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Grozījums Nr. 57
Jens Nilsson

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 53. panta 1. punktu, 
62. pantu un 114. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 14. pantu, 45. panta 
2. punktu, 53. panta 1. punktu, 62. pantu 
un 114. pantu, kā arī 26. protokolu,

Or. en

Pamatojums

Šai direktīvai skaidri piemīt sociālais aspekts, tāpēc ir vajadzīgs plašāks juridiskais pamats.

Grozījums Nr. 58
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(1) Publisko līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanai, ko īsteno dalībvalstu iestādes 
vai ko īsteno to vārdā, ir jāatbilst Eiropas 
Savienības Līgumu 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, 
sadalot kompetences jomas, kā tas 
paredzēts LESD 14. panta 1. punktā un 
26. protokolā. Eiropas publiskā iepirkuma 
regulējumā jāievēro publiskā sektora 
iestāžu plaša rīcības brīvība, pildot savus 
sabiedriskos pakalpojumus. Tomēr 
attiecībā uz publiskiem līgumiem, kas 
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pārsniedz konkrētu vērtību, būtu jāizstrādā 
noteikumi, kas koordinē valstu iepirkuma 
procedūras, lai nodrošinātu, ka šie principi 
tiek īstenoti praksē un ka publiskais 
iepirkums ir atvērts konkurencei.

Or. en

Pamatojums

Pielāgošana Lisabonas līguma jaunajiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 59
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

sabiedrības mērķiem, un lai tādējādi
palielinātu publiskā sektora izdevumu 
efektivitāti, nodrošinot vislabāko 
iespējamo rezultātu attiecībā uz izmaksu 
efektivitāti un atvieglojot jo īpaši mazo un 
vidējo uzņēmumu piedalīšanos publiskajos 
iepirkumos, un lai dotu iespēju iepirkumu 
rīkotājiem labāk izmantot publisko 
iepirkumu kopējo sabiedrisko mērķu 
atbalstam. Turklāt ir nepieciešams 
vienkāršot Savienības publiskā iepirkuma 
noteikumus, jo īpaši attiecībā uz metodi, 
ko izmanto, lai sasniegtu ilgtspējības 
mērķus, kurus vajadzētu iekļaut publiskā 
iepirkuma politikā, un precizēt galvenos 
jēdzienus un koncepcijas, lai nodrošinātu 
lielāku tiesisko noteiktību un ietvertu dažus 
saistītās vispāratzītas Eiropas Savienības 
Tiesas judikatūras aspektus.

Or. en

Pamatojums

Eiropas reģioni formulē savu atšķirīgo stratēģiju, kā veicināt izaugsmi un attīstību, izveidot 
iekļaujošu sabiedrību un panākt, lai tie būtu pievilcīgi cilvēkiem, kuri tur dzīvo un strādā. 
Tāpēc publiskā iepirkuma noteikumos ir jāparedz iespēja reģionu iestādēm izmantot 
iepirkumu kā instrumentu sociālās politikas īstenošanai, ilgtspējīgas izaugsmes un attīstības 
veicināšanai, kā arī vides saglabāšanai un aizsardzībai.

Grozījums Nr. 60
Petru Constantin Luhan

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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



PE494.576v01-00 6/74 AM\909951LV.doc

LV

kas pieņemti saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvu 2004/17/EK, ar ko 
koordinē iepirkuma procedūras, kuras 
piemēro subjekti, kas darbojas 
ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un 
pasta pakalpojumu nozarēs, un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvu 2004/18/EK par to, kā 
koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes 
valsts līgumu un pakalpojumu valsts 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūru, ir jāpārskata un jāmodernizē, lai 
palielinātu publiskā sektora izdevumu 
efektivitāti, atvieglojot jo īpaši mazo un 
vidējo uzņēmumu piedalīšanos 
publiskajos iepirkumos, un lai dotu iespēju 
iepirkumu rīkotājiem labāk izmantot 
publisko iepirkumu kopējo sabiedrisko 
mērķu atbalstam. Turklāt ir nepieciešams 
precizēt galvenos jēdzienus, lai nodrošinātu 
lielāku tiesisko noteiktību un ietvertu dažus 
saistītās vispāratzītas Eiropas Savienības 
Tiesas judikatūras aspektus.

kas pieņemti saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvu 2004/17/EK, ar ko 
koordinē iepirkuma procedūras, kuras 
piemēro subjekti, kas darbojas 
ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un 
pasta pakalpojumu nozarēs, un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvu 2004/18/EK par to, kā 
koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes 
valsts līgumu un pakalpojumu valsts 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūru, ir jāpārskata un jāmodernizē, lai 
palielinātu publiskā sektora izdevumu 
efektivitāti, atvieglojot publisko iepirkumu 
pieejamību mazajiem 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 vispāratzītas Eiropas Savienības 
Tiesas judikatūras aspektus.

Or. ro

Grozījums Nr. 61
Jens Nilsson

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Ar šo direktīvu nodrošina, ka tiek 
īstenota Direktīva 2001/23/EK par 
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzību 
uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai 
uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu 
īpašnieka maiņas gadījumā, lai 
nodrošinātu godīgas konkurences 
noteikumu ievērošanu un darba ņēmēju 
aizsardzību saistībā ar uzņēmuma 
īpašnieka maiņu. Jo īpaši tiesības 



AM\909951LV.doc 7/74 PE494.576v01-00

LV

pieprasīt, lai juridiskā persona, kas 
pārņem uzņēmējdarbību, pārņemtu arī tās 
darbiniekus.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Iosif Matula

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Pat ja interešu konflikts neveicina 
korumpētu rīcību, faktisks vai iespējams 
interešu konflikts vai aizdomas par interešu 
konfliktu var neatbilstīgi ietekmēt publiskā 
iepirkuma lēmumus, tādējādi izkropļojot 
konkurenci un apdraudot vienlīdzīgu 
attieksmi pret pretendentiem. Tāpēc 
jāizstrādā efektīvi mehānismi, lai novērstu, 
konstatētu un izlabotu interešu konfliktus.

(6) Pat ja interešu konflikts neveicina 
korumpētu rīcību, faktisks vai iespējams 
interešu konflikts vai aizdomas par interešu 
konfliktu var neatbilstīgi ietekmēt publiskā 
iepirkuma lēmumus, tādējādi izkropļojot 
konkurenci, apdraudot vienlīdzīgu 
attieksmi pret pretendentiem un aizkavējot 
publiskā iepirkuma procedūras norisi. 
Tāpēc jāizstrādā efektīvi mehānismi, lai 
nepieļautu, atklātu un novērstu interešu 
konfliktus un likvidētu šķēršļus to 
īstenošanai.

Or. ro

Grozījums Nr. 63
Petru Constantin Luhan

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Iepirkuma procedūras dalībnieku 
nelikumīga rīcība, piemēram, mēģinājumi 
neatbilstīgi ietekmēt lēmumu pieņemšanas 
procesu vai vienoties ar citiem 
kandidātiem, lai ietekmētu procedūras 
rezultātu, var izraisīt Savienības tiesību 
aktu principu pārkāpumus un nopietnus 

(7) Iepirkuma procedūras dalībnieku 
nelikumīga rīcība, piemēram, mēģinājumi
neatbilstīgi ietekmēt lēmumu pieņemšanas 
procesu vai vienoties ar citiem 
kandidātiem, lai ietekmētu procedūras 
rezultātu, var izraisīt Savienības tiesību 
aktu principu pārkāpumus un nopietnus 



PE494.576v01-00 8/74 AM\909951LV.doc

LV

konkurences izkropļojumus. Tāpēc 
jāpieprasa ekonomikas dalībniekiem 
iesniegt apliecinājumu, ka viņi nav 
iesaistīti šādās nelikumīgās darbībās, un 
viņi ir jāizslēdz, ja šāds apliecinājums 
izrādās nepatiess.

konkurences izkropļojumus. Tāpēc 
jāpieprasa ekonomikas dalībniekiem 
iesniegt apliecinājumu, ka viņi nav 
iesaistīti šādās nelikumīgās darbībās, un 
viņi ir jāizslēdz no šīs un turpmākajām 
iepirkuma procedūrām Eiropas 
Savienībā, ja šāds apliecinājums izrādās 
nepatiess.

Or. ro

Grozījums Nr. 64
Petru Constantin Luhan

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

valstīm var dibināt kopējus tiesību
subjektus saskaņā ar kādas valsts vai 
Savienības tiesību aktiem. Šādai kopējā 
iepirkuma formai būtu jāparedz īpaši 
noteikumi. Rīkojot pārrobežu publisko 
iepirkumu, tāpat ir ļoti svarīgi noskaidrot 
visus aspektus saistībā ar intelektuālā 
īpašuma tiesībām.

Or. ro

Grozījums Nr. 65
Iosif Matula

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Lai mudinātu mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) iesaistīšanos iepirkumu 
tirgū, līgumslēdzējas iestādes būtu jāaicina 
sadalīt līgumus daļās un būtu jānosaka tām 
pienākums sniegt pamatojumu, ja tās to 
nedara. Ja līgumi ir sadalīti daļās, 
līgumslēdzējas iestādes, piemēram, lai 
saglabātu konkurenci vai lai nodrošinātu 
piegādes drošību, var ierobežot to daļu 
skaitu, uz kurām ekonomikas dalībnieks 
var pretendēt; tās var arī ierobežot to daļu 
skaitu, ko var piešķirt vienam 
pretendentam.

(30) Lai mudinātu mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) iesaistīšanos iepirkumu 
tirgū, līgumslēdzējas iestādes būtu jāaicina 
sadalīt līgumus daļās, jāīsteno pasākumi, 
kas rosina MVU līdzdalību,  un būtu 
jānosaka tām pienākums sniegt 
pamatojumu, ja tās to nedara. Ja līgumi ir 
sadalīti daļās, līgumslēdzējas iestādes, 
piemēram, lai saglabātu konkurenci vai lai 
nodrošinātu piegādes drošību, var ierobežot 
to daļu skaitu, uz kurām ekonomikas 
dalībnieks var pretendēt; tās var arī 
ierobežot to daļu skaitu, ko var piešķirt 
vienam pretendentam.

Or. ro

Grozījums Nr. 66
Petru Constantin Luhan

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Pārmērīgi augstas prasības attiecībā 
uz saimniecisko un finansiālo spēju nereti 
rada nepamatotu ierobežojumu MVU 
dalībai publiskajā iepirkumā. Tāpēc 
līgumslēdzēju iestāžu prasības attiecībā uz 
ekonomikas dalībnieku minimālo 
apgrozījumu nedrīkstētu pārsniegt 
paredzamo līguma vērtību trīskāršā 
apmērā. Tomēr pienācīgi pamatotos 
apstākļos var piemērot augstākas 
prasības. Šādi pienācīgi pamatoti apstākļi 
var būt saistīti ar augstiem riskiem, kas 
attiecas uz līguma izpildi, vai ar to, ka 
līguma savlaicīga un pareiza izpilde ir 
kritiski svarīga, jo tas, piemēram, ir 
obligāts priekšnoteikums citu līgumu 
izpildei.

svītrots

Or. ro

Grozījums Nr. 67
Petru Constantin Luhan

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Daudzi ekonomikas dalībnieki un jo 
īpaši MVU uzskata, ka to dalību publiskajā 
iepirkumā būtiski ierobežo administratīvie 
slogi, ko rada nepieciešamība nodrošināt 
ievērojamu skaitu sertifikātu vai citu 
dokumentu, kuri saistīti ar izslēgšanas un 
atlases kritērijiem. Šādu prasību 
ierobežošana, piemēram, izmantojot 
pašdeklarācijas, var nodrošināt būtisku 
vienkāršošanu gan līgumslēdzēju iestāžu, 
gan ekonomikas dalībnieku labā. Tomēr 
būtu jāpieprasa nodrošināt attiecīgās 
liecības tam pretendentam, kuram ir 
nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības, 
un līgumslēdzējām iestādēm nebūtu jāslēdz 

(32) Daudzi ekonomikas dalībnieki un jo 
īpaši MVU uzskata, ka to dalību publiskajā 
iepirkumā būtiski ierobežo administratīvie 
slogi, ko rada nepieciešamība nodrošināt 
ievērojamu skaitu sertifikātu vai citu 
dokumentu, kuri saistīti ar izslēgšanas un 
atlases kritērijiem. Šādu prasību 
ierobežošana, piemēram, izmantojot 
pašdeklarācijas, var nodrošināt būtisku 
vienkāršošanu gan līgumslēdzēju iestāžu, 
gan ekonomikas dalībnieku labā. Tomēr 
būtu jāpieprasa nodrošināt attiecīgās 
liecības tam pretendentam, kuram ir 
nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības, 
un līgumslēdzējām iestādēm nebūtu jāslēdz 
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līgumi ar pretendentiem, kas to nespēj.
Papildu vienkāršojumu var panākt ar 
tādiem standartizētiem dokumentiem kā 
Eiropas iepirkuma pase, kura būtu jāatzīst 
visām līgumslēdzējām iestādēm un kuras 
izmantošana būtu jāveicina ekonomikas 
dalībnieku vidū, it sevišķi MVU, kam šādi 
dokumenti var būtiski samazināt 
administratīvo slogu.

līgumi ar pretendentiem, kas to nespēj. Ir 
jāievieš tādi standartizēti dokumenti kā 
Eiropas iepirkuma pase, kura būtu jāatzīst 
visām līgumslēdzējām iestādēm un kuras 
izmantošana būtu jāveicina ekonomikas 
dalībnieku vidū, it sevišķi MVU, kam šādi 
dokumenti var būtiski samazināt 
administratīvo slogu.

Or. ro

Grozījums Nr. 68
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en



PE494.576v01-00 12/74 AM\909951LV.doc

LV

Pamatojums

Galvenajai procedūrai ir jānodrošina iepirkums ar vislabāko cenas un vērtības attiecību, 
citiem vārdiem runājot, tam jābūt saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam. Nav 
vajadzības izmantot citu kritēriju, piemēram, viszemākās izmaksas, jo saimnieciski 
visizdevīgākajā piedāvājumā jau ir iekļauts tāds kritērijs kā cena.

Grozījums Nr. 69
Jens Nilsson

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(38) Līgumslēdzējām iestādēm jānosaka 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritēriji, uz kuru pamata tās novērtēs 
piedāvājumus ar mērķi noteikt, kurš 
piedāvājums nodrošina vislabāko rezultātu,
cita starpā kompetenci vides un sociālajā 
jomā, par maksājamo cenu. Šo kritēriju 
noteikšana ir atkarīga no līguma 
priekšmeta vai no ražošanas īpatnībām, jo 
šie kritēriji dod iespēju novērtēt katra 
piedāvājuma izpildes līmeni ņemot vērā 
līguma priekšmetu un ražošanas īpatnības, 
kas noteikts tehniskajās specifikācijās, un 
novērtēt katra piedāvājuma kvalitātes un 
cenas attiecību. Turklāt izvēlētajiem 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijiem nebūtu jānodrošina 
līgumslēdzējai iestādei neierobežota 
izvēles brīvība, tiem būtu jānodrošina 
efektīvas un godīgas konkurences iespēja 
un tie būtu jāpapildina ar prasībām, kas 
ļauj efektīvi pārbaudīt pretendentu sniegto 
informāciju.

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu uzlabot kritērijus saistībā ar aprites cikla apsvērumiem, papildinot tos ar 
kompetenci sociālajā un vides jomā un saimniecisko izdevīgumu.
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Grozījums Nr. 70
Jens Nilsson

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Turklāt tehniskajās specifikācijās un 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijos līgumslēdzējiem būtu jābūt 
iespējai atsaukties uz konkrētu ražošanas 
procesu, pakalpojumu sniegšanas konkrētu 
veidu vai konkrētu procesu jebkurā citā 
preces vai pakalpojuma aprites cikla 
posmā, ar nosacījumu, ka tie ir saistīti ar 
līguma priekšmetu. Lai publiskajā 
iepirkumā labāk integrētu sociālos 
apsvērumus, iepirkumu rīkotājiem var 
atļaut saimnieciski visizdevīgākā 
piedāvājuma kritērijā iekļaut 
raksturlielumus, kas saistīti ar to personu 
darba apstākļiem, kas tieši piedalās 
attiecīgajā ražošanas vai pakalpojuma 
sniegšanas procesā. Minētie 
raksturlielumi var attiekties tikai uz 
ražošanas procesā iesaistīto darbinieku 
veselības aizsardzību vai var būt paredzēti 
tam, lai veicinātu nelabvēlīgā stāvoklī 
nonākušu un mazaizsargātām sabiedrības 
grupām piederīgu personu, arī personu ar 
invaliditāti, sociālo integrēšanu, iesaistot 
tās līguma izpildē. Visiem līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem, 
kas ietver minētos raksturlielumus, 
jebkurā gadījumā jābūt tikai tādiem, kam 
ir tūlītēja ietekme uz darbiniekiem viņu 
darba vidē. Tie būtu jāpiemēro saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1996. gada 16. decembra Direktīvu 
96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu 
darbā pakalpojumu sniegšanas jomā un 
tādā veidā, kas nerada tiešu vai netiešu 
diskrimināciju pret ekonomikas 
dalībniekiem no citām dalībvalstīm vai 
trešām valstīm, kas ir nolīguma vai tādu 

(41) Turklāt tehniskajās specifikācijās un 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijos līgumslēdzējām iestādēm būtu 
jādod iespēja atsaukties uz konkrētu 
ražošanas procesu, pakalpojumu 
sniegšanas konkrētu veidu vai konkrētu 
procesu jebkurā citā preces vai 
pakalpojuma aprites cikla posmā, vai 
ražošanas posmā saistībā ar līguma 
priekšmetu. Lai publiskajā iepirkumā labāk 
integrētu sociālos apsvērumus, iepirkumu 
rīkotājiem var atļaut saimnieciski, no 
sociālā un vides viedokļa visizdevīgākā 
piedāvājuma kritērijā iekļaut 
raksturlielumus, kas saistīti ar darba 
apstākļiem. Līgumslēdzējas iestādes var 
pieprasīt tādu sertifikātu/marķējuma 
iesniegšanu, ko izstrādājušas neatkarīgas 
iestādes, apliecinot, ka ekonomikas 
dalībnieks ievēro noteikumus un 
standartus veselības aizsardzības un 
darba drošības jomā, sociālās un darba 
tiesības, ko nosaka Savienības un valstu 
tiesību akti un darba koplīgumi, kas ir 
spēkā vietā, kur noritēs būvdarbi, tiks 
sniegti pakalpojumi vai veikta piegāde.
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brīvās tirdzniecības nolīgumu puses, 
kuros Savienība ir viena no pusēm. 
Attiecībā uz pakalpojumu līgumiem un 
līgumiem, kas saistīti ar būvdarbu 
projektēšanu, līgumslēdzējām iestādēm 
būtu jābūt arī iespējai kā līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriju 
izmantot tā personāla organizāciju, 
kvalifikāciju un pieredzi, kas norīkots 
attiecīgā līguma izpildei, jo tas var 
ietekmēt līguma izpildes kvalitāti un 
rezultātā arī piedāvājuma saimniecisko 
vērtību.

Or. en

Pamatojums

Nav vajadzības iekļaut atsauci uz direktīvu par darba ņēmēju norīkošanu darbā. Ja to iekļauj, 
tad šo atsauci vajadzētu papildināt ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 
19. novembra Direktīvu 2008/104/EK par pagaidu darbu.

Grozījums Nr. 71
Iosif Matula

Direktīvas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

cena izriet no neatbilstības Savienības 
sociālo, darba vai vides tiesību aktu, vai 
starptautisko darba tiesību noteikumu 
jomā. Lai cīnītos pret negodīgu rīcību, 
vajadzētu noteikt, ka kompetentās iestādes 
ir tiesīgas noraidīt pretendentus, kuri 
atkārtoti iesniedz apšaubāmus 
piedāvājumus.

Or. ro

Grozījums Nr. 72
Jens Nilsson

Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

īstenot bezdarbnieku vai jauniešu 
apmācības pasākumus, panākt atbilstību 
Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) 
galvenajām konvencijām, jo īpaši 
ILO Konvencijai Nr. 94, pat ja šīs 
konvencijas nav pārņemtas valsts tiesību 
aktos, un pieņemt darbā lielāku skaitu 
mazaizsargātu personu, nekā tas prasīts 
valsts tiesību aktos.

Or. en
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Pamatojums

Šajā grozījumā ir uzsvērts, cik svarīga ir ILO Konvencija Nr. 94 par darbaspēka klauzulām 
valsts iepirkuma līgumos, kurā ir īpaši reglamentēts publiskais iepirkums. Eiropas Savienībai 
ir jāapņemas ievērot ILO standartus.

Grozījums Nr. 73
Petru Constantin Luhan

Direktīvas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Novērtējums ir parādījis, ka 
dalībvalstis konsekventi un sistemātiski 
neuzrauga publiskā iepirkuma noteikumu 
īstenošanu un darbību. Tas negatīvi 
ietekmē šajās 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 
uzraudzības un kontroles mehānismi 
paplašinātu zināšanas par iepirkuma 
noteikumu darbību, uzlabotu tiesisko 
noteiktību uzņēmumiem un 
līgumslēdzējām iestādēm 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 šos mehānismus, lai nodrošinātu 
publiskā iepirkuma politikas konsekventu 
piemērošanu, kontroli un uzraudzību, kā arī 
iepirkuma politikas rezultātu sistēmisku 
novērtēšanu visā Savienībā.

(49) Novērtējums ir parādījis, ka 
dalībvalstis nesekmē un neveic 
konsekventu un sistemātisku publiskā 
iepirkuma noteikumu īstenošanas un 
darbības uzraudzību. Tas negatīvi ietekmē 
šajās 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 
informēšanas, uzraudzības un kontroles 
mehānismi paplašinātu zināšanas par 
iepirkuma noteikumu darbību, uzlabotu 
tiesisko noteiktību uzņēmumiem un 
līgumslēdzējām iestādēm un veicinātu 
vienlīdzīgu konkurences apstākļu izveidi. 
Šādi mehānismi varētu būt instrumenti 
problēmu novēršanai, konstatēšanai un 
agrīnai risināšanai, jo īpaši attiecībā uz 
Savienības līdzfinansētiem projektiem, un 
strukturālu nepilnību noteikšanai. Ir īpaši 
svarīgi koordinēt šos mehānismus, lai 
nodrošinātu publiskā iepirkuma politikas 
konsekventu piemērošanu, kontroli un 
uzraudzību, kā arī iepirkuma politikas 
rezultātu sistēmisku novērtēšanu visā 
Savienībā.
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Or. ro

Grozījums Nr. 74
Iosif Matula

Direktīvas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. ro

Grozījums Nr. 75
Petru Constantin Luhan

Direktīvas priekšlikums
51. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Iespējams, ne visām līgumslēdzējām 
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 
līgumslēdzējām iestādēm nodrošina 
tehnisko palīdzību; no otras puses, 
uzņēmumam, jo īpaši MVU, būtu jāgūst 
labums no administratīvās palīdzības, it 
sevišķi tad, ja tas piedalās pārrobežu 
iepirkuma procedūrās.

(51) Dažām līgumslēdzējām iestādēm, jo 
īpaši reģionālā līmenī, trūkst iekšējas 
kompetences, lai risinātu jautājumus 
saistībā ar saimnieciski vai tehniski 
sarežģītiem līgumiem. 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 līgumslēdzējām iestādēm nodrošina 
tehnisko palīdzību; no otras puses, 
uzņēmumam, jo īpaši MVU, būtu jāgūst 
labums no administratīvās palīdzības, it 
sevišķi tad, ja tas piedalās pārrobežu 
iepirkuma procedūrās.

Or. ro

Grozījums Nr. 76
Petru Constantin Luhan

Direktīvas priekšlikums
53.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53a) Turklāt Komisijai un dalībvalstīm 
vajadzētu periodiski rīkot apmācību un 
izpratnes veicināšanas kampaņas, kā arī 
sniegt konsultācijas reģionālajām un 
vietējām iestādēm un MVU, tajās iesaistot 
arī citas ieinteresētas personas, lai 
nodrošinātu apzinātu līdzdalību 
publiskajā iepirkumā, mazinātu kļūdu 
biežumu un attīstītu vajadzīgo kompetenci 
reģionālo un vietējo pārvaldes iestāžu 
līgumslēdzējās iestādēs ar mērķi 
nodrošināt inovatīvu iepirkumu.

Or. ro
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Grozījums Nr. 77
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar šo direktīvu iepirkums ir viena 
vai vairāku līgumslēdzēju iestāžu īstenota 
būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu iegāde 
vai cita veida iegūšana no šo 
līgumslēdzēju iestāžu izvēlētiem 
ekonomikas dalībniekiem — neatkarīgi no 
tā, vai būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi 
ir paredzēti sabiedriskam mērķim vai ne.

Saskaņā ar šo direktīvu iepirkums ir viena 
vai vairāku līgumslēdzēju iestāžu īstenota 
būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu iegāde 
no šo līgumslēdzēju iestāžu izvēlētiem 
ekonomikas dalībniekiem, slēdzot 
publiskus līgumus.

Or. en

Pamatojums

Iepirkuma direktīva neattiecas uz „iepirkumiem”, kas ietver nomu un īri. Saskaņā ar Tiesas 
nolēmumu uz būvdarbiem, piegādēm vai pakalpojumiem, kas nav paredzēti sabiedriskam 
mērķim un nesniedz tiešu labumu līgumslēdzējai iestādei, neattiecas publiskā iepirkuma 
tiesiskais regulējums (C-451/08).

Grozījums Nr. 78
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar šo direktīvu iepirkums ir viena 
vai vairāku līgumslēdzēju iestāžu īstenota 
būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu iegāde 
vai cita veida iegūšana no šo 
līgumslēdzēju iestāžu izvēlētiem 
ekonomikas dalībniekiem — neatkarīgi no 
tā, vai būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi 
ir paredzēti sabiedriskam mērķim vai ne.

Saskaņā ar šo direktīvu iepirkums ir viena 
vai vairāku līgumslēdzēju iestāžu īstenota 
būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu iegāde 
no šo līgumslēdzēju iestāžu izvēlētiem 
ekonomikas dalībniekiem, slēdzot 
publiskus līgumus.

Or. de
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Grozījums Nr. 79
Heide Rühle

Direktīvas 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

Šāds viedoklis ir pārāk vispārīgs un pārāk neskaidrs.

Grozījums Nr. 80
Peter Simon

Direktīvas 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. de

Grozījums Nr. 81
Jens Nilsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – 2. daļa – 1. punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) 1.3. Līgumus par sociālo un citu 
XVI pielikumā uzskaitīto īpašo 
pakalpojumu sniegšanu reglamentē ar šīs 
direktīvas 74.−76. pantu.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas priekšlikums ir izstrādāts tā, ka sociālo un citu pakalpojumu līgumu slēgšanu 
reglamentē tikai ar direktīvas 74.−76. pantu. Skaidrības labad priekšlikuma tekstā tas jāmin 
pēc iespējas drīz.

Grozījums Nr. 82
Jens Nilsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) 1.4. Šī direktīva neskar publiskā 
sektora iestāžu tiesības jebkurā līmenī 
lemt par to, kādā veidā un cik lielā mērā 
tās vēlas pašas pildīt publiskas funkcijas. 
Valsts iestādes drīkst pildīt vispārējas 
nozīmes uzdevumus, izmantojot pašu 
resursus, un tām nav obligāti jāpiesaista 
ārēji ekonomikas dalībnieki. Tās drīkst to 
darīt arī sadarbībā ar citām valsts 
iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Jens Nilsson

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 22.a apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) „sociāli ilgtspējīga ražošana” ir 
ražošanas process, kurā būvdarbi, 
pakalpojumi un piegādes tiek 
nodrošinātas, ievērojot veselības 
aizsardzības un drošības prasības, 
sociālās un darba tiesības, normas un 
standartus, jo īpaši saistībā ar vienlīdzīgas 
attieksmes principu darbavietā. 
Vienlīdzīgas attieksmes princips 
darbavietā ir saistīts ar piemērojamo 
nodarbināšanas nosacījumu un normu, 
tostarp veselības aizsardzības un drošības 
prasību, sociālo un darba tiesību, normu 
un standartu, ievērošanu, kas noteikti 
Savienības un dalībvalstu tiesību aktos un 
koplīgumos un attiecas uz būvdarbu 
veikšanu, pakalpojumu sniegšanu un 
piegādēm;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt līgumslēdzējām iestādēm iespēju veicināt labus darba apstākļus un 
apturēt sociālo dempingu, lai aizsargātu sabiedrības veselību. Šī definīcija ir iekļauta tādēļ, 
lai turpmāk direktīvas tekstā varētu izdarīt atsauci uz sociāli ilgtspējīgu ražošanas procesu.

Grozījums Nr. 84
Petru Constantin Luhan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) EUR 130 000 publiskiem piegādes un 
pakalpojumu līgumiem, kuru slēgšanas 
tiesības piešķir centrālās pārvaldes 
iestādes, un metu konkursos, kurus 
organizē minētās iestādes; ja publiskus 
piegādes līgumus piešķir līgumslēdzējas 
iestādes, kuras darbojas aizsardzības jomā, 
minēto robežvērtību piemēro tikai 

(b) EUR 200 000 publiskiem piegādes un 
pakalpojumu līgumiem, kuru slēgšanas 
tiesības piešķir centrālās pārvaldes 
iestādes, un metu konkursos, kurus 
organizē minētās iestādes; ja publiskus 
piegādes līgumus piešķir līgumslēdzējas 
iestādes, kuras darbojas aizsardzības jomā, 
minēto robežvērtību piemēro tikai 
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līgumiem par III pielikumā minētajām 
precēm;

līgumiem par III pielikumā minētajām 
precēm;

Or. ro

Grozījums Nr. 85
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) par šķīrējtiesas un samierināšanas 
pakalpojumiem;

(c) par šķīrējtiesas un samierināšanas 
pakalpojumiem, juridiskiem 
pakalpojumiem un notāru 
pakalpojumiem;

Or. de

Grozījums Nr. 86
Tamás Deutsch

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(d) par finanšu pakalpojumiem saistībā ar 
vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu 
emisiju, pārdošanu, pirkšanu vai nodošanu 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2004/39/EK nozīmē, finanšu 
pakalpojumiem, kuri vajadzīgi, īstenojot 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 
44. pantā definētos finanšu inženierijas 
instrumentus, centrālas bankas 
pakalpojumiem un darbībām, ko veic ar 
Eiropas finanšu stabilitātes instrumenta 
palīdzību;

Or. en
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Grozījums Nr. 87
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 88
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) par civilo aizsardzību un pastāvīgu 
riska novēršanu;

Or. de

Grozījums Nr. 89
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) saistībā ar līgumiem, kurus paraksta, 
pamatojoties uz īpašām vai ekskluzīvām 
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tiesībām, kas saderīgas ar ES Līgumiem;

Or. de

Grozījums Nr. 90
Jens Nilsson

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) saistībā ar darba līgumiem; (e) saistībā ar darba līgumiem vai 
koplīgumiem, kas veicina darba apstākļu 
un nodarbinātības uzlabošanu;

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir pievērst uzmanību bažām, kas rodas saistībā ar Tiesas spriedumu lietā 
C-271/08 Komisija/Vācija. Piedāvātā teksta pamatā ir Tiesas lietas C-67/97 (Albany) 
59. punkts, un grozījuma mērķis ir izslēgt no direktīvas darbības jomas koplīgumus, cita 
starpā vienošanās par papildu pensijas shēmām, apdrošināšanu u. c., kas palīdzēs uzlabot 
darba un nodarbinātības apstākļus.

Grozījums Nr. 91
Jens Nilsson

Direktīvas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis pants ir aizstāts ar jaunu 1.4. pantu — skatīt 8. grozījumu.
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Grozījums Nr. 92
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 93
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 94
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
11. 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, 

svītrots
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kādu tā īsteno attiecībā uz savām 
struktūrvienībām, ja tai ir izšķiroša 
ietekme gan attiecībā uz kontrolētās 
juridiskās personas stratēģiskajiem 
mērķiem, gan svarīgiem lēmumiem.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 95
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
11. 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. 96
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
11. 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 

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

kuru kontrolē tā pati līgumslēdzēja iestāde, 
ar nosacījumu, ka juridiskajā personā, kurai 
piešķir publisku līgumu, nav privātas 
līdzdalības.

Or. de

Grozījums Nr. 97
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) vismaz 80 % šīs juridiskās personas 
darbību saskaņā ar līgumu īsteno 
kontrolējošo līgumslēdzēju iestāžu labā vai 
citu juridisko personu labā, kuras kontrolē 
tās pašas līgumslēdzējas iestādes;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) vismaz 80 % šīs juridiskās personas 
darbību, kuras atrunātas šajā līgumā, 
īsteno kontrolējošo līgumslēdzēju iestāžu 
labā vai citu juridisko personu labā, kuras 
kontrolē tās pašas līgumslēdzējas iestādes;

Or. de

Grozījums Nr. 99
Heide Rühle
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Direktīvas priekšlikums
11. 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 
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

Šāda Tiesas nolēmuma plašā interpretācija ir nevajadzīga un tikai padara tekstu garāku un 
neskaidru.

Grozījums Nr. 100
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
11. 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
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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. de

Grozījums Nr. 101
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
11. 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. 102
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
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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, kurš 
vajadzīgs, pildot sabiedrisko pakalpojumu
uzdevumu, kas uzticēts visām publiskā 
sektora iestādēm;

Or. en

Grozījums Nr. 103
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 104
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) līgumu reglamentē tikai ar sabiedrības 
interesēm saistīti apsvērumi, bet 
pakalpojumi un nepieciešamie 
palīgpakalpojumi tiem ir pakārtoti;

Or. de
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Grozījums Nr. 105
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
11. 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;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 106
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
11. 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 iesaistīto publiskā 
sektora iestāžu darbības nenodrošina 
apgrozījumu, kas pārsniedz 20 % no visu 
līgumā paredzēto darbību apgrozījuma;

Or. en

Pamatojums

Šis paskaidrojums ir vajadzīgs, lai izvairītos no juridiskiem strīdiem.

Grozījums Nr. 107
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) līgums nav saistīts ar finanšu 
pārskaitījumiem starp iesaistītajām 

svītrots
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līgumslēdzējām iestādēm, izņemot 
pārskaitījumus, kas atbilst faktisko 
izmaksu atlīdzinājumam par būvdarbiem, 
pakalpojumiem vai piegādēm;

Or. en

Grozījums Nr. 108
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
11. 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. 109
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) nevienā no iesaistītajām 
līgumslēdzējām iestādēm nav privātas 
līdzdalības.

