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Grozījums Nr. 43
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lai nodrošinātu tāda iepirkuma 
atvērtību konkurencei, ko īsteno subjekti, 
kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, 
transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, 
būtu jāizstrādā noteikumi par iepirkuma 
procedūru koordinēšanu, kas attiecas uz 
tādiem līgumiem, kuru vērtība ir lielāka par 
konkrētu vērtību. Šāda koordinēšana ir 
vajadzīga, lai nodrošinātu atbilstību 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
principiem un jo īpaši preču brīvas aprites 
principam, tiesībām veikt uzņēmējdarbību 
un tiesībām sniegt pakalpojumus, kā arī no 
tiem izrietošajiem principiem, proti, 
vienlīdzīgai attieksmei, nediskriminācijai, 
savstarpējai atzīšanai, proporcionalitātei un 
pārredzamībai. Ņemot vērā nozaru 
specifiku, ko skar koordinēšana, šādai 
koordinēšanai būtu jāizveido labas 
komercdarbības prakses sistēma un 
jāpieļauj maksimāla elastība, vienlaikus 
nodrošinot minēto principu piemērošanu.

(2) Lai nodrošinātu tāda iepirkuma 
atvērtību konkurencei, ko īsteno subjekti, 
kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, 
transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, 
būtu jāizstrādā noteikumi par iepirkuma 
procedūru koordinēšanu, kas attiecas uz 
tādiem līgumiem, kuru vērtība ir lielāka par 
konkrētu vērtību. Šāda koordinēšana ir 
vajadzīga, lai nodrošinātu atbilstību 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
principiem un jo īpaši preču brīvas aprites 
principam, tiesībām veikt uzņēmējdarbību
un tiesībām sniegt pakalpojumus, kā arī no 
tiem izrietošajiem principiem, proti, 
vienlīdzīgai attieksmei, nediskriminācijai, 
savstarpējai atzīšanai, proporcionalitātei un 
pārredzamībai. Ņemot vērā nozaru 
specifiku, ko skar koordinēšana, šādai 
koordinēšanai būtu jāizveido labas 
komercdarbības prakses sistēma un 
jāpieļauj maksimāla elastība, vienlaikus 
nodrošinot minēto principu piemērošanu.
Iepirkuma noteikumos jāievēro 
kompetenču sadalījums, kas noteikts 
LESD 14. pantā un šim līgumam 
pievienotajā Protokolā Nr. 26. Šo 
noteikumu piemērošana nedrīkst 
ierobežot publiskā sektora iestāžu brīvību 
pieņemt lēmumus par veidu, kādā tās 
vēlas pildīt sabiedriskā pakalpojuma 
uzdevumus.

Or. en

Pamatojums

Pielāgojums jaunajiem Lisabonas līguma noteikumiem.
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Grozījums Nr. 44
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lai nodrošinātu tāda iepirkuma 
atvērtību konkurencei, ko īsteno subjekti, 
kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, 
transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, 
būtu jāizstrādā noteikumi par iepirkuma 
procedūru koordinēšanu, kas attiecas uz 
tādiem līgumiem, kuru vērtība ir lielāka par 
konkrētu vērtību. Šāda koordinēšana ir 
vajadzīga, lai nodrošinātu atbilstību 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
principiem un jo īpaši preču brīvas aprites 
principam, tiesībām veikt uzņēmējdarbību 
un tiesībām sniegt pakalpojumus, kā arī no 
tiem izrietošajiem principiem, proti, 
vienlīdzīgai attieksmei, nediskriminācijai, 
savstarpējai atzīšanai, proporcionalitātei un 
pārredzamībai. Ņemot vērā nozaru 
specifiku, ko skar koordinēšana, šādai 
koordinēšanai būtu jāizveido labas 
komercdarbības prakses sistēma un 
jāpieļauj maksimāla elastība, vienlaikus 
nodrošinot minēto principu piemērošanu.

(2) Lai nodrošinātu tāda iepirkuma 
atvērtību konkurencei, ko īsteno subjekti, 
kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, 
transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, 
būtu jāizstrādā noteikumi par iepirkuma 
procedūru koordinēšanu, kas attiecas uz 
tādiem līgumiem, kuru vērtība ir lielāka par 
konkrētu vērtību. Šāda koordinēšana ir 
vajadzīga, lai nodrošinātu atbilstību 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
principiem un jo īpaši preču brīvas aprites 
principam, tiesībām veikt uzņēmējdarbību 
un tiesībām sniegt pakalpojumus, kā arī no 
tiem izrietošajiem principiem, proti, 
vienlīdzīgai attieksmei, nediskriminācijai, 
savstarpējai atzīšanai, proporcionalitātei un 
pārredzamībai. Ņemot vērā nozaru 
specifiku, ko skar koordinēšana, šādai 
koordinēšanai būtu jāizveido labas 
komercdarbības prakses sistēma un 
jāpieļauj maksimāla elastība visos publiskā 
iepirkuma procedūras līmeņos, kas jo 
īpaši labvēlīga maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, vienlaikus nodrošinot 
minēto principu piemērošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 45
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Regulas priekšlikums
4. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 46
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
4. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. ro

Grozījums Nr. 47
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
13. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(13) Iepirkuma procedūras dalībnieku 
nelikumīga rīcība, piemēram, mēģinājumi 
neatbilstīgi ietekmēt lēmumu pieņemšanas 
procesu vai vienoties ar citiem 
kandidātiem, lai ietekmētu procedūras 
rezultātu, var izraisīt Savienības tiesību 
aktu principu pārkāpumus un nopietnus 
konkurences izkropļojumus. Tāpēc 
jāpieprasa ekonomikas dalībniekiem 
iesniegt apliecinājumu, ka viņi nav 
iesaistīti šādās nelikumīgās darbībās, un 
viņi ir jāizslēdz gan no publiskā 
iepirkuma procedūras, gan no 
turpmākajām publiskā iepirkuma 
procedūrām Eiropas Savienībā, ja šāds 
apliecinājums izrādās nepatiess.

Or. ro

Grozījums Nr. 48
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Pētniecība un inovācija, tostarp 
ekoinovācija un sociālā inovācija, ir daži 
no svarīgākajiem turpmākas izaugsmes 
dzinuļiem un ir gudras, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes stratēģijas
„Eiropa 2020” centrālie elementi.
Līgumslēdzējiem būtu maksimāli 
stratēģiski jāizmanto publiskais iepirkums, 
lai veicinātu inovāciju. Inovatīvu preču un 
pakalpojumu iegādei ir svarīga nozīme, lai 
uzlabotu sabiedrisko pakalpojumu 
efektivitāti un kvalitāti, vienlaikus risinot 
lielas sociālās problēmas. Šāda iegāde ļauj 
panākt maksimāli lietderīgu līdzekļu 
izmantošanu, kā arī nodrošina plašākus 
saimnieciskus, vides un sabiedriski 

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

nodrošina plašākus saimnieciskus, vides un 
sabiedriski nozīmīgus labumus, jo tiek 
radītas jaunas idejas, kas īstenojas 
inovatīvos produktos un pakalpojumos, 
tādējādi veicinot ilgtspējīgu ekonomikas 
izaugsmi. Šai direktīvai būtu jāveicina 
inovācijas iepirkums un jāpalīdz 
dalībvalstīm sasniegt pamatiniciatīvas
„Inovācijas savienība” mērķus. Tāpēc būtu 
jāparedz īpaša iepirkuma procedūra, kas 
ļauj līgumslēdzējiem izveidot ilgtermiņa 
inovācijas partnerību jaunu, inovatīvu 
produktu, pakalpojumu vai būvdarbu 
izstrādei un turpmākai iegādei ar 
nosacījumu, ka tos var piegādāt atbilstoši 
noteiktajiem rezultātu līmeņiem un par 
noteiktajām izmaksām. Partnerība būtu 
jāveido tā, lai tā varētu nodrošināt 
nepieciešamo „tirgus pieprasījumu”, kas 
veicina inovatīva risinājuma izstrādi, bet 
neizraisa tirgus noslēgšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 49
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Elektroniskie informācijas un saziņas 
līdzekļi var būtiski atvieglot iepirkumu 
izsludināšanu un palielināt iepirkuma 
procesu efektivitāti un pārredzamību.
Iepirkuma procedūrās tiem būtu jākļūst par 
saziņas un informācijas apmaiņas standarta 
līdzekļiem. Elektronisko saziņas līdzekļu 
izmantošana arī palīdz ietaupīt laiku. Tādēļ 
būtu jāparedz minimālo laikposmu 
samazināšana elektronisko saziņas līdzekļu 
izmantošanas gadījumā, tomēr tas jādara ar 
nosacījumu, ka šie laikposmi atbilst 
konkrētajam informācijas nosūtīšanas 
veidam, kas noteikts Savienības līmenī.

