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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 ūdens un enerģijas piegādātāju uzņēmumu un 
transporta pakalpojumu un pasta pakalpojumu piegādātāju uzņēmumu publisko iepirkumu 
īstenošanai jāatbilst šādiem principiem:
- vienkāršot procedūras visu ekonomikas dalībnieku labā;
- veicināt MVU dalību; 
- garantēt labākos iespējamos rezultātus attiecībā uz kvalitāti/cenu;
- efektīvi un pārredzami izmantot valsts līdzekļus.

Atzinuma sagatavotājs pilnībā atbalsta Komisijas tiesību akta priekšlikuma mērķus, kas 
izvirzīti, lai stiprinātu un atjauninātu pašreizējo tiesību aktu, kurš reglamentē iepirkumu 
procedūras piegādātāju uzņēmumiem ūdens, enerģijas, transporta un pasta pakalpojumu 
nozarēs Eiropā. 

Jo īpaši atzinuma sagatavotājs izsaka atzinību par priekšlikuma saturu attiecībā uz mērķi 
stiprināt juridisko sistēmu iepirkumu jomā, lai šā instrumenta izmantošana varētu gūt labumu 
no stimula veikt publiskus un privātus ieguldījumus infrastruktūrās un stratēģiskos 
pakalpojumos. Tāpat atzinuma sagatavotājs atbalsta nepieciešamību inovēt un vienkāršot 
iepirkuma procedūras, kā arī izveidot pareizu līdzsvaru starp prioritātēm, kas saistītas ar 
budžeta ierobežojumiem un nepieciešamību garantēt publisko likmju efektivitāti.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka turpmāk normatīvi jāregulē publiskie iepirkumi nozarēs, 
kurās tirgi, kuros darbojas ekonomikas dalībnieki, ir daļēji atvērti, ņemot vērā, ka pastāv 
dalībvalstu piešķirtas īpašas vai ekskluzīvas tiesības tīklu apgādē, piegādē vai pārvaldībā, lai 
sniegtu pastāvīgu pakalpojumu.

Savukārt atzinuma sagatavotājs uzskata, ka daži grozījumi ir nepieciešami, lai sasniegtu 
vislabāko iespējamo rezultātu šādu priekšlikuma mērķu sasniegšanā:

- Juridiskie pakalpojumi, kam ir tikai uzticības raksturs, ko garantē deontoloģiski 
ierobežojumi, kas saistīti ar dalībvalstu tradīcijām, jāizslēdz no direktīvas priekšlikuma, jo 
tiem nepieciešams elementu novērtējums, kas attiecas uz iepircēja īpašām vajadzībām. 

- Iekļaujot pasta nozari direktīvas priekšlikumā, nav pietiekami ņemtas vērā pēdējos gados 
Eiropā notikušās izmaiņas un jo īpaši konkurences attīstība šo pakalpojumu tirgū, kas jau 
minēta Direktīvā 2004/17/EK. Atbilstoši šīs jomas regulējuma un leģislatūras attīstības līmenim 
šī nozare jāizslēdz, jo pastāv efektīva konkurence, pamatojoties uz tādiem kritērijiem kā minēto 
preču un pakalpojumu īpašības, pastāvošas alternatīvas, vairāku konkurentu un cenu esamība. 

- Atsaucoties uz jaunākajiem Eiropas Savienības Tiesas lēmumiem (Spriedums 10/04/2008 
lietā C - 393/05/ IV nod.), kuros interpretēta publisko tiesību iestādes definīcija, publiskajā 
kontrolē ietverot arī tirdzniecības uzņēmumus. Tāpēc rūpnieciskais vai komerciālais raksturs 
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attiecas uz mērķiem, kas jāievēro, un vajadzībām, kas jāapmierina, nevis uz organizācijas un 
darbības veidu.

- Vispārīgās vienošanās četru gadu maksimālais termiņš arī īpašām nozarēm šķiet ierobežota, 
kas konkrētos gadījumos (vienošanās par iekārtu apkalpošanu un ekspluatāciju) kavē iepircēju 
darbību.

