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ĪSS PAMATOJUMS

Publiskie līgumi jāizmanto, lai palīdzētu izveidot vienotu tirgu un atjaunot ekonomisko 
izaugsmi dalībvalstīs. Eiropā publiskā iepirkuma veicēji precēm, darbiem un pakalpojumiem 
iztērē aptuveni 18 % no ES IKP.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka direktīvu par publisko iepirkumu īstenošanai jāatbilst 
šādiem principiem:
– vienkāršot procedūras visu ekonomikas dalībnieku labā;
– veicināt MVU dalību;
– garantēt labākos iespējamos rezultātus attiecībā uz kvalitāti un cenu;
– efektīvi un pārredzami izmantot valsts līdzekļus.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka pieeja Komisijas priekšlikumā šķiet pareiza galvenokārt 
attiecībā uz šādiem elementiem:
– Procedūru modernizācija — līgumslēdzējas iestādes varēs izlemt, kādā kārtībā pārbaudīt 
kritērijus (novērtēt piešķiršanas kritērijus pirms izvēles kritērijiem, ja tā ir praktiskāk), un 
ņemt vērā piešķiršanas, organizācijas un līguma īstenošanā iesaistīto darbinieku kvalitātes 
kritērijus.
– Līgumslēdzējām iestādēm būs tiesības nepiesaistīt ekonomikas dalībniekus, kas būtiski vai 
pastāvīgi nav pildījuši iepriekšējo līgumu prasības.
-–Līgumslēdzējas iestādes varēs akceptēt kandidātus vai piedāvātājus neatkarīgi no 
nepiesaistīšanas noteikuma pastāvēšanas, ja ir veikti pasākumi, lai mazinātu nelikumīgas 
rīcības sekas un efektīvi novērstu turpmāku nepareizu rīcību.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka Komisijas iesniegtajā tiesību akta priekšlikumā jāievieš 
daži grozījumi ar juridisku spēku, lai nostiprinātu un atjauninātu esošo regulējumu publisko 
iepirkumu jomā Eiropā.

Šajā atzinumā uzsvērtas juridiska rakstura kritiskas piezīmes priekšlikuma tekstā ar mērķi 
uzlabot juridisko ticamību.

Atzinuma sagatavotājs norāda uz šādām kritiskām piezīmēm:

– Sarunu procedūrai bez iepriekšējas publicēšanas jābūt izņēmumam direktīvā noteikto 
procedūru plašajā apjomā, un tāpēc uzskata, ka jāparedz maksimālās summas, kuras nevar 
pārsniegt (EUR 500 000 būvdarbiem un EUR 100 000 pakalpojumiem).

– Variantu izmantošana. Lai novērstu nepareizu šāda instrumenta izmantošanu, uzskata, ka 
jānosaka tā maksimālā atļautā summa šādam variantam pašam par sevi, kas jāiekļauj 
iepirkuma dokumentos minētajās minimālajās prasībās.

– Iespēja sadalīt līgumu daļās saskaņā ar direktīvā noteiktajiem vienkāršošanas un 
efektivitātes mērķiem. Tā kā tas var reāli atvieglot valsts pārvaldes darbības un vienlaicīgi 
veicināt mazo un vidēju uzņēmumu dalību iepirkumos, jāparedz ex ante novērtējums par 
nepieciešamību izmantot vai neizmantot šādu iespēju.

– Tāpat tiek uzskatīts, ka jāierobežo iestādes priekšrocības tikai materiāla rakstura iegādei 
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(ekonomiski finansiālas prasības). Lai nodrošinātu lielāku juridisko un ekonomisko 
noteiktību, jāstiprina solidārā atbildība starp tiem ekonomikas dalībniekiem, kas nosaka 
prasības citiem ekonomikas dalībniekiem, un šiem citiem ekonomikas dalībniekiem. Tādējādi 
varētu novērst nenoteiktību par darba veikšanu, kas raksturīga šai koncepcijai. Tā kā šie darbi 
ir publiski, jāveic maksimāla uzraudzība attiecībā uz valsts līdzekļu efektīvu izmantošanu.

ES Tiesa 2004. gada 7. oktobra spriedumā Nr. 76 ir noteikusi, ka abstrakta un vispārīga 
vienīgā kritērija piemērošana ir ne tikai pretrunā ar Kopienas tiesībām, bet arī liedz 
līgumslēdzējām iestādēm iespēju ņemt vērā katra līguma īpašības un izvēlēties katram no tiem 
piemērotāko kritēriju, lai garantētu brīvu konkurenci un nodrošinātu labākā piedāvājuma 
izvēli. Tāpēc jācer, ka līgumslēdzējas iestādes izmanto pieeju, kas balstīta uz izmaksām un 
efektivitāti.

– Ja līguma īstenošana paredz iesaistīt apakšuzņēmēju, jāiekļauj tieša maksājuma pienākums 
līgumslēdzējai iestādei pret šo apakšuzņēmēju. Tādējādi tiktu novērsts sniegto pakalpojumu 
neapmaksāšanas risks, īpaši nodrošinot MVU lielāku ekonomisko noteuiktību.  

– Grozījumi spēkā esošajos līgumos, ja tie ir būtiski, prasa ieviest jaunu līguma procedūru.
Robežvērtība 5 % apmērā no sākotnējās līguma summas var nebūt atbilstoša, lai novērtētu 
būtiskus grozījumus līgumā. Komisija savā priekšlikumā norāda, ka grozījumi ir būtiski, ja tie 
pārsniedz sākotnējo līguma summu par 5 % un atceļ šo noteikumu, ja iespējamais summas 
paaugstinājums nepārsniedz 50 % no sākotnējās līguma vērtības. Tiek uzskatīts, ka būtu 
atbilstoši robežvērtību paaugstināt līdz 10 % no sākotnējās līguma summas.  

