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ĪSS PAMATOJUMS

Publiskajam iepirkumam ir nozīmīga ietekme uz Eiropas Savienības ekonomikas rādītājiem 
kopumā. Publiskā sektora iestādes precēm, būvdarbiem un pakalpojumiem tērē aptuveni 18 % 
no IKP. Ņemot vērā iepirkumu apjomu, publisko iepirkumu var izmantot kā iedarbīgu 
mehānismu tāda vienotā tirgus izveidei, kas veicina gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi.

Stratēģijā „Eiropa 2020” publiskajam iepirkumam arī ir svarīga nozīme, jo tas ir viens no 
tirgus instrumentiem, kas izmantojams minēto mērķu sasniegšanai, uzlabojot 
uzņēmējdarbības vidi un inovācijas nosacījumus uzņēmumiem, kā arī mudinot plašāk 
izmantot videi nekaitīgu publisko iepirkumu, lai atbalstītu pāreju uz ekonomiku, kurā taupīgi 
izmanto resursus un rada zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni. Stratēģijā „Eiropa 2020” arī 
vienlaikus uzsvērts, ka publiskā iepirkuma politikai ir jānodrošina pēc iespējas efektīvāka 
publiskā sektora līdzekļu izmantošana un ka iepirkuma tirgiem jābūt pieejamiem Savienības 
mērogā.

Referente atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu modernizēt direktīvas par publisko 
iepirkumu. Šim tiesību aktu priekšlikumam būtu jānodrošina publiskā iepirkuma rīkotājiem 
vienkāršākas un elastīgākas procedūras, bet uzņēmumiem, īpaši MVU, — vieglāka piekļuve. 
Tiesību aktu pārskatīšanai būtu jārod līdzsvars starp noteikumu vienkāršošanu un atbilstīgām 
un efektīvām procedūrām, kuru pamatā ir ar inovācijām un ilgtspēju saistīti piešķiršanas 
kritēriji, vienlaikus nodrošinot arī plašāku e-iepirkuma izmantošanu. 
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 līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanā ir tādi faktori, kas saistīti ar ražošanas procesu. 
Referente ir cieši pārliecināta, ka līgumslēdzējām iestādēm „saimnieciski visizdevīgākais un 
ilgtspējīgākais piedāvājums” (MEAST) būtu jāizmanto par līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritēriju un tām nevajadzētu izmantot citu kritēriju, kas balstīts uz 
"viszemākajām izmaksām". Tā kā saistībā ar MEAST tiek ņemta vērā arī cena, līgumslēdzējas
iestādes varēs izdarīt visatbilstīgāko izvēli, ņemot vērā savas konkrētās vajadzības, tostarp 
apsverot izmaksas, stratēģiskus sabiedriskos mērķus, novatoriskus risinājumus un sociālos un 
ar vidi saistītos kritērijus.

Publiskais iepirkums būtu jāizmanto kā inovācijas veicināšanas līdzeklis. Publiskā iepirkuma 
veicēji ir jāmudina iegādāties inovatīvus produktus un pakalpojumus, lai sasniegtu mērķus 
ilgtspējīgas attīstības jomā. Ir nepieciešami jauni inovatīvi risinājumi un idejas, jo īpaši 
transporta jomā, un publiskais iepirkums būtu jāizmanto šo vajadzību nodrošināšanai.

Būtu jāuzlabo kritēriji saistībā ar apsvērumiem par aprites ciklu, un ir jāņem vērā visa 
ražošanas procesa ietekme uz sociālo jomu un vidi. Būtu jānodrošina, lai līgumslēdzējām 
iestādēm būtu turpmākas iespējas noteikt prasības ne tikai attiecībā uz produktu, bet arī uz 
ražošanas procesu. Šādi tiks nodrošināta lielāka publiskā iepirkuma ilgtspēja, tostarp 
transporta nozarē.
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Attiecībā uz visiem iepirkumiem, ko paredzēts izmantot personām, līgumslēdzējām iestādēm 
ir jāveido tehniskā specifikācija tā, lai ņemtu vērā piekļuves kritērijus personām ar invaliditāti 
vai projektēšanu visu lietotāju ērtībām. Minēto ir jo īpaši svarīgi ievērot sabiedriskā transporta 
un tūrisma jomā.

Būtu jāuzlabo noteikumi par apakšlīgumu slēgšanu. Pretendentam var prasīt savā 
piedāvājumā norādīt līguma daļas, kuru izpildei viņš ir paredzējis slēgt apakšuzņēmuma 
līgumus ar trešām personām, kā arī norādīt visus izraudzītos apakšuzņēmējus. Turklāt 
jānodrošina iespēja, lai gadījumā, ja netiek ievēroti tiesību akti, pie atbildības sauktu gan 
ģenerāluzņēmēju, gan ikvienu iesaistīto apakšuzņēmēju. Ir vajadzīga kontroