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ĪSS PAMATOJUMS

Pārredzamam un uzticamam publiskajam iepirkumam ir īpaši būtiska loma publiskā sektora 
izdevumu efektivitātes nodrošināšanā un attiecībā uz publisko ieguldījumu ietekmi uz 
ekonomiku, jo īpaši uz ilgtspējīgu izaugsmi un inovāciju.

Publiskā iepirkuma režīms pēc būtības ir ārkārtīgi sarežģīts, jo īpaši mazajām vietējām varas 
iestādēm un MVU, un ir nepieciešams nodrošināt plašāku piekļuvi skaidrai informācijai un 
konsultācijām attiecībā uz ES noteikumiem par publisko iepirkumu, kas jāizpilda 
līgumslēdzējām iestādēm, jo īpaši reģionālā un vietējā līmenī, gan arī MVU. Par ES 
iepirkuma tiesību aktu turpmākas pilnveidošanas mērķi ir jāizvirza gan iepirkuma procedūru 
vienkāršošana, to dārdzības mazināšana, gan arī pasākumi, lai tās kļūtu labvēlīgākas MVU un 
ieguldījumiem. 

Gan Komisijai, gan dalībvalstīm ir liela atbildība nodrošināt apmācības un konsultācijas, kas 
nepieciešamas, lai informētu reģionālās un vietējās varas iestādes un MVU un lai tiem 
palīdzētu, un arī lai iesaistītu citas ieinteresētās puses ar mērķi nodrošināt, ka notiek efektīva 
un apzināta līdzdalība publiskajā iepirkumā, tādējādi samazinot kļūdu un pārkāpumu biežumu 
un attīstot kompetenci, kas publiskā iepirkuma jomā nepieciešama vietējo un reģionālo varas 
iestāžu līgumslēdzējām iestādēm.

Patiešām, MVU ir liels darbavietu radīšanas, izaugsmes un inovācijas potenciāls, un, lai 
iepirkuma procedūru kontekstā gūtu maksimālu labumu no MVU ekonomiskā un inovācijas 
potenciāla, tie ir jāmudina piedalīties publiskā iepirkuma procedūrās, ko organizē vietējās un 
reģionālās iestādes.

Kā referente ar komitejas atbalstu skaidri norādīja savā atzinumā par publiskā iepirkuma 
modernizāciju, publiskajā iepirkumā nav jāievēro zemākās cenas princips, bet jāņem vērā 
ilgtspējīgs un ekonomiski visizdevīgākais piedāvājums, ieskaitot aprites cikla izmaksas. Šis 
noteikums vēl vairāk jānostiprina

Tomēr jāpaskaidro, ka visu Eiropas līmenī ieviesto noteikumu par publisko iepirkumu 
lietderība un efektivitāte ir atkarīga no pienācīgas un maksimāli vienkāršotas šo noteikumu 
transponēšanas dalībvalstu tiesību aktos. Tādēļ dalībvalstīm ar Komisijas palīdzību un 
pārraudzību jānodrošina, ka Savienībā noteikumi netiek sadrumstaloti un ka netiek kaitēts 
režīmu vienkāršošanai ierosinātajās direktīvās ietverto noteikumu diezgan sarežģītās un 
detalizētās būtības dēļ.

Ir būtiska juridiskā un praktiskā direktīvas precizēšana, lai izvairītos no turpmākām 
neveiksmēm, piemērojot publiskā iepirkuma noteikumus. Šajā kontekstā referente cer, ka 
turpmāko publiskā iepirkuma noteikumu interpretācijā un piemērošanā beidzot tiks novērsta 
un pienācīgi ņemta vērā publiskā iepirkuma noteikumu nopietnā neievērošana, ko vairākkārt 
konstatējusi Revīzijas palāta saistībā ar ERAF un Kohēzijas fonda projektu īstenošanu 
galvenokārt publiskā iepirkuma procedūru sarežģītības dēļ, saskaņotības trūkuma dēļ starp 
šīm procedūrām un tām, uz kurām balstās struktūrfondu un Kohēzijas fonda izmantošana, un 
nepareizas ES tiesību aktu transponēšanas valstu tiesību aktos dēļ.
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GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Nedrīkst kaitēt iepirkumu rīkotāju autonomijai pieņemt lēmumus par to, ko pirkt.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Publiskajā iepirkumā nav jāievēro zemākās cenas princips, bet jāņem vērā ilgtspējīgs un 
ekonomiski visizdevīgākais piedāvājums.
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Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Īpaši svarīgi ir uzlabot MVU lomu publiskā iepirkuma jomā.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
61.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61a) Vienkāršošanas centienu kontekstā, 
kā arī lai nodrošinātu vienotu pieeju ES 
publiskā iepirkuma noteikumu 
interpretēšanai un piemērošanai, 
ārkārtīgi svarīgs ir veids, kādā šī direktīva 
tiek transponēta, jo tādējādi tiek sniegts 
ieguldījums nepieciešamās tiesiskās 
noteiktības nodrošināšanā, ko pieprasa 
līgumslēdzējas iestādes, jo īpaši teritoriālā 
līmenī, un arī MVU. Tādēļ Komisijai un 
dalībvalstīm jānodrošina, ka šīs direktīvas 
transponēšana notiek, paturot arī prātā 
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valstu publiskā iepirkuma tiesību aktu 
ievērojamo ietekmi uz piekļuves Eiropas 
Savienības fondiem procesu. Tādēļ ir 
ārkārtīgi svarīgi, ka dalībvalstis, cik vien 
iespējams, izvairās no jebkādas 
interpretācijas un piemērošanas 
sadrumstalotības, tajā pašā laikā arī 
sniedzot ieguldījumu vienkāršošanā valstu 
līmenī.