(e) uzdevumu veic tikai attiecīgās publiskā 
sektora iestādes, kurās nav privātas 
līdzdalības, izņemot līgumslēdzējas 
iestādes, kas iesaistītas sadarbībā ar 
publisko tiesību subjektiem šīs direktīvas 
2. panta 6. punkta nozīmē.

Or. en
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Grozījums Nr. 110
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
11. 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

Or. en

Grozījums Nr. 111
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
11. 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 uz 
spēkā esošajiem līgumiem ir attiecināma 
konkurence, piemērojot parastas iepirkuma 
procedūras.

Šā panta 1.–4. punktā paredzētos 
izņēmumus nepiemēro, tiklīdz ir sākusies 
privāta līdzdalība, un tādā gadījumā uz 
spēkā esošajiem līgumiem ir attiecināma 
konkurence, 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. 112
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Tomēr uzdevumu nodošana publiskā 
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sektora organizāciju starpā ir dalībvalstu 
iekšējās administratīvās organizācijas 
jautājums un uz to neattiecas iepirkuma 
noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Jens Nilsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publisko iepirkumu izmanto, lai sasniegtu 
saprātīgu, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, kā arī lai atbalstītu kopējos 
sabiedriskos mērķus un nodrošinātu 
augstas kvalitātes preces un 
pakalpojumus. Publiskā sektora iestādes 
ir tiesīgas visos līmeņos lemt par to, kā tās 
vēlas pilnvarot un organizēt savus 
pakalpojumus.

Or. en

Pamatojums

Eiropas reģioni formulē savu atšķirīgo stratēģiju, kā veicināt izaugsmi un attīstību, izveidot 
iekļaujošu sabiedrību un panākt, lai tie būtu pievilcīgi cilvēkiem, kuri tur dzīvo un strādā. 
Tāpēc publiskā iepirkuma noteikumos ir jāparedz iespēja reģionu iestādēm izmantot 
iepirkumu kā instrumentu sociālās politikas īstenošanai, ilgtspējīgas izaugsmes un attīstības 
veicināšanai, kā arī vides saglabāšanai un aizsardzībai.

Grozījums Nr. 114
Jens Nilsson

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ekonomikas dalībnieki ņem vērā saistības 
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attiecībā uz sociālo un darba aizsardzību 
un darba apstākļiem tajā vietā, kurā 
jāveic būvdarbi, pakalpojums vai piegāde, 
kā norādīts valsts tiesību aktos un/vai 
koplīgumos vai starptautisko darba tiesību 
noteikumos, kas norādīti XI pielikumā un 
jo īpaši ILO Konvencijā Nr. 94.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā ir uzsvērts tas, cik svarīga ir ILO Konvencija Nr. 94 par darbaspēka 
klauzulām valsts līgumos, kurā ir īpaši reglamentēts publiskais iepirkums. Eiropas Savienībai 
ir jāapņemas ievērot ILO standartus.

Grozījums Nr. 115
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var rezervēt tiesības piedalīties 
publiskā 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 
publiskā iepirkuma procedūrās 
aizsargājamām 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, kam 
ir īpaši grūti integrēties, cilvēkus, ko 
apdraud atstumtība, neaizsargāto grupu 
locekļus un mazaizsargāto minoritāšu 
locekļus.

Or. en
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Pamatojums

Jāprecizē termins „mazaizsargātas personas”, jo tas ir daudz plašāks nekā pašreizējās 
direktīvās norādītās „personas ar invaliditāti”. Šī definīcija rada lielāku tiesisko skaidrību.

Grozījums Nr. 116
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka ne vēlāk kā 
2 gadus pēc 92. panta 1. punktā paredzētā 
datuma visas iepirkuma procedūras 
atbilstoši šai direktīvai veic, izmantojot 
elektroniskos saziņas līdzekļus, jo īpaši 
elektronisko iesniegšanu, saskaņā ar šā 
panta prasībām.

Dalībvalstis nodrošina, ka ne vēlāk kā 
četrus gadus pēc 92. panta 1. punktā 
paredzētā datuma visas iepirkuma 
procedūras atbilstoši šai direktīvai veic, 
izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, 
jo īpaši elektronisko iesniegšanu, saskaņā 
ar šā panta prasībām.

Or. de

Grozījums Nr. 117
Jens Nilsson

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis, kurās darbojas publiskā 
sektora darbinieku ziņotāju aizsardzība 
nolūkā apkarot korupciju un citus 
civiltiesību pārkāpumus un/vai 
noziegumus (publiskajā sektorā), var 
pieprasīt, lai atbilstoša aizsardzība tiktu 
nodrošināta ekonomikas dalībnieka 
nodarbinātam darba ņēmējam, ja 
ekonomikas dalībnieks veic publiski 
finansētus pakalpojumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 118
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojumā par līgumu vai uzaicinājumā 
apstiprināt ieinteresētību līgumslēdzējas 
iestādes apraksta iepirkuma obligātās 
prasības un norāda līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijus, lai ekonomikas 
dalībnieki varētu noteikt iepirkuma 
raksturu un darbības jomu un izlemt, vai 
viņi vēlas iesniegt pieteikumu dalībai 
sarunās. Tehniskajās specifikācijās 
līgumslēdzējas iestādes konkretizē, kurās 
specifikāciju daļās noteiktas obligātās 
prasības.

Paziņojumā par līgumu vai uzaicinājumā 
apstiprināt ieinteresētību līgumslēdzējas 
iestādes apraksta iepirkuma obligātās 
prasības un norāda galvenos līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijus, lai 
ekonomikas dalībnieki varētu noteikt 
iepirkuma raksturu un darbības jomu un 
izlemt, vai viņi vēlas iesniegt pieteikumu 
dalībai sarunās.

Or. de

Grozījums Nr. 119
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 3. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) tehnisko specifikāciju daļa, kurā 
noteiktas obligātās prasības;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 120
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 3. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritēriji.

(c) galvenie līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritēriji.

Or. de

Grozījums Nr. 121
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzējas iestādes paziņojumā par 
līgumu norāda savas vajadzības un prasības 
un raksturo šīs vajadzības un prasības 
paziņojumā un/vai aprakstošā dokumentā. 
Vienlaikus šajos pašos dokumentos tās arī 
norāda un raksturo izvēlētos līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijus.

2. Līgumslēdzējas iestādes paziņojumā par 
līgumu norāda savas vajadzības un prasības 
un raksturo šīs vajadzības un prasības 
paziņojumā un/vai aprakstošā dokumentā. 
Vienlaikus šajos pašos dokumentos tās arī 
norāda un raksturo galvenos izvēlētos 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijus.

Or. de

Grozījums Nr. 122
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 123
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) nav konkurences tehnisku iemeslu dēļ; (i) nav konkurences juridisku vai tehnisku 
iemeslu dēļ;

Or. de

Grozījums Nr. 124
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ciktāl tas noteikti vajadzīgs — ja 
ārkārtējas steidzamības dēļ, ko izraisījusi 
nepārvarama vara, nav iespējams ievērot 
termiņus, kas noteikti atklātām 
procedūrām, slēgtām procedūrām vai 
konkursa procedūrām ar sarunām; apstākļi, 
uz kuriem atsaucas, lai pamatotu ārkārtēju 
steidzamību, nekādā gadījumā nedrīkst būt 
attiecināmi uz līgumslēdzēju iestādi;

(d) ciktāl tas noteikti vajadzīgs — ja 
ārkārtējas steidzamības dēļ, ko izraisījuši 
notikumi, kurus līgumslēdzēja iestāde 
nebūtu varējusi paredzēt, nav iespējams 
ievērot termiņus, kas noteikti atklātām 
procedūrām, slēgtām procedūrām vai 
konkursa procedūrām ar sarunām; apstākļi, 
uz kuriem atsaucas, lai pamatotu ārkārtēju 
steidzamību, nekādā gadījumā nedrīkst būt 
attiecināmi uz līgumslēdzēju iestādi;

Or. de

Grozījums Nr. 125
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 3. punkts – 3. daļa
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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. Ar 
apkopi saistītas pamatlīguma termiņš ir 
atkarīgs no būvdarbu vai piegāžu aprites 
cikla.

Or. en

Pamatojums

Lai atrisinātu problēmas, kas saistītas, piemēram, ar liftu tehniskās apkopes līgumiem.