- Pienākums informēt ekonomikas dalībniekus par sarunu ar pretendentiem norisi un virzību, 
ja to pieprasa ekonomikas dalībnieks, šķiet pārāk sarežģīts līgumslēdzējām iestādēm, kā arī 
netiek ievērotas pretendentu privātuma tiesības.

- Neapšaubāmi obligāta, nevis izvēles kārtā, tādas neatkarīgas vienīgās iestādes izveidošana, 
kas atbildīga par direktīvu īstenošanas darbību uzraudzību un koordinēšanu saskaņā ar 
93. panta 1. punktu. Šai uzraudzībai nav jābūt formālai, bet tai jāgarantē direktīvā noteikto 
kvalitātes, ekonomiskuma, efektivitātes un pārredzamības mērķu ievērošana un tā nevar kavēt 
vai ierobežot valsts administrāciju darbības.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Ir atbilstīgi izslēgt arī līgumus citu 
pakalpojumu sniegšanai, ne tikai pasta 
nozarē, jo ir atzīts, ka pasta nozare ir 
pietiekami konkurētspējīga, lai to 
neiekļautu šīs direktīvas darbības jomā.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Novērtējuma rezultāti parādīja, ka 
būtu jāpārskata konkrētu pakalpojumu 
izslēgšana no direktīvas pilnīgas 
piemērošanas. Rezultātā direktīvas pilnīga 

(16) Novērtējuma rezultāti par ES 
publiskā iepirkuma tiesību aktu ietekmi 
un efektivitāti parādīja, ka būtu jāpārskata 
konkrētu pakalpojumu izslēgšana no 
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piemērošana ir paplašināta, ietverot 
vairākus pakalpojumus (piemēram, 
viesnīcu un juridiskos pakalpojumus, 
kuru jomā konstatēja īpaši augstu 
pārrobežu tirdzniecības īpatsvaru).

direktīvas pilnīgas piemērošanas.  
Rezultātā šīs direktīvas pilnīga 
piemērošana ir paplašināta, ietverot 
vairākus pakalpojumus.

Pamatojums

No direktīvas priekšlikuma būtu jāizslēdz juridiskie pakalpojumi, kas parasti balstās uz 
uzticēšanos un saistīti ar dalībvalstu tradīcijām, jo to novērtējumā būtu jāņem vērā ar 
konkrētām klienta prasībām saistīti subjektīvi aspekti.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Ņemot vērā kaitīgo ietekmi uz 
konkurenci, sarunu procedūras bez 
iepirkuma izsludināšanas 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 iepirkuma izsludināšanas, ja 
ekskluzivitātes situāciju nav radījis 
līgumslēdzējs pats turpmākās iepirkuma 
procedūras nolūkos un ja nav atbilstīgu 
aizstājēju, kuru pieejamība būtu rūpīgi 
jāizvērtē.

(26) Ņemot vērā kaitīgo ietekmi uz 
konkurenci, sarunu procedūras bez 
iepirkuma izsludināšanas var izmantot
tikai ārkārtas izņēmuma apstākļos, turklāt 
sniedzot pienācīgu pamatojumu, kas 
jānosūta 93. pantā minētajai valsts 
pārraudzības struktūrai. 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 iepirkuma izsludināšanas, ja 
ekskluzivitātes situāciju nav radījis 
līgumslēdzējs pats turpmākās iepirkuma 
procedūras nolūkos un ja nav atbilstīgu 
aizstājēju, kuru pieejamība būtu rūpīgi 
jāizvērtē. 

Grozījums Nr. 4
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Direktīvas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
50.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50a) Lai nodrošinātu publiskā iepirkuma 
pareizu darbību, pienācīgi jāregulē 
apakšlīgumu instruments, lai tādējādi 
nodrošinātu, ka publiskais iepirkums tiek 
veikts atbilstoši piedāvājumam. 
Apakšuzņēmuma līgumu slēgšana būtu 
jāierobežo līdz maksimāli trim secīgiem 
vertikālajiem apakšuzņēmuma līgumiem, 
neskarot tos valsts tiesību aktus šajā jomā, 
kas ir vēl vairāk ierobežojoši.