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina, ka transponēšana nekaitē vienkāršošanas un saskaņošanas centieniem, lai 
izvairītos no noteikumu sadrumstalotības Savienībā, kas galvenokārt ietekmētu MVU un 
mazās līgumslēdzējas iestādes reģionālā un vietējā līmenī.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Robežvērtības katru gadu tiks koriģētas 
atbilstīgi Eiropas Ekonomikas zonas 
saskaņotā patēriņa cenu indeksa 
izmaiņām.

Or. en

Pamatojums

Fiksētas robežvērtības neatspoguļo faktiskās pirktspējas pastāvīgās izmaiņas. Piemērota 
rīcība būtu robežvērtību saistīšana ar vispāratzītu indeksu un attiecīga koriģēšana.

Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sākot no 2014. gada 30. jūnija, Komisija 
reizi divos gados pārbauda, vai 12. panta 
a) un b) punktā noteiktās robežvērtības 

Sākot no 2014. gada 30. jūnija, Komisija 
reizi divos gados pārbauda, vai 12. panta 
a) un b) punktā noteiktās robežvērtības 
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atbilst robežvērtībām, kas noteiktas 
Nolīgumā par valsts iepirkumu, un 
vajadzības gadījumā tās pārskata.

atbilst robežvērtībām, kas noteiktas 
Nolīgumā par valsts iepirkumu, un 
vajadzības gadījumā un pēc apspriešanās
ar dalībvalstīm par robežvērtību 
piemērošanu noteiktām nozarēm un 
līgumu veidiem tās pārskata.

Or. en

Pamatojums

Pirms robežvērtību pārskatīšanas attiecībā uz noteiktām nozarēm un līgumu veidiem 
jāapspriežas ar dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
19. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par šķīrējtiesas un samierināšanas 
pakalpojumiem;

b) par šķīrējtiesas un samierināšanas 
pakalpojumiem, tostarp par strīdu 
izšķiršanas pakalpojumiem;

Or. en

Pamatojums

„Strīdu izšķiršanas pakalpojums” ir īpašs samierināšanas pakalpojums, kas saistīts ar 
Pasaules Bankas pieņemto starptautisko FIDIC līgumu noteikumu attiecībā uz būvdarbiem un 
inženiertehniskajiem būvdarbiem izmantošanu.

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) visas šīs juridiskās personas darbības
īsteno kontrolējošās līgumslēdzējas 
iestādes labā vai citu juridisko personu 
labā, kuras kontrolē minētā līgumslēdzēja 
iestāde, vai saistībā ar vispārējas nozīmes 
pakalpojumu sniegšanu;
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Or. en

Pamatojums

Vispārējas nozīmes pakalpojumu (VNP) sniegšana nav orientēta uz peļņas gūšanu, bet tās 
mērķis ir apmierināt pilsoņu vajadzības. Tādēļ darbības VNP jomā ir jāņem vērā.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kontrolētās juridiskās personas 
lēmējstruktūru sastāvā ir visu iesaistīto 
līgumslēdzēju iestāžu pārstāvji;

a) kontrolētās juridiskās personas 
lēmējstruktūru sastāvā ir visu iesaistīto 
līgumslēdzēju iestāžu pārstāvji, turklāt 
līgumslēdzējas iestādes var nozīmēt tikai 
kopējus pārstāvjus;

Or. en

Pamatojums

Pastāv ierasta prakse nozīmēt kopējus pārstāvjus. Nav nekāda iemesla aizliegt šo efektīvo 
sadarbības veidu, par ko panākta savstarpēja vienošanās.

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šā panta 1.–4. punktā paredzētos 
izņēmumus nepiemēro, tiklīdz ir sākusies 
privāta līdzdalība, un tādā gadījumā spēkā 
esošie līgumi ir jāpakļauj konkurencei, 
piemērojot parastas iepirkuma procedūras, 
ja vien privāta līdzdalība netika plānota 
vai nebija paredzama sākotnējās līguma 
slēgšanas brīdī.