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

konkrētajam informācijas nosūtīšanas 
veidam, kas noteikts Savienības līmenī.
Turklāt elektroniskie informācijas un 
saziņas līdzekļi, kas ietver atbilstošas 
funkcijas, var dot iespēju līgumslēdzējām 
iestādēm novērst, konstatēt un labot kļūdas, 
kas rodas iepirkuma procedūru gaitā.

Or. fr

Grozījums Nr. 50
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Savienības publisko iepirkumu tirgos 
vērojama spēcīga tendence, proti, publisko 
iepirkumu rīkotāji cenšas apvienot 
pieprasījumu, lai iegūtu apjomradītus 
ietaupījumus, tostarp zemākas cenas un 
darījuma izmaksas, un uzlabotu un padarītu 
profesionālāku iepirkuma pārvaldību. To 
var panākt, koncentrējot iegādes vai nu pēc 
iesaistīto līgumslēdzēju skaita vai pēc 
apmēra un vērtības laika gaitā. Tomēr 
iegāžu apvienošana un centralizēšana būtu 
rūpīgi jāuzrauga, lai izvairītos no 
pirktspējas pārmērīgas koncentrācijas un 
slepenām norunām un saglabātu 
pārredzamību un konkurenci, kā arī 
iespējas maziem un vidējiem uzņēmumiem 
piekļūt tirgum.

(28) Savienības publisko iepirkumu tirgos 
vērojama spēcīga tendence, proti, publisko 
iepirkumu rīkotāji cenšas apvienot 
pieprasījumu, lai iegūtu apjomradītus 
ietaupījumus, tostarp zemākas cenas un 
darījuma izmaksas, un uzlabotu un padarītu 
profesionālāku iepirkuma pārvaldību. To 
var panākt, koncentrējot iegādes vai nu pēc 
iesaistīto līgumslēdzēju skaita vai pēc 
apmēra un vērtības laika gaitā. Tomēr 
iegāžu apvienošana un centralizēšana būtu 
rūpīgi jāuzrauga, lai izvairītos no 
pirktspējas pārmērīgas koncentrācijas un 
slepenām norunām un saglabātu 
pārredzamību un konkurenci, kā arī
uzlabotu iespējas maziem un vidējiem 
uzņēmumiem piekļūt tirgum, veicinot 
lielāku elastību un rīcības brīvību 
publiskā iepirkuma procedūrās.

Or. fr

Grozījums Nr. 51
Petru Constantin Luhan
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Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Pašlaik gadījumos, kad līgumu 
slēgšanas tiesības kopīgi piešķir 
līgumslēdzēji no dažādām dalībvalstīm, 
pastāv konkrēti juridiska rakstura 
sarežģījumi, it īpaši saistībā ar pretrunām 
starp valstu tiesību aktiem. Lai gan 
Direktīva 2004/17/EK netieši pieļāva 
pārrobežu kopējo publisko iepirkumu, 
praksē vairākas valstu tiesību sistēmas ir 
tieši vai netieši padarījušas pārrobežu 
kopējo iepirkumu par tiesiski nenoteiktu 
vai neiespējamu. Līgumslēdzēji no 
dažādām dalībvalstīm var būt ieinteresēti 
sadarbībā un līgumu slēgšanas tiesību 
kopīgā piešķiršanā, lai gūtu maksimālu 
labumu no iekšējā tirgus potenciāla, kas 
nodrošina apjomradītus ietaupījumu un 
riska un ieguvumu dalīšanu, īpaši tāpēc, ka 
inovatīvi projekti ir saistīti ar lielāku risku 
nekā to saprātīgi var uzņemties viens 
līgumslēdzējs. Tāpēc, lai sekmētu 
sadarbību starp līgumslēdzējiem vienotajā 
tirgū, būtu jāparedz jauni noteikumi par 
pārrobežu kopējo iepirkumu, kuri nosaka 
piemērojamos tiesību aktus. Turklāt 
līgumslēdzēji no dažādām valstīm var 
dibināt kopējus tiesību subjektus saskaņā ar 
kādas valsts vai Savienības tiesību aktiem.
Šādai kopējā iepirkuma formai būtu 
jāparedz īpaši noteikumi.

(34) Pašlaik gadījumos, kad līgumu 
slēgšanas tiesības kopīgi piešķir 
līgumslēdzēji no dažādām dalībvalstīm, 
pastāv konkrēti juridiska rakstura 
sarežģījumi, it īpaši saistībā ar pretrunām 
starp valstu tiesību aktiem. Lai gan 
Direktīva 2004/17/EK netieši pieļāva 
pārrobežu kopējo publisko iepirkumu, 
praksē vairākas valstu tiesību sistēmas ir 
tieši vai netieši padarījušas pārrobežu 
kopējo iepirkumu par tiesiski nenoteiktu 
vai neiespējamu. Līgumslēdzēji no 
dažādām dalībvalstīm var būt ieinteresēti 
sadarbībā un līgumu slēgšanas tiesību 
kopīgā piešķiršanā, lai gūtu maksimālu 
labumu no iekšējā tirgus potenciāla, kas 
nodrošina apjomradītus ietaupījumu un 
riska un ieguvumu dalīšanu, īpaši tāpēc, ka 
inovatīvi projekti ir saistīti ar lielāku risku 
nekā to saprātīgi var uzņemties viens 
līgumslēdzējs. Tāpēc, lai sekmētu 
sadarbību starp līgumslēdzējiem vienotajā 
tirgū, būtu jāparedz jauni noteikumi par 
pārrobežu kopējo iepirkumu, kuri nosaka 
piemērojamos tiesību aktus. Turklāt 
līgumslēdzēji no dažādām valstīm var 
dibināt kopējus tiesību subjektus saskaņā ar 
kādas valsts vai Savienības tiesību aktiem.
Šādai kopējā iepirkuma formai būtu 
jāparedz īpaši noteikumi. Tāpat arī 
pārrobežu publiskā iepirkuma gadījumā ir 
būtiski svarīgi precizēt ar intelektuālā 
īpašuma tiesībām saistītus aspektus.

Or. ro

Grozījums Nr. 52
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
43. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(43) Līgumu slēgšanas tiesības būtu 
jāpiešķir, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem, kas nodrošina atbilstību 
pārredzamības, nediskriminācijas un 
vienlīdzīgas attieksmes principiem.
Minētajiem kritērijiem būtu jānodrošina, ka 
piedāvājumi tiek novērtēti efektīvas 
konkurences apstākļos, vienlaikus 
nodrošinot, ka līgumslēdzēji var prasīt 
kvalitatīvus būvdarbus, piegādes un
pakalpojumus, ja tie ir saistīti ar līguma 
priekšmetu.

Or. en

Pamatojums

Galvenajai procedūrai būtu jānodrošina iepirkums ar vislabāko cenas un kvalitātes attiecību, 
proti, saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Otrs kritērijs, piem., zemākās izmaksas, nav 
nepieciešams, jo tas jau ir ietverts saimnieciski visizdevīgākajā piedāvājumā.

Grozījums Nr. 53
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Līgumu slēgšanas tiesības būtu 
jāpiešķir, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem, kas nodrošina atbilstību 
pārredzamības, nediskriminācijas un 
vienlīdzīgas attieksmes principiem.
Minētajiem kritērijiem būtu jānodrošina, ka 

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

piedāvājumi tiek novērtēti efektīvas 
konkurences apstākļos, arī ja 
līgumslēdzējiem ir vajadzīgi kvalitatīvi 
būvdarbi, piegādes un pakalpojumi, kas ir 
optimāli pielāgoti to vajadzībām. Tādējādi 
būtu jānodrošina iespēja līgumslēdzējiem 
kā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijus pieņemt „saimnieciski 
visizdevīgāko piedāvājumu”, ievērojot 
rentabilitātes un atbilstīgas kvalitātes
principu.

Or. fr

Grozījums Nr. 54
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Regulas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Ja līgumslēdzēji izvēlas piešķirt
līgumu saimnieciski visizdevīgākajam 
piedāvājumam, tiem jānosaka līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji, uz 
kuru pamata tie novērtēs piedāvājumus ar 
mērķi noteikt, kurš piedāvājums piedāvā
vislabāko rezultātu par maksājamo cenu. 
Minēto kritēriju noteikšana ir atkarīga no 
līguma priekšmeta, jo šiem kritērijiem 
jāļauj novērtēt katrā piedāvājumā 
piedāvāto izpildes līmeni, ņemot vērā 
līguma priekšmetu, kā noteikts tehniskajās 
specifikācijās, un novērtēt katra 
piedāvājuma piedāvātā rezultāta un 
maksājamās cenas attiecību. Turklāt 
izvēlētajiem līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijiem nebūtu jānodrošina 
līgumslēdzējam neierobežota izvēles 
brīvība, tiem būtu jānodrošina efektīvas 
konkurences iespēja un tie būtu jāpapildina 
ar prasībām, kas ļauj efektīvi pārbaudīt 

(44) Ja līgumslēdzēji piešķir līgumu 
saimnieciski visizdevīgākajam 
piedāvājumam, tiem jānosaka līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji, uz 
kuru pamata tie novērtēs piedāvājumus, lai 
noteiktu, kurš piedāvājums nodrošina
vislabāko cenas un kvalitātes attiecību. 
Minēto kritēriju noteikšana ir atkarīga arī
no līguma priekšmeta, jo šiem kritērijiem 
jāļauj novērtēt katrā piedāvājumā 
garantēto izpildes līmeni, ņemot vērā 
līguma priekšmetu, kā noteikts tehniskajās 
specifikācijās, un novērtēt katra 
piedāvājuma cenas un kvalitātes attiecību. 
Turklāt izvēlētajiem līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritērijiem nebūtu 
jānodrošina līgumslēdzējam neierobežota 
izvēles brīvība, tiem būtu jānodrošina 
efektīvas konkurences iespēja un tie būtu 
jāpapildina ar prasībām, kas ļauj efektīvi 
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pretendentu sniegto informāciju. pārbaudīt pretendentu sniegto informāciju.

Or. fr

Grozījums Nr. 55
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Regulas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 56
Petru Constantin Luhan
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Regulas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Novērtējums ir parādījis, ka 
dalībvalstis konsekventi un sistemātiski 
neuzrauga publiskā iepirkuma noteikumu
īstenošanu un darbību. Tas negatīvi 
ietekmē minētajās direktīvās paredzēto 
noteikumu pareizu īstenošanu, un šāda 
negatīva ietekme rada būtiskas izmaksas un 
nenoteiktību. Vairākas dalībvalstis ir 
norīkojušas valsts centrālo struktūru 
publiskā iepirkuma jautājumu risināšanai, 
taču dalībvalstīs būtiski atšķiras šādām
struktūrām uzticētās funkcijas. Skaidrāki, 
konsekventāki un autoritatīvāki 
uzraudzības un kontroles mehānismi 
paplašinātu zināšanas par iepirkuma 
noteikumu darbību, uzlabotu tiesisko 
noteiktību uzņēmumiem un 
līgumslēdzējiem un veicinātu vienlīdzīgu 
konkurences apstākļu izveidi. Šādi 
mehānismi varētu būt instrumenti 
problēmu konstatēšanai un agrīnai 
risināšanai, jo īpaši attiecībā uz Savienības 
līdzfinansētiem projektiem, un strukturālu 
nepilnību noteikšanai. Ir īpaši svarīgi
koordinēt šādus mehānismus, lai
nodrošinātu publiskā iepirkuma politikas 
konsekventu piemērošanu, kontroli un 
uzraudzību, kā arī iepirkuma politikas 
rezultātu sistēmisku novērtēšanu visā 
Savienībā.

(57) Novērtējums ir parādījis, ka 
dalībvalstis neveicina un neveic 
konsekventu un sistemātisku publiskā 
iepirkuma noteikumu īstenošanas un 
darbības uzraudzību. Tas negatīvi ietekmē 
minētajās direktīvās paredzēto noteikumu 
pareizu īstenošanu, un šāda negatīva 
ietekme rada būtiskas izmaksas un 
nenoteiktību. Vairākas dalībvalstis ir 
norīkojušas valsts centrālo struktūru 
publiskā iepirkuma jautājumu risināšanai, 
taču dalībvalstīs būtiski atšķiras šādām 
struktūrām uzticētie uzdevumi. Skaidrāki, 
konsekventāki un autoritatīvāki
informācijas, uzraudzības un kontroles 
mehānismi paplašinātu zināšanas par
iepirkuma noteikumu darbību, uzlabotu 
tiesisko noteiktību uzņēmumiem un 
līgumslēdzējiem un veicinātu vienlīdzīgu 
konkurences apstākļu izveidi. Šādi 
mehānismi varētu būt instrumenti 
problēmu novēršanai, konstatēšanai un 
agrīnai risināšanai, galvenokārt attiecībā 
uz Savienības līdzfinansētiem projektiem, 
un strukturālu nepilnību noteikšanai.
Konkrētāk, ir būtiski koordinēt šādus 
mehānismus, lai nodrošinātu publiskā 
iepirkuma politikas konsekventu 
piemērošanu, kontroli un uzraudzību, kā arī 
iepirkuma politikas rezultātu sistēmisku 
novērtēšanu visā Savienībā.

Or. ro

Grozījums Nr. 57
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Regulas priekšlikums
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59) Iespējams, ne visiem līgumslēdzējiem 
ir iekšējā zinātība, lai risinātu saimnieciski 
vai tehniski sarežģītus līgumus. Šajā 
sakarībā atbilstīgs profesionālais atbalsts 
būtu iedarbīgs uzraudzības un kontroles 
darbības papildinošs elements. No vienas 
puses, šo mērķi var sasniegt ar zināšanu 
apmaiņas instrumentiem (zināšanu centri), 
kas līgumslēdzējiem nodrošina tehnisko 
palīdzību; no otras puses, uzņēmumam, jo 
īpaši MVU, būtu jāgūst labums no 
administratīvās palīdzības, it sevišķi kad 
tas piedalās pārrobežu iepirkuma 
procedūrās.