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

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
un augstāka līmeņa nodarbinātības 
veicināšanas prasības, atbilstošs sociālais 
nodrošinājums, cīņa pret sociālo 
atstumtību un augstāks izglītības, 
apmācību un cilvēku veselības 
aizsardzības līmenis, lai veicinātu 
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iegūt vislabāko rezultātu par samaksāto 
cenu.

ilgtspējīgu sociālo un vides attīstību. Tādēļ 
šajā direktīvā precizē to, kādā veidā 
līgumslēdzējas iestādes var izmantot savu
diskrecionāro varu publisko iepirkumu 
noteikšanā un piešķiršanā, lai dotu
ieguldījumu vides aizsardzībā, sociālajā 
labklājībā un ilgtspējīgas attīstības 
veicināšanā, vienlaikus nodrošinot tām
iespēju ar līgumiem iegūt vislabāko 
rezultātu par samaksāto cenu.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Rezultāti, kas gūti Novērtējumā par 
ES publiskā iepirkuma tiesību aktu ietekmi
un efektivitāti, parādīja, ka būtu jāpārskata 
konkrētu pakalpojumu izslēgšana no 
direktīvas pilnīgas piemērošanas. Tāpēc šīs 
direktīvas pilnīga piemērošana ir 
paplašināta, ietverot vairākus 
pakalpojumus (piemēram, viesnīcu un 
juridiskos pakalpojumus, kuru jomā 
konstatēja īpaši augstu pārrobežu 
tirdzniecības īpatsvaru).

(10) Rezultāti, kas gūti Novērtējumā par 
ES publiskā iepirkuma tiesību aktu ietekmi 
un efektivitāti, parādīja, ka būtu jāpārskata 
konkrētu pakalpojumu izslēgšana no 
direktīvas pilnīgas piemērošanas. Tāpēc šīs 
direktīvas pilnīga piemērošana ir 
paplašināta, ietverot vairākus 
pakalpojumus (piemēram, viesnīcu 
pakalpojumus, kuru jomā konstatēja īpaši 
augstu pārrobežu tirdzniecības īpatsvaru).

Pamatojums

Juridiskie pakalpojumi, kas ir tikai uzticības rakstura un saistīti ar dalībvalstu tradīcijām, 
jāizslēdz no direktīvas priekšlikuma, jo tiem nepieciešams elementu novērtējums, kas attiecas 
uz iepircēja īpašām vajadzībām.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Pastāv būtiska tiesiskā nenoteiktība 
attiecībā uz to, cik lielā mērā publiskā 
iepirkuma noteikumiem būtu jāattiecas uz 

(14) Pastāv būtiska tiesiskā nenoteiktība 
attiecībā uz to, cik lielā mērā publiskā 
iepirkuma noteikumiem būtu jāattiecas uz 
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sadarbību starp publiskā sektora iestādēm. 
Dalībvalstis un pat līgumslēdzējas iestādes 
atšķirīgi interpretē attiecīgo Eiropas 
Savienības Tiesas judikatūru. Tāpēc 
jāprecizē, kuros gadījumos starp 
līgumslēdzējām iestādēm noslēgtajiem 
līgumiem nepiemēro publiskā iepirkuma 
noteikumus. Šāda precizējuma pamatā būtu 
jābūt principiem, kas noteikti attiecīgajā 
Tiesas judikatūrā. Tas, ka abas vienošanās 
puses pašas ir līgumslēdzējas iestādes, pats 
par sevi neizslēdz iepirkuma noteikumu 
piemērošanu. Tomēr publiskā iepirkuma 
noteikumu piemērošana nedrīkstētu kavēt 
publiskā sektora iestāžu rīcības brīvību 
izlemt, kā organizēt savu sabiedrisko 
pakalpojumu uzdevumu īstenošanu. Tāpēc 
līgumi, kuru slēgšanas tiesības piešķir 
kontrolētām struktūrām, vai sadarbība 
līgumslēdzēju iestāžu sabiedrisko 
pakalpojumu uzdevumu kopīgai 
īstenošanai, būtu jāatbrīvo no noteikumu 
piemērošanas, ja ir izpildīti šajā direktīvā 
izklāstītie nosacījumi. Šai direktīvai būtu 
jātiecas nodrošināt, ka neviena atbrīvota 
publiskā sektora iestāžu savstarpējā 
sadarbība nerada konkurences 
izkropļojumus attiecībā pret privātiem 
ekonomikas dalībniekiem. Tāpat 
līgumslēdzējas iestādes piedalīšanās 
procedūrā par publiska līguma slēgšanas 
tiesību iegūšanu pretendenta statusā 
nedrīkstētu radīt nekādus konkurences 
izkropļojumus.

sadarbību starp publiskā sektora iestādēm. 
Dalībvalstis un pat līgumslēdzējas iestādes 
atšķirīgi interpretē attiecīgo Eiropas 
Savienības Tiesas judikatūru. Tāpēc 
jāprecizē, kuros gadījumos starp 
līgumslēdzējām iestādēm noslēgtajiem 
līgumiem nepiemēro publiskā iepirkuma 
noteikumus. Šāds precizējums būtu 
jāpamato ar principiem, kas noteikti 
attiecīgajā Tiesas judikatūrā. Tas, ka abas 
vienošanās puses pašas ir līgumslēdzējas 
iestādes, pats par sevi neizslēdz iepirkuma 
noteikumu piemērošanu. Tomēr publiskā 
iepirkuma noteikumu piemērošana 
nedrīkstētu kavēt publiskā sektora iestāžu 
rīcības brīvību izlemt, kā organizēt savu 
sabiedrisko pakalpojumu uzdevumu 
īstenošanu. Tāpēc līgumi, kuru slēgšanas 
tiesības piešķir kontrolētiem subjektiem, 
vai sadarbība iesaistīto līgumslēdzēju 
iestāžu sabiedrisko pakalpojumu uzdevumu 
kopīgai īstenošanai būtu jāatbrīvo no 
minēto noteikumu piemērošanas, ja ir 
izpildīti šajā direktīvā izklāstītie 
nosacījumi. No šiem noteikumiem būtu 
jāizslēdz sabiedriskās radioapraides 
organizāciju sadarbība, kā arī 
sabiedriskās radioapraides organizāciju 
un to filiāļu sadarbība, jo, lai novērstu 
konkurences kropļojumus, šīm 
organizācijām piemēro īpašus Eiropas 
konkurences noteikumus. Ar šo direktīvu 
būtu jātiecas nodrošināt, ka neviena 
atbrīvota publiskā sektora iestāžu 
savstarpējā sadarbība nerada konkurences 
izkropļojumus attiecībā pret privātiem 
ekonomikas dalībniekiem. Tāpat 
līgumslēdzējas iestādes piedalīšanās 
procedūrā par publiska līguma slēgšanas 
tiesību iegūšanu pretendenta statusā 
nedrīkstētu radīt nekādus konkurences 
izkropļojumus.

Pamatojums

Šajā gadījumā noteicošās ir konkurences tiesības. Saskaņā ar iekšējiem darījumiem 
piemērojamiem iepirkuma noteikumiem kontrolētā juridiskā persona negūst nekādus 
ieguvumus; šāds noteikums ir pretrunā Eiropas konkurences tiesību principiem. Šie principi 
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paredz, ka sabiedriskās apraides organizāciju filiālēm ir jāievēro tirgus noteikumi. Turklāt 
attiecībā uz radioapraidi tiesību aktos, piemērojot kompromisu attiecībā uz valsts atbalstu, 
radioapraides organizācijām un to filiālēm ir noteikti atšķirīgi mērķi.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ņemot vērā kaitīgo ietekmi uz 
konkurenci, sarunu procedūras bez 
paziņojuma par līgumu iepriekšējas 
publicēšanas būtu jāizmanto tikai ārkārtas 
izņēmuma apstākļos. Šāds izņēmums būtu 
jāattiecina tikai uz tiem gadījumiem, kad 
publicēšana vai nu nav iespējama 
nepārvaramas varas dēļ atbilstoši Eiropas 
Savienības Tiesas pastāvošajai judikatūrai, 
vai uz gadījumiem, kad jau no paša sākuma 
ir skaidrs, ka publicēšana nenodrošinātu 
lielāku konkurenci, īpaši tāpēc, ka, 
objektīvi vērtējot, ir tikai viens ekonomikas 
dalībnieks, kas var veikt līguma izpildi.
Tikai objektīva ekskluzivitātes situācija var 
pamatot sarunu procedūras izmantošanu 
bez publicēšanas, ja ekskluzivitātes 
situāciju nav radījusi līgumslēdzēja iestāde 
pati turpmākās iepirkuma procedūras 
nolūkos un ja nav atbilstīgu aizstājēju, kuru 
pieejamība būtu rūpīgi jāizvērtē.

(18) Ņemot vērā kaitīgo ietekmi uz 
konkurenci, sarunu procedūras bez 
paziņojuma par līgumu iepriekšējas 
publicēšanas būtu jāizmanto tikai ārkārtas 
izņēmuma apstākļos un nodrošinot 
pienācīgu pamatojumu, kas jānosūta 
84. pantā noteiktajai pārraudzības 
struktūrai. Šādu izņēmumu attiecina tikai 
uz tiem gadījumiem, kad publicēšana vai 
nu nav iespējama nepārvaramas varas dēļ 
atbilstoši Eiropas Savienības Tiesas 
pastāvošajai judikatūrai, vai uz 
gadījumiem, kad jau no paša sākuma ir 
skaidrs, ka publicēšana nenodrošinātu 
lielāku konkurenci, īpaši tāpēc, ka, 
objektīvi vērtējot, ir tikai viens ekonomikas 
dalībnieks, kas var veikt līguma izpildi.
Tikai objektīva ekskluzivitātes situācija var 
pamatot sarunu procedūras izmantošanu 
bez publicēšanas, ja ekskluzivitātes 
situāciju nav radījusi līgumslēdzēja iestāde 
pati turpmākās iepirkuma procedūras 
nolūkos un ja nav atbilstīgu aizstājēju, kuru 
pieejamība būtu rūpīgi jāizvērtē.

Pamatojums

Lai izvairītos no bīstamas konkurences izkropļošanas, sarunu procedūras bez iepriekšējas 
publicēšanas izmantošanai jāuzskata par izņēmumu. Tāpēc jānosaka maksimālās summas, 
kuras nevar pārsniegt.
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Grozījums Nr. 5

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) iesaistīšanos iepirkumu 
tirgū, līgumslēdzējas iestādes būtu jāaicina 
sadalīt līgumus daļās un būtu jānosaka tām 
pienākums sniegt pamatojumu, ja tās to
dara vai 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.

Pamatojums

Līgumslēdzējai iestādei līgumu sadalīšana daļās iepriekš un sistemātiski jānovērtē. Gan 
sadalīšanai, gan nesadalīšanai daļās jebkurā gadījumā vajadzētu būt pamatotai. Pašreizējā 
formulējumā jābūt pamatotam tikai lēmumam par nesadalīšanu daļās. 

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu 
piedāvājumi, kas šķiet nepamatoti lēti, 
iespējams, balstās uz tehniski, ekonomiski 
vai juridiski kļūdainiem pieņēmumiem vai 
praksi. Lai novērstu iespējamos trūkumus 
līguma izpildes laikā, būtu jānosaka 
pienākums līgumslēdzējām iestādēm 
pieprasīt norādītās cenas paskaidrojumu, ja 
piedāvājuma cenas ir būtiski zemākas par 
citu pretendentu pieprasītajām cenām. Ja 
pretendents nevar sniegt pietiekošu 
paskaidrojumu, līgumslēdzējai iestādei 
būtu jābūt tiesībām noraidīt piedāvājumu.

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

jānoraida. Noraidījumam būtu jābūt 
obligātam arī gadījumos, kad 
līgumslēdzēja iestāde ir konstatējusi, ka 
nepamatoti zemā pieprasītā cena izriet no 
neatbilstības valstu, starptautiskajiem un 
Eiropas Savienības tiesību aktiem jo īpaši
sociālo, darba vai vides tiesību jomā.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
43.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43a) Lai nodrošinātu publiskā iepirkuma 
pareizu darbību, apakšuzņēmuma līgumu 
instrumentam jābūt atbilstoši 
reglamentētam, garantējot publiskā 
iepirkuma veikšanu saskaņā ar 
piedāvājumu. Apakšlīgumu noslēgšana 
būtu jāierobežo, ietverot ne vairāk kā trīs 
secīgus vertikālus apakšuzņēmuma 
līgumus, neskarot tādus valsts līmeņa 
tiesību aktus, kuri ir vairāk ierobežojoši.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
48.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48 a) Līgumslēdzējām iestādēm būtu 
jārespektē maksājumu kavējumi, kā 
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Direktīvā 
2011/7/ES par maksājumu kavējumu 
novēršanu komercdarījumos1.
_______________
1 OV L 48, 23.2.2011, 1. lpp.

Grozījums Nr. 9
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva neskar publiskā sektora 
iestāžu tiesības visos līmeņos lemt par to, 
kādā veidā un cik lielā mērā tās vēlas 
pašas pildīt sabiedriskās funkcijas. Valsts 
iestādes drīkst pildīt vispārējas nozīmes 
uzdevumus, izmantojot pašu resursus, un 
tām nav obligāti jāpiesaista ārēji 
ekonomikas dalībnieki. Tās var to darīt 
arī sadarbībā ar citām publiskā sektora 
iestādēm.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) „publisko tiesību subjekti” ir visas 
struktūras, kurām piemīt visi turpmāk 
minētie raksturlielumi:

(6) „publisko tiesību subjekts” ir jebkura 
struktūra, kurai piemīt visi turpmāk 
minētie raksturlielumi:

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) tās ir nodibinātas konkrētam mērķim 
apmierināt vispārējas vajadzības, kurām 
nav rūpnieciska vai komerciāla rakstura; 
minētajā nolūkā subjektam, kas darbojas 
normālos tirgus apstākļos ar mērķi gūt 
peļņu un uzņemas ar savas darbības 
rezultātā radušos zaudējumus, nav mērķa 
nodrošināt vispārējās vajadzības, kurām 
nav rūpnieciska vai komerciāla rakstura;

(a) tas ir nodibināts konkrētam mērķim 
apmierināt vispārējas vajadzības, kurām 
nav tikai rūpniecisks un komerciāls 
raksturs;

Grozījums Nr. 12
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) tām ir juridiskas personas statuss; (b) tam ir juridiskas personas statuss;

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) „publiski piegādes līgumi” ir publiski 
līgumi, kuru priekšmets ir preču pirkums, 
nomaksas pirkums, noma, noma ar 
izpirkuma tiesībām; publisks piegādes 
līgums var papildus ietvert izvietošanas un 
uzstādīšanas darbus;

(10) „publiski piegādes līgumi” ir publiski 
līgumi, kuru priekšmets ir produktu
pirkums, nomaksas pirkums, noma, noma 
ar izpirkuma tiesībām. publisks piegādes 
līgums var ietvert piegādes 
nodrošināšanas vairākus risinājumus. 
Piegādes līgums var papildus ietvert 
izvietošanas un uzstādīšanas darbus.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Īpaši izņēmumi pakalpojumu jomā, kas 

nav pasta pakalpojumi
Šo direktīvu nepiemēro publiskiem 
līgumiem, kuru galvenais mērķis ir ļaut 
līgumslēdzējām iestādēm sniegt citus 
pakalpojumus, kas nav pasta 
pakalpojumi.
Šajā direktīvā „citi pakalpojumi, kas nav 
pasta pakalpojumi” ir pakalpojumi, kurus 
sniedz šādās jomās: 
(i) pasta pakalpojumu pārvaldība 
(pakalpojumi līdz nosūtīšanai un pēc tās, 
tostarp pasta šķirošanas pārvaldības 
pakalpojumi);
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(ii) pievienotās vērtības pakalpojumi, kas 
saistīti un ko nodrošina ar 
elektroniskajiem saziņas līdzekļiem 
(tostarp kodētu dokumentu droša 
pārsūtīšana, izmantojot elektroniskos 
saziņas līdzekļus, adrešu pārvaldības 
pakalpojumus un reģistrēta elektroniskā 
pasta pārsūtīšanu);
(iii) pakalpojumi, kas attiecas uz pasta 
sūtījumiem, kuri nav iekļauti Sabiedrisko 
pakalpojumu direktīvas 10. panta 
2. punkta a) apakšpunktā, piemēram, 
tiešie sūtījumi, kam nav norādīta adrese, 
vai reklāmas 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) apakšpunktā, tostarp it sevišķi naudas 
pārvedumi pa pastu un pasta žiro 
pārskaitījumi;
(v) filatēlijas pakalpojumi;
(vi) loģistikas pakalpojumi (pakalpojumi, 
kas apvieno sūtījumu fizisko piegādi 
un/vai uzglabāšanu ar citām funkcijām, 
kuras nav saistītas ar pasta 
pakalpojumiem).

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) par tāda programmu materiāla iegādi, 
izstrādi, producēšanu vai kopražojumu, kas 
paredzēts audiovizuāliem plašsaziņas 
līdzekļu pakalpojumiem, ja līgumu 
slēgšanas tiesības piešķir raidorganizācijas, 
vai līgumiem par raidlaiku, kuru 
slēgšanas tiesības piešķir audiovizuālo
plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu
sniedzējiem;

(b) par tāda programmu materiāla iegādi, 
izstrādi, producēšanu vai kopražojumu, kas 
paredzēts audio un audiovizuāliem 
plašsaziņas līdzekļu pakalpojumiem un ar 
tiem saistītiem izplatīšanas 
pakalpojumiem, ja līgumu slēgšanas 
tiesības piešķir raidorganizācijas, vai 
līgumiem par plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumu apraidi vai izplatīšanu un 
pārraidi;
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Pamatojums

Lai nodrošinātu tehnoloģiju neitralitāti, no darbības jomas būtu jāizslēdz arī radio un 
interneta pakalpojumu piedāvājumi.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. daļa - c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) par šķīrējtiesas un samierināšanas 
pakalpojumiem;

(c) par juridiskajiem, šķīrējtiesas un 
samierināšanas  pakalpojumiem;

Pamatojums

Ņemot vērā juridisko pakalpojumu īpašo piesardzības un uzticības raksturu, tie jāizslēdz no 
šīs direktīvas piemērošanas jomas.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) par finanšu pakalpojumiem saistībā ar 
vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu 
emisiju, pārdošanu, pirkšanu vai nodošanu 
Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīvas 2004/39/EK nozīmē, centrālas 
bankas pakalpojumiem un darbībām, ko 
veic ar Eiropas finanšu stabilitātes 
instrumenta palīdzību;