Or. en
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Pamatojums

Atbilstīgi Eiropas Kopienu Tiesas lēmumiem lietā C-458/03 ne vienmēr privātas līdzdalības 
rezultātā neizbēgami tie izbeigti esošie līgumi.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
29. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iepirkuma principi Iepirkuma mērķis un principi

Or. en

Pamatojums

Dažas dalībvalstis norādīja, ka jāiekļauj atsauce uz direktīvas mērķi.

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas mērķis ir garantēt publiskā 
sektora līdzekļu izmantošanas efektivitāti, 
sekmēt augstas kvalitātes iepirkumu, 
stiprināt konkurenci un publisko 
iepirkumu tirgu darbību un garantēt 
vienlīdzīgas iespējas uzņēmumiem un
citiem sniedzējiem, piedāvājot piegādes, 
pakalpojumu un būvdarbu valsts līgumus 
publiskā iepirkuma piedāvājumu 
konkursu ietvaros.

Or. en

Pamatojums

Dažas dalībvalstis norādīja, ka jāiekļauj atsauce uz direktīvas mērķi.
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Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz pakalpojumu un būvdarbu 
līgumiem, kā arī piegādes līgumiem, kas 
papildus attiecas uz pakalpojumiem vai 
izvietošanas un uzstādīšanas darbiem, 
juridiskām personām var pieprasīt norādīt 
piedāvājumā vai dalības pieteikumā par 
konkrētā līguma izpildi atbildīgo 
darbinieku vārdus un uzvārdus un 
attiecīgo profesionālo kvalifikāciju.

Attiecībā uz pakalpojumu un būvdarbu 
līgumiem, kā arī piegādes līgumiem, kas 
papildus attiecas uz pakalpojumiem vai 
izvietošanas un uzstādīšanas darbiem, 
juridiskām personām var pieprasīt norādīt 
piedāvājumā vai dalības pieteikumā par 
konkrētā līguma izpildi atbildīgo 
darbinieku attiecīgās profesionālās 
kvalifikācijas līmeni.

Or. en

Pamatojums

Šķiet, ka pašreizējā tekstā ir norādīts, ka attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu, kuru lielākā 
daļa ir jāveic profesionāliem darbiniekiem (piemēram, inženieru konsultācijas), kandidātiem 
dalības pieteikumā jādefinē projekta grupas. Praktiski šajā posmā piedāvājumā nav 
iespējams uzņemties saistības attiecībā uz nozīmētajiem darbiniekiem, ņemot vērā visu atlases 
un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras ilgumu.

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz līguma izpildi līgumslēdzēji 
var grupai noteikt īpašus nosacījumus, ja 
šādi nosacījumi ir objektīvi pamatoti un 
samērīgi. Ar minētajiem nosacījumiem 
grupai var pieprasīt pieņemt kādu īpašu 
juridisku formu pēc tam, kad tai ir 
piešķirtas tiesības slēgt līgumu, ja šādas 
izmaiņas ir vajadzīgas, lai nodrošinātu 
līguma apmierinošu izpildi.

Attiecībā uz līguma izpildi līgumslēdzēji 
var grupai noteikt īpašus nosacījumus, ja 
šādi nosacījumi ir objektīvi pamatoti un 
samērīgi. Ar minētajiem nosacījumiem 
grupai var pieprasīt pieņemt kādu īpašu 
juridisku formu pēc tam, kad tai ir 
piešķirtas tiesības slēgt līgumu, ja šādas 
izmaiņas ir noteikti vajadzīgas, un tādā 
mērā, kādā tās vajadzīgas, lai nodrošinātu 
līguma apmierinošu izpildi.

Or. en
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Pamatojums

Šī prasība jāierobežo, cik vien tas iespējams, lai izvairītos no lieka sloga uzņēmumiem un jo 
īpaši MVU.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis var rezervēt tiesības piedalīties 
iepirkuma procedūrās:

a) aizsargātām darbnīcām vai paredzēt 
šādu līgumu izpildi aizsargātu 
nodarbinātības programmu ietvaros ar 
nosacījumu, ka lielākā daļa attiecīgo 
darba ņēmēju ir personas ar invaliditāti, 
kas to invaliditātes nopietnības dēļ nevar 
strādāt profesijās parastos apstākļos vai 
viegli atrast darbu parastajā tirgū;
b) sociālajiem uzņēmumiem vai 
programmām, kuru galvenais mērķis ir 
mazaizsargātu personu sociālā un 
profesionālā integrācija, ar nosacījumu, 
ka vairāk nekā 30 % šo uzņēmumu vai 
programmu darbinieku ir personas ar 
invaliditāti vai mazaizsargātas personas.

Or. en

Pamatojums

Jāņem vērā īpašā personu ar invaliditāti un mazaizsargātu darba ņēmēju situācija, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas un veicinātu sociālo kohēziju. Tomēr abas situācijas ir 
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jānošķir un pret tām jāattiecas atšķirīgi.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja šajā direktīvā vai valsts tiesību aktos 
par piekļuvi informācijai nav norādīts 
citādi un neskarot pienākumu izsludināt 
piešķirtos līgumus un informēt kandidātus 
un pretendentus, kā izklāstīts šīs direktīvas 
64. un 69. pantā, līgumslēdzējs neizpauž 
ekonomikas dalībnieku sniegto 
informāciju, ko ekonomikas dalībnieki ir 
noteikuši kā konfidenciālu un kas ietver, 
bet ne tikai, tehniskus vai komercdarbības 
noslēpumus un piedāvājumu 
konfidenciālos aspektus.

2. Ja šajā direktīvā vai valsts tiesību aktos 
par piekļuvi informācijai nav norādīts 
citādi un neskarot pienākumu izsludināt 
piešķirtos līgumus un informēt kandidātus 
un pretendentus, kā izklāstīts šīs direktīvas 
64. un 69. pantā, līgumslēdzējs neizpauž 
nekādu ekonomikas dalībnieku sniegto 
informāciju neatkarīgi no tā, vai
ekonomikas dalībnieki to ir vai nav 
noteikuši kā konfidenciālu, tai skaitā, bet 
ne tikai, tehniskus vai komercdarbības 
noslēpumus un piedāvājumu 
konfidenciālos aspektus, ja vien tas nav 
katrā ziņā nepieciešams šajā direktīvā vai 
piemērojamajos valsts tiesību aktos 
izklāstītiem nolūkiem.

Or. en

Pamatojums

Uzņēmumiem un jo īpaši MVU ir svarīgi, ka netiek izpausta nekāda informācija, ja vien nav 
pamatojuma rīkoties pretēji.

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piedāvājumu saņemšanas minimālais 
termiņš ir 40 dienas no dienas, kad ir 
nosūtīts paziņojums par līgumu.

Piedāvājumu saņemšanas minimālais 
termiņš ir 52 dienas no dienas, kad ir 
nosūtīts paziņojums par līgumu.

Or. en
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Pamatojums

Jaunie termiņi praktiskā ziņā ir pārāk īsi, jo īpaši MVU, un tie var ierobežot konkurenci.

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalības pieteikuma saņemšanas minimālais 
termiņš parasti ir 30 dienas no dienas, kad 
ir nosūtīts paziņojums par līgumu vai 
uzaicinājums apstiprināt ieinteresētību, un 
šis termiņš nekādā gadījumā nedrīkst būt 
mazāks par 15 dienām.

Dalības pieteikuma saņemšanas minimālais 
termiņš parasti ir 37 dienas no dienas, kad 
ir nosūtīts paziņojums par līgumu vai 
uzaicinājums apstiprināt ieinteresētību, un 
šis termiņš nekādā gadījumā nedrīkst būt 
mazāks par 15 dienām.

Or. en

Pamatojums

Jaunie termiņi praktiskā ziņā ir pārāk īsi, jo īpaši MVU, un tie var ierobežot konkurenci.

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja nav iespējams vienoties par 
piedāvājumu saņemšanas termiņu, 
līgumslēdzējs nosaka termiņu, kas vienmēr 
ir vismaz 10 dienas no dienas, kurā 
nosūtīts uzaicinājums iesniegt 
piedāvājumu.

Ja nav iespējams vienoties par 
piedāvājumu saņemšanas termiņu, 
līgumslēdzējs nosaka termiņu, kas vienmēr 
ir vismaz 20 dienas no dienas, kurā 
nosūtīts uzaicinājums iesniegt 
piedāvājumu.

Or. en

Pamatojums

Jaunie termiņi praktiskā ziņā ir pārāk īsi, jo īpaši MVU, un tie var ierobežot konkurenci.
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Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalības pieteikuma saņemšanas minimālais 
termiņš parasti ir 30 dienas no dienas, kad 
ir nosūtīts paziņojums par līgumu vai — ja 
periodisku informatīvu paziņojumu 
izmanto kā uzaicinājumu piedalīties 
iepirkuma procedūrā — uzaicinājums 
apstiprināt ieinteresētību, un šis termiņš 
nekādā gadījumā nedrīkst būt mazāks par 
15 dienām.

Dalības pieteikuma saņemšanas minimālais 
termiņš parasti ir 37 dienas no dienas, kad 
ir nosūtīts paziņojums par līgumu vai — ja 
periodisku informatīvu paziņojumu 
izmanto kā uzaicinājumu piedalīties 
iepirkuma procedūrā — uzaicinājums 
apstiprināt ieinteresētību, un šis termiņš 
nekādā gadījumā nedrīkst būt mazāks par 
15 dienām.