(59) Iespējams, ne visiem līgumslēdzējiem 
un jo īpaši vietējām iestādēm ir iekšējā 
zinātība, lai risinātu saimnieciski vai 
tehniski sarežģītus līgumus. Šajā sakarībā 
atbilstīgs profesionālais atbalsts būtu 
iedarbīgs uzraudzības un kontroles 
darbības papildinošs elements. No vienas 
puses, šo mērķi var sasniegt ar zināšanu 
apmaiņas instrumentiem (zināšanu centri), 
kas līgumslēdzējiem nodrošina tehnisko 
palīdzību; no otras puses, uzņēmumam, jo 
īpaši MVU, būtu jāgūst labums no 
administratīvās palīdzības, it sevišķi kad 
tas piedalās pārrobežu iepirkuma 
procedūrās.

Or. fr

Grozījums Nr. 58
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59) Iespējams, ne visiem līgumslēdzējiem 
ir iekšējā zinātība, lai risinātu saimnieciski
vai tehniski sarežģītus līgumus. Šajā 
sakarībā atbilstīgs profesionālais atbalsts 
būtu iedarbīgs uzraudzības un kontroles 
darbības papildinošs elements. No vienas 
puses, šo mērķi var sasniegt ar zināšanu 
apmaiņas instrumentiem (zināšanu centri), 
kas līgumslēdzējiem nodrošina tehnisko 
palīdzību; no otras puses, uzņēmumam, jo 
īpaši MVU, būtu jāgūst labums no 
administratīvās palīdzības, it sevišķi kad 
tas piedalās pārrobežu iepirkuma 
procedūrās.

(59) Tā kā dažiem līgumslēdzējiem, jo 
īpaši reģionālā un vietējā līmenī, nav 
iekšējās zinātības, lai risinātu saimnieciski
vai tehniski sarežģītus līgumus, tāpēc šajā 
sakarībā atbilstīgs profesionālais atbalsts 
būtu iedarbīgs uzraudzības un kontroles 
darbības papildinošs elements. No vienas 
puses, šo mērķi var sasniegt ar zināšanu 
apmaiņas instrumentiem (zināšanu centri), 
kas līgumslēdzējiem nodrošina tehnisko 
palīdzību; no otras puses, uzņēmumam, jo 
īpaši MVU, būtu jāgūst labums no 
administratīvās palīdzības, it sevišķi kad 
tas piedalās pārrobežu iepirkuma 
procedūrās.
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Or. ro

Grozījums Nr. 59
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Regulas priekšlikums
60. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60) Uzraudzības, pārraudzības un atbalsta 
struktūras vai mehānismi jau darbojas 
valstu līmenī, un tos, protams, var 
izmantot, lai nodrošinātu publiskā 
iepirkuma uzraudzību, īstenošanu un 
kontroli un lai līgumslēdzējiem un 
ekonomikas dalībniekiem nodrošinātu 
vajadzīgo atbalstu.

(60) Uzraudzības, pārraudzības un atbalsta 
struktūras vai mehānismi jau darbojas 
valstu līmenī, un tos, protams, var 
izmantot, lai nodrošinātu publiskā 
iepirkuma uzraudzību, īstenošanu un 
kontroli un lai līgumslēdzējiem, 
galvenokārt reģionālajām un vietējām 
iestādēm, un ekonomikas dalībniekiem, jo 
īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem,
nodrošinātu vajadzīgo atbalstu visos 
publiskā iepirkuma procedūras 
pasākumos.

Or. fr

Grozījums Nr. 60
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
61.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61a) Turklāt Komisijai un dalībvalstīm 
būtu jāorganizē apmācības, konsultācijas 
un izpratnes veidošanas kampaņas, kas 
vērstas uz reģionālām un vietējām 
iestādēm un MVU, kā arī jāiesaista citas 
ieinteresētās puses, lai nodrošinātu uz 
informāciju balstītu piedalīšanos 
publiskajos iepirkumos un samazinātu 
kļūdu skaitu un lai panāktu, ka vietējo un 
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reģionālo iestāžu līgumslēdzējiem ir 
pietiekamas zināšanas inovatīvo publiskā 
iepirkuma procedūru piemērošanai;

Or. ro

Grozījums Nr. 61
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar šo direktīvu iepirkums ir viena 
vai vairāku līgumslēdzēju īstenota 
būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu iegāde 
no šo līgumslēdzēju izvēlētiem ekonomikas 
dalībniekiem vai cita veida iegūšana ar 
nosacījumu, ka šie būvdarbi, piegādes vai 
pakalpojumi ir paredzēti, lai veiktu kādu no
5.–11. pantā minētajām darbībām.

Saskaņā ar šo direktīvu iepirkums ir viena 
vai vairāku līgumslēdzēju īstenota 
būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu iegāde 
no šo līgumslēdzēju izvēlētiem ekonomikas 
dalībniekiem ar publisku līgumu 
palīdzību, ar nosacījumu, ka šie būvdarbi, 
piegādes vai pakalpojumi ir paredzēti, lai 
veiktu kādu no 5.–11. pantā minētajām 
darbībām. Tādējādi šī direktīva neattiecas 
uz iepirkumiem, kas nav saistīti ar 
pakalpojumu darbībām.

Or. en

Pamatojums

Publiskā iepirkuma direktīva attiecas tikai uz publiskiem iepirkumiem, tostarp iegādes un 
nomas darbībām.  Saskaņā ar Tiesas judikatūru uz būvdarbiem, piegādēm vai 
pakalpojumiem, kas nav paredzēti sabiedriskam mērķim un nesniedz tiešu labumu 
līgumslēdzējam, neattiecas publiskā iepirkuma tiesiskais regulējums (C-451/08).

Grozījums Nr. 62
Peter Simon

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar šo direktīvu iepirkums ir viena Saskaņā ar šo direktīvu iepirkums ir viena 
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vai vairāku līgumslēdzēju īstenota 
būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu iegāde 
no šo līgumslēdzēju izvēlētiem ekonomikas 
dalībniekiem vai cita veida iegūšana ar 
nosacījumu, ka šie būvdarbi, piegādes vai 
pakalpojumi ir paredzēti, lai veiktu kādu no
5.–11. pantā minētajām darbībām.

vai vairāku līgumslēdzēju īstenota 
būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu iegāde 
no šo līgumslēdzēju izvēlētiem ekonomikas 
dalībniekiem, veicot publisko iepirkumu,
ar nosacījumu, ka šie būvdarbi, piegādes 
vai pakalpojumi ir paredzēti, lai veiktu 
kādu no 5.–11. pantā minētajām darbībām.

Or. de

Grozījums Nr. 63
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Būvdarbu, piegāžu un/vai pakalpojumu 
kopums, pat ja tas ir iegādāts saskaņā ar 
dažādiem līgumiem, ir viens iepirkums šīs 
direktīvas nozīmē, ja līgumi ir daļa no 
viena vienota projekta.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis jēdziens ir pārāk vispārīgs un nekonkrēts.

Grozījums Nr. 64
Peter Simon

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Būvdarbu, piegāžu un/vai pakalpojumu 
kopums, pat ja tas ir iegādāts saskaņā ar 
dažādiem līgumiem, ir viens iepirkums šīs 
direktīvas nozīmē, ja līgumi ir daļa no 
viena vienota projekta.

svītrots
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Or. de

Grozījums Nr. 65
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – a 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 
nodrošināt vispārējās vajadzības, kurām 
nav rūpnieciska vai komerciāla rakstura;

a) tā ir nodibināta konkrētam mērķim 
apmierināt vispārējas vajadzības, kurām 
nav rūpnieciska vai komerciāla rakstura;

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 2004/17/EK 2. panta 1. punkta 1. daļas a) apakšpunktā minētās definīcijas 
atjaunošana; šī definīcija ir apstiprināta un novērsīs juridisko nenoteiktību.

Grozījums Nr. 66
Peter Simon

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par šķīrējtiesas un samierināšanas 
pakalpojumiem;

b) par šķīrējtiesas un samierināšanas 
pakalpojumiem, juridiskiem un notāra 
pakalpojumiem;

Or. de

Grozījums Nr. 67
Peter Simon
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Regulas priekšlikums
19. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) par civilo aizsardzību, aizsardzību 
katastrofu gadījumos un ikdienas 
pasākumiem apdraudējuma novēršanai;

Or. de

Grozījums Nr. 68
Peter Simon

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. daļa – bb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) līgumiem, kuru slēgšanas tiesības 
jāpiešķir, pamatojoties uz ES Līgumiem 
atbilstīgām īpašām vai ekskluzīvām 
tiesībām;

Or. de

Grozījums Nr. 69
Peter Simon

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) par finanšu pakalpojumiem saistībā ar 
vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu 
emisiju, pārdošanu, pirkšanu vai nodošanu 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2004/39/EK nozīmē, darbībām, 
ko veic ar Eiropas finanšu stabilitātes 
instrumenta palīdzību, un darījumiem, 
kurus veic, lai piesaistītu naudas līdzekļus 
vai kapitālu līgumslēdzējām iestādēm;
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Or. de

Grozījums Nr. 70
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a pants
Pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesības, 

kas piešķirtas, pamatojoties uz 
ekskluzīvām tiesībām

Šī direktīva neattiecas uz pakalpojumu 
līgumu slēgšanas tiesībām, ko kādam 
subjektam, kas pats ir līgumslēdzēja 
iestāde 2. panta 1. punkta nozīmē, vai 
līgumslēdzēju iestāžu apvienībai piešķir, 
pamatojoties uz ekskluzīvām tiesībām, 
kuras tam ir saskaņā ar kādu izsludinātu 
normatīvo vai administratīvo aktu, kas ir 
saderīgs ar Līgumu.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas tekstā tiek atkārtoti ievietots pašreiz spēkā esošās Direktīvas 2004/17/EK 
25. pants. Šis pants ir svarīgs attiecībā uz darbībām, kas saistītas ar vispārējas nozīmes 
pakalpojumiem; tas izslēdz sabiedrisko pakalpojumu līgumus, kuru pamatā ir ekskluzīvas 
tiesības, kas nostiprinātas saskaņā ar publiskajām tiesībām, normatīvajiem vai 
administratīvajiem noteikumiem, kas ir saderīgi ar Līgumu. Tiesa šo noteikumu piemēroja 
lietā C-360/96.

Grozījums Nr. 71
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vismaz 90 % šīs juridiskās personas b) vismaz 80 % šīs juridiskās personas 
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darbību īsteno kontrolējošās līgumslēdzējas 
iestādes labā vai citu juridisko personu 
labā, kuras kontrolē minētā līgumslēdzēja 
iestāde;

darbību, kuras ir līguma priekšmets, īsteno 
kontrolējošās līgumslēdzējas iestādes labā 
vai citu juridisko personu labā, kuras 
kontrolē minētā līgumslēdzēja iestāde;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Peter Simon

Regulas priekšlikums
21. pants – 44. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) vismaz 80 % šīs juridiskās personas 
darbību, kuras ir līguma priekšmets, īsteno 
kontrolējošās līgumslēdzējas iestādes labā 
vai citu juridisko personu labā, kuras 
kontrolē minētā līgumslēdzēja iestāde;

Or. de

Grozījums Nr. 73
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzskata, ka pirmās daļas a) punkta 
nozīmē līgumslēdzēja iestāde attiecībā uz 
juridisko personu īsteno līdzīgu kontroli, 
kādu tā īsteno attiecībā uz savām 
struktūrvienībām, ja tai ir izšķiroša 
ietekme gan attiecībā uz kontrolētās 
juridiskās personas stratēģiskajiem 
mērķiem, gan svarīgiem lēmumiem.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Punkta 1. daļas a) apakšpunkts ir pietiekami skaidrs, tāpēc nav vajadzīgs atkārtojums.

Grozījums Nr. 74
Peter Simon

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzskata, ka pirmās daļas a) punkta 
nozīmē līgumslēdzēja iestāde attiecībā uz 
juridisko personu īsteno līdzīgu kontroli, 
kādu tā īsteno attiecībā uz savām 
struktūrvienībām, ja tai ir izšķiroša 
ietekme gan attiecībā uz kontrolētās 
juridiskās personas stratēģiskajiem 
mērķiem, gan svarīgiem lēmumiem.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 75
Peter Simon

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktu piemēro arī 
gadījumā, ja kontrolētā struktūra, kas ir 
līgumslēdzēja iestāde, piešķir līgumu savai 
kontrolējošajai struktūrai vai citai 
juridiskai personai, kuru kontrolē tā pati 
līgumslēdzēja iestāde, ar nosacījumu, ka 
juridiskajai personai, kurai piešķir publisku 
līgumu, nav privātas līdzdalības.

2. Šā panta 1. punktu piemēro arī 
gadījumā, ja kontrolētā struktūra, kas ir 
līgumslēdzēja iestāde, piešķir līgumu savai 
kontrolējošajai struktūrai vai
kontrolējošajām struktūrām, vai citai 
juridiskai personai, kuru kontrolē tā pati 
līgumslēdzēja iestāde, ar nosacījumu, ka 
juridiskajai personai, kurai piešķir publisku 
līgumu, nav privātas līdzdalības.

Or. de
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Grozījums Nr. 76
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) vismaz 80 % šīs juridiskās personas 
darbību, kuras ir līguma priekšmets, īsteno
kontrolējošās līgumslēdzējas iestādes labā 
vai citu juridisko personu labā, kuras 
kontrolē minētā līgumslēdzēja iestāde;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Peter Simon

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) vismaz 80 % šīs juridiskās personas 
darbību, kuras ir līguma priekšmets, īsteno
kontrolējošās līgumslēdzējas iestādes labā 
vai citu juridisko personu labā, kuras 
kontrolē minētā līgumslēdzēja iestāde;

Or. de

Grozījums Nr. 78
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta a) apakšpunkta vajadzībām 
uzskata, ka līgumslēdzējas iestādes 
attiecībā uz juridisku personu kopīgi 
īsteno kontroli, ja ir izpildīti šādi 

svītrots



AM\909885LV.doc 25/49 PE494.566v01-00

LV

kumulatīvie nosacījumi:
a) kontrolētās juridiskās personas 
lēmējstruktūru sastāvā ir visu iesaistīto 
līgumslēdzēju iestāžu pārstāvji;
b) minētās līgumslēdzējas iestādes spēj 
kopīgi īstenot izšķirošu ietekmi attiecībā 
uz kontrolētās juridiskās personas 
stratēģiskajiem mērķiem un svarīgiem 
lēmumiem;
c) kontrolētās juridiskās personas 
intereses neatšķiras no tai piesaistīto 
publiskā sektora iestāžu interesēm;
d) kontrolētā juridiskā persona no 
publiskajiem līgumiem ar līgumslēdzējām 
iestādēm negūst nekādus ieguvumus, 
izņemot faktisko izmaksu atlīdzinājumu.

Or. en

Pamatojums

Šī Tiesas sprieduma pārmērīgi plašā interpretācija ir lieka un nepadara tekstu īsāku un 
precīzāku.

Grozījums Nr. 79
Peter Simon

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta a) apakšpunkta vajadzībām 
uzskata, ka līgumslēdzējas iestādes 
attiecībā uz juridisku personu kopīgi 
īsteno kontroli, ja ir izpildīti šādi 
kumulatīvie nosacījumi:

svītrots

a) kontrolētās juridiskās personas 
lēmējstruktūru sastāvā ir visu iesaistīto 
līgumslēdzēju iestāžu pārstāvji;
b) minētās līgumslēdzējas iestādes spēj 
kopīgi īstenot izšķirošu ietekmi attiecībā 
uz kontrolētās juridiskās personas 
stratēģiskajiem mērķiem un svarīgiem 
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lēmumiem;
c) kontrolētās juridiskās personas 
intereses neatšķiras no tai piesaistīto 
publiskā sektora iestāžu interesēm;
d) kontrolētā juridiskā persona no 
publiskajiem līgumiem ar līgumslēdzējām 
iestādēm negūst nekādus ieguvumus, 
izņemot faktisko izmaksu atlīdzinājumu.