(d) par finanšu pakalpojumiem saistībā ar 
vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu 
emisiju, pārdošanu, pirkšanu vai nodošanu 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2004/39/EK nozīmē, jo īpaši darījumiem, 
kuri ļauj līgumslēdzējām iestādēm 
piesaistīt naudas līdzekļus vai kapitālu,
centrālas bankas pakalpojumiem un 
darbībām, ko veic ar Eiropas finanšu 
stabilitātes instrumenta palīdzību;

Pamatojums

Pašvaldību parādsaistības nebūtu jāiekļauj Direktīvas darbības jomā. ES līmenī nav 
jāreglamentē iepirkumu procedūras attiecībā uz pašvaldību kredītiem, jo valsts tiesību aktos 
pašvaldību budžeta jomā attiecībā uz parādsaistību pieļaujamību ir paredzēti konkrēti 
noteikumi.
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Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Audiovizuālie plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumi, kas minēti pirmās daļas 
b) punktā, ietver visu veidu raidīšanu un 
izplatīšanu, izmantojot jebkāda veida 
elektroniskos tīklus.

Audio un audiovizuālie plašsaziņas 
līdzekļu pakalpojumi, kas minēti pirmās 
daļas b) punktā, ietver visu veidu raidīšanu 
un izplatīšanu, izmantojot jebkāda veida 
elektroniskos tīklus.

Pamatojums

Lai nodrošinātu tehnoloģiju neitralitāti, šajā punktā būtu jāiekļauj ne vien audiovizuālie, bet 
arī audio plašsaziņas līdzekļu pakalpojumi.

.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publisko līgumu detalizētu saturu dara 
pieejamu sabiedrībai.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro 
attiecībā uz jau noslēgtu līgumu 
publiskošanu, tostarp jebkuriem vēlāk 
izdarītiem grozījumiem.
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Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var noteikt, ka 
līgumslēdzējas iestādes publisku līgumu 
slēgšanas tiesības var piešķirt sarunu 
procedūrā bez iepriekšējas publicēšanas 
tikai 2.–5. punktā paredzētos gadījumos.

1. Dalībvalstis var noteikt, ka 
līgumslēdzējas iestādes publisku līgumu 
slēgšanas tiesības var piešķirt sarunu 
procedūrā bez iepriekšējas publicēšanas 
tikai 2.–5. punktā paredzētos gadījumos.
Šādā gadījumā līgumslēdzējām iestādēm 
jāsniedz 84. pantā minētajai pārraudzības 
struktūrai sīki izstrādāts ziņojums, kurā 
iekļauts atbilstošs pamatojums.

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ja atklātā vai slēgtā procedūrā nav 
iesniegti piedāvājumi vai nav iesniegti 
piemēroti piedāvājumi vai pieteikumi, ar 
noteikumu, ka līguma sākotnējie 
nosacījumi nav būtiski mainīti un ka 
Komisijai vai saskaņā ar 84. pantu 
norīkotajai valsts pārraudzības struktūrai 
pēc pieprasījuma nosūtīts ziņojums;

(a) ja atklātā vai slēgtā procedūrā nav 
iesniegti piedāvājumi vai nav iesniegti 
piemēroti piedāvājumi vai pieteikumi, ar 
noteikumu, ka līguma sākotnējie 
nosacījumi nav mainīti;

Grozījums Nr. 23

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 

1. Līgumslēdzējas iestādes var atļaut 
pretendentiem iesniegt piedāvājumu 
variantus, kas nepārsniedz 1/6 daļu no 
kopējās apstiprinātās summas.
Līgumslēdzējas iestādes paziņojumā par 
līgumu vai – ja iepirkuma izsludināšanai 
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apstiprināt ieinteresētību norāda, vai ir 
atļauts iesniegt piedāvājumu variantus. Bez 
šādas norādes variantu iesniegšana nav 
atļauta.

izmanto iepriekšējo informatīvo
paziņojumu – uzaicinājumā apstiprināt 
ieinteresētību norāda, vai ir vai nav atļauts 
iesniegt piedāvājumu variantus. Bez šādas 
norādes variantu iesniegšana nav atļauta.

Pamatojums

Nepārbaudītu variantu izmantošana varētu ietekmēt konkurenci un radīt juridiskās 
noteiktības problēmas. Būtu noderīgi ieviest konkrētu noteikumu par maksimālo atļauto 
summu variantiem kā noteiktu minimālo prasību līgumslēdzējām iestādēm. Valsts tiesību akti 
šajā sakarībā paredz atsauces kritērijus, apstiprinot šāda noteikuma efektivitāti.

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. 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.

1. 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, līgumslēdzēja iestāde paziņojumā 
par līgumu vai uzaicinājumā apstiprināt 
ieinteresētību sniedz īpašu paskaidrojumu 
par sadalīšanu vai nesadalīšanu daļās.

Pamatojums

Līgumslēdzējai iestādei līgumu sadalīšana daļās iepriekš un sistemātiski jānovērtē, lai 
novērstu nekontrolētu to izmantošanu. Tāpēc sadalīšana vai nesadalīšana daļās ir 
jāpaskaidro. Taču saskaņā pašreizējo formulējumu jābūt pamatotam tikai lēmumam par 
nesadalīšanu daļās.

Grozījums Nr. 25

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

3. Paziņojumu, kas minēti 46. panta 
2. punktā un 47. pantā, pilnu tekstu publicē 
kādā no Savienības oficiālajām valodām, 
ko izvēlējusies līgumslēdzēja iestāde. 
Autentisks ir tikai šajā valodā publicētais 
teksts. Katra paziņojuma galveno 
elementu kopsavilkumu publicē pārējās 
oficiālajās valodās.

3. Paziņojumu, kas minēti 46. panta 2. 
punktā un 47. pantā, pilnu tekstu publicē 
kādā no Savienības oficiālajām valodām, 
ko izvēlējusies līgumslēdzēja iestāde. 
Autentisks ir tikai šajā valodā publicētais 
teksts.