Or. en

Pamatojums

Jaunie termiņi praktiskā ziņā ir pārāk īsi, jo īpaši MVU, un tie var ierobežot konkurenci.

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja nav iespējams vienoties par 
piedāvājumu saņemšanas termiņu, 
līgumslēdzējs nosaka termiņu, kas vienmēr 
ir vismaz 10 dienas no dienas, kurā 
nosūtīts uzaicinājums iesniegt 
piedāvājumu.

Ja nav iespējams vienoties par 
piedāvājumu saņemšanas termiņu, 
līgumslēdzējs nosaka termiņu, kas vienmēr 
ir vismaz 20 dienas no dienas, kurā 
nosūtīts uzaicinājums iesniegt 
piedāvājumu.

Or. en

Pamatojums

Jaunie termiņi praktiskā ziņā ir pārāk īsi, jo īpaši MVU, un tie var ierobežot konkurenci.
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Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
44. pants – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. punkta g) apakšpunkta 
vajadzībām pamatprojektā min iespējamo 
papildu būvdarbu vai pakalpojumu 
apmēru un nosacījumus, ar ko saskaņā 
piešķir tiesības veikt šādus būvdarbus vai 
sniegt šādus pakalpojumus. Tiklīdz par 
pirmo projektu izsludina iepirkuma 
procedūru, līgumslēdzēji norāda šādas 
procedūras piemērošanas iespējamību un, 
piemērojot 12. un 13. pantu, ņem vērā 
turpmāko būvdarbu vai pakalpojumu 
kopējās paredzamās izmaksas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Iespējamie būvdarbi vai pakalpojumi, kas papildina pamatprojektu, tiks norādīti, izmantojot 
instrumentu „Iespēja”. Tādēļ papildu paziņojums ir lieks.

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Vispārīgās vienošanās termiņš nepārsniedz 
termiņu, kas noteikts konkrētās 
dalībvalsts valsts noteikumos.

Or. en

Pamatojums

Labāka regulējuma nolūkos maksimālā termiņa noteikšana atbilstīgi konkrētās dalībvalsts 
īpašajām vajadzībām būtu piemērots pasākums.
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Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Līgumslēdzēji var izmantot elektroniskas 
izsoles, kurās uzrāda jaunas cenas, kas ir 
pārskatītas un pazeminātas, un/vai jaunas 
vērtības attiecībā uz konkrētiem 
piedāvājuma elementiem. Dažiem 
pakalpojumu līgumiem un dažiem 
būvdarbu līgumiem, kuru priekšmets ir 
intelektuāla rakstura (piemēram, 
projektēšanas darbi), nevar rīkot 
elektroniskās izsoles.

Or. en

Pamatojums

Vairs nav ietverta „dažu pakalpojumu līgumu un dažus būvdarbu līgumu, kuru priekšmets ir 
intelektuāla rakstura (piemēram, projektēšanas darbi)”, izslēgšana, kas bija noteikta 
2004. gada direktīvā. Ir pierādīts, ka „apvērstām izsolēm” attiecībā uz inženieru konsultāciju 
pakalpojumiem ir ļoti negatīva tieša un netieša ietekme uz sniegto pakalpojumu kvalitāti un 
uz sekojošo to rezultāta izmantošanu celtniecībā un ražošanā.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
52. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja nav vienošanās par piemērojamiem 
publiskā iepirkuma tiesību aktiem, līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanai 
piemērojamos valsts tiesību aktus nosaka 
saskaņā ar šādiem noteikumiem:

Ja nav vienošanās par piemērojamiem 
publiskā iepirkuma tiesību aktiem saskaņā 
ar 3. punktu, līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanai piemērojamos valsts tiesību 
aktus nosaka saskaņā ar šādiem 
noteikumiem:

Or. en

Pamatojums

Tāpat kā 6. punktā, ir jāprecizē arī situācija, kurā nav vienošanās un uz kuru attiecas šis 
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punkts.

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādi pasākumi ietver visas būtiskas 
informācijas paziņošanu citiem 
kandidātiem un pretendentiem, kura 
sniegta vai kura izriet no citu kandidātu vai 
pretendentu iesaistīšanās iepirkuma 
procedūras sagatavošanā, un atbilstīgu 
termiņu noteikšanu piedāvājumu 
saņemšanai. Attiecīgo kandidātu vai 
pretendentu izslēdz no procedūras tikai tad, 
ja nav citu iespēju nodrošināt atbilstību 
pienākumam ievērot vienlīdzīgas 
attieksmes principu.