Grozījums Nr. 126
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Tikai saistībā ar standartpakalpojumiem 
un standartpiegādēm līgumslēdzējas 
iestādes var izmantot elektroniskās izsoles, 
kurās uzrāda jaunas cenas, kas ir 
pārskatītas un pazeminātas, un/vai jaunas 
vērtības attiecībā uz konkrētiem 
piedāvājuma elementiem.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Jens Nilsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

procedūras dokumentos. Tehniskajā 
specifikācijā nosaka būvdarbu, 
pakalpojuma vai piegādes raksturlielumus, 
lai sasniegtu līgumslēdzējas iestādes 
mērķus gan attiecībā uz lietojumu, gan uz 
ilgtspējību.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir veicināt to, ka šajā direktīvā tiek ņemti vērā ilgtspējības kritēriji.

Grozījums Nr. 128
Jens Nilsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šie raksturlielumi arī attiecas uz pieprasīto 
būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu īpašu 
ražošanas vai sniegšanas procesu vai 
jebkuru citu to aprites cikla posmu un 
sociāli ilgtspējīgu ražošanas procesu, kā 
minēts 2. panta 22. un 22.a (jaunā) 
punktā.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt līgumslēdzējām iestādēm iespēju pievērst uzmanību sociālajiem un vides 
apsvērumiem. Līgumslēdzēja iestāde var jau tehniskajā specifikācijā noteikt augstas prasības 
attiecībā uz vides aizsardzību un sociālajiem jautājumiem.

Grozījums Nr. 129
Jens Nilsson

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 1. punkts – 5. daļa – a apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Tehniskajā specifikācijā var, 
piemēram, iekļaut arī prasības, kas 
attiecas uz:

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt līgumslēdzējām iestādēm iespēju pievērst uzmanību sociālajiem un vides 
apsvērumiem. Līgumslēdzēja iestāde var jau tehniskajā specifikācijā noteikt augstas prasības 
attiecībā uz vides aizsardzību un sociālajiem jautājumiem. Šim jaunajam a) apakšpunktam 
seko b)–g) apakšpunkts (17.–22. grozījums).

Grozījums Nr. 130
Jens Nilsson

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 1. punkts – 5. daļa – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) darbības rezultātiem, tostarp snieguma 
līmeni vides un klimata jomā, kā arī 
sociāli ilgtspējīga ražošanas procesa 
rezultātiem;

Or. en

Grozījums Nr. 131
Jens Nilsson

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 1. punkts – 5. daļa – c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) attiecīgā līguma izpildei norīkotā 
personāla organizāciju, kvalifikāciju un 
pieredzi;

Or. en
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Grozījums Nr. 132
Jens Nilsson

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 1. punkts – 5. daļa – d apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) drošumu vai izmēriem, kā arī 
procedūrām, kas attiecas uz kvalitātes 
nodrošināšanu, terminoloģiju, simboliem, 
izmēģinājuma un pārbaudes metodēm, 
iesaiņojumu, apzīmējumiem un 
marķēšanu, norādījumiem lietotājam;

Or. en

Grozījums Nr. 133
Jens Nilsson

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 1. punkts – 5. daļa – e apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) aprites cikla raksturlielumiem (kā 
noteikts 2. panta 22. punktā);

Or. en

Grozījums Nr. 134
Jens Nilsson

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 1. punkts – 5. daļa – f apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) sociāli ilgtspējīga ražošanas procesa 
raksturlielumiem (kā noteikts 2. panta 
22.a punktā);
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Or. en

Grozījums Nr. 135
Jens Nilsson

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 1. punkts – 5. daļa – g apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) noteikumiem par būvprojektēšanu un 
tāmēšanu, būvju un būvniecības metožu 
un tehnoloģiju testēšanas, inspekcijas un 
pieņemšanas nosacījumiem un visiem 
pārējiem tehniskajiem nosacījumiem, ko 
pabeigtiem būvdarbiem un materiāliem 
vai to sastāvdaļām var noteikt 
līgumslēdzēja iestāde saskaņā ar 
vispārējiem vai īpašiem normatīvajiem 
aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 136
Jens Nilsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ar darbības rezultātiem vai 
funkcionālām prasībām, ietverot vides 
raksturlielumus, ar nosacījumu, ka šie 
raksturlielumi ir pietiekami precīzi, lai 
pretendenti varētu noteikt līguma 
priekšmetu un lai līgumslēdzējas iestādes 
varētu piešķirt līguma slēgšanas tiesības;

(a) ar darbības rezultātiem vai 
funkcionālām prasībām, ietverot sociālos 
un vides raksturlielumus, ar nosacījumu, 
ka šie raksturlielumi ir pietiekami precīzi, 
lai pretendenti varētu noteikt līguma 
priekšmetu un lai līgumslēdzējas iestādes 
varētu piešķirt līguma slēgšanas tiesības;
saskaņā ar iepriekšminēto 1. punktu 
tehniskā specifikācija var būt veidota kā 
norādījumi par darbības rezultātiem vai 
funkcionālām prasībām saistībā ar 
pieprasīto būvdarbu, pakalpojumu un 
piegāžu aprites ciklu vai sociāli ilgtspējīga 
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ražošanas procesa raksturlielumiem, 
papildus tehniskajai specifikācijai 
attiecībā uz izmantojamo būvdarbu, 
piegāžu vai pakalpojumu darbības 
rezultātiem vai funkcionālām prasībām;

Or. en

Grozījums Nr. 137
Jens Nilsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ierobežojot prasības attiecībā uz raksturlielumiem, kas saistīti ar līguma priekšmetu, vairs 
neatliek vietas, piemēram, darba vides marķējumam.

Grozījums Nr. 138
Jens Nilsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) piedāvājumu ir iesniedzis pretendents, 
kas nav izslēgts saskaņā ar 21. un 55. pantu 
un kas atbilst atlases kritērijiem, ko 
līgumslēdzēja iestāde noteikusi saskaņā ar 
56. pantu un — attiecīgā gadījumā —
nediskriminējošiem noteikumiem un 

(b) piedāvājumu ir iesniedzis pretendents, 
kas nav izslēgts saskaņā ar 21. un 55. pantu 
un kas atbilst atlases kritērijiem, ko 
līgumslēdzēja iestāde noteikusi saskaņā ar 
56. pantu un — attiecīgā gadījumā —
nediskriminējošiem noteikumiem un 
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kritērijiem, kas minēti 64. pantā. kritērijiem, kas minēti 64. un 71. pantā.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 71. pants attiecas uz apakšuzņēmuma līgumu slēgšanu, kas arī būtu jāņem vērā.

Grozījums Nr. 139
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Līgumslēdzējas iestādes var izlemt 
nepiešķirt tiesības slēgt līgumu 
pretendentam, kas iesniedzis vislabāko 
piedāvājumu, ja ir konstatēts, ka 
piedāvājums neatbilst Savienības vai valsts
tiesību aktos noteiktajām saistībām sociālo 
un darba tiesību jomā vai vides jomā, vai 
koplīgumiem, ko piemēro vietā, kurā veic 
būvdarbus, pakalpojumus vai piegādi, vai 
XI pielikumā uzskaitīto starptautisko 
sociālo un vides tiesību noteikumiem, ja tie 
ir saistīti ar līguma priekšmetu.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzējas iestādes var izlemt 
nepiešķirt tiesības slēgt līgumu 
pretendentam, kas iesniedzis vislabāko 
piedāvājumu, ja tās ir konstatējušas, ka 
piedāvājums vismaz līdzvērtīgā veidā 

2. Līgumslēdzējas iestādes var izlemt 
nepiešķirt tiesības slēgt līgumu 
pretendentam, kas iesniedzis vislabāko 
piedāvājumu, ja ir konstatēts, ka 
piedāvājums vismaz līdzvērtīgā veidā 



PE494.576v01-00 48/74 AM\909951LV.doc

LV

neatbilst Savienības tiesību aktos 
noteiktajām saistībām sociālo un darba 
tiesību jomā vai vides jomā, vai 
XI pielikumā uzskaitīto starptautisko 
sociālo un vides tiesību noteikumiem.

neatbilst valsts vai Savienības tiesību aktos 
noteiktajām saistībām sociālo un darba 
tiesību jomā vai vides jomā, vai 
XI pielikumā uzskaitīto starptautisko 
sociālo un vides tiesību noteikumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 141
Jens Nilsson

Direktīvas priekšlikums
54. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Šajā pantā minētais tiesiskais regulējums attiecas tikai uz Savienības tiesību aktiem 
konkrētajās regulējuma jomās. Šī atsauce ir jāpaplašina tā, lai tiktu ņemti vērā valsts tiesību 
akti un darba tirgus regulējuma sistēmas.

Grozījums Nr. 142
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
55. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 143
Jens Nilsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Šajā pantā minētais tiesiskais regulējums attiecas tikai uz Savienības tiesību aktiem 
konkrētajās regulējuma jomās. Šī atsauce ir jāpaplašina tā, lai tiktu ņemti vērā valsts tiesību 
akti un darba tirgus regulējuma sistēmas.



