu. Lai 
efektīvi cīnītos pret korupciju un krāpšanu, 
šīm centrālajām struktūrām un sabiedrībai 
kopumā būtu jābūt iespējai iepazīties ar 
noslēgto līgumu tekstu. Tāpēc līgumi ar 
augstu vērtību turpmāk būtu jāsūta 
pārraudzības struktūrai, nodrošinot iespēju 
ieinteresētajām personām piekļūt šiem 
dokumentiem, ja nav apdraudētas 
likumīgas publiskās vai privātās intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Kent Johansson

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.
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Or. en

Grozījums Nr. 81
Kent Johansson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a „pilsoniskā sabiedrība” ir asociatīva 
dzīves darbība telpā starp valsti un tirgu, 
ietverot indivīdu līdzdalību, kā arī 
nevalstisko, brīvprātīgo un Savienības 
sabiedrisko organizāciju darbības;

Or. en

Grozījums Nr. 82
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. „kandidāts” ir ekonomikas dalībnieks, 
kas ir izteicis vēlēšanos vai ir uzaicināts 
piedalīties slēgtā procedūrā, konkursa 
procedūrā ar sarunām vai sarunu 
procedūrā bez iepriekšējas publicēšanas, 
konkursa dialogā vai inovāciju partnerībā;

14. „kandidāts” ir ekonomikas dalībnieks, 
kas ir izteicis vēlēšanos vai ir uzaicināts 
piedalīties sarunu procedūrā bez 
iepriekšējas publicēšanas, konkursa dialogā 
vai inovāciju partnerībā;

Or. en

Pamatojums

Ņemta vērā slēgtās procedūras svītrošana un konkursa procedūras ar sarunām apvienošana
ar konkursa dialogu.

Grozījums Nr. 83
Henri Weber
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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;

Or. fr

Grozījums Nr. 84
Jens Rohde

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, izmantošana un apkope, kuri 
attiecas uz visu preces lietošanas vai 
būvdarbu veikšanas, vai pakalpojuma 
sniegšanas gaitu, no izejvielu ieguves vai 
resursu ražošanas līdz likvidēšanai, 
nojaukšanai un pabeigšanai;

Or. en

Pamatojums

Transportēšanas iekļaušana būtu gan sarežģīta, gan apgrūtinātu aprites cikla izmaksu 
aprēķināšanu, radot iespējamus šķēršļus to efektīvai izmantošanai.

Grozījums Nr. 85
Henri Weber



AM\904833LV.doc 53/135 PE491.205v01-00

LV

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 22.a punkts (jauns) un 22.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.a „sociāli ilgtspējīgas ražošanas 
process” ir ražošanas process, kurā 
darbus, pakalpojumus vai piegādes veic 
atbilstoši tiesību aktiem, noteikumiem un 
standartiem, ar kuriem reglamentē 
veselību un drošību un sociālās, kā arī 
darba tiesības, jo īpaši attiecībā uz 
vienlīdzīgas attieksmes principu 
darbavietā;
22.b „vienlīdzīgas attieksmes princips 
darbavietā” ir atbilstība attiecīgajiem 
nodarbināšanas nosacījumiem, jo īpaši 
tiesību aktiem, noteikumiem un 
standartiem, ar kuriem regulē veselību un 
drošību, sociālās un darba tiesības, kādas 
ir noteiktas valstu un Savienības tiesību 
aktos, kā arī koplīgumos, kas ir 
piemērojami vietai, būvdarbiem, 
pakalpojumiem vai veiktajām piegādēm;

Or. fr

Grozījums Nr. 86
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
4. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) EUR 200 000 publiskiem piegādes un 
pakalpojumu līgumiem, kuru slēgšanas 
tiesības piešķir centrālās pārvaldes iestāžu 
padotībā esošas līgumslēdzējas iestādes, un 
metu konkursos, kurus organizē minētās 
iestādes;

c) EUR 400 000 publiskiem piegādes un 
pakalpojumu līgumiem, kuru slēgšanas 
tiesības piešķir centrālās pārvaldes iestāžu 
padotībā esošas līgumslēdzējas iestādes, un 
metu konkursos, kurus organizē minētās 
iestādes;

Or. en
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Pamatojums

Publiskā iepirkuma noteikumu administrēšana ir dārga un apgrūtinoša, tāpēc ir īpaši būtiski 
to vienkāršot. Nozīmīgs vienkāršošanas pasākums ir viena un tā paša sliekšņa īstenošana 
piegādes un pakalpojumu līgumiem un sabiedriskajiem pakalpojumiem. Paaugstinot slieksni 
piegādei un pakalpojumiem, līgumslēdzējas iestādes vietējā un reģionālā līmenī var 
koncentrēties uz plašiem līgumiem, kas patiesi motivē pārrobežu ekonomiskos dalībniekus. 
Vienlaikus sabiedrisko pakalpojumu sliekšņa neliela pazemināšana var atbalstīt vienoto tirgu 
attiecīgajā jomā, tostarp saglabājot atsevišķus noteikumus piemērojamajām procedūrām, kas 
pieļauj lielāku elastību attiecībā uz dalībvalstu dažādajām tradīcijām un sistēmām.

Grozījums Nr. 87
Bendt Bendtsen

Direktīvas priekšlikums
4. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) EUR 200 000 publiskiem piegādes un 
pakalpojumu līgumiem, kuru slēgšanas 
tiesības piešķir centrālās pārvaldes iestāžu 
padotībā esošas līgumslēdzējas iestādes, un 
metu konkursos, kurus organizē minētās 
iestādes;

c) EUR 400 000 publiskiem piegādes un 
pakalpojumu līgumiem, kuru slēgšanas 
tiesības piešķir centrālās pārvaldes iestāžu 
padotībā esošas līgumslēdzējas iestādes, un 
metu konkursos, kurus organizē minētās 
iestādes;

Or. da

Grozījums Nr. 88
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
4. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) EUR 400 000 publiskiem līgumiem par 
sociālajiem un citiem īpašiem 
pakalpojumiem, kas uzskaitīti 
XVI pielikumā.

Or. en
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Pamatojums

Publiskā iepirkuma noteikumu administrēšana ir dārga un apgrūtinoša, tāpēc ir īpaši būtiski 
to vienkāršot. Nozīmīgs vienkāršošanas pasākums ir viena un tā paša sliekšņa īstenošana 
piegādes un pakalpojumu līgumiem un sabiedriskajiem pakalpojumiem. Paaugstinot slieksni 
piegādei un pakalpojumiem, līgumslēdzējas iestādes vietējā un reģionālā līmenī var 
koncentrēties uz plašiem līgumiem, kas patiesi motivē pārrobežu ekonomiskos dalībniekus. 
Vienlaikus sabiedrisko pakalpojumu sliekšņa neliela pazemināšana var atbalstīt vienoto tirgu 
attiecīgajā jomā, tostarp saglabājot atsevišķus noteikumus piemērojamajām procedūrām, kas 
pieļauj lielāku elastību attiecībā uz dalībvalstu dažādajām tradīcijām un sistēmām.

Grozījums Nr. 89
Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais slieksnis 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 sliekšņu 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. 90
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1.a daļa (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valstu līgumslēdzēja iestādēm, piešķirot 
līgumus, kuri savas vērtības dēļ nav 
iekļauti šajā direktīvā, ir pienākums 
ievērot vienlīdzīgas attieksmes, 
nediskriminācijas un pārredzamības 
principus.

Or. de

Grozījums Nr. 91
Zigmantas Balčytis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Praktiskajā Savienības publisko 
iepirkumu tiesību aktu sistēmā iekļautā 
Līguma par publiskajiem iepirkumiem 
ieviešana tiek balstīta uz iepriekšēju 
novērtēšanu, kas tiek veikta ar mērķi 
noteikt, vai Līgumu parakstījušās 
Savienības dalībvalstis un trešās valstis 
pareizi piemēro būtisko abpusējības 
principu, atverot viena otrai savu tirgu. 
Tāda būtiska abpusējības principa 
piemērošanas novērtēšana tāpat tiek 
veikta attiecībā uz trešām valstīm, kuras 
nav parakstījušas Līgumu par 
publiskajiem iepirkumiem un kurām ir
iespēja piekļūt Eiropas publisko 
iepirkumu tirgum.

Or. lt

Grozījums Nr. 92
Henri Weber

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Nolīguma par valsts iepirkumu 
praktiskā piemērošana Savienības tiesību 
aktu kontekstā attiecībā uz publisko 
iepirkumu paredz iepriekšēju novērtēšanu 
par principa par plašu savstarpību par 
publiskā iepirkuma atvērtību starp 
Savienību un parakstītājiem no trešām 
valstīm pareizu piemērošanu. Plašas 
savstarpības esamības atzīšana attiecas 
arī uz trešām valstīm, kuras nav 
parakstījušas Nolīgumu par valsts 
iepirkumu, taču kurām ir piekļuve tirgum.