Grozījums Nr. 6
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Direktīvas priekšlikums
56.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(56a) Līgumslēdzējiem būtu jāievēro 
prasības attiecībā uz maksājumu 
kavējumiem, kas paredzētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
16. februāra Direktīvā 2011/7/ES par 
maksājumu kavējumu novēršanu1.
_____________
1 OV L 48, 23.2.2011., 1. lpp.

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šī direktīva neskar līgumslēdzēju 
tiesības atbilstoši 4. pantam izlemt vai, kā 
un cik lielā mērā tie paši vēlas pildīt 
sabiedriskas funkcijas. Līgumslēdzēji var 
pildīt sabiedriskas nozīmes uzdevumus, 
izmantojot savus resursus, un to 
pienākums nav pieaicināt ārējus 
uzņēmējus. Tie šos uzdevumus var pildīt 
arī sadarbībā ar citiem līgumslēdzējiem.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – a un b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tā ir nodibināta 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 

a) tai ir juridiskas personas statuss;
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nodrošināt vispārējās vajadzības, kurām 
nav rūpnieciska vai komerciāla rakstura;
b) tai ir juridiskas personas statuss; b) tā ir nodibināta ar konkrētu mērķi 

pildīt sabiedriskas nozīmes uzdevumus, 
kam nav tikai rūpniecisks vai komerciāls 
raksturs;

Pamatojums

I punti a) e b) della proposta della Commissione sono diventati, per motivi legati alla 
coerenza legislativa del testo, rispettivamente i punti b) e a). Il punto a), nuovo punto b) è 
stato altresì emendato. In particolare, quest'ultima modifica si basa su recenti pronunce della 
Corte di Giustizia dell'Unione europea (Sentenza 10/04/2008 causa C - 393/05/ IV sez) nelle 
quali si riconosce un'interpretazione della definizione di organismo di diritto pubblico che 
comprende anche le società commerciali sotto controllo pubblico. Il carattere industriale o 
commerciale, riguarda, pertanto, le finalità da perseguire e i bisogni da soddisfare, piuttosto 
che il tipo di organizzazione e di attività.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. „piegādes līgumi” ir līgumi, kuru 
priekšmets ir preču pirkums, nomaksas 
pirkums, noma, noma ar izpirkuma 
tiesībām vai minēto variantu kombinācija; 
piegādes līgums var papildus ietvert 
izvietošanas un uzstādīšanas darbus;

10. „piegādes līgumi” ir līgumi, kuru 
priekšmets ir preču pirkums, nomaksas 
pirkums, noma, noma ar izpirkuma 
tiesībām vai minēto variantu kombinācija; 
piegādes līgumā var būt paredzēta piegāde 
pēc pieprasījuma vairākās reizēs; piegādes 
līgums var papildus ietvert izvietošanas un 
uzstādīšanas darbus;

Pamatojums

Piegādes līgumu definīcijā būtu jāparedz arī līgumi par piegādi pēc pieprasījuma vairākās 
reizēs. Tādējādi tiktu regulēta arvien plašāk izplatītā līgumu slēgšanas prakse, kas paredz 
piegādi vairākās reizēs, atbilstoši līgumslēdzēju vajadzībām līguma darbības laikā. 
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Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva attiecas uz darbībām, kas 
saistītas ar:

1. Šī direktīva attiecas uz darbībām, kas 
saistītas ar pasta pakalpojumu sniegšanu.

a) pasta pakalpojumu sniegšanu;

b) citiem pakalpojumiem, kas nav pasta 
pakalpojumi, ar nosacījumu, ka šādus 
pakalpojumus sniedz subjekti, kas sniedz 
arī pasta pakalpojumus 2. punkta 
b) apakšpunkta nozīmē, ja attiecībā uz 
2. punkta b) apakšpunktā minētajiem 
pakalpojumiem nav ievēroti 27. panta 
1. punktā paredzētie nosacījumi.
2. Šajā direktīvā, neskarot 
Direktīvu 97/67/EK:

2. Šajā direktīvā, neskarot 
Direktīvu 97/67/EK:

a) „pasta sūtījums” ir adresēts sūtījums 
galīgajā formā, kādā tas nosūtāms, 
neatkarīgi no svara; papildus 
korespondencei šādi sūtījumi ir arī, 
piemēram, grāmatas, katalogi, laikraksti, 
periodiskie izdevumi un pasta pakas, kurās 
ir preces ar komercvērtību vai bez tās, 
neatkarīgi no to svara;

a) „pasta sūtījums” ir adresēts sūtījums 
galīgajā formā, kādā tas nosūtāms, 
neatkarīgi no svara; papildus 
korespondencei šādi sūtījumi ir arī, 
piemēram, grāmatas, katalogi, laikraksti, 
periodiskie izdevumi un pasta pakas, kurās 
ir preces ar komercvērtību vai bez tās, 
neatkarīgi no to svara;

b) „pasta pakalpojumi” ir pakalpojumi, kas 
ietver pasta sūtījumu muitošanu, šķirošanu, 
maršrutizēšanu un piegādi; tas ietver gan 
pakalpojumus, kas ietilpst, gan 
pakalpojumus, kas neietilpst universālā 
pakalpojuma piemērošanas jomā, kā 
noteikts saskaņā ar Direktīvu 97/67/EK;

b) „pasta pakalpojumi” ir pakalpojumi, kas 
ietver pasta sūtījumu savākšanu, šķirošanu, 
maršrutizēšanu un piegādi; tas ietver gan 
pakalpojumus, kas ietilpst, gan 
pakalpojumus, kas neietilpst universālā 
pakalpojuma piemērošanas jomā, kā 
noteikts saskaņā ar Direktīvu 97/67/EK;

c) „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 



PE489.642v02-00 10/23 AD\915659LV.doc

LV

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 
a) 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) apakšpunktā, 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).

Pamatojums

Ar Direktīvu 2008/6/EK konkurence pasta nozarē tika atļauta arī tāpēc, ka tādējādi tika 
likvidētas vēl atlikušās jomas, kuras joprojām bija rezervētas vispārējo pakalpojumu 
sniedzējiem. Tādēļ pasta nozare ir pakāpeniski sasniegusi apmierinošu liberalizācijas līmeni.
Tāpēc citi pasta uzņēmumu sniegti pakalpojumi, proti, „citi pakalpojumi, kas nav pasta 
pakalpojumi” būtu jāizslēdz no jauno direktīvu piemērošanas jomas.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
19. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par šķīrējtiesas un samierināšanas 
pakalpojumiem;

b) par juridiskajiem, šķīrējtiesas un 
samierināšanas pakalpojumiem;

Pamatojums

Ņemot vērā juridisko pakalpojumu diskrēto un uz uzticēšanos balstīto raksturu, tie ir jāizslēdz 
no šīs direktīvas darbības jomas.
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Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iepirkuma līgumu informāciju publisko.

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja, atbildot uz procedūru ar iepirkuma 
iepriekšēju izsludināšanu, nav iesniegts 
neviens piedāvājums vai neviens piemērots 
piedāvājums, vai neviens dalības 
pieteikums, ar nosacījumu, ka līguma 
sākotnējie nosacījumi nav būtiski mainīti;

a) ja, atbildot uz procedūru ar iepirkuma 
iepriekšēju izsludināšanu, nav iesniegts 
neviens piedāvājums vai neviens piemērots 
piedāvājums, vai neviens dalības 
pieteikums, ar nosacījumu, ka līguma 
sākotnējie nosacījumi nav mainīti, un ja 
tiek sniegts pienācīgs pamatojums 
93. pantā minētajai valsts pārraudzības 
struktūrai;

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Līgumslēdzēji var ņemt vērā pretendenta 
iesniegtos piedāvājumu variantus, ja tie
atbilst līgumslēdzēju noteiktajām 
obligātajām prasībām un nepārsniedz 
1/6 daļu no kopējās cenas, par kuru 
panākta vienošanās.

Pamatojums

Negodīga variantu izmantošana varētu izkropļot konkurenci un radīt problēmas saistībā ar 
tiesisko noteiktību. Būtu jāparedz precīzi noteikumi par variantu maksimāli pieļaujamo cenu.  
Valstu tiesību aktos jau ir paredzēti kritēriji šajā sakarībā, tādējādi apliecinot šādu 
noteikumu efektivitāti.
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Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

piedalīties sarunās norāda, vai 
piedāvājumus attiecina tikai uz vienu vai 
vairākām daļām, bet gadījumā, ja tie nav 
sadalīti daļās, sniedz tam konkrētu 
izskaidrojumu.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
65. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Iepirkuma izsludināšanas paziņojuma 
direktīvas 39. panta 2. punkta nozīmē pilnu 
tekstu publicē kādā no Savienības 
oficiālajām valodām, ko izvēlējies 
līgumslēdzējs. Autentisks ir tikai šajā 
valodā publicētais teksts. Katra 
paziņojuma galveno elementu 
kopsavilkumu publicē pārējās oficiālajās 
valodās.

3. Iepirkuma izsludināšanas paziņojuma 
direktīvas 39. panta 2. punkta nozīmē pilnu 
tekstu publicē kādā no Savienības 
oficiālajām valodām, ko izvēlējies 
līgumslēdzējs. Autentisks ir tikai šajā 
valodā publicētais teksts. 

Pamatojums

Prasība publicēt katra paziņojuma galveno elementu kopsavilkumu visās oficiālajās ES 
valodās nav ilgtspējīga laika trūkuma, izmaksu un tiesiskās noteiktības apsvērumu dēļ. 
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Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
69. 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

Pamatojums

Pienākums pēc ekonomikas dalībnieku pieprasījuma informēt tos par sarunu ar 
pretendentiem norisi un virzību ir pārāk apgrūtinošs līgumslēdzējiem un pārkāpj pretendentu
tiesības uz konfidencialitāti.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
70. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija saskaņā ar 98. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
grozītu XIV pielikumā doto sarakstu, kad 
tas ir nepieciešams jaunu starptautisko 
nolīgumu noslēgšanas vai spēkā esošo 
starptautisko nolīgumu grozījumu dēļ.

7. Komisija saskaņā ar 98. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
papildinātu XIV pielikumā doto sarakstu, 
kad tas ir nepieciešams jaunu starptautisko 
nolīgumu noslēgšanas vai spēkā esošo 
starptautisko nolīgumu grozījumu dēļ.

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja objektīvie noteikumi un kritēriji to 
ekonomikas dalībnieku izslēgšanai un 
atlasei, kas pieprasa kvalificēšanu 
kvalifikācijas sistēmā, ietver prasības 
attiecībā uz ekonomikas dalībnieka 
saimniecisko un finansiālo stāvokli vai uz 

1. Ja objektīvie noteikumi un kritēriji to 
ekonomikas dalībnieku izslēgšanai un 
atlasei, kas pieprasa kvalificēšanu 
kvalifikācijas sistēmā, ietver prasības 
attiecībā uz ekonomikas dalībnieka 
saimniecisko un finansiālo stāvokli vai uz 
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tā tehnisko un profesionālo spēju, 
ekonomikas dalībnieks var vajadzības 
gadījumā paļauties uz citu subjektu spēju 
neatkarīgi no tā, kāds ir tā un šo subjektu 
attiecību juridiskais raksturs. Šādā 
gadījumā ekonomikas dalībnieks pierāda 
līgumslēdzējam, ka minētie resursi būs tam 
pieejami visā kvalifikācijas sistēmas spēkā 
esības laikā, piemēram, pierādot minēto 
subjektu attiecīgu apņemšanos. Attiecībā 
uz saimniecisko un finansiālo stāvokli
līgumslēdzēji var pieprasīt, lai ekonomikas 
dalībnieks un šie subjekti būtu kopīgi 
atbildīgi par līguma izpildi.