Šādi pasākumi ietver visas būtiskas 
informācijas paziņošanu citiem 
kandidātiem un pretendentiem, kura 
sniegta vai kura izriet no citu kandidātu vai 
pretendentu iesaistīšanās iepirkuma 
procedūras sagatavošanā, un atbilstīgu 
termiņu noteikšanu piedāvājumu 
saņemšanai. Attiecīgo kandidātu vai 
pretendentu izslēdz no procedūras tikai tad, 
ja līgumslēdzēja iestāde pierāda, ka nav 
citu iespēju nodrošināt atbilstību 
pienākumam ievērot vienlīdzīgas 
attieksmes principu.

Or. en

Pamatojums

To the legitimate mean of allowing companies that are involved with regards to a decision of 
exclusion founded on the risk of competition distortion, to be heard; the last subparagraph of 
point 2 reverses the burden of proof so that it falls on the company in question. Indeed in 
order to challenge a decision to exclude, the company must "prove" that its participation does 
not distort competition. In the absence of relevant proof, the decision to exclude will then be 
legitimised. In fact, it is up to the contracting authority, upon its intention to announce the 
exclusion of a company, to supply proof that the participation of such company would distort 
competition. The company in question should be able to challenge such a decision, provided 
that the inverted proof, that its participation would not distort competition, cannot fall under 
its responsibility.

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tehniskajās specifikācijās norāda arī, vai 
būs vajadzīga intelektuālā īpašuma tiesību 

Tehniskajās specifikācijās norāda arī, vai 
būs vajadzīga intelektuālā īpašuma tiesību 



PA\906623LV.doc 19/27 PE492.648v01-00

LV

nodošana. nodošana, un, ja tā ir vajadzīga, 
nosacījumus, saskaņā ar kādiem tiks 
sniegta atlīdzība par šādu tiesību 
iegūšanu.

Or. en

Pamatojums

Promoting the innovation of companies relies on the confidence of the operators towards the 
internal market, and in particular when it comes to protecting their property rights. In order 
to ensure a perfect coherence between the European regulation ensuring the protection of 
intellectual property rights, such as the Directive 2004/48/EC of 29 April 2009 on measures 
and procedures on the reinforcement of intellectual property rights and the " public 
procurement" directives, it is important to underline that the acquisition of intellectual 
property rights must be based on the remuneration of the right holder.

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
61. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzēji var informēt par saviem 
plānotajiem iepirkumiem, publicējot 
periodisku informatīvu paziņojumu 
iespējami drīzāk pēc budžeta gada sākuma. 
Šajos paziņojumos iekļauj VI pielikuma 
A daļas I iedaļā izklāstīto informāciju. Tos 
publicē vai nu Komisija, vai līgumslēdzēji 
savā pircēja profilā saskaņā ar 
IX pielikuma 2. punkta b) apakšpunktu. Ja 
līgumslēdzēji paziņojumu publicē pircēja 
profilā, tie nosūta paziņojumu par 
periodiska informatīva paziņojuma
publicēšanu pircēja profilā saskaņā ar 
IX pielikuma 3. punktu.

1. Līgumslēdzēji informē par saviem 
plānotajiem iepirkumiem, publicējot 
periodisku informatīvu paziņojumu 
iespējami drīzāk pēc budžeta gada sākuma. 
Šajos paziņojumos iekļauj VI pielikuma 
A daļas I iedaļā izklāstīto informāciju. Tos 
publicē vai nu Komisija, vai līgumslēdzēji 
savā pircēja profilā saskaņā ar 
IX pielikuma 2. punkta b) apakšpunktu. Ja 
līgumslēdzēji paziņojumu publicē pircēja 
profilā, tie nosūta paziņojumu par 
periodiska informatīva paziņojuma
publicēšanu pircēja profilā saskaņā ar 
IX pielikuma 3. punktu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu pārredzamību un pilnīgu informāciju uzņēmumiem, jo īpaši MVU, dodot tiem 
laiku pietiekami savlaicīgi sagatavot piedāvājumus, iepriekšēju informatīvu paziņojumu 
publicēšanai jābūt obligātai.
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Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
70. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Iespējamo juridisko saistību vēriena paplašināšana sociālo, darba un vides tiesību jomā būtu 
laba iespēja padarīt publisko iepirkumu ilgtspējīgāku un uzticamāku.

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kritērijam, kas minēts a) apakšpunktā, 
jābūt prioritāram attiecībā pret kritēriju, 
kas minēts b) apakšpunktā, ja vien nav 
iemesla no tā atkāpties.