Or. fr

Grozījums Nr. 93
Tiziano Motti, Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Īpaši izņēmumi pasta pakalpojumu jomā

1. Šī direktīva nav piemērojama 
publiskiem līgumiem, kuru galvenais 
nolūks 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 muitošanu, 
šķirošanu, maršruta noteikšanu un 
piegādi. Tas ietver gan pakalpojumus, kas 
ietilpst, gan pakalpojumus, kas neietilpst 
universālā pakalpojuma piemērošanas 
jomā, kā noteikts saskaņā ar Direktīvu 
97/67/EK;
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b) „citi pakalpojumi, kas nav pasta 
pakalpojumi” ir šādās jomās sniegti 
pakalpojumi:
i) pasta pakalpojumu pārvaldība 
(pakalpojumi līdz nosūtīšanai un pēc tās, 
ieskaitot pasta šķirošanas pārvaldības 
pakalpojumus);
ii) pievienotās vērtības pakalpojumi, kas 
saistīti ar elektroniskajiem saziņas 
līdzekļiem un kurus nodrošina tikai ar 
minētajiem 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 
piešķirts atsauces numurs no 66100000-1 
līdz 66720000-3 un kas noteikti 19. panta 
c) punktā, un kas jo īpaši ietver naudas 
pārvedumus pa pastu un pasta žiro 
pārvedumus;
v) filatēlijas pakalpojumi;
vi) loģistikas pakalpojumi (pakalpojumi, 
kas apvieno sūtījumu fizisko piegādi 
un/vai uzglabāšanu ar citām funkcijām, 
kuras nav saistītas ar pasta 
pakalpojumiem).

Or. en

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. 94
Eija-Riitta Korhola
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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;

Or. en

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. 95
Eija-Riitta Korhola

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vismaz 90 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošo līgumslēdzēju 
iestāžu labā vai citu juridisko personu labā, 
kuras kontrolē tās pašas līgumslēdzējas 
iestādes;

b) visas šīs juridiskās personas darbības 
īsteno kontrolējošo līgumslēdzēju iestāžu 
labā vai citu juridisko personu labā, kuras 
kontrolē tās pašas līgumslēdzējas iestādes;

Or. en

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. 96
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) atvērtajā tirgū iesaistīto līgumslēdzēju 
iestāžu darbības nenodrošina nekādas 
darbības, kas ir saistītas ar līgumu;

Or. en

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. 97
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts – 2.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja līgums attiecas uz atkritumu 
sadedzināšanu, šā panta 1. punkta 
b) apakšpunktā, 3. punkta b) apakšpunktā 
un 4. punkta c) apakšpunktā noteiktā 
procentuālā attiecība ir 50 %.

Or. en

Pamatojums

Ir īpašas bažas par to, ka jaunais formulējums varētu postoši ietekmēt atkritumu dedzināšanu, 
kas citādi ir uzskatāma par vides ziņā vēlamu atkritumu apsaimniekošanas veidu. Tā kā dažās 
dalībvalstīs vietējām iestādēm ir pienākums nodarboties ar sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu, tās ir ieguldījušas vērā ņemamas summas sadedzināšanas iekārtās, šie 
ieguldījumi nebūtu bijuši komerciāli dzīvotspējīgi, un pie 90 % sliekšņa tām būtu jāizmanto 
atkritumu sadedzināšanas piedāvājumi, kaut arī, ņemot vērā zemo privāto jaudu, nav faktisku 
komerciālo alternatīvu.

Grozījums Nr. 98
Pilar del Castillo Vera
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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 publiskuma 
principiem. Turklāt tās rīkojas pārredzami 
un samērīgi, vienmēr nodrošinot publisko 
līdzekļu efektīvu izmantošanu.

Or. es

Grozījums Nr. 99
Alejo Vidal-Quadras

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 nodrošina 
vienlīdzīgu un nediskriminējošu attieksmi 
pret visiem ekonomikas dalībniekiem un 
rīkojas pārredzami un samērīgi, nodrošinot 
publisko fondu efektīvāko izmantojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz publiskiem pakalpojumu un 
publiskiem būvdarbu līgumiem, kā arī 
publiskiem piegādes līgumiem, kas 
papildus attiecas uz pakalpojumiem vai 
izvietošanas un uzstādīšanas darbiem, 

svītrots
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juridiskām personām var pieprasīt norādīt 
piedāvājumā vai dalības pieteikumā par 
konkrētā līguma izpildi atbildīgo 
darbinieku vārdus un uzvārdus un 
attiecīgo profesionālo kvalifikāciju.

Or. en

Pamatojums

Lai ekonomikas dalībnieki varētu iesniegt pieteikumu atsevišķiem līgumiem, tiem jau ir jābūt 
likumīgi reģistrētiem savā mītnes valstī, un tāpēc ir jāpieņem un savstarpēji jāatzīst, ka tie 
atbilst attiecīgajām un īpašajām profesionālajām prasībām. Prasība pieteikumā norādīt 
darbinieku vārdus ir nesamērīga, lieka un birokrātiska, turklāt tā pārkāpj uzņēmumu vadības 
īpašās tiesības.

Grozījums Nr. 101
Alejo Vidal-Quadras

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.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
22. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22. pants svītrots
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
23.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23.a pants
Pakalpojuma kuponu sistēma

1. Organizējot publiskos pakalpojumus, 
līgumslēdzējas iestādes var izmantot 
pakalpojuma kuponu sistēmu, lai sniegtu 
klientiem iespēju izvēlēties pakalpojuma 
sniedzēju. Līgumslēdzēja iestāde nosaka 
pakalpojuma kupona vērtību, kā arī 
pakalpojumus, kuriem to var izmantot, un 
klientus, kuri to var izmantot.
2. Līgumslēdzēja iestāde var noteikt 
prasības, kas jāievēro pakalpojuma 
sniedzējam, lai to varētu iekļaut 
pakalpojuma kuponu sistēmā. Šīm 
prasībām jābūt nediskriminējošām un 
samērīgām attiecībā uz pakalpojuma 
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priekšmetu. Sistēmā ir jāiekļauj visi 
pakalpojuma sniedzēji, kas atbilst 
prasībām. Pakalpojuma sniedzēju 
sarakstam jābūt publiski pieejamam.
3. Līgumslēdzēja iestāde var arī izvēlēties 
pakalpojuma kuponu sistēmā iekļaujamos 
pakalpojuma sniedzējus, izmantojot šajā 
direktīvā noteikto procedūru.
4. Klients var izvēlēties jebkuru 
pakalpojuma sniedzēju pakalpojuma 
kuponu sistēmā vai arī neizmantot 
sistēmu.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā ekonomiskajā situācijā ir nepieciešami jauni, efektīvi instrumenti, lai organizētu 
publiskos pakalpojumus. Pakalpojumu kuponu sistēma ir viens no papildu veidiem, kā to 
darīt. Tas sniedz labumu MVU, jo ir ļoti vienkārši pieejams. Tas ļauj pilsoņiem brīvi izvēlēties 
pakalpojuma sniedzēju. Pakalpojuma kuponu sistēma nepārprotami ir labvēlīga arī iestādei, 
jo ir daudz vienkāršāk izmantot pakalpojuma kuponu sistēmu, nekā veikt publisko iepirkumu.

Grozījums Nr. 104
András Gyürk

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

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.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – 4. daļa – ievaddaļa
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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 konkursa dialogu 
veidā jebkurā no šādiem gadījumiem:

Or. en

Pamatojums

Vienkāršošanas nolūkos apvienota konkursa procedūra ar sarunām un konkursa dialogs.

Grozījums Nr. 106
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Ārkārtas steidzamības gadījumā termiņu 
var saīsināt tikai tad, ja šo ārkārtas 
steidzamību neizraisa pašas 
līgumslēdzējas iestādes.

Or. de

Grozījums Nr. 107
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 4. punkts
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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 
3 dienām, ja tā pieņem piedāvājumus, kas 
iesniegti elektroniski saskaņā ar 19. panta 
3., 4. un 5. punktu.

Or. de

Grozījums Nr. 108
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
26. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis pants ir svītrots.

Or. en

Pamatojums

Vienkāršošanas nolūkā pants svītrots, jo procedūra nav vajadzīga; ja līgumslēdzēja iestāde ir 
veikusi atklāto procedūru, taču nav saņēmusi piedāvājumus vai atbilstošus piedāvājumus, 
līgumslēdzējai iestādei ir tiesības izmantot sarunu procedūru bez iepriekšējas publikācijas. 
Tāpēc slēgtās procedūras padara noteikumu kopumu vēl sarežģītāku, mazāk pārredzamu un 
nevajadzīgi ierobežo konkurenci.

Grozījums Nr. 109
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis pants ir svītrots.

Or. en
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Pamatojums

Vienkāršošanas nolūkos 27. un 28. pants ir jāapvieno vienā procedūrā.

Grozījums Nr. 110
Alejo Vidal-Quadras

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.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Jens Rohde

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.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 112
Jens Rohde
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Direktīvas priekšlikums
28. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Sarunu gaitā nemaina šādus 
nosacījumus:
a) iepirkuma aprakstu;
b) tehnisko specifikāciju daļu, kurā 
noteiktas minimālās prasības;
c) līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijus.

Or. en

Pamatojums

Iestarpināts no 27. panta pēc abu procedūru apvienošanas.

Grozījums Nr. 113
Vicky Ford

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.)

Or. en

Grozījums Nr. 114
Vicky Ford
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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 
aicina dalībniekus iesniegt galīgos 
piedāvājumus, kuri pamatojas uz dialoga 
laikā iesniegtajiem un precizētajiem 
risinājumiem. Šajos piedāvājumos iekļauj 
visus projekta realizācijai pieprasītos un 
vajadzīgos elementus.

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

Or. en

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. 115
Vicky Ford

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.



PE491.205v01-00 70/135 AM\904833LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 116
Vicky Ford, András Gyürk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Līgumslēdzējas iestādes sākotnēji 
neslēdz tirgu, iepriekš nosakot meklēto 
inovatīvo risinājumu, bet tās drīzāk ir
atvērtas dažādiem risinājumiem konkrētai 
problēmai, lai veicinātu visinovatīvākās 
idejas.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Vicky Ford

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 
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.

2. Partnerība sastāv no secīgiem posmiem, 
kas atbilst pētniecības un inovācijas 
procesa soļiem, iespējams, līdz preču 
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 
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nosacījumu, ka līgumslēdzēja iestāde ir 
ieguvusi attiecīgās intelektuālā īpašuma 
tiesības vai citādi attiecīgi atlīdzinājusi 
saskaņā ar vienošanos ar partneri vai 
partneriem.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līguma slēgšanas tiesības piešķir saskaņā 
ar noteikumiem, kas paredzēti konkursa 
procedūrai ar sarunām, kā noteikts 
27. pantā.

Līguma slēgšanas tiesības piešķir saskaņā 
ar noteikumiem, kas paredzēti konkursa 
dialogam, kā noteikts 28. pantā.

Or. en

Pamatojums

Pēc 27. un 28. panta apvienošanas.

Grozījums Nr. 119
András Gyürk

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 

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 
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piešķiršanas kritēriju „saimnieciski 
visizdevīgākais piedāvājums” saskaņā ar 
66. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

piedāvājums” saskaņā ar 66. panta 
1. punkta a) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ja būvdarbus, piegādes vai 
pakalpojumus var piegādāt tikai konkrēts 
ekonomikas dalībnieks šādu iemeslu dēļ:

svītrots

i) nav konkurences tehnisku iemeslu dēļ;
ii) patentu, autortiesību vai citu 
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības 
dēļ;
iii) citu ekskluzīvu tiesību aizsardzības 
dēļ;
šis izņēmums ir piemērojams tikai tad, ja 
nav nevienas saprātīgas alternatīvas vai 
aizstājēja un ja konkurences trūkumu 
nerada iepirkuma raksturlielumu 
mākslīga sašaurināšana;

Or. en

Pamatojums

Atklātajai procedūrai ir jābūt pamatprocedūrai. Ja nepieciešamo būvdarbu, preču vai 
pakalpojumu sniegšanai ir pieejams tikai viens ekonomiskais dalībnieks, līgumslēdzēja 
iestāde joprojām var piemērot šo procedūru saskaņā ar a) apakšpunktu. No otras puses, šis 
noteikums varētu radīt iespēju apiet atklāto procedūru.

Grozījums Nr. 121
Jens Rohde
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Direktīvas priekšlikums
30. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) attiecībā uz papildu piegādēm, ko veic 
sākotnējais piegādātājs un kas paredzētas 
vai nu parasto piegāžu vai iekārtu daļējai 
aizstāšanai, vai esošo piegāžu vai iekārtu 
papildināšanai, ja piegādātāja maiņas dēļ 
līgumslēdzējai iestādei vajadzētu iegādāties 
materiālus ar atšķirīgiem tehniskiem 
parametriem un tas radītu nesaderību vai 
nesamērīgas tehniskas grūtības 
ekspluatācijā un apkopē; šādu līgumu, kā 
arī atkārtotu līgumu termiņš parasti 
nepārsniedz trīs gadus;

b) attiecībā uz papildu piegādēm, ko veic 
sākotnējais piegādātājs un kas paredzētas 
vai nu parasto piegāžu vai iekārtu daļējai 
aizstāšanai, vai esošo piegāžu vai iekārtu 
papildināšanai, ja piegādātāja maiņas dēļ 
līgumslēdzējai iestādei vajadzētu iegādāties 
materiālus ar atšķirīgiem tehniskiem 
parametriem un tas radītu nesaderību vai 
nesamērīgas tehniskas grūtības 
ekspluatācijā un apkopē; šādu līgumu, kā 
arī atkārtotu līgumu termiņš nepārsniedz 
trīs gadus no sākotnējā līguma;

Or. en

Pamatojums

„Parasti” ir pārāk neskaidrs termins, un, ja ir vajadzīga elastība, lai atkāptos no trīs gadu 
termiņa, ir precīzāk jānosaka vismaz kritēriji, kad to var darīt.

Grozījums Nr. 122
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai piešķirtu tiesības slēgt līgumus 
saskaņā ar dinamisko iepirkumu sistēmu, 
līgumslēdzējas iestādes piemēro slēgtas
procedūras noteikumus. Sistēmā pieņem 
visus kandidātus, kas atbilst atlases 
kritērijiem; sistēmā pieņemamo kandidātu 
skaits nav ierobežots saskaņā ar 64. pantu. 
Saziņu saistībā ar dinamisko iepirkumu 
sistēmu veic, izmantojot tikai elektroniskos 
saziņas līdzekļus saskaņā ar 19. panta 2.–
6. punktu.

2. Lai piešķirtu tiesības slēgt līgumus 
saskaņā ar dinamisko iepirkumu sistēmu, 
līgumslēdzējas iestādes piemēro atklātas
procedūras noteikumus. Sistēmā pieņem 
visus kandidātus, kas atbilst atlases 
kritērijiem; sistēmā pieņemamo kandidātu 
skaits nav ierobežots saskaņā ar 64. pantu. 
Saziņu saistībā ar dinamisko iepirkumu 
sistēmu veic, izmantojot tikai elektroniskos 
saziņas līdzekļus saskaņā ar 19. panta 2.–
6. punktu.

Or. en
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Pamatojums

Tā kā slēgtā procedūra ir svītrota, lai nodrošinātu atklātu un godīgu konkurenci starp 
ekonomiskajiem dalībniekiem un lai iegūtu piekļuvi dinamiskai pirkuma sistēmai, šo 
ekonomisko dalībnieku atlasē ir jāpiemēro atklātā procedūra.

Grozījums Nr. 123
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
33. pants – 5. punkts – 3. daļa

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.

Or. en

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. 124
Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes nodrošina 
adekvātu laikposmu no paziņojuma līdz 

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

Or. en

Grozījums Nr. 125
Jens Rohde

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 
paredzēto funkcionalitāti.

Or. en

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 īpašākas 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. 126
Werner Langen

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 

svītrots
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22. punktā.

Or. de

Grozījums Nr. 127
Jens Rohde

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.