tā tehnisko un profesionālo spēju, 
ekonomikas dalībnieks var vajadzības 
gadījumā paļauties vienīgi uz citu subjektu 
materiālo spēju, pienācīgi ņemot vērā to, 
kāds ir ekonomikas dalībnieka un šo 
subjektu attiecību juridiskais raksturs. Šādā 
gadījumā ekonomikas dalībnieks pierāda 
līgumslēdzējam, ka minētie resursi būs tam 
pieejami visā kvalifikācijas sistēmas spēkā 
esības laikā, piemēram, pierādot minēto 
subjektu attiecīgu apņemšanos.
Līgumslēdzēji pieprasa, lai ekonomikas 
dalībnieks un šie subjekti būtu kopīgi 
atbildīgi par līguma izpildi.

Pamatojums

Lai panāktu tiesisku un ekonomisku noteiktību līgumu piešķiršanā un izpildē, būtu jāierobežo 
iespēja paļauties uz citiem subjektiem, nosakot, ka izmantojamas tikai to materiālās spējas, 
turklāt jāstiprina arī solidāra atbildība starp ekonomikas dalībniekiem un subjektiem, kurus 
tie izmanto līguma īstenošanai, nosakot to par obligātu. To var panākt tikai tad, ja starp 
abām pusēm pastāv tiesiskas attiecības.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ekonomikas dalībnieks un citi 
subjekti iespēju paļauties uz spējām nevar 
izmantot vienlaikus.

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Objektīvie noteikumi un kritēriji to 
ekonomikas dalībnieku izslēgšanai un 
atlasei, kas pieprasa kvalificēšanu 
kvalifikācijas sistēmā, un objektīvie 
noteikumi un kritēriji kandidātu un 

1. Objektīvie noteikumi un kritēriji to 
ekonomikas dalībnieku izslēgšanai un 
atlasei, kas pieprasa kvalificēšanu 
kvalifikācijas sistēmā, un objektīvie 
noteikumi un kritēriji kandidātu un 
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pretendentu izslēgšanai un atlasei atklātā 
procedūrā, slēgtā procedūrā, sarunu 
procedūrās vai inovācijas partnerībās var 
ietvert [Direktīvas 2004/18/EK] 55. pantā 
uzskaitītos izslēgšanas iemeslus saskaņā ar 
minētajā pantā izklāstītajiem noteikumiem 
un nosacījumiem.

pretendentu izslēgšanai un atlasei atklātā 
procedūrā, slēgtā procedūrā, sarunu 
procedūrās vai inovācijas partnerībās ietver
Direktīvas [../../ES] [par publisko 
iepirkumu] 55. pantā uzskaitītos 
izslēgšanas iemeslus saskaņā ar minētajā 
pantā izklāstītajiem noteikumiem un 
nosacījumiem.

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja līgumslēdzējs ir līgumslēdzēja iestāde, 
šie kritēriji un noteikumi ietver 
[Direktīvas 2004/18/EK] 55. panta 1. un 
2. punktā noteiktos izslēgšanas iemeslus 
saskaņā ar minētajā panta izklāstītajiem 
noteikumiem un nosacījumiem.

svītrots

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
76. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Neskarot valsts normatīvos vai 
administratīvos aktus attiecībā uz atlīdzību 
par konkrētu pakalpojumu sniegšanu, 
līgumslēdzēji piešķir tiesības slēgt līgumus 
saskaņā ar saimnieciski visizdevīgākā 
piedāvājuma kritēriju.

a) saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums;
b) viszemākās izmaksas.
Izmaksas pēc līgumslēdzēja izvēles var 
novērtēt, pamatojoties tikai uz cenu vai 
izmantojot rentabilitātes pieeju, 
piemēram, aprites cikla izmaksu pieeju, 
saskaņā ar 77. pantā izklāstītajiem 
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nosacījumiem.
2. Saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums, kā minēts 1. punkta 
a) apakšpunktā, no līgumslēdzēja 
perspektīvas tiek noteikts, pamatojoties uz 
kritērijiem, kas saistīti ar attiecīgā līguma 
priekšmetu.