Or. de

Grozījums Nr. 80
Peter Simon

Regulas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ar līgumu izveido faktisku sadarbību 
starp iesaistītajām līgumslēdzējām 
iestādēm, lai kopīgi īstenotu savus 
sabiedrisko pakalpojumu uzdevumus, un 
šis līgums ir saistīts ar pušu savstarpējām 
tiesībām un pienākumiem;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 81
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ar līgumu izveido faktisku sadarbību 
starp iesaistītajām līgumslēdzējām
iestādēm, lai kopīgi īstenotu savus
sabiedrisko pakalpojumu uzdevumus, un 
šis līgums ir saistīts ar pušu savstarpējām 
tiesībām un pienākumiem;

a) partnerības mērķis ir pildīt sabiedrisko 
pakalpojumu uzdevumu, kas uzticēts 
visām iesaistītajām publiskā sektora
iestādēm, vai pildīt palīguzdevumu, kas 
vajadzīgs, lai izpildītu visām publiskā 
sektora iestādēm uzticēto sabiedrisko 
pakalpojumu uzdevumu;
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Or. en

Grozījums Nr. 82
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) līgumu reglamentē tikai ar sabiedrības 
interesēm saistīti apsvērumi;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 83
Peter Simon

Regulas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) līgumu reglamentē tikai ar sabiedrības 
interesēm saistīti apsvērumi;

b) līgumu reglamentē ar sabiedrības 
interesēm saistīti apsvērumi, ietverot arī 
pakalpojumus un šo pakalpojumu 
sniegšanai vajadzīgos papildu 
pakalpojumus;

Or. de

Grozījums Nr. 84
Peter Simon

Regulas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) atvērtajā tirgū iesaistīto līgumslēdzēju 
iestāžu darbības nenodrošina 
apgrozījumu, kas pārsniedz 10 % no visu 

svītrots
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ar līgumu saistīto darbību apgrozījuma;

Or. de

Grozījums Nr. 85
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) atvērtajā tirgū iesaistītās publiskā 
sektora līgumslēdzējas iestādes
nenodrošina vairāk par 20 % darbību, 
kuras ir līguma priekšmets;

Or. en

Pamatojums

Šis precizējums vajadzīgs, lai novērstu juridiskus strīdus.

Grozījums Nr. 86
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) līgums nav saistīts ar finanšu 
pārskaitījumiem starp iesaistītajām 
līgumslēdzējām iestādēm, izņemot 
pārskaitījumus, kas atbilst faktisko 
izmaksu atlīdzinājumam par būvdarbiem, 
pakalpojumiem vai piegādēm;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 87
Peter Simon
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Regulas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) līgums nav saistīts ar finanšu 
pārskaitījumiem starp iesaistītajām 
līgumslēdzējām iestādēm, izņemot 
pārskaitījumus, kas atbilst faktisko 
izmaksu atlīdzinājumam par būvdarbiem, 
pakalpojumiem vai piegādēm;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 88
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
21. pants – 4. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) nevienai no iesaistītajām 
līgumslēdzējām iestādēm nav privātas 
līdzdalības.

e) uzdevumu izpilda tikai attiecīgās valsts 
iestādes bez privātas struktūras
līdzdalības, izņemot līgumslēdzējas 
iestādes, kuras iesaistītas sadarbībā kā 
publisko tiesību subjekts 2. panta 
4. punkta nozīmē.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
21. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1.–4. punktā minētās privātās 
līdzdalības neesību pārbauda līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas vai līguma 
slēgšanas laikā.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 90
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
21. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1.–4. punktā paredzētos 
izņēmumus nepiemēro, tiklīdz ir sākusies 
privāta līdzdalība, un tādā gadījumā spēkā 
esošie līgumi ir jāpakļauj konkurencei, 
piemērojot parastas iepirkuma procedūras.

Šā panta 1.–4. punktā paredzētos 
izņēmumus nepiemēro, tiklīdz ir sākusies 
privāta līdzdalība, un tādā gadījumā spēkā 
esošie līgumi ir jāpakļauj konkurencei, 
piemērojot parastas iepirkuma procedūras,
ja vien likumīgi nav ieviesta privāta 
līdzdalība un/vai privātu līdzdalību nebija 
iespējams paredzēt sākotnējā līguma 
slēgšanas laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var rezervēt tiesības piedalīties 
iepirkuma procedūrās aizsargātām 
darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, 
kuru galvenais mērķis ir personu ar 
invaliditāti un mazaizsargātu personu 
sociālā un profesionālā integrācija, vai 
paredzēt šādu līgumu izpildi aizsargātu 
nodarbinātības programmu ietvaros, ar 
nosacījumu, ka vairāk nekā 30 % šo 
darbnīcu, ekonomikas dalībnieku vai 
programmu darbinieku ir personas ar 
invaliditāti vai mazaizsargātas personas.

Dalībvalstis var rezervēt tiesības piedalīties 
iepirkuma procedūrās aizsargātām 
darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, 
kuru galvenais mērķis ir personu ar 
invaliditāti un mazaizsargātu personu 
sociālā un profesionālā integrācija, vai 
paredzēt šādu līgumu izpildi aizsargātu 
nodarbinātības programmu ietvaros, ar 
nosacījumu, ka vairāk nekā 30 % šo 
darbnīcu, ekonomikas dalībnieku vai 
programmu darbinieku ir personas ar 
invaliditāti un/vai mazaizsargātas 
personas. „Mazaizsargātas personas” cita 
starpā ietver: bezdarbniekus, cilvēkus ar 
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īpašām grūtībām integrēties, personas, 
kurām draud sociālā atstumtība, 
neaizsargātu grupu pārstāvjus un 
neaizsargātu minoritāšu pārstāvjus.

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē termins "mazaizsargātas personas", jo tas ir daudz plašāks nekā pašreiz direktīvās 
minētais termins "personas ar invaliditāti". Šī definīcija rada lielāku tiesisko skaidrību.

Grozījums Nr. 92
Peter Simon

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) nav konkurences tehnisku iemeslu dēļ, i) nav konkurences tiesisku vai tehnisku 
iemeslu dēļ,

Or. de

Grozījums Nr. 93
Peter Simon

Regulas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) ciktāl tas noteikti vajadzīgs — ja 
ārkārtējas steidzamības dēļ, ko izraisījusi 
nepārvarama vara, nav iespējams ievērot 
termiņus, kas noteikti atklātām 
procedūrām, slēgtām procedūrām un 
sarunu procedūrām ar iepirkuma 
iepriekšēju izsludināšanu; apstākļi, uz 
kuriem atsaucas, lai pamatotu ārkārtēju 
steidzamību, nekādā gadījumā nedrīkst būt 
attiecināmi uz līgumslēdzēju;

e) ciktāl tas noteikti vajadzīgs — ja
līgumslēdzējai iestādei neparedzamu 
iemeslu radītas ārkārtējas steidzamības dēļ 
nav iespējams ievērot termiņus, kas 
noteikti atklātām procedūrām, slēgtām 
procedūrām un sarunu procedūrām ar 
iepirkuma iepriekšēju izsludināšanu;
apstākļi, uz kuriem atsaucas, lai pamatotu 
ārkārtēju steidzamību, nekādā gadījumā 
nedrīkst būt attiecināmi uz līgumslēdzēju;
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Or. de

Grozījums Nr. 94
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Vispārīgās vienošanās termiņš nepārsniedz
sešus gadus, izņemot atbilstīgi pamatotus 
ārkārtas gadījumus, it sevišķi, ja to pamato 
vispārīgās vienošanās priekšmets.
Vispārīgās vienošanās termiņu attiecībā 
uz uzturēšanu nosaka pēc būvdarbu vai 
piegādes aprites cikla.

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir atrisināt problēmas saistībā ar uzturēšanas līgumiem, piemēram, par 
liftiem.

Grozījums Nr. 95
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēji var izmantot elektroniskas 
izsoles, kurās uzrāda jaunas cenas, kas ir 
pārskatītas un pazeminātas, un/vai jaunas 
vērtības attiecībā uz konkrētiem 
piedāvājuma elementiem.

Līgumslēdzēji var izmantot elektroniskas 
izsoles, kurās uzrāda jaunas cenas, kas ir 
pārskatītas un pazeminātas, un/vai jaunas 
vērtības attiecībā uz konkrētiem 
piedāvājuma elementiem tikai standarta 
pakalpojumiem un piegādēm.

Or. en
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Grozījums Nr. 96
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
70. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Līgumslēdzēji var izlemt nepiešķirt 
tiesības slēgt līgumu pretendentam, kas 
iesniedzis vislabāko piedāvājumu, ja tie ir 
konstatējuši, ka piedāvājums vismaz 
līdzvērtīgā veidā neatbilst Savienības 
tiesību aktos noteiktajām saistībām sociālo 
un darba tiesību jomā vai vides jomā, vai 
XIV pielikumā uzskaitīto starptautisko 
sociālo un vides tiesību noteikumiem.

5. Līgumslēdzēji var izlemt nepiešķirt 
tiesības slēgt līgumu pretendentam, kas
iesniedzis vislabāko piedāvājumu, ja tie ir 
konstatējuši, ka piedāvājums neatbilst
saistībām, kas noteiktas Savienības vai 
dalībvalsts tiesību aktos sociālo un darba
vai vides tiesību jomā, vai koplīgumu
jomā, kas piemērojami vietā, kur veicami 
būvdarbi, pakalpojums vai piegāde, vai
XIV pielikumā uzskaitīto starptautisko 
sociālo un vides tiesību noteikumos, un ja 
tie ir saistīti ar līguma priekšmetu.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Regulas priekšlikums
76. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Neskarot valsts normatīvos vai 
administratīvos aktus attiecībā uz atlīdzību 
par konkrētu pakalpojumu sniegšanu,
kritērijs, saskaņā ar kuru līgumslēdzējas 
iestādes piešķir tiesības slēgt publiskā 
iepirkuma līgumus, ir saimnieciski 
visizdevīgākais piedāvājums;

Or. fr

Grozījums Nr. 98
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
76. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Or. en

Grozījums Nr. 99
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Regulas priekšlikums
76. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 100
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
76. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) viszemākās izmaksas. svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Regulas priekšlikums
76. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) viszemākās izmaksas. svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 102
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Regulas priekšlikums
76. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Izmaksas novērtē līgumslēdzējs,
izmantojot rentabilitātes pieeju, piemēram, 
aprites cikla izmaksu pieeju, saskaņā ar 
77. pantā izklāstītajiem nosacījumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 103
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
76. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Izmaksas pēc līgumslēdzēja izvēles var 
novērtēt, izmantojot rentabilitātes pieeju, 
piemēram, aprites cikla izmaksu pieeju, 
saskaņā ar 77. pantā izklāstītajiem 
nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Regulas priekšlikums
76. pants – 2. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, 
kā minēts 1. punkta a) apakšpunktā, no 
līgumslēdzēja perspektīvas tiek noteikts, 
pamatojoties uz kritērijiem, kas saistīti ar 
attiecīgā līguma priekšmetu.

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, 
kā minēts 1. punktā, no līgumslēdzēja 
perspektīvas tiek noteikts, pamatojoties uz 
kritērijiem, kas saistīti ar attiecīgā līguma 
priekšmetu.

Attiecībā uz standarta precēm un 
pakalpojumiem noteicošais līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijs ir 
cena.
Citi kritēriji var ietvert:

Or. fr

Grozījums Nr. 105
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Regulas priekšlikums
76. pants – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 106
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Regulas priekšlikums
76. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var noteikt, ka konkrēta 
veida līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanas pamatā ir saimnieciski 
visizdevīgākais piedāvājums, kā minēts

3. Dalībvalstis var noteikt, ka konkrēta 
veida līgumu slēgšanas tiesības piešķir, 
pamatojoties uz saimnieciski visizdevīgāko 
piedāvājumu un ievērojot rentabilitātes 
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1. punkta a) apakšpunktā un 2. punktā. un atbilstīgas kvalitātes principu saskaņā 
ar 1. un 2. punkta noteikumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 107
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Regulas priekšlikums
76. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 108
Peter Simon

Regulas priekšlikums
79. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

a) pieprasītā cena vai izmaksas ir par 
vairāk nekā 50 % 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.

Or. de
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Pamatojums

Šobrīd spēkā esošās direktīvas teksta atjaunošana.

Grozījums Nr. 109
Peter Simon

Regulas priekšlikums
79. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Ja konkrēta līguma gadījumā 
piedāvājums šķiet esam nepamatoti lēts 
salīdzinājumā ar precēm, būvdarbiem vai 
pakalpojumiem, tad līgumslēdzēja iestāde 
pirms iespējamas šā piedāvājuma 
noraidīšanas rakstveidā pieprasa sīkāku 
informāciju par piedāvājuma elementiem, 
ko tā uzskata par būtiskiem.
Šie paskaidrojumi var it sevišķi attiekties 
uz:

Or. de

Pamatojums

Šobrīd spēkā esošās direktīvas teksta atjaunošana.

Grozījums Nr. 110
Peter Simon

Regulas priekšlikums
79. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 un/vai kādiem īpaši 
izdevīgiem būvdarbu veikšanas vai preču 
piegādes, vai pakalpojumu sniegšanas 
apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam;

Or. de
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Pamatojums

Šobrīd spēkā esošās direktīvas teksta atjaunošana.

Grozījums Nr. 111
Peter Simon

Regulas priekšlikums
79. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 XIV pielikumā, vai, ja tādi 
netiek piemēroti, citiem noteikumiem, kas
nodrošina līdzvērtīgu aizsardzību;

d) atbilstību darba aizsardzības un darba
apstākļu noteikumiem, kas ir spēkā vietā, 
kurā jāveic būvdarbi, jāpiegādā preces vai 
jāsniedz pakalpojumi;

Or. de

Pamatojums

Šobrīd spēkā esošās direktīvas teksta atjaunošana.

Grozījums Nr. 112
Peter Simon

Regulas priekšlikums
79. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Līgumslēdzējs pārbauda sniegto 
informāciju, apspriežoties ar pretendentu.

svītrots

Tas var noraidīt piedāvājumu tikai tad, ja 
liecības nepamato zemo cenas vai izmaksu 
līmeni, ņemot vērā 3. punktā minētos 
elementus.
Līgumslēdzēji noraida piedāvājumu, ja ir 
konstatējuši, ka piedāvājums ir 
nepamatoti lēts, jo neatbilst Savienības 
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tiesību aktos noteiktajām saistībām 
sociālo un darba tiesību jomā vai vides 
jomā, vai starptautisko sociālo un vides 
tiesību noteikumiem, kā uzskaitīts 
XIV pielikumā.

Or. de

Pamatojums

Šobrīd spēkā esošās direktīvas teksta atjaunošana.