Or. en

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 īpašākas 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. 128
Zigmantas Balčytis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Tehniskajās specifikācijās tāpat var 
ietvert, ja nepieciešams, prasības, kas ir 
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saistītas ar: 

Or. lt

Grozījums Nr. 129
Zigmantas Balčytis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) rezultātiem, tostarp vides aizsardzības 
un klimata aizsardzības efektivitātes 
līmeņiem, un efektivitātei sociāli stabila 
ražošanas procesa ziņā;

Or. lt

Grozījums Nr. 130
Zigmantas Balčytis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) mūža cikla īpatnībām;

Or. lt

Grozījums Nr. 131
Zigmantas Balčytis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sociāli stabilu ražošanas procesu;

Or. lt
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Grozījums Nr. 132
Zigmantas Balčytis

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;

Or. lt

Grozījums Nr. 133
Zigmantas Balčytis

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;

Or. lt

Grozījums Nr. 134
Zigmantas Balčytis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) projektēšanas un cenas aprēķināšanas 
noteikumiem, darbiem piemērotajiem 
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izmēģinājumu, kontroles un pieņemšanas 
nosacījumiem un būvniecības darbu 
metodēm vai tehnoloģijām, kā arī
jebkādiem citiem tehniskajiem 
nosacījumiem, kurus pērkošā 
organizācija var noteikt kopējos vai 
īpašajos noteikumos, kas tiek piemēroti 
pabeigtajiem būvdarbiem un tajos 
izmantotajiem materiāliem vai to 
atsevišķām daļām;

Or. lt

Grozījums Nr. 135
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot obligātos valsts tehniskos 
noteikumus, ciktāl tie ir saderīgi ar 
Savienības tiesību aktiem, tehniskās 
specifikācijas izsaka kādā no 
turpmākajiem veidiem:

3. Neskarot obligātos valsts tehniskos 
noteikumus, ciktāl tie ir saderīgi ar 
Savienības tiesību aktiem, tehniskās 
specifikācijas izsaka šādi:

Or. en

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 īpašākas 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. 136
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

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 īpašākas 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. 137
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ar darbības rezultātiem vai 
funkcionālām prasībām, kā minēts 
a) apakšpunktā, pievienojot tādu atsauci 
uz b) apakšpunktā minētajām 

svītrots
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tehniskajām specifikācijām, ko uzskata 
par atbilstošu šādiem darbības rezultātiem 
vai funkcionālajām prasībām;

Or. en

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 īpašākas 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. 138
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

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 īpašākas 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.
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Grozījums Nr. 139
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Precizējums –– nav nepieciešams minēt „izņemot tad, ja līguma priekšmets to attaisno”, jo 
noteikums jau paredz „izņēmuma gadījumus”. Tāpēc šis izteikums ir jāsvītro, lai būtu 
skaidrs, ka tehniskajām specifikācijām būtībā nevar būt atsauces uz īpašiem procesiem, 
patentiem u. tml.

Grozījums Nr. 140
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja līgumslēdzēja iestāde izmanto 3. punkta 
a) apakšpunktā noteikto iespēju tehniskās 
specifikācijas izteikt ar darbības 
rezultātiem vai funkcionālām prasībām, 
tad tā nenoraida tādu būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu piedāvājumu, kas atbilst 

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

tehniskajam apstiprinājumam, kopējai 
tehniskai specifikācijai, starptautiskajam 
standartam vai tehnisko atsauču sistēmai, 
kuru izveidojusi Eiropas standartizācijas 
institūcija, ja minētās specifikācijas 
nodrošina noteiktos darbības rezultātus vai 
funkcionālās prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja līgumslēdzējas iestādes nosaka 
būvdarbu, pakalpojumu vai piegāžu vides, 
sociālos vai citus raksturlielumus, ko 
izsaka kā darbības rezultātus vai 
funkcionālās prasības, kā minēts 40. panta 
3. punkta a) apakšpunktā, tās var pieprasīt, 
lai šiem būvdarbiem, pakalpojumiem vai 
piegādēm tiktu izmantoti konkrēti 
marķējumi, ja izpildīti visi šie nosacījumi:

Ja līgumslēdzējas iestādes nosaka 
būvdarbu, pakalpojumu vai piegāžu vides 
raksturlielumus, ko izsaka kā darbības 
rezultātus vai funkcionālās prasības, kā 
minēts 40. panta 3. punkta a) apakšpunktā, 
tās var pieprasīt, lai šiem būvdarbiem, 
pakalpojumiem vai piegādēm tiktu 
izmantoti konkrēti marķējumi, ja izpildīti 
visi šie nosacījumi:

Or. en

Pamatojums

Vides raksturlielumus var iekļaut publiskā iepirkuma līgumā, jo tos var tieši saistīt ar darba, 
pakalpojuma vai piegādātās preces kvalitāti. Sociālie raksturlielumi nav tieši saistīti ar 
nodrošināto kvalitāti, un sociālās politikas mērķu sasniegšanai ir jāizmanto sociālā politika.

Grozījums Nr. 142
Alejo Vidal-Quadras

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

Or. en

Grozījums Nr. 143
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja marķējums atbilst 1. punkta b), c), d) 
un e) apakšpunktā paredzētajiem 
nosacījumiem, bet nosaka arī prasības, 
kas nav saistītas ar līguma priekšmetu, 
līgumslēdzējas iestādes var noteikt 
tehnisko specifikāciju, atsaucoties uz šā 
marķējuma detalizēto specifikāciju vai —
ja vajadzīgs — tās daļām, kuras ir 

saistītas ar līguma priekšmetu un ir 
atbilstīgas, lai noteiktu šā priekšmeta 
raksturlielumus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja marķējums aptver vairāk nosacījumu vai kritēriju, nekā prasīts, tam nevajadzētu izraisīt 
papildu dokumentācijas prasības.

Grozījums Nr. 144
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 2. punkts
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 145
Werner Langen

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. Līgumslēdzējām iestādēm ir jāatļauj
pretendentiem iesniegt piedāvājumu 
variantus.

Or. de

Grozījums Nr. 146
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
43. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzējas iestādes var atļaut 1. Līgumslēdzējas iestādes var atļaut 
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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.

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. 
Līgumslēdzējas iestādes var nenoraidīt 
alternatīvus piedāvājumus, kas var 
pierādīt atbilstību līguma funkcionalitātes 
prasībām.

Or. en

Pamatojums

Variantu iesniegšana ir jāatļauj, un alternatīvu piedāvājumu aizliegšana šķiet nesamērīga. 
Dalība publiskajā iepirkuma procedūrā prasa resursus gan līgumslēdzējām iestādēm, gan 
ekonomikas dalībniekiem; ekonomikas dalībniekiem nebūtu jātērē cilvēku un finanšu resursi 
piedāvājumam, attiecībā uz kuru ir maz ticams, ka viņu risinājums varētu atbilst līguma 
vajadzībām.

Grozījums Nr. 147
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
43. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzējas iestādes, kas atļauj 
variantu iesniegšanu, iepirkuma 
procedūras dokumentos norāda obligātās 
prasības, kās jāievēro attiecībā uz šādiem 
variantiem, un visas īpašās variantu 
iesniegšanas prasības. Tās arī nodrošina, ka 
izvēlētos līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijus var lietderīgi 
piemērot piedāvājumu variantiem, kas 
atbilst minētajām obligātajām prasībām, kā 
arī atbilstīgiem piedāvājumiem, kuri nav 
varianti.

2. Līgumslēdzējas iestādes iepirkuma 
procedūras dokumentos norāda obligātās 
prasības, kās jāievēro attiecībā uz šādiem 
variantiem, un visas īpašās variantu 
iesniegšanas prasības. Tās arī nodrošina, ka 
izvēlētos līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijus var lietderīgi 
piemērot piedāvājumu variantiem, kas 
atbilst minētajām obligātajām prasībām, kā 
arī atbilstīgiem piedāvājumiem, kuri nav 
varianti.

Or. de
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Grozījums Nr. 148
Werner Langen

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 149
Eija-Riitta Korhola

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 
iepirkumus, attiecībā uz kuriem
līgumslēdzēja iestāde uzskata, ka tos nav 
lietderīgi sadalīt daļās.

Or. en
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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. Tas 
bieži attiecas, piemēram, uz būvdarbu un IT līgumiem. Praksē būtu arī sarežģīti noteikt daļu 
apjomu un vērtību.

Grozījums Nr. 150
Kent Johansson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Publiskus līgumus sadala 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.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Jens Rohde

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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Or. en

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. 152
Pilar del Castillo Vera

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.

Or. es

Grozījums Nr. 153
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Slēgtās procedūrās un konkursa 
procedūrās ar sarunām centrālās 
pārvaldes iestāžu padotībā esošas 
līgumslēdzējas iestādes var izmantot 
iepriekšēju informatīvu paziņojumu kā 

Attiecībā uz konkursa dialogu centrālās 
pārvaldes iestāžu padotībā esošas 
līgumslēdzējas iestādes var izmantot 
iepriekšēju informatīvu paziņojumu kā 
iepirkuma izsludināšanas paziņojumu 
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iepirkuma izsludināšanas paziņojumu 
saskaņā ar 24. panta 2. punktu, ja 
paziņojums atbilst visiem turpmāk 
minētajiem nosacījumiem:

saskaņā ar 24. panta 2. punktu, ja 
paziņojums atbilst visiem turpmāk 
minētajiem nosacījumiem:

Or. en

Pamatojums

Lai saskaņotu ar 26. un 27. panta svītrojumiem.