2. Līgumslēdzējs novērtē saimnieciski 
visizdevīgāko piedāvājumu, kā minēts 
1. punkta a) apakšpunktā, pamatojoties uz 
kritērijiem, kas saistīti ar attiecīgā līguma 
priekšmetu.

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

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

Izmaksas var novērtēt, izmantojot izmaksu 
lietderības pieeju, piemēram, aprites cikla 
izmaksu pieeju, saskaņā ar 77. pantā 
paredzētajiem nosacījumiem. 
Cenas / izmaksu kritērijs var būt izšķirošs 
piešķiršanas kritērijs standartizētu preču 
un pakalpojumu gadījumā, kuri to būtības 
dēļ ir iepriekšzināmi.
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, ietverot tehniskās 
priekšrocības, estētiskās un funkcionālās 
īpašības, pieejamība, projektēšana visu 
lietotāju ērtībām, vides un sociālie 
raksturlielumi un 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 
līgumslēdzēja 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 
līgumslēdzēja piekrišanu, kam 
jāpārliecinās, ka aizstājēji nodrošina 
līdzvērtīgu organizāciju un kvalitāti;

c) pēcpārdošanas pakalpojumi un tehniskā 
palīdzība, piegādes datums un piegādes 
laikposms vai pabeigšanas laikposms, 
saistības attiecībā uz rezerves daļām un 
piegādes drošība;

c) pēcpārdošanas pakalpojumi un tehniskā 
palīdzība, piegādes datums un piegādes 
laikposms vai pabeigšanas laikposms, 
saistības attiecībā uz rezerves daļām un 
piegādes drošība;

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 konkrētais ražošanas vai 
sniegšanas process vai citi aprites cikla 
posmi, kā minēts 2. panta 22. punktā, ciktāl 
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minētie kritēriji ir norādīti saskaņā ar 
4. punktu un attiecas uz faktoriem, kas ir 
tieši iesaistīti minētajos procesos un kas 
raksturo pieprasīto būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu konkrēto ražošanas vai 
sniegšanas procesu.

minētie kritēriji ir norādīti saskaņā ar 
4. punktu un attiecas uz faktoriem, kas ir 
tieši iesaistīti minētajos 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 līgumslēdzējam 
neierobežotu izvēles brīvību. Šie kritēriji
nodrošina efektīvas konkurences iespēju, 
un tos papildina ar prasībām, kas ļauj 
efektīvi pārbaudīt pretendentu sniegto 
informāciju. Līgumslēdzēji, pamatojoties 
uz pretendentu sniegto informāciju un 
pierādījumiem, efektīvi pārbauda, vai 
piedāvājumi atbilst līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritērijiem.

4. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritēriji nodrošina efektīvas konkurences 
iespēju, un tos papildina ar prasībām, kas 
ļauj efektīvi pārbaudīt pretendentu sniegto 
informāciju. Līgumslēdzēji, pamatojoties 
uz pretendentu sniegto informāciju un 
pierādījumiem, pārbauda, vai piedāvājumi 
atbilst līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijiem

5. Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minētajā gadījumā līgumslēdzējs norāda 
kritēriju relatīvo svērumu, ko tas izmantos, 
lai noteiktu saimnieciski visizdevīgāko 
piedāvājumu.

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

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

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

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

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

Relatīvo svērumu vai nozīmības secību 
attiecīgā gadījumā nosaka paziņojumā, ko 
izmanto iepirkuma izsludināšanai, 
uzaicinājumā apstiprināt ieinteresētību, 
uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu vai 
piedalīties sarunās, vai specifikācijās.

Relatīvo svērumu vai nozīmības secību 
attiecīgā gadījumā nosaka paziņojumā, ko 
izmanto iepirkuma izsludināšanai, 
uzaicinājumā apstiprināt ieinteresētību, 
uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu vai 
piedalīties sarunās, vai specifikācijās.