PE494.576v01-00 50/74 AM\909951LV.doc

LV

Grozījums Nr. 144
Jens Nilsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ja ekonomikas dalībniekam ir konstatēti 
būtiski vai pastāvīgi trūkumi saistībā ar 
kādas būtiskas prasības izpildi saskaņā ar 
iepriekšēju līdzīgu līgumu vai līgumiem ar 
to pašu līgumslēdzēju iestādi.

(d) ja ekonomikas dalībniekam ir konstatēti 
būtiski vai pastāvīgi trūkumi saistībā ar 
kādas būtiskas prasības izpildi saskaņā ar 
līdzīgu iepriekšēju līgumu vai līgumiem.

Or. en

Pamatojums

Šis svītrojums ir vajadzīgs, lai novērstu atkārtotas ļaunprātības dalībvalstī un pašvaldību 
vidū, kuras ir publiskā sektora daļa.

Grozījums Nr. 145
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai piemērotu izslēgšanas iemeslu, kas 
minēts pirmās daļas d) apakšpunktā, 
līgumslēdzējas iestādes paredz līguma 
izpildes novērtēšanas metodi, kuras 
pamatā ir objektīvi un izmērāmi kritēriji 
un kuru piemēro sistēmiski, konsekventi 
un pārredzami. Izpildes novērtējuma 
rezultātus paziņo attiecīgajam 
darbuzņēmējam, kam dod iespēju iebilst 
pret konstatējumiem un saņemt tiesisku 
aizsardzību.

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 146
Jens Nilsson

Direktīvas priekšlikums
56. pants – 5. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1., 2., 3., 4. un 5. punkta 
noteikumi attiecas uz apakšuzņēmuma 
līguma slēgšanas procedūrām un 
apakšuzņēmuma līgumu slēdzējiem.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir radīt līgumslēdzējām iestādēm labākas iespējas attiecībā uz 
apakšuzņēmuma līgumu slēgšanu.

Grozījums Nr. 147
Jens Nilsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums;

(a) saimnieciski, sociāli un vides ziņā
visizdevīgākais piedāvājums;

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir paplašināt līgumslēdzēju iestāžu iespējas sociālās un vides prasības 
iekļaut piešķiršanas kritērijos.

Grozījums Nr. 148
Heide Rühle

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

(b) viszemākās izmaksas. svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 149
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 150
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en



AM\909951LV.doc 53/74 PE494.576v01-00

LV

Grozījums Nr. 151
Jens Nilsson

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ir skaidri jānorāda, ka līgumslēdzēja iestāde var piešķiršanas kritērijos paredzēt prasības 
attiecībā uz visu ražošanas procesu.

Grozījums Nr. 152
Jens Nilsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) aprites cikla kritēriji;

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir paplašināt līgumslēdzēju iestāžu iespējas sociālās un vides prasības 
iekļaut piešķiršanas kritērijos.
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Grozījums Nr. 153
Jens Nilsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ab) sociāli ilgtspējīga ražošanas procesa 
kritēriji, kas var būt saistīti arī ar 
nelabvēlīgā stāvoklī nonākušu un 
mazaizsargātām sabiedrības grupām 
piederīgu personu nodarbināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 154
Jens Nilsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) pakalpojumu līgumiem un līgumiem, 
kas saistīti ar būvdarbu projektēšanu, var 
ņemt vērā tāda personāla organizāciju, 
kvalifikāciju un pieredzi un tāda 
apakšuzņēmēja jaudu, spējas un 
profesionālo ētiku, kurš norīkots attiecīgā 
līguma izpildei, paredzot, ka pēc līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas šādu 
personālu drīkst aizstāt un turpmākus 
apakšuzņēmuma līgumus drīkst slēgt tikai 
ar līgumslēdzējas iestādes piekrišanu, kam 
jāpārliecinās, ka aizstājēji vai turpmāki 
apakšuzņēmēji nodrošina līdzvērtīgu 
organizāciju un kvalitāti;

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir dot līgumslēdzējām iestādēm plašākas iespējas ņemt vērā 
apakšuzņēmuma līgumus.
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Grozījums Nr. 155
Jens Nilsson

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 156
Jens Nilsson

Direktīvas priekšlikums
66. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 157
Peter Simon

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

1. Līgumslēdzējas iestādes 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

Pamatojums

Direktīvas pašreizējās redakcijas sakārtošana.

Grozījums Nr. 158
Jens Nilsson

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Līgumslēdzējas iestādes pieprasa 
ekonomikas dalībniekiem paskaidrot 
piemēroto cenu vai izmaksas, ja ir izpildīts 
viens no turpmāk minētajiem 
nosacījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 159
Jens Nilsson

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) pieprasītā cena vai izmaksas ir par 
vairāk nekā 25 % zemākas nekā pārējo 
piedāvājumu vidējā cena vai izmaksas;

Or. en

Grozījums Nr. 160
Jens Nilsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) pieprasītā cena vai izmaksas ir par 
vairāk nekā 10 % zemākas nekā otrā lētākā 
piedāvājuma cena vai izmaksas;

Or. en

Grozījums Nr. 161
Jens Nilsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ir iesniegti vismaz pieci piedāvājumi. svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 162
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 3. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Ja preču piegādes, būvdarbu veikšanas 
vai pakalpojumu sniegšanas piedāvājumi 
saistībā ar konkrētu līgumu šķiet 
pārmērīgi lēti, līgumslēdzēja iestāde, 
pirms tā šos piedāvājumus drīkst noraidīt, 
rakstiski pieprasa sīkāku informāciju par 
attiecīgajām piedāvājuma sastāvdaļām.
Pieprasītie paskaidrojumi var it sevišķi 
attiekties uz: 

Or. de

Pamatojums

Direktīvas pašreizējās redakcijas sakārtošana.

Grozījums Nr. 163
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
69. 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 
nosacījumiem, kas ir pieejami 
pretendentam;

Or. de

Pamatojums

Direktīvas pašreizējās redakcijas sakārtošana.

Grozījums Nr. 164
Peter Simon
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Direktīvas priekšlikums
69. 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 
XI pielikumā, vai, ja tādi netiek piemēroti, 
citiem noteikumiem, kas nodrošina 
līdzvērtīgu aizsardzību;

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

Or. de

Pamatojums

Direktīvas pašreizējās redakcijas sakārtošana.

Grozījums Nr. 165
Jens Nilsson

Direktīvas priekšlikums
69. 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 
XI pielikumā, vai, ja tādi netiek piemēroti, 
citiem noteikumiem, kas nodrošina 
līdzvērtīgu aizsardzību;

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

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek ieviests pašreiz publiskā iepirkuma jomā spēkā esošās 
Direktīvas 2004/18/EK 55. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Līgumslēdzējām iestādēm jābūt 
tiesīgām atteikties no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, ja līgums neatbilst 
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normatīvajiem aktiem. Šajā pantā minēto tiesisko regulējumu nevajadzētu ierobežot, to 
attiecinot tikai uz Savienības tiesību aktiem konkrētās regulējuma jomās. Šis pants ir 
jāpaplašina, tajā iekļaujot valsts tiesību aktus un darba tirgus regulējuma sistēmas.

Grozījums Nr. 166
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. de

Pamatojums

Direktīvas pašreizējās redakcijas sakārtošana.

Grozījums Nr. 167
Jens Nilsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes noraida 
piedāvājumu, ja tās ir konstatējušas, ka 
piedāvājums ir nepamatoti lēts, jo neatbilst 

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

Savienības tiesību aktos vai valsts tiesību 
aktos, normatīvos vai citos saistošos 
noteikumos paredzētajām saistībām 
sociālo un darba tiesību jomā vai vides 
jomā, vai starptautisko sociālo un vides 
tiesību noteikumiem, kā uzskaitīts 
XI pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek ieviests pašreiz publiskā iepirkuma jomā spēkā esošās 
Direktīvas 2004/18/EK 55. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Līgumslēdzējām iestādēm jābūt 
tiesīgām atteikties no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, ja līgums neatbilst 
normatīvajiem aktiem. Šajā pantā minēto tiesisko regulējumu nevajadzētu ierobežot, to 
attiecinot tikai uz Savienības tiesību aktiem konkrētās regulējuma jomās. Šis pants ir 
jāpaplašina, tajā iekļaujot valsts tiesību aktus un darba tirgus regulējuma sistēmas.

Grozījums Nr. 168
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Direktīvas pašreizējās redakcijas sakārtošana.
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Grozījums Nr. 169
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
69. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

Direktīvas pašreizējās redakcijas sakārtošana.