Grozījums Nr. 154
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
46. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tajā ir norādīts, ka līguma slēgšanas 
tiesības piešķirs slēgtā procedūrā vai
konkursa procedūrā ar sarunām, turpmāk 
nepublicējot iepirkuma izsludināšanas 
paziņojumu, un ka ieinteresētie 
ekonomikas dalībnieki ir aicināti rakstiski 
izteikt savu ieinteresētību;

b) tajā ir norādīts, ka līguma slēgšanas 
tiesības piešķirs konkursa dialogā, turpmāk 
nepublicējot iepirkuma izsludināšanas 
paziņojumu, un ka ieinteresētie 
ekonomikas dalībnieki ir aicināti rakstiski 
izteikt savu ieinteresētību;

Or. en

Pamatojums

Lai saskaņotu ar 26. un 27. panta svītrojumiem.

Grozījums Nr. 155
Pilar del Castillo Vera

Direktīvas priekšlikums
47. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visas līgumslēdzējas iestādes paziņojumu 
par līgumu var izmantot iepirkuma 
izsludināšanai saistībā ar visām 
procedūrām. Šādos paziņojumos iekļauj 

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

VI pielikuma C daļā izklāstīto informāciju, 
un tos publicē saskaņā ar 49. pantu.

Or. es

Grozījums Nr. 156
Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Slēgtās procedūrās, konkursa dialoga 
procedūrās, inovācijas partnerībās un 
konkursa procedūrās ar sarunām 
līgumslēdzējas iestādes vienlaikus rakstiski 
uzaicina atlasītos kandidātus iesniegt 
piedāvājumus vai — konkursa dialoga 
gadījumā — piedalīties dialogā.

Konkursa dialoga procedūrās un inovācijas 
partnerībās līgumslēdzējas iestādes 
vienlaikus rakstiski uzaicina atlasītos 
kandidātus iesniegt piedāvājumus vai —
konkursa dialoga gadījumā — piedalīties 

dialogā.

Or. en

Pamatojums

Lai saskaņotu ar 26. un 27. panta svītrojumiem.

Grozījums Nr. 157
Henri Weber

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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, 
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sociālo un vides tiesību noteikumiem. piemērojamajiem koplīgumiem, vai 
XI pielikumā uzskaitīto starptautisko 
sociālo un vides tiesību noteikumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 158
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes var pievērst 
uzmanību mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 159
Henri Weber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) dalība cilvēku tirdzniecības un bērnu 
darba izmantošanā Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2011. gada 5. aprīļa 
Direktīvas Nr. 2011/36/ES par cilvēku 
tirdzniecības novēršanu un apkarošanu 
un cietušo aizsardzību izpratnē1;
_____________
1 OV L 101, 15.4.2011, 1. lpp.

Or. fr

Grozījums Nr. 160
Jean-Pierre Audy
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Direktīvas priekšlikums
55. pants – 1. punkts – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) ja noteikumu veidošanā nav ievērots 
komerciālās savstarpības princips, kas 
ļauj visiem Eiropas uzņēmumiem 
pieteikties dalībai publiskajā iepirkumā 
pretendenta vai pieteikuma iesniedzēja 
valstī;

Or. fr

Grozījums Nr. 161
Henri Weber

Direktīvas priekšlikums
55. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēja iestāde var izslēgt no 
dalības publiskajā līgumā ekonomikas 
dalībnieku, ja ir atbilstība vienam no 
šādiem nosacījumiem:

Līgumslēdzēja iestāde izslēdz no dalības 
publiskajā līgumā ekonomikas dalībnieku, 
ja ir atbilstība vienam no šādiem 
nosacījumiem:

Or. fr

Grozījums Nr. 162
Henri Weber

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 

a) ja tā ir informēta par jebkādiem 
Savienības tiesību aktos noteikto saistību 
pārkāpumiem sociālo un darba tiesību vai 
vides tiesību jomā, kas noteikti Savienības 
vai valstu tiesību aktos un koplīgumos, 
kuri piemērojami vietai, kur tiek veikts 
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Savienības tiesību aktiem vai starptautisko 
tiesību noteikumiem ietver arī līdzvērtīgu 
atbilstību;

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;

Or. fr

Grozījums Nr. 163
Alejo Vidal-Quadras

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 jebkādus Savienības 
tiesību aktos noteikto saistību pārkāpumus
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;

Or. en

Grozījums Nr. 164
Alejo Vidal-Quadras

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;

Or. en
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Grozījums Nr. 165
Alejo Vidal-Quadras

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;

Or. en

Grozījums Nr. 166
Henri Weber

Direktīvas priekšlikums
55. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Līgumslēdzēja iestāde izslēdz no 
dalības publiskajā iepirkumā visus 
ekonomikas dalībniekus, ja kāds no 
apakšuzņēmumiem, ko attiecīgie 
ekonomikas dalībnieki piedāvā saskaņā ar 
71. pantu, atbilst vienam no šā panta 1., 2. 
vai 3. punktā minētajiem nosacījumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 167
Henri Weber

Direktīvas priekšlikums
56. pants – 1. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ievērojot veselības un drošības, sociālo 



PE491.205v01-00 96/135 AM\904833LV.doc

LV

tiesību un darba tiesību jomās spēkā 
esošos noteikumus un standartus, kas 
noteikti valstu un Savienības tiesību 
aktos, kā arī koplīgumos, kuri 
piemērojami vietai, kur tiek veikti
būvdarbi, piegāde vai pakalpojums;

Or. fr

Grozījums Nr. 168
Pilar del Castillo Vera

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.

Or. es

Grozījums Nr. 169
Alejo Vidal-Quadras

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 

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 
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līguma priekšmetu, ņemot vērā vajadzību 
nodrošināt īstu konkurenci.

samērīgas ar līguma priekšmetu, ņemot 
vērā vajadzību nodrošināt īstu konkurenci.

Or. en

Grozījums Nr. 170
Jens Rohde

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.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Jens Rohde

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.

Or. en
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Pamatojums

Publiskā iepirkuma pase var būt nozīmīgs instruments administratīvo izdevumu 
samazināšanā, taču tā 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. 172
Henri Weber

Direktīvas priekšlikums
61. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kvalitātes nodrošināšanas standarti un 
vides vadības standarti

Kvalitātes nodrošināšanas standarti un 
vides un sociālās vadības standarti

Or. fr

Grozījums Nr. 173
Henri Weber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Līgumslēdzējas iestādes var pieprasīt 
uzrādīt neatkarīgo iestāžu izsniegtos 
sertifikātus, kas apliecina, ka ekonomikas 
dalībnieks un tā iespējamie 
apakšuzņēmēji ievēro veselības un 
drošības, sociālo tiesību un darba tiesību 
jomās spēkā esošos noteikumus un 
standartus, kas noteikti valstu un 
Savienības tiesību aktos, kā arī 
koplīgumos, kuri piemērojami vietai, kur
veicami būvdarbi, pakalpojums vai 
piegāde.

Or. fr



AM\904833LV.doc 99/135 PE491.205v01-00

LV

Grozījums Nr. 174
Henri Weber

Direktīvas priekšlikums
61. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar 88. pantu dalībvalstis citām 
dalībvalstīm pēc pieprasījuma nodrošina 
visu informāciju, kas saistīta ar 
dokumentiem, kuri iesniegti, lai pierādītu 
atbilstību šā panta 1. un 2. punktā 
minētajiem kvalitātes un vides standartiem.

3. Saskaņā ar 88. pantu dalībvalstis citām 
dalībvalstīm pēc pieprasījuma nodrošina 
visu informāciju, kas saistīta ar 
dokumentiem, kuri iesniegti, lai pierādītu 
atbilstību šā panta 1. un 2. punktā 
minētajiem kvalitātes, vides un sociālajiem
standartiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 175
Werner Langen

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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Or. de

Grozījums Nr. 176
Alejo Vidal-Quadras

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

Or. en

Grozījums Nr. 177
Werner Langen

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

Or. de
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Grozījums Nr. 178
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
63. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis pants ir svītrots.

Or. en

Pamatojums

Nesamērīgs un nevajadzīgs šķērslis; pirmkārt, ekonomikas dalībniekam jābūt juridiski 
reģistrētam kādā dalībvalstī atbilstoši prasībām attiecīgajā nozarē/profesijā. Turklāt, ieviešot
publiskā iepirkuma pasi, vairs nav nepieciešams ieviest papildu sarakstus, kas izstrādāti 
dažādās dalībvalstīs, radot ierobežotas konkurences un jaunu šķēršļu radīšanas riskus 
vienotajā tirgū.

Grozījums Nr. 179
Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Slēgtās procedūrās, konkursa procedūrās 
ar sarunām, konkursa dialoga procedūrās 
un inovācijas partnerībās līgumslēdzējas 
iestādes var ierobežot to atlases kritērijiem 
atbilstīgo kandidātu skaitu, kurus tās 
uzaicinās iesniegt piedāvājumu vai 
piedalīties dialogā, ja vien ir pieejams 
pietiekams kvalificētu kandidātu skaits.

Konkursa dialoga procedūrās un inovācijas 
partnerībās līgumslēdzējas iestādes var 
ierobežot to atlases kritērijiem atbilstīgo 
kandidātu skaitu, kurus tās uzaicinās 
iesniegt piedāvājumu vai piedalīties 
dialogā, ja vien ir pieejams pietiekams 
kvalificētu kandidātu skaits.

Or. en

Pamatojums

Saskaņotības nolūkos ar konkursa procedūras ar sarunām apvienošanu ar konkursa dialogu.

Grozījums Nr. 180
Jens Rohde
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Direktīvas priekšlikums
64. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Slēgtā procedūrā minimālais kandidātu 
skaits ir pieci kandidāti. Konkursa 
procedūrā ar sarunām, konkursa dialoga 
procedūrā un inovācijas partnerībā 
minimālais kandidātu skaits ir trīs 
kandidāti. Uzaicināto kandidātu skaitam 
katrā ziņā ir jābūt pietiekamam, lai 
nodrošinātu īstu konkurenci.

Konkursa dialoga procedūrā minimālais 
kandidātu skaits ir seši kandidāti, un 
inovācijas partnerībā minimālais kandidātu 
skaits ir trīs kandidāti. Uzaicināto 
kandidātu skaitam katrā ziņā ir jābūt 
pietiekamam, lai nodrošinātu īstu 
konkurenci.

Or. en

Pamatojums

Saskaņotības nolūkos ar konkursa procedūras ar sarunām apvienošanu ar konkursa dialogu. 
Turklāt minimālajam kandidātu skaitam konkursa dialogā jābūt augstākam par 3, jo 
procedūras mērķis ir radīt elastību, nevis ierobežot konkurenci. Attiecībā uz inovācijas 
partnerību 3 šķiet pieņemamāks skaits, jo izpētē un inovācijā vērienīgi līgumi sašaurina 
tirgus iespējas.

Grozījums Nr. 181
Satu Hassi
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) saimnieciski visizdevīgākais
piedāvājums;

a) piedāvājums, kas sniedz labāko vērtību 
attiecībā pret maksājamo summu;

Or. en

Grozījums Nr. 182
Henri Weber

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) viszemākās izmaksas. svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 183
Satu Hassi
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) viszemākās izmaksas. b) viszemākās aprites cikla izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 184
Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) viszemākās izmaksas. b) viszemākā cena.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais formulējums direktīvas 53. pantā, kurā minēta „cena”, nevis „izmaksas” ir 
jāsaglabā. Tas palielinās tiesisko skaidrību starp abām iespējām –– vai nu „saimnieciski 
izdevīgākais piedāvājums” vai „viszemākā cena”. Iepriekšējo kritēriju līdzīgi var piemērot 
arī, kad līguma priekšmets ir sarežģītāks un kopējo cenu veido plašāks izmaksu loks. 
„Viszemākā cena” ir jāsaglabā kā līgumslēdzēja pušu iespēja standarta preču un 
pakalpojumu iegādē.
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Grozījums Nr. 185
Satu Hassi
Verts/ALE grupas vārdā

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 186
Jens Rohde

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

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais formulējums direktīvas 53. pantā, kurā minēta „cena”, nevis „izmaksas” ir 
jāsaglabā. Tas palielinās tiesisko skaidrību starp abām iespējām –– vai nu „saimnieciski 
izdevīgākais piedāvājums” vai „viszemākā cena”; aprites cikla izmaksas jāiekļauj 
saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma veidošanā.
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Grozījums Nr. 187
András Gyürk

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.

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

Or. en

Grozījums Nr. 188
Satu Hassi
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Piedāvājums, kas sniedz labāko vērtību 
attiecībā pret maksājamo summu, kā 
minēts 1. punkta a) apakšpunktā, no 
līgumslēdzējas iestādes perspektīvas tiek 
noteikts, pamatojoties uz kritērijiem, kas 
saistīti ar attiecīgā publiskā līguma 
priekšmetu. Minētie kritēriji papildus
aprites cikla izmaksām, kā minēts 
1. punkta b) apakšpunktā, ietver citus 
kritērijus, kas saistīti ar attiecīgā publiskā 
līguma priekšmetu, kā:

Or. en

Pamatojums

Pielāgots 66. panta 1. punkta 1. daļas a) un b) apakšpunktu izmaiņām.
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Grozījums Nr. 189
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 190
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 191
Vicky Ford, András Gyürk

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, 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;

Or. en

Grozījums Nr. 192
Satu Hassi
Verts/ALE grupas vārdā

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;

Or. en

Grozījums Nr. 193
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – a apakšpunkts



PE491.205v01-00 108/135 AM\904833LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā redakcija direktīvas 53. pantā, kurā minēta „cena”, nevis „izmaksas” ir 
jāsaglabā. Tas palielinās tiesisko skaidrību starp abām iespējām –– vai nu „saimnieciski 
izdevīgākais piedāvājums” vai „viszemākā cena”; aprites cikla izmaksas jāiekļauj 
saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma veidošanā.

Grozījums Nr. 194
Henri Weber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) sociāli ilgtspējīgas ražošanas process;

Or. fr

Grozījums Nr. 195
Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pakalpojumu līgumiem un līgumiem, 
kas saistīti ar būvdarbu projektēšanu, var 
ņemt vērā tā personāla organizāciju, 
kvalifikāciju un pieredzi, kurš norīkots 
attiecīgā līguma izpildei, paredzot, ka pēc 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 

svītrots
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šādu personālu drīkst aizstāt tikai ar 
līgumslēdzējas iestādes piekrišanu, kam 
jāpārliecinās, ka aizstājēji nodrošina 
līdzvērtīgu organizāciju un kvalitāti;

Or. en

Pamatojums

Noteikums ir pretrunā uzņēmumu vadības īpašajām tiesībām.

Grozījums Nr. 196
Satu Hassi
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) līguma ietekme uz ilgtspējīgu attīstību, 
tostarp jebkurā aprites cikla posmā. Šāda 
ietekme nav jāizsaka naudas līdzekļos ar 
nosacījumu, ka izmantotie kritēriji ir 
saskaņā ar 4. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 197
Gaston Franco

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 
izcelsme, ievērojot līguma principus;

Or. fr
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Grozījums Nr. 198
Satu Hassi
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Dalībvalstis var noteikt, ka konkrēta 
veida līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
pamatā ir piedāvājums, kas piedāvā labāko 
vērtību par maksājamo summu, kā minēts 
1. punkta a) apakšpunktā un 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 199
Satu Hassi
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritēriji nenodrošina līgumslēdzējai 
iestādei neierobežotu izvēles brīvību. 
Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritēriji, ko izmanto, lai noteiktu 
piedāvājumu, kurā piedāvāta labākā 
vērtība par maksājamo summu, ir šādi:

a) tie ir saistīti ar priekšmetu;
b) nodrošina efektīvas konkurences 
iespēju, un
c) tos papildina ar prasībām, kas ļauj 
efektīvi pārbaudīt pretendentu sniegto 
informāciju.

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

Or. en

Grozījums Nr. 200
Gaston Franco

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 resursu pieejamība, un 
aprites cikla beigām, piemēram, 
savākšanas un otrreizējas pārstrādes 
izmaksas, un

Or. fr

Grozījums Nr. 201
Eija-Riitta Korhola

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 un apkopes 
izmaksas, un aprites cikla beigām, 
piemēram, savākšanas un otrreizējas 
pārstrādes izmaksas;

Or. en
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Grozījums Nr. 202
Jens Rohde

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ārējās vides izmaksas, kas tieši saistītas 
ar aprites ciklu — ar nosacījumu, ka tās 
var aprēķināt naudas izteiksmē un 
pārbaudīt, — un kas var ietvert 
siltumnīcefekta gāzu un citu piesārņotāju 
emisijas izmaksas un citas klimata 
pārmaiņu mazināšanas izmaksas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ārējās vides izmaksas noteikt ir sarežģīti, vienlaikus aprites cikla izmaksām nevajadzētu radīt 
jaunus šķēršļus brīvai preču un pakalpojumu apritei vienotajā tirgū.