Grozījums Nr. 113
Peter Simon

Regulas priekšlikums
79. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Ja līgumslēdzējs konstatē, ka 
piedāvājums ir nepamatoti lēts, jo 
pretendents ir saņēmis valsts atbalstu, 
piedāvājumu šā iemesla dēļ var noraidīt 
tikai pēc apspriešanās ar pretendentu, ja 
pretendents nevar līgumslēdzēja noteiktā 
saprātīgā termiņā pierādīt, ka attiecīgais 
atbalsts piešķirts likumīgi. Ja līgumslēdzējs 
noraida piedāvājumu minēto apstākļu dēļ, 
tas par to informē Komisiju.

Or. de

Pamatojums

Šobrīd spēkā esošās direktīvas teksta atjaunošana.

Grozījums Nr. 114
Peter Simon

Regulas priekšlikums
79. pants – 6. punkts



AM\909885LV.doc 41/49 PE494.566v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Saskaņā ar 97. pantu dalībvalstis citām 
dalībvalstīm pēc pieprasījuma nodrošina 
visu informāciju, kas saistīta ar liecībām 
un dokumentiem, kuri iesniegti attiecībā 
uz 3. punktā uzskaitītajiem datiem.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Šobrīd spēkā esošās direktīvas teksta atjaunošana.

Grozījums Nr. 115
Heide Rühle

Regulas 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.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Darbuzņēmēja un apakšuzņēmēja attiecības ir līgumtiesību pamatelements. Šis ierosinājums 
radīs situācijas, kurās apakšuzņēmējs mēģina gūt tiešu samaksu no līgumslēdzējas iestādes, 
un var liegt iestādei tās tiesības kavēt maksājumu veikšanu darbuzņēmējam pamatotu, ar 
līguma izpildi saistītu iemeslu dēļ.
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Grozījums Nr. 116
Peter Simon

Regulas 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.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Šobrīd spēkā esošās direktīvas teksta atjaunošana.

Grozījums Nr. 117
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
81. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1.–2. punkts neskar galvenā 
ekonomikas dalībnieka atbildības jomu.

3. Šā panta 1. punkts neskar galvenā 
ekonomikas dalībnieka atbildības jomu.

Or. en
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Grozījums Nr. 118
Peter Simon

Regulas priekšlikums
81. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1.–2. punkts neskar galvenā 
ekonomikas dalībnieka atbildības jomu.

3. Šā panta 1. punkts neskar galvenā 
ekonomikas dalībnieka atbildības jomu.

Or. de

Grozījums Nr. 119
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
85. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Īpaša attieksme pret pakalpojumiem ir attaisnojama tikai tad, ja to piemēro visiem viena 
veida pakalpojumiem; nedrīkstētu nodalīt juridiskos pakalpojumus, uz kuriem attiecas tie paši 
konfidencialitātes principi.

Grozījums Nr. 120
Peter Simon

Regulas priekšlikums
85. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzēji, kas plāno piešķirt svītrots
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tiesības slēgt publisku līgumu par 
84. pantā minētajiem pakalpojumiem, 
savu nodomu dara zināmu, publicējot 
paziņojumu par līgumu.

Or. de

Grozījums Nr. 121
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
85. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paziņojumi, kas minēti 1. un 2. punktā, 
ietver XVIII pielikumā minēto 
informāciju atbilstīgi standarta 
veidlapām. Standarta veidlapas sagatavo 
Komisija. Attiecīgos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar konsultēšanās 
procedūru, kas minēta 100. pantā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 122
Peter Simon

Regulas priekšlikums
85. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paziņojumi, kas minēti 1. un 2. punktā, 
ietver XVIII pielikumā minēto informāciju 
atbilstīgi standarta veidlapām. Standarta 
veidlapas sagatavo Komisija. Attiecīgos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
konsultēšanās procedūru, kas minēta 
100. pantā.

3. Paziņojumi, kas minēti 2. punktā, ietver 
XVIII pielikumā minēto informāciju 
atbilstīgi standarta veidlapām.

Or. de
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Grozījums Nr. 123
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
85. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. un 2. punktā minētos 
paziņojumus publicē saskaņā ar 65. pantu.

4. Šā panta 1. punktā minētos paziņojumus 
publicē saskaņā ar 65. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Peter Simon

Regulas priekšlikums
85. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. un 2. punktā minētos 
paziņojumus publicē saskaņā ar 65. pantu.

4. Šā panta 2. punktā minētos paziņojumus 
publicē saskaņā ar 65. pantu.

Or. de

Grozījums Nr. 125
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
86. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis ievieš atbilstīgas 
procedūras to līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanai, uz kuriem attiecas šī nodaļa, 
nodrošinot pilnīgu atbilstību 
pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes 
principiem attiecībā pret ekonomikas 
dalībniekiem un ļaujot līgumslēdzējiem 
ņemt vērā attiecīgo pakalpojumu 
specifiku.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 126
Peter Simon

Regulas priekšlikums
86. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis ievieš atbilstīgas 
procedūras to līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanai, uz kuriem attiecas šī nodaļa, 
nodrošinot pilnīgu atbilstību 
pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes 
principiem attiecībā pret ekonomikas 
dalībniekiem un ļaujot līgumslēdzējiem 
ņemt vērā attiecīgo pakalpojumu 
specifiku.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 127
Heide Rühle

Regulas 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 128
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
93. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 129
Peter Simon

Regulas priekšlikums
93. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 130
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
94. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo informāciju uzglabā vismaz četrus 
gadus no līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas dienas, lai līgumslēdzējs 
minētajā laikposmā pēc Komisijas 
pieprasījuma varētu sniegt Komisijai vai 
valsts pārraudzības struktūrai vajadzīgo 
informāciju, ja tās to pieprasa.

2. Šo informāciju uzglabā vismaz četrus 
gadus no līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas dienas, lai līgumslēdzējs 
minētajā laikposmā pēc Komisijas 
pieprasījuma varētu sniegt Komisijai 
vajadzīgo informāciju, ja tā to pieprasa.

Or. en
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Grozījums Nr. 131
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Regulas priekšlikums
96. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina tehniskā atbalsta 
struktūru pieejamību, lai nodrošinātu 
juridiskas un saimnieciskas konsultācijas, 
norādes un palīdzību līgumslēdzējiem 
saistībā ar iepirkuma procedūru 
sagatavošanu un īstenošanu. Dalībvalstis 
arī nodrošina, ka katrs līgumslēdzējs 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 līgumslēdzējiem 
saistībā ar iepirkuma procedūru 
sagatavošanu un īstenošanu. Dalībvalstis 
arī nodrošina, ka katrs līgumslēdzējs var 
saņemt kompetentu palīdzību un 
konsultācijas par atsevišķiem jautājumiem.
Tāpēc īpaša uzmanība jāpievērš un lielāks 
atbalsts jāsniedz vietējām iestādēm un jo 
īpaši mazajām reģionālajām vai vietējām 
pašvaldībām.

Or. fr

Grozījums Nr. 132
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
XVIIa pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādi juridiskie pakalpojumi:
79112000-2 Juridiskās pārstāvniecības 
pakalpojumi
79100000-5 Juridiskie pakalpojumi
79110000-8 Juridisko konsultāciju un 
pārstāvniecības pakalpojumi
791115000-5 Juridisko konsultāciju 
pakalpojumi
79112100-3 Ieinteresēto personu 
pārstāvības pakalpojumi
79120000-1 Patentu un autortiesību 
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konsultāciju pakalpojumi
79121000-8 Autortiesību konsultāciju 
pakalpojumi
79121100-9 Programmatūras autortiesību 
konsultāciju pakalpojumi
79130000-4 Juridiskās dokumentācijas un 
sertificēšanas pakalpojumi
79131000-1 Dokumentācijas pakalpojumi
79132000-8 Sertificēšanas pakalpojumi
79140000-7 Juridisko konsultāciju un 
juridiskās informācijas pakalpojumi

Or. en

Pamatojums

Īpaša attieksme pret pakalpojumiem ir attaisnojama tikai tad, ja to piemēro visiem viena 
veida pakalpojumiem.