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
53. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) katru pretendentu, kurš iesniedzis 
pieņemamu piedāvājumu, — par sarunu 
un dialoga ar pretendentiem norisi un 
virzību.

svītrots

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija saskaņā ar 89. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai
grozītu XI pielikumā doto sarakstu, kad tas 
ir nepieciešams jaunu starptautisku 
nolīgumu noslēgšanas vai spēkā esošo 
starptautisko nolīgumu grozījumu dēļ.

4. Komisija saskaņā ar 89. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai
papildinātu XI pielikumā iekļauto
sarakstu, kad tas ir nepieciešams jaunu 
starptautisku nolīgumu noslēgšanas vai 
spēkā esošo starptautisko nolīgumu 
grozījumu dēļ.

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
55. pants – 1. punkts – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

izpratnē;
___________
1 OV L 101, 15.4.2011, 1. lpp.

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējām iestādēm nav pienākuma 
piemērot visus 2., 3. un 4. punktā 
uzskaitītos nosacījumus, bet tās neparedz
citas prasības, kas nav uzskaitītas.

Līgumslēdzējām iestādēm nav pienākuma 
piemērot visus 2., 3. un 4. punktā 
uzskaitītos nosacījumus, un tās var
paredzēt citas prasības, kas nav uzskaitītas.

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
56. pants – 4. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz tehniskajām un 
profesionālajām spējām līgumslēdzējas 
iestādes var pieprasīt, lai ekonomikas 
dalībnieku rīcībā būtu vajadzīgie 
cilvēkresursi un tehniskie resursi, un 
pieredze, lai pildītu līgumu saskaņā ar 
atbilstīgu kvalitātes standartu.
Līgumslēdzējas iestādes var secināt, ka 
ekonomikas dalībnieki nepildīs līgumu 
saskaņā ar atbilstīgu kvalitātes standartu, 
ja līgumslēdzēja iestāde ir konstatējusi, ka 
tiem ir konfliktējošas intereses, kas var 
negatīvi ietekmēt līguma izpildi.

Attiecībā uz tehniskajām un 
profesionālajām spējām līgumslēdzējas 
iestādes pieprasa, lai ekonomikas 
dalībnieku rīcībā būtu vajadzīgie 
cilvēkresursi un tehniskie resursi, un 
pieredze, lai nodrošinātu līguma izpildi
saskaņā ar atbilstīgu kvalitātes standartu un 
— ja to pieprasa līgumslēdzēja iestāde —
saskaņā ar ikvienu līguma izpildes 
klauzulu, kas noteikta atbilstīgi 
70. pantam. Līgumslēdzējas iestādes var 
secināt, ka ekonomikas dalībnieki nespēs 
drošināt vajadzīgo darbības rezultātu, ja 
līgumslēdzēja iestāde ir konstatējusi, ka 
tiem ir konfliktējošas intereses, kas var 
negatīvi ietekmēt līguma izpildi.

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. 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.

1. 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 tikai
uz citu subjektu materiālām 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.
Līgumslēdzējas iestādes pieprasa, lai 
ekonomikas dalībnieks un šie subjekti būtu 
kopīgi atbildīgi par līguma izpildi.
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Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisko un saimniecisko noteiktību līguma novērtēšanā un īstenošanā, būtu 
jāierobežo paļaušanās uz citu dubjektu spējā, iegūstot tikai materiālu atbalstu, un jāstiprina 
solidāra atbildība starp ekonomikas dalībnieku un subjektiem, kurus tas izmanto līguma 
īstenošanai, nosakot to par obligātu. Instrumentu pieejamība var rasties tikai no juridiskām 
attiecībām starp priekšrocību sniedzēju un saņēmēju.

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ekonomikas dalībnieks vai minētie 
subjekti nevar kontekstuāli izmantot 
prasības attiecībā uz paļaušanos uz citu 
subjektu spējām.

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
66. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Neskarot valsts normatīvos vai 
administratīvos aktus attiecībā uz atlīdzību 
par konkrētu pakalpojumu sniegšanu, 
līgumslēdzējas iestādes piešķir publiskus 
līgumus saimnieciski visizdevīgākā 
piedāvājuma iesniedzējam.

(a) saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums;

(b) viszemākās izmaksas. 

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.

2. Saimnieciski visizdevīgākais 2. Līgumslēdzēja iestāde novērtē
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piedāvājums, kā minēts 1. punkta 
a) apakšpunktā, no līgumslēdzējas 
iestādes perspektīvas tiek noteikts,
pamatojoties uz kritērijiem, kas saistīti ar 
attiecīgā publiskā līguma priekšmetu.

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, 
kā minēts 1. punktā, 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:

Minētie kritēriji papildus cenai vai 
izmaksām ietver citus kritērijus, kas saistīti 
ar attiecīgā publiskā līguma priekšmetu.

Izmaksas var novērtēt, izmantojot 
rentabilitātes pieeju, piemēram, aprites 
cikla izmaksu pieeju, saskaņā ar 67. pantā 
izklāstītajiem nosacījumiem.

Cena vai izmaksas var būt izšķirošs 
piešķiršanas kritērijs standartizētu preču 
un pakalpojumu gadījumā, kuru saturu 
var iepriekš noteikt to būtība.

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

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

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

(b) pakalpojumu līgumiem un līgumiem, 
kas saistīti ar būvdarbu projektēšanu, ņem
vērā tā personāla organizāciju, 
kvalifikāciju un pieredzi, kurš norīkots 
attiecīgā līguma izpildei, paredzot, ka pēc 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas šādu 
personālu drīkst aizstāt tikai ar 
līgumslēdzējas iestādes piekrišanu, kam 
jāpārliecinās, ka aizstājēji nodrošina 
līdzvērtīgu organizāciju un kvalitāti;

(c) pēcpārdošanas pakalpojumi un tehniskā 
palīdzība, piegādes datums un piegādes 
laikposms vai pabeigšanas laikposms;

(c) pēcpārdošanas pakalpojumi un tehniskā 
palīdzība, piegādes datums un piegādes 
laikposms vai pabeigšanas laikposms;

(d) pieprasīto būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu konkrētais ražošanas vai 
sniegšanas process vai citi aprites cikla 
posmi, kā minēts 2. panta 22. punktā, ciktāl 

(d) pieprasīto būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu konkrēto ražošanas vai 
sniegšanas procesu vai citus aprites cikla 
posmus, kā minēts 2. panta 22. punktā, 
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minētie kritēriji ir norādīti saskaņā ar 
4. punktu un attiecas uz faktoriem, kas ir 
tieši iesaistīti šajos procesos un kas 
raksturo pieprasīto būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu konkrēto ražošanas vai 
sniegšanas procesu.

ciktāl minētie kritēriji ir norādīti saskaņā ar 
4. punktu un attiecas uz faktoriem, kas ir 
tieši iesaistīti šajos procesos un kas 
raksturo pieprasīto būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu konkrēto ražošanas vai 
sniegšanas procesu.