Grozījums Nr. 203
Eija-Riitta Korhola

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ārējās vides izmaksas, kas tieši saistītas 
ar aprites ciklu — ar nosacījumu, ka tās 
var aprēķināt naudas izteiksmē un 
pārbaudīt, — un kas var ietvert 
siltumnīcefekta gāzu un citu piesārņotāju 
emisijas izmaksas un citas klimata 
pārmaiņu mazināšanas izmaksas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Vides jautājumu risināšana ir nozīmīgs mērķis, un iestādēm ir jāpalīdz to ņemt vērā. Tomēr 
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vienlaikus ir jāpārliecinās par to, ka neviena iestāde šos pasākumus neizmantos nepienācīgā 
veidā, lai diskriminētu vai dotu priekšroku jebkādai juridiskai personai. Publiskā iepirkuma 
noteikumiem vienmēr jābūt cieši saistītiem ar līguma priekšmetu. Tāpēc ārējās vides izmaksas 
nevar izmantot kā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriju. Tādējādi vides jautājumus 
var izmantot kā atlases kritērijus. Šāds priekšlikums arī padarītu sarežģītākus publiskā 
iepirkuma tiesību aktus un apgrūtinātu MVU iespējas piekļūt publiskā iepirkuma tirgiem.

Grozījums Nr. 204
Hermann Winkler

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Līgumslēdzējām iestādēm pirms kāda 
piedāvājuma noraidīšanas jāpieprasa 
attiecīgajiem ekonomikas dalībniekiem 
rakstisks paskaidrojums par piedāvājuma 
atsevišķajiem elementiem, ja kāda 
noteikta līguma gadījumā piedāvājumi 
rada iespaidu par neparasti vājiem 
rezultātiem attiecībā uz izpildi.

Or. de

Grozījums Nr. 205
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 206
Hermann Winkler
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Direktīvas priekšlikums
69. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 207
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ir iesniegti vismaz pieci piedāvājumi. svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 208
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ir iesniegti vismaz pieci piedāvājumi. svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 209
Henri Weber

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

Or. fr

Grozījums Nr. 210
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) citi aspekti, ar kuriem pietiekami 
paskaidro piedāvājuma neparasti zemās 
izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 211
Hermann Winkler

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 212
Hermann Winkler

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes noraida 
piedāvājumu, ja tās ir konstatējušas, ka 
piedāvājums ir nepamatoti lēts, jo 
neatbilst Savienības tiesību aktos 
noteiktajām saistībām sociālo un darba 
tiesību jomā vai vides jomā, vai 
starptautisko sociālo un vides tiesību 
noteikumiem, kā uzskaitīts XI pielikumā.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 213
Jens Rohde

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 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.

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 214
Hermann Winkler

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 215
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
70. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes var paredzēt 
īpašus nosacījumus attiecībā uz līguma 
izpildi ar noteikumu, ka tie ir norādīti 
iepirkuma izsludināšanas paziņojumā vai 
specifikācijās. Minētie nosacījumi var jo 
īpaši attiekties uz sociālajiem un vides 
apsvērumiem. Tie var arī ietvert prasību, 
ka ekonomikas dalībnieki paredz 
kompensāciju par cenas svārstību izraisīto 
cenas pieauguma risku (riska 
ierobežošana), kas var ievērojami ietekmēt 
līguma izpildi.

Līgumslēdzējas iestādes var paredzēt 
īpašus nosacījumus attiecībā uz līguma 
izpildi ar noteikumu, ka tie ir norādīti 
iepirkuma izsludināšanas paziņojumā vai 
specifikācijās un tieši attiecas uz līguma 
būvdarbiem, precēm vai pakalpojumiem. 
Minētie nosacījumi var jo īpaši attiekties 
uz sociālajiem un vides apsvērumiem. Tie 
var arī ietvert prasību, ka ekonomikas 
dalībnieki paredz kompensāciju par cenas 
svārstību izraisīto cenas pieauguma risku 
(riska ierobežošana), kas var ievērojami 
ietekmēt līguma izpildi.

Or. en
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Pamatojums

Precizējums par to, ka īpaši nosacījumi ir atļaujami tikai tad, ja tie tieši attiecas uz līguma 
būvdarbiem, precēm vai pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 216
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
71. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

71. pants svītrots
Apakšuzņēmēji
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.
2. Dalībvalstis var paredzēt, ka pēc 
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.
3. Šā panta 1.–2. punkts neskar galvenā 
ekonomikas dalībnieka atbildības jomu.

Or. en
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Pamatojums

Pretendents, kurš iegūst līguma slēgšanas tiesības, uzņemas atbildību, un lemšana par to, kā 
piegādāt līguma priekšmetu, ir ekonomikas dalībnieka īpašās tiesības.

Grozījums Nr. 217
Hermann Winkler

Direktīvas priekšlikums
71. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

71. pants svītrots
Apakšuzņēmēji
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.
2. Dalībvalstis var paredzēt, ka pēc 
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.
3. Šā panta 1.–2. punkts neskar galvenā 
ekonomikas dalībnieka atbildības jomu.

Or. de
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Grozījums Nr. 218
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
71. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

71. pants svītrots
Apakšuzņēmēji
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.
2. Dalībvalstis var paredzēt, ka pēc 
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.
3. Šā panta 1.–2. punkts neskar galvenā 
ekonomikas dalībnieka atbildības jomu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā galvenais līguma darbuzņēmējs vienmēr ir atbildīgs par visu savu saistību izpildi 
attiecībā pret līgumslēdzēju iestādi, līgumslēdzējai iestādei nav nekāda pamata pieprasīt 
pretendentam norādīt līguma daļu, kuras izpildi tas varētu nodot apakšuzņēmējiem. 
Priekšlikumu nav iespējams piemērot praksē. Līgumslēdzēja iestāde nevar noteikt 
apakšuzņēmēju veikto attiecīgo pakalpojumu, piegāžu vai būvdarbu cenu, jo tas ir galvenā 
darbuzņēmēja komercnoslēpums. Šāds priekšlikums apgrūtina apakšuzņēmēju izmantošanu, 
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un, tā kā apakšuzņēmēji parasti ir MVU, vēl vairāk ierobežo MVU iespējas piekļūt 
publiskajam iepirkumam.

Grozījums Nr. 219
Henri Weber

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.

Or. fr

Grozījums Nr. 220
Henri Weber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis ierobežo pretendenta 
iespēju nodot daļu veicamo būvdarbu, 
pakalpojumu vai piegāžu izpildi 
apakšuzņēmējiem līdz trīs secīgiem 
apakšuzņēmēju līmeņiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 221
Werner Langen
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Direktīvas priekšlikums
71. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var paredzēt, ka pēc 
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.

2. Dalībvalstis var paredzēt, ka 
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
c) līgumslēdzēja iestāde galvenajam 
darbuzņēmējam saprātīgā termiņā ir 
ziņojusi par a) un b) apakšpunktā 
minētajiem apstākļiem, nesaņemot 
nekādu atbildi.

Or. de

Grozījums Nr. 222
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) grozījums izmaina līguma saimniecisko 
līdzsvaru par labu darbuzņēmējam;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 223
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
73. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Eiropas Savienības Tiesa saskaņā ar 
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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 224
Hermann Winkler

Direktīvas priekšlikums
74. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

74. pants svītrots
Sociālo un citu īpašu pakalpojumu 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana
Šīs direktīvas XVI pielikumā uzskaitītos 
sociālo un citu īpašu pakalpojumu 
līgumus piešķir saskaņā ar šo nodaļu, ja 
līgumu vērtība atbilst 4. panta 
d) apakšpunktā norādītajai robežvērtībai.

Or. de

Pamatojums

Pašreizējā pakalpojumu atšķirība starp A un B pakalpojumiem ar attiecīgajām sekām ir 
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jāsaglabā.

Grozījums Nr. 225
Hermann Winkler

Direktīvas priekšlikums
75. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

75. pants svītrots
Paziņojumu publicēšana
1. Līgumslēdzējas iestādes, kas plāno 
piešķirt tiesības slēgt publisku līgumu par 
74. pantā minētajiem pakalpojumiem, 
savu nodomu dara zināmu, publicējot 
paziņojumu par līgumu.
2. Līgumslēdzējas iestādes, kas 
piešķīrušas tiesības slēgt līgumu par 
74. pantā minētajiem pakalpojumiem, 
iepirkuma procedūras rezultātus dara 
zināmus, publicējot paziņojumu par 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
3.
Paziņojumi, kas minēti 1. un 2. punktā, 
ietver VI pielikuma H un I daļā minēto 
informāciju atbilstīgi standarta 
veidlapām.
Standarta veidlapas sagatavo Komisija. 
Attiecīgos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 91. pantā minēto 
konsultēšanās procedūru.
4. Šā panta 1. un 2. punktā minētos 
paziņojumus publicē saskaņā ar 
49. pantu.