Grozījums Nr. 170
Jens Nilsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Saistības attiecībā uz nodokļiem, vides 
aizsardzību, darba aizsardzību un darba 
apstākļiem:
(a) Līgumslēdzēja iestāde, pamatojoties uz 
pašas lēmumu vai dalībvalsts prasībām, 
iepirkuma dokumentācijā var norādīt 
iestādi vai iestādes, kurā(-s) kandidāti vai 
pretendenti var saņemt kompetentu 
informāciju par nodokļiem, vides 
aizsardzības prasībām, darba aizsardzības 
un darba apstākļu noteikumiem, kas 
parasti tiek piemēroti vietā, kurā paredzēts 
sniegt pakalpojumus, un kas attiecas uz 
līguma izpildes laikā veicamajiem 
būvdarbiem vai pakalpojumiem;
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(b) līgumslēdzēja iestāde, kas sniedz 
1. punktā minēto informāciju, prasa 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūrā iesaistījušos pretendentus vai 
kandidātus apliecināt to, ka piedāvājuma 
sagatavošanā viņi ir ievērojuši tās 
saistības attiecībā uz darba aizsardzības 
noteikumiem un darba apstākļiem, ko 
parasti piemēro vietā, kur jāveic būvdarbi 
vai jāsniedz pakalpojumi;
(c) dalībvalstis, kurās darbojas publiskā 
sektora darbinieku ziņotāju aizsardzība 
(publiskajā sektorā), var pieprasīt, lai 
atbilstoša aizsardzība tiktu nodrošināta 
ekonomikas dalībnieka nodarbinātam 
darba ņēmējam, ja ekonomikas dalībnieks 
veic publiski finansētus pakalpojumus.

Or. en

Pamatojums

Ar nelielām izmaiņām tiek ieviests pašreiz publiskā iepirkuma jomā spēkā esošās 
Direktīvas 2004/18/EK 27. pants. Šo svarīgo pantu nedrīkst svītrot. Ir jārespektē darbinieku 
ziņotāju aizsardzība dalībvalstīs, kurās tā jau pastāv, vai dalībvalstīs, kas vēlas noteikts šādas 
tiesības un normas.

Grozījums Nr. 171
Jens Nilsson

Direktīvas priekšlikums
71. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Līgumslēdzējas iestādes iepirkuma 
procedūras dokumentos prasa, lai 
pretendents savā piedāvājumā norādītu tās 
līguma daļas, kuru izpildei tas ir paredzējis 
slēgt apakšuzņēmuma līgumus ar trešām 
personām, un visus ierosinātos 
apakšuzņēmējus.
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Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir piespiest līgumslēdzējas iestādes prasīt informāciju par 
apakšuzņēmēju piesaistīšanu. Tomēr pretendentiem ir pienākums tikai norādīt, ka viņi apsver 
iespēju piesaistīt apakšuzņēmējus.

Grozījums Nr. 172
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
71. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Uzņēmēju un apakšuzņēmēju attiecības ir viens no līgumtiesību galvenajiem faktoriem. Šis 
priekšlikums radīs situācijas, kad apakšuzņēmēji centīsies saņemt samaksu tieši no 
līgumslēdzējas iestādes, kas liegs tai tiesības apturēt darbuzņēmēja maksājumus, 
pamatojoties uz spēkā esošajām līguma izpildes prasībām.

Grozījums Nr. 173
Peter Simon

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

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 174
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
71. 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

Grozījums Nr. 175
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
71. 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.
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Or. de

Grozījums Nr. 176
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 177
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja turpmākās izmaiņas, ko 
pretendents nespēj ietekmēt, padara 
publisku līgumu neizpildāmu, izņemot 
nesamērīgu ieguldījumu piesaistes 
gadījumus, dalībvalstis nodrošina, lai 
pretendenti saskaņā ar spēkā esošo valsts 
līgumtiesību nosacījumiem varētu:
(a) pieprasīt kompensāciju par jebkuru 
papildu pakalpojumu, kas nepieciešams 
līguma izpildei;
(b) prasīt līguma izbeigšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 178
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
75. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 179
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
75. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 180
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojumi, kas minēti 1. un 2. punktā, 
ietver VI pielikuma H un I daļā minēto 

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

Or. en

Grozījums Nr. 181
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 182
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 183
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Grozījums Nr. 184
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
75. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Īpaša attieksme pret pakalpojumiem ir attaisnojama tikai tad, ja to piemēro visiem tāda paša 
rakstura pakalpojumiem, nedrīkstētu nodalīt juridiskos pakalpojumus, uz ko attiecas tie paši 
konfidencialitātes principi.

Grozījums Nr. 185
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
75. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 186
Heide Rühle
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Direktīvas priekšlikums
76. 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 līgumslēdzējām 
iestādēm ņemt vērā attiecīgo pakalpojumu 
specifiku.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 187
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
76. 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 līgumslēdzējām 
iestādēm ņemt vērā attiecīgo pakalpojumu 
specifiku.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 188
Heide Rühle

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

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

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
līgumslēdzējas iestādes var ņemt vērā 
nepieciešamību nodrošināt pakalpojumu 
kvalitāti, nepārtrauktību, pieejamību un 
vispusību, dažādu kategoriju lietotāju 
īpašās vajadzības, lietotāju iesaistīšanos un 
iespējas, ka arī inovācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 189
Jens Nilsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis ir tiesīgas noteikt, ka 
sociālie un citi īpašie pakalpojumi, kas 
uzskaitīti XVI pielikumā, ir uzticami 
konkrētiem ekonomikas dalībniekiem.

Or. en

Pamatojums

Lai nepieļautu, ka sociālos pakalpojumus sniedz uzņēmējsabiedrība, kas tiecas tikai pēc 
peļņas un nerūpējas par atsevišķu cilvēku labklājību, vajadzētu dot dalībvalstīm iespēju 
noteikt, ka sociālie pakalpojumi ir uzticami īpašām uzņēmējsabiedrībām. Šis grozījums ir
saistīts ar Eiropas reģionu iespējām  formulēt savu atšķirīgo stratēģiju, kā veicināt izaugsmi 
un attīstību, izveidot iekļaujošu sabiedrību un panākt, lai tie būtu pievilcīgi cilvēkiem, kuri tur 
dzīvo un strādā.

Grozījums Nr. 190
Jens Nilsson
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Direktīvas priekšlikums
76. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Slēdzot līgumus par direktīvas 
XVI pielikumā uzskaitītajiem sociālajiem 
un citiem īpašajiem pakalpojumiem, 
līgumslēdzējas iestādes var pieprasīt 
ekonomikas dalībniekiem atkārtoti 
ieguldīt no īpašās darbības gūto peļņu 
šajā pašā darbībā vai atļaut piedalīties 
konkursā par publisko iepirkumu tikai
bezpeļņas struktūrām.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā ir uzsvērts, ka līgumslēdzējām iestādēm ir tiesības noteikt prasības, lai 
nodrošinātu, ka sociālajiem pakalpojumiem paredzētā nodokļu maksātāju nauda tiek izlietota 
šādam mērķim, ne tikai tad, kad tās veic iekšējas darbības, bet arī tad, kad tās veic publisko 
iepirkumu. Šis grozījums ir saistīts ar Eiropas reģionu iespējām  formulēt savu atšķirīgo 
stratēģiju, kā veicināt izaugsmi un attīstību, izveidot iekļaujošu sabiedrību un panākt, lai tie 
būtu pievilcīgi cilvēkiem, kuri tur dzīvo un strādā.

Grozījums Nr. 191
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
84. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Pamatojums

Šie panti rada nevajadzīgu administratīvo slogu. Dalībvalstīm pašām ir jālemj, kā organizēt 
savu administratīvo pārvaldi. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu izveidot pārraudzības 
struktūru (84. pants), neņemot vērā ES normatīvās prasības. Direktīvas 84. pants ir pretrunā 
subsidiaritātes principam.
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Grozījums Nr. 192
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
84. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 193
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
85. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņojumu vai tā svarīgākās daļas pēc 
pieprasījuma nosūta Komisijai vai valsts 
pārraudzības struktūrai.

Ziņojumu vai tā svarīgākās daļas pēc 
pieprasījuma nosūta Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 194
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
16.a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādi juridiskie pakalpojumi:
79112000-2 juridiskā pārstāvība
79100000-5 juridiskie pakalpojumi
79110000-8 juridiskās konsultācijas un 
pārstāvība
79111000-5 juridiskās konsultācijas
79112100-3 ieinteresēto personu 
pārstāvība
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79120000-1 konsultācijas patentu un 
autortiesību jomā
79121000-8 konsultācijas autortiesību 
jomā
79121100-90 konsultācijas 
programmatūras autortiesību jomā
79130000-4 juridiskā dokumentācija un 
sertificēšana
79131000-1 dokumentācija
79132000-8 sertificēšana
79140000-7 juridiskās konsultācijas un 
informācija

Or. en

Pamatojums

Īpaša attieksme pret pakalpojumiem ir attaisnojama tikai tad, ja to piemēro visiem tāda paša 
rakstura pakalpojumiem, nedrīkstētu nodalīt juridiskos pakalpojumus, uz ko attiecas tie paši 
konfidencialitātes principi.