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.

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. Piešķiršanas 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.

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

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

Kritērijiem piešķirto svērumu var izteikt, 
nosakot diapazonu ar attiecīgu maksimālo 
starpību.

Šos svērumus var izteikt, paredzot 
diapazonu ar piemērotu maksimālo 
starpību.

Ja svērumu noteikšana nav iespējama 
objektīvu iemeslu dēļ, līgumslēdzēja 
iestāde norāda kritērijus, sakārtojot tos 
secībā pēc nozīmības.

Ja svērumu noteikšana nav iespējama 
objektīvu iemeslu dēļ, līgumslēdzēja 
iestāde kritērijus norāda dilstošā secībā pēc 
svarīguma.

Grozījums Nr. 35
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Direktīvas priekšlikums
67. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja kopēja metodika aprites cikla izmaksu 
aprēķināšanai ir pieņemta kā Savienības 
tiesību akta daļa, arī ar nozaru regulējumā 
pieņemtajiem deleģētajiem aktiem, to 
piemēro gadījumos, kad aprites cikla 
izmaksas ir ietvertas 66. panta 1. punktā
minētajos līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijos.

3. Ja kopēja metodika aprites cikla izmaksu 
aprēķināšanai ir pieņemta kā Savienības 
tiesību akta daļa, arī ar nozaru regulējumā 
pieņemtajiem deleģētajiem aktiem, to 
piemēro saskaņā ar 66. panta 1. punktā
minēto līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritēriju.

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 1. līdz 3. punkti

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Līgumslēdzēja iestāde paziņojumā par 
iepirkumu norāda, ka izmaksas nevar būt 
par vairāk nekā 25 % zemākas nekā 
iepirkuma noteiktā pamatsumma.

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

Līgumslēdzējas iestādes pieprasa 
ekonomikas dalībniekiem paskaidrot 
noteikto cenu vai izmaksas, ja noteiktā 
cena vai izmaksas ir par vairāk nekā 25 % 
zemākas nekā pārējo piedāvājumu vidējā 
cena vai izmaksas.

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

(c) ir iesniegti vismaz pieci piedāvājumi.

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

2. Līgumslēdzējas iestādes šādus 
paskaidrojumus pieprasa tad, ja 
piedāvājumi šķiet nepamatoti lēti citu 
iemeslu dēļ.

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

3. Šā panta 1. un 2. punktā minētie 
paskaidrojumi ir saistīti ar:

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

vai sniegto pakalpojumu saimnieciskajiem 
aspektiem;

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

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

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

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

(d) vismaz līdzvērtīgu atbilstību Savienības 
tiesību aktos noteiktajām saistībām sociālo 
un darba tiesību jomā vai vides tiesību aktu 
jomā, vai starptautisko sociālo un vides 
tiesību noteikumu jomā, kā uzskaitīts
XI pielikumā, vai, ja tādi netiek piemēroti, 
citiem noteikumiem, kas nodrošina 
līdzvērtīgu aizsardzību;

(d) atbilstību Savienības tiesību aktos 
noteiktajām saistībām sociālo un darba 
tiesību jomā vai vides tiesību aktu jomā, 
vai starptautisko sociālo un vides tiesību 
noteikumu jomā, kā uzskaitīts
XI pielikumā, vai, ja tādi netiek piemēroti, 
citiem noteikumiem, kas nodrošina 
līdzvērtīgu aizsardzību;

(e) pretendenta iespējām saņemt valsts 
atbalstu.

(e) pretendenta iespējām saņemt valsts 
atbalstu.

Grozījums Nr. 37

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 saskaņā ar
apakšuzņēmēja pieprasījumu 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.
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Pamatojums

Tiešie maksājumi būtu jāveic tikai tad, ja to ir prasījis apakšuzņēmējs, nevis visos gadījumos, 
kad to atļauj līguma būtība. Prasība līgumslēdzējām iestādēm noteikt tiešos maksājumus 
visiem apakšuzņēmējiem visos gadījumos, kad to atļauj līguma būtība, ir administratīvs slogs, 
un ne visas iestādes to spēj pārvarēt.

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
72. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Ja grozījuma vērtību var izteikt naudas 
izteiksmē, grozījumu neuzskata par būtisku 
1. punkta nozīmē, ja tā vērtība nepārsniedz 
4. pantā noteiktās robežvērtības un ir 
zemāka par 10 % no sākotnējā līguma 
cenas, ar nosacījumu, ka grozījums 
neizmaina līguma vispārējo būtību. Ja tiek 
ieviesti vairāki secīgi grozījumi, to novērtē, 
pamatojoties uz secīgo grozījumu kopējo 
vērtību. 

Pamatojums
Lai pārmērīgi nenoslogotu līgumslēdzējas iestādes un procedūru ar jaunām līguma 
procedūrām par to pašu darbu vai pakalpojumu, būtu jāpaplašina šā noteikuma 
piemērošanas joma un jāparedz, ka grozījumi līgumā, lai tos uzskatītu par nebūtiskiem un 
tādējādi nebūtu vajadzības ieviest jaunu līguma procedūru, nevar pārsniegt 10 % no 
sākotnējā līguma summas.

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
75. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzējas iestādes, kas plāno 
piešķirt tiesības slēgt publisku līgumu par 
74. pantā minētajiem pakalpojumiem, 
savu nodomu dara zināmu, publicējot 
paziņojumu par līgumu.

svītrots
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Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paziņojumi, kas minēti 1. un 2. punktā, 
ietver VI pielikuma H un I daļā minēto 
informāciju atbilstīgi standarta veidlapām.

3. Paziņojumi, kas minēti 2. punktā, ietver 
VI pielikuma I daļā minēto informāciju.

Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Standarta veidlapas sagatavo Komisija. 
Attiecīgos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 91. pantā minēto 
konsultēšanas procedūru.

svītrots

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
75. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. un 2. punktā minētos 
paziņojumus publicē saskaņā ar 49. pantu.

4. Šā panta 2. punktā minētos paziņojumus 
publicē saskaņā ar 49. pantu.

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
76. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
līgumslēdzējas iestādes var ņemt vērā 
nepieciešamību nodrošināt pakalpojumu 
kvalitāti, nepārtrauktību, pieejamību un 
vispusību, dažādu kategoriju lietotāju 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
līgumslēdzējas iestādes var ņemt vērā 
nepieciešamību nodrošināt pakalpojumu 
kvalitāti, nepārtrauktību, pieejamību un 
vispusību, dažādu kategoriju lietotāju 
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īpašās vajadzības, lietotāju iesaistīšanos un 
iespējas, ka arī inovācijas. Dalībvalstis var 
arī noteikt, ka pakalpojumu sniedzēju 
neizvēlas, pamatojoties tikai uz 
pakalpojuma sniegšanas cenu.

īpašās vajadzības, lietotāju iesaistīšanos un 
iespējas, ka arī inovācijas, patērētāju 
tiesību aizsardzību un sociālo integrāciju. 
Dalībvalstis var arī noteikt, ka 
pakalpojumu sniedzēju neizvēlas tikai pēc 
pakalpojuma sniegšanas cenas.

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
76. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka līgumslēdzējas 
iestādes ir pilnībā maksātspējīgas 
attiecībā pret ekonomikas dalībniekiem, 
un nodrošina, ka šīs iestādes iepriekš 
izveido atbilstošu garantijas instrumentu 
dalībnieka kredīta aizsardzībai.

Pamatojums

Nav pieļaujams līgumslēdzēju iestāžu ilgstošs maksātnespējas statuss attiecībā pret privātiem 
uzņēmumiem par to veiktajiem būvdarbiem un sniegtajiem pakalpojumiem. Atbilstoša 
garantijas instrumenta izveidošana kredīta aizsardzībai, ko ekonomikas dalībnieks iegūtu pēc 
darba veikšanas, varētu būt neatņemama, lai garantētu efektīvu atlīdzību.

Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis, ņemot vērā valsts vai 
federālo struktūru, norīko vienu vai 
vairākas neatkarīgas struktūras, kas ir
atbildīgas par īstenošanas darbību 
pārraudzību un koordināciju (turpmāk —
pārraudzības struktūras). Dalībvalstis 
paziņo Komisijai par norīkotajām 
struktūrām.

Dalībvalstis, kurās šīs neatkarīgās 
struktūras jau ir izveidotas, var saglabāt 
šīs struktūras, kamēr tās pilda visus 
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iepriekš minētos pienākumus.

Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Pamatojums

Juridiskie pakalpojumi vienmēr ir bijuši un joprojām ir atkarīgi no attiecībām, kas balstītas 
uz uzticību iesaistītā profesionāļa reālajām profesionālajām spējām un profesionālās ētikas 
noteikumiem. Tāpēc tos nevar attiecināt uz valsts uzraudzības iestādi, ne arī iekļaut šīs 
direktīvas piemērošanas jomā.

Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Jaunais formulējums ir atbilstošāks iestādes pilnvarām, kas jāpiešķir noteikto standartu 
īstenošanas un piemērošanas uzraudzības darbību veikšanai.
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Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
84. pants – 3. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(d) iedarbīgas un vispusīgas brīdinājuma
(t.s. „red flag”) rādītāju un uzraudzības
sistēmas izveide un piemērošana, lai 
novērstu, konstatētu un pienācīgi ziņotu 
par krāpšanas, korupcijas, interešu 
konfliktu un citu nopietnu pārkāpumu 
gadījumiem iepirkumu jomā, kā arī par 
konkrētiem pārkāpumiem, kas minēti 54., 
55. un 71. pantā;

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
84. pants – 3. punkts – 1. daļa – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) to līgumslēdzēju iestāžu nosūtīto 
ziņojumu izskatīšana, kuras plāno 
izmantot sarunu procedūru bez iepirkuma 
iepriekšējas publicēšanas;

Grozījums Nr. 50

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Gadījumos, kad pārraudzības struktūra, 
veicot uzraudzību vai pārbaudot 
līgumslēdzēju iestāžu iesniegtos 
pieteikumus saskaņā ar 30. pantu, ir 
konstatējusi pārkāpumu, dalībvalstis 
pilnvaro pārraudzības struktūru pārņemt 
jurisdikciju, kas saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem tai noteikta attiecībā uz 
līgumslēdzēju iestāžu lēmumu pārbaudi.
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Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums
87. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina tehniskā atbalsta 
struktūru pieejamību, lai nodrošinātu 
juridiskas un saimnieciskas konsultācijas, 
norādes un palīdzību līgumslēdzējām 
iestādēm saistībā ar iepirkuma procedūru 
sagatavošanu un īstenošanu. Dalībvalstis 
arī nodrošina, ka katra līgumslēdzēja 
iestāde var saņemt kompetentu palīdzību 
un konsultācijas par atsevišķiem 
jautājumiem.

1. Dalībvalstis nodrošina tehniskā atbalsta 
struktūru pieejamību, lai nodrošinātu 
juridiskas un saimnieciskas konsultācijas, 
norādes un palīdzību līgumslēdzējām 
iestādēm saistībā ar iepirkuma procedūru 
sagatavošanu un īstenošanu. Dalībvalstis 
arī nodrošina, ka katra līgumslēdzēja 
iestāde var saņemt kompetentu palīdzību 
un konsultācijas par atsevišķiem 
jautājumiem, jo īpaši saistībā ar 54., 55. 
un 71. pantā minētajiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums
XI pielikums – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Konvencija Nr. 94 par darba tiesību 
klauzulām publiskā iepirkuma līgumos;
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