Or. de

Pamatojums

Pašreizējais atšķirīgais A un B pakalpojumu juridiskais statuss ir jāsaglabā. Tāpēc 75. pants 
attiecīgi ir jāsvītro.
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Grozījums Nr. 226
Satu Hassi
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
76.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

76.a pants
Zaļais publiskais iepirkums

1. Lai veicinātu energoefektīvāko biroja 
aprīkojuma preču lietošanu, Komisija un 
citas Kopienas institūcijas, kā arī citas 
valsts iestādes valstu līmenī, neskarot 
Kopienas un valstu tiesību aktus un 
ekonomikas kritērijus un iegādājoties 
biroja aprīkojuma preces, izmanto 
energoefektivitātes prasības, kas nav 
zemākas par Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 15. janvāra Regulā 
(EK) Nr. 106.2008 noteiktajām „Energy 
Star” kopējām specifikācijām.
2. Līgumslēdzējas iestādes, kas slēdz šajā 
direktīvā noteiktos iepirkuma līgumus, 
iepērk tikai preces, kas klasificētas 
atbilstoši augstākajiem darbības līmeņiem 
saskaņā ar īpašiem Enerģijas marķējuma 
direktīvas (Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2010. gada 19. maija Direktīva 
Nr. 2010/30/ES) īstenošanas pasākumiem.
3. Ja līgumslēdzējas iestādes izvēlas 
zemāka darbības līmeņa preces, nekā 
noteikts šā panta a) un b) apakšpunktā, 
šis lēmums ir atsevišķi jāpamato attiecībā 
uz visām līguma aprites cikla izmaksām.
4. Kad valsts iestādes iegādājas preces, 
sistēmas, pakalpojumus un ēkas, 
dalībvalstis nodrošina, ka tās iegādājas 
preces, sistēmas, pakalpojumus un ēkas ar 
augstiem energoefektivitātes rādītājiem, 
pamatojoties uz visa aprites cikla analīzi, 
kā minēts 67. pantā. Neskarot 
energoefektivitātes direktīvas 5. pantu, 
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iegādājoties vai nomājot preču, sistēmu, 
pakalpojumu vai ēku komplektu vai 
grupu, kopējā energoefektivitāte ir 
nozīmīgāka par atsevišķu pirkumu 
energoefektivitāti, ņemot vērā tehnisko 
piemērotību un plānoto lietojumu.

Or. en

Pamatojums

Šajā direktīvā noteiktajiem publiskajiem iepirkumiem nepārprotami jābūt saskaņā ar ES 
klimata un energoefektivitātes mērķiem un ES tiesību aktiem attiecībā uz enerģijas marķēšanu 
un „Energy Star”. Šajā direktīvā mēs ierosinām atsevišķu juridisko pamatu 
energoefektivitātei, jo tas nodrošinātu vienkāršāku un stingrāku pieeju par atsaukšanos uz EP 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas pilnvarām/direktīvu pēc pārrunām.

Grozījums Nr. 227
Kent Johansson

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 līdztiesība.

Or. en

Grozījums Nr. 228
Hermann Winkler

Direktīvas priekšlikums
83. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Padomes Direktīvu Saskaņā ar Padomes Direktīvu 
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89/665/EEK dalībvalstis nodrošina šīs 
direktīvas pareizu piemērošanu ar 
efektīviem, pieejamiem un pārredzamiem 
mehānismiem, kuri papildina sistēmu, kas 
ir ieviesta līgumslēdzēju iestāžu pieņemto 
lēmumu pārbaudei.

89/665/EEK dalībvalstis nodrošina šīs 
direktīvas pareizu piemērošanu atbilstoši 
sistēmai, kas ir ieviesta līgumslēdzēju 
iestāžu pieņemto lēmumu pārbaudei.

Or. de

Grozījums Nr. 229
Hermann Winkler

Direktīvas priekšlikums
84. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis pants ir svītrots.

Or. de

Grozījums Nr. 230
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
84. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis pants ir svītrots.

Or. de

Grozījums Nr. 231
Kent Johansson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

kas ir atbildīgas par īstenošanas darbību 
pārraudzību un koordināciju (turpmāk —
pārraudzības struktūra). Dalībvalstis 

paziņo Komisijai par norīkotajām 
struktūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 232
Werner Langen

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 
noteikto slieksni, jo īpaši attiecībā uz 
pakalpojumiem, kuri iepriekš nav bijuši 
prioritāri.

Or. de

Grozījums Nr. 233
Hermann Winkler

Direktīvas priekšlikums
85. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis pants ir svītrots.

Or. de

Grozījums Nr. 234
Kent Johansson
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Direktīvas priekšlikums
85. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes dokumentē visu 
iepirkuma procedūru norisi neatkarīgi no 
tā, vai tās ir vai nav īstenotas elektroniski. 
Šajā nolūkā tās dokumentē visus iepirkuma 
procedūras posmus, tostarp visu saziņu ar 
ekonomikas dalībniekiem un iekšējās 
apspriedes, iepirkuma procedūras 
sagatavošanu, dialogu un sarunas, ja tādas 
notikušas, atlasi un līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanu.

Līgumslēdzējas iestādes dokumentē visu 
iepirkuma procedūru norisi neatkarīgi no 
tā, vai tās ir vai nav īstenotas elektroniski. 
Šajā nolūkā tās dokumentē visus iepirkuma 
procedūras posmus, tostarp visu saziņu ar 
ekonomikas dalībniekiem un iekšējās 
apspriedes, iepirkuma procedūras 
sagatavošanu, dialogu un sarunas, ja tādas 
notikušas, atlasi un līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanu. Ziņojums ir 
jāpublisko.

Or. en

Grozījums Nr. 235
Kent Johansson

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.

Or. en

Grozījums Nr. 236
Kent Johansson
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Direktīvas priekšlikums
91. pants – 1. punkts

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.

Or. en

Grozījums Nr. 237
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
94. pants – 1. daļa

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.

Or. de

Grozījums Nr. 238
Werner Langen

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 

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 
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lietotāju ērtībām (ietverot personu ar 
invaliditāti piekļuvi) un atbilstības 
novērtējumu, darbības rezultātus, preces 
lietošanu, drošumu vai izmērus, ieskaitot 
prasības attiecībā uz nosaukumu, ar kādu 
konkrēto preci pārdod, terminoloģiju, 
simboliem, testēšanas un pārbaudes 
metodēm, iepakojumu, apzīmējumiem un 
marķēšanu, norādījumiem lietotājam, 
ražošanas procesiem un metodēm jebkurā 
preces vai pakalpojuma aprites cikla 
posmā un atbilstības novērtēšanas 
procedūrām;

lietotāju ērtībām (ietverot personu ar 
invaliditāti piekļuvi) un atbilstības 
novērtējumu, darbības rezultātus, preces 
lietošanu, drošumu vai izmērus, ieskaitot 
prasības attiecībā uz nosaukumu, ar kādu 
konkrēto preci pārdod, terminoloģiju, 
simboliem, testēšanas un pārbaudes 
metodēm, iepakojumu, apzīmējumiem un 
marķēšanu, norādījumiem lietotājam un 
atbilstības novērtēšanas procedūrām;

Or. de

Grozījums Nr. 239
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
XIII pielikums – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ekonomikas dalībnieka identifikācijas 
dati;

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 240
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
XIII pielikums – aa punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 241
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
XIII pielikums – ca punkts (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.;

Or. en

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. 242
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
XIII pielikums – da punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) galvenie ekonomikas dalībnieka 
ekonomiskie rādītāji pēdējos trīs finanšu 
gados: 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;

Or. en

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. 243
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
XIII pielikums – db punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) galvenie ekonomikas dalībnieka 
organizatoriskie rādītāji: vidējais 
darbinieku skaits pēdējos trīs 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;

Or. en

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.
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Grozījums Nr. 244
Jens Rohde

Direktīvas priekšlikums
XIII pielikums – f punkts

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 divpadsmit mēnešiem.

Or. en

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. 245
Jens Rohde

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)

Or. en

Grozījums Nr. 246
Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts
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Grozījums

no 74110000-3 līdz 74114000-1 Juridiskie pakalpojumi

Citi pakalpojumi

Or. en