Grozījums Nr. 24
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Direktīvas priekšlikums
77. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 76. panta 1. punktā 
minētajos līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijos.

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 76. panta 1. punktā 
minētajiem līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijiem.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
81. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
82. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja grozījuma vērtību var izteikt naudas 
izteiksmē, grozījumu neuzskata par būtisku 
1. punkta nozīmē, ja tā vērtība nepārsniedz 
12. pantā noteiktās robežvērtības un ir 

4. Ja grozījuma vērtību var izteikt naudas 
izteiksmē, grozījumu neuzskata par būtisku 
1. punkta nozīmē, ja tā vērtība nepārsniedz 
12. pantā noteiktās robežvērtības un ir 
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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.

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

Priekšlikumā paredzēts, ka līdz 5 % no līguma summas tiek ierobežotas jebkādas izmaiņas, 
kas varētu notikt līguma izpildes gaitā. Šāda robežvērtība ir pārāk strikta. Tāpēc tā ir 
jāpalielina, nosakot, ka tā nepārsniedz 10 % no kopējās cenas. 

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
86. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
93. pants – 1. punkts

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. Atbilstoši to valsts vai federālajai 
uzbūvei, dalībvalstis norīko vienu vai 
vairākas neatkarīgas struktūras, kas ir 
atbildīgas par īstenošanas darbību 
pārraudzību un koordināciju (turpmāk —
pārraudzības struktūra).  Dalībvalstis 
paziņo Komisijai par norīkotajām 
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struktūrām. 

Dalībvalstis, kurās jau ir izveidotas 
neatkarīgas struktūras, var tās saglabāt, 
ja tās pilda visus turpmāk norādītos 
pienākumus.

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) ziņojumu izskatīšanu, ko sagatavojuši 
tie līgumslēdzēji, kuri gatavojas izmantot 
sarunu procedūru bez paziņojuma par 
līgumu iepriekšējas publicēšanas;

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) juridiskas konsultācijas 
līgumslēdzējiem par publiskā iepirkuma 
noteikumu un principu interpretāciju un 
par publiskā iepirkuma noteikumu 
piemērošanu īpašos gadījumos;

svītrots

Pamatojums

Juridiskie pakalpojumi vienmēr bijuši balstīti uz savstarpēju uzticēšanos attiecībās ar 
attiecīgo profesionāli, pamatojoties uz viņa profesionālajām prasmēm un pakļaujoties 
stingram profesionālās ētikas kodeksam. Tāpēc to sniegšanu nevar uzticēt valsts pārraudzības 
iestādei un tos arī nevajadzētu iekļaut šīs direktīvas darbības jomā. 



AD\915659LV.doc 21/23 PE489.642v02-00

LV

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
93. 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) vadlīniju izstrāde 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

Ierosinātais jaunais formulējums ir vairāk saistīts ar struktūras kompetenci, proti, pārraudzīt 
noteikumu īstenošanu un piemērošanu. 

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
93. 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, ir konstatējusi 
pārkāpumu, dalībvalstis pilnvaro 
pārraudzības struktūru pārņemt 
jurisdikciju, kas saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem tai noteikta attiecībā uz 
līgumslēdzēju iestāžu lēmumu pārbaudi.

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
96. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina tehniskā atbalsta svītrots
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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.

Pamatojums

Juridiskie pakalpojumi vienmēr bijuši balstīti uz savstarpēju uzticēšanos attiecībās ar 
attiecīgo profesionāli, pamatojoties uz viņa profesionālajām prasmēm un pakļaujoties 
stingram profesionālās ētikas kodeksam.   Tāpēc to sniegšanu nevar uzticēt valsts 
pārraudzības iestādei un tos arī nevajadzētu iekļaut šīs direktīvas darbības jomā. 

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- Konvencija Nr. 94 par darbaspēka 
klauzulām publiskajos līgumos;
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