Or. en

Pamatojums

Jādod priekšroka saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, jo tādējādi var iegūt 
piedāvājumu, kas ir vislabākais un visizdevīgākais ekonomiskā un sociālā ziņā, un panākt
lietderīgāku līdzekļu izmantošanu. Tomēr līgumslēdzējām iestādēm jādod iespēja piemērot 
otro kritēriju, ja šādai rīcībai ir labi iemesli.
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Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
76. pants – 2. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) kvalitāte, ietverot tehniskās 
priekšrocības, estētiskās un funkcionālās 
īpašības, pieejamība, projektēšana visu 
lietotāju ērtībām, vides un sociālie 
raksturlielumi, kas sniedz ieguldījumu 
ilgtspējīgā izaugsmē un nodarbinātībā, un
inovatīvais raksturs;

Or. en

Pamatojums

Jāiekļauj efektīvāki sociālie kritēriji atbilstīgi stratēģijas „Eiropa 2020” būtībai, lai vēl labāk 
sekmētu ilgtspējīgu izaugsmi.

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
81. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis var paredzēt, ka pēc 
apakšuzņēmēja pieprasījuma un ar 
nosacījumu, ka to atļauj līguma būtība, 
līgumslēdzējs pienākošos maksājumus par 
galvenajam darbuzņēmējam sniegtajiem 
pakalpojumiem, piegādēm vai būvdarbiem 
pārskaita tieši apakšuzņēmējam. Šādā 
gadījumā dalībvalstis ievieš atbilstīgus 
mehānismus, kas ļauj galvenajam 
darbuzņēmējam ex-post iebilst pret 
neatbilstīgiem maksājumiem, un paredz 
regulējumu, kas līgumslēdzējai iestādei 
nepieciešamības gadījumā ļauj pārņemt 
galvenā darbuzņēmēja parakstītāja 
statusu bez atkārtotas konkursa 
izsludināšanas, lai saglabātu tiesisko 
noteiktību. Minētās maksājumu metodes 
kārtību nosaka iepirkuma procedūras 
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dokumentos.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešamības gadījumā (piemēram, ja galvenais darbuzņēmējs bankrotē), līgumslēdzējai 
iestādei jābūt iespējai izbeigt pilnvaras, nezaudējot tiesisko noteiktību. Tādēļ valstu 
noteikumos jāparedz, ka ir iespējams pārņemt parakstītāja statusu un pārskatīt apstrīdētos 
līgumu noteikumus. Turklāt galvenajam darbuzņēmējam jādod tiesības iebilst pret 
neatbilstīgiem maksājumiem tikai pēc līguma izpildes, pretējā gadījumā apakšuzņēmēji beigās 
var kavēt konkursu.

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr pirmo daļu nepiemēro gadījumā, 
kad pēc uzņēmuma pārstrukturēšanas 
darbībām vai maksātnespējas sākotnējā 
darbuzņēmēja pienākumus kopumā vai 
daļēji pārņem cits ekonomikas dalībnieks, 
kas atbilst sākotnēji noteiktajiem 
kvalifikācijas atlases kritērijiem, ar 
nosacījumu, ka tas nerada citus būtiskus 
līguma grozījumus un nav iecerēts ar mērķi 
izvairīties no šīs direktīvas piemērošanas.

Tomēr pirmo daļu nepiemēro gadījumā, 
kad pēc uzņēmuma pārstrukturēšanas 
darbībām, kapitāla vai aktīvu nodošanas,
maksātnespējas vai balstoties uz līguma 
klauzulu sākotnējā darbuzņēmēja 
pienākumus kopumā vai daļēji pārņem cits 
ekonomikas dalībnieks, kas atbilst 
sākotnēji noteiktajiem kvalifikācijas atlases 
kritērijiem, ar nosacījumu, ka tas nerada 
citus būtiskus līguma grozījumus un nav 
iecerēts ar mērķi izvairīties no šīs 
direktīvas piemērošanas.

Or. en

Pamatojums

Ir pilnīgi likumīgi, ka līgumslēdzēja iestāde ar Tiesas uzraudzību iebilst pret līguma partnera 
aizstāšanu, jo jaunā līgumslēdzēja puse nesniegs tādas pašas finansiālās un kompetences 
garantijās kā tā līgumslēdzēja puse, ko tā aizstāj, lai līgums, kas tiek īstenots, tiktu pienācīgi 
izpildīts, nemainot noteikumus.
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Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
83. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) Eiropas Savienības Tiesa saskaņā ar 
Līguma 258. pantā noteikto procedūru ir 
konstatējusi, ka dalībvalsts nav pildījusi 
savas Līgumos paredzētās saistības, jo šīs 
dalībvalsts līgumslēdzējs ir attiecīgo 
līgumu piešķīris, nenodrošinot atbilstību 
Līgumos un šajā direktīvā noteiktajām 
saistībām, šādā gadījumā līguma 
partnerim ir tiesības uz kompensāciju.

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz „nosacījumiem valsts tiesību aktos” nav pietiekama, lai novērstu kompensācijas 
principa trūkumu gadījumā, ja bez līguma pārkāpuma tas tiek izbeigts pirms paredzētā beigu 
datuma. Tādēļ kompensācijas princips jāietver ES tiesību aktos, lai nodrošinātu, ka tas 
darbojas visās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
86. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

VNP īpašības ir būtiskas, un šajā sistēmā, cik vien iespējams, tās ir jānodrošina.

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) vispārīgas un īpašas juridiskas 
konsultācijas un praktiskas norādes
līgumslēdzējiem par publiskā iepirkuma 
noteikumu un principu interpretāciju un 
piemērošanu;

Or. en

Pamatojums

Kā specializētai un centrālai struktūrai neatkarīgajai struktūrai jābūt atbildīgai par juridisku 
konsultāciju un praktisku norāžu sniegšanu līgumslēdzējām iestādēm gan vispārīgā ziņā, gan 
īpašos gadījumos par publiskā iepirkuma noteikumu un principu interpretāciju un arī par 
piemērošanu.

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai vēl vairāk uzlabotu līgumslēdzēju iestāžu organizēto procedūru pareizību un izvirzot 
pedagoģisku mērķi, ir svarīgi ietvert visus pārkāpumu veidus neatkarīgi no tā, cik nopietni tie 
ir.
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Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēji glabā atbilstīgu informāciju 
par katru līgumu, vispārīgo vienošanos un 
katru dinamiskās iepirkumu sistēmas 
izveidošanas reizi. Šī informācija ir 
pietiekama, lai ar to vēlāk varētu pamatot 
lēmumus, kas pieņemti saistībā ar:

Līgumslēdzēji glabā atbilstīgu informāciju 
par katru līgumu, vispārīgo vienošanos, ja 
tie pārsniedz robežvērtības, un katru 
dinamiskās iepirkumu sistēmas 
izveidošanas reizi. Šī informācija ir 
pietiekama, lai ar to vēlāk varētu pamatot 
lēmumus, kas pieņemti saistībā ar:

Or. en

Pamatojums

Prasība sastādīt rakstiskus ziņojumus atbilstīgi 85. panta noteikumiem ir jāattiecina tikai uz 
„iepirkumu, kas pārsniedz robežvērtību”. Rakstisku ziņojumu sastādīšanas prasība attiecībā 
uz „iepirkumu, kas nepārsniedz robežvērtību”, radītu daudzas birokrātiskas procedūras. 
Šādam slogam jābūt adekvāti proporcionālam attiecīgajām vērtībām naudas izteiksmē.

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
94. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Nav lielas jēgas noteikt šāda veida ziņošanas pienākumu, ja tas nav paredzēts, lai obligāti 
tiktu iesniegti tās konstatējumi.
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Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
96. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai uzlabotu ekonomikas dalībnieku, it 
sevišķi MVU, piekļuvi publiskajam 
iepirkumam un lai veicinātu šīs direktīvas 
noteikumu pareizi izpratni, dalībvalstis 
nodrošina, ka ir iespējams saņemt 
atbilstīgu palīdzību, tostarp elektroniski vai 
ar tādu tīklu starpniecību, kas paredzēti 
palīdzības sniegšanai uzņēmējdarbības 
jomā.

2. Lai uzlabotu ekonomikas dalībnieku, it 
sevišķi MVU, piekļuvi publiskajam 
iepirkumam un lai veicinātu šīs direktīvas 
noteikumu pareizi izpratni, Komisija un 
dalībvalstis nodrošina, ka savlaicīgi ir 
iespējams saņemt atbilstīgu informāciju 
un palīdzību, tostarp elektroniski vai ar 
tādu tīklu starpniecību, kas paredzēti 
palīdzības sniegšanai uzņēmējdarbības 
jomā.

Or. en

Pamatojums

Komisijai arī ir jāpiedalās šajā pasākumā, ņemot vērā, ka teksti ir ļoti tehniski. Turklāt ir 
būtiski, ka MVU savlaicīgi var iegūt informāciju, kas tiem nepieciešama.

Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a 61., 62., 63. un 64. pantā minētajos 
paziņojumos ietver informāciju par 
struktūru vai struktūrām, kas norādītas šī 
panta 4. punktā.

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina plaši izplatīta un viegli atrodama informācija par struktūrām, kas 
līgumslēdzējām iestādēm un uzņēmumiem sniedz palīdzību.
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Grozījums Nr. 42

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis ar Komisijas palīdzību 
sadarbojas saistībā ar norāžu sniegšanu 
līgumslēdzējām iestādēm, novērtējot, vai 
konkrētos gadījumos pastāv pārrobežu 
intereses, jo īpaši, lai palielinātu 
izdevumu efektivitāti, īstenojot 
programmas, ko finansē no kohēzijas 
politikas instrumentiem vai citiem ES 
instrumentiem.

Or. en

Pamatojums

Šis punkts atbilst Reģionālās attīstības komitejas atzinumam par publiskā iepirkuma 
modernizāciju, jo īpaši šā atzinuma 7. un 15. punktam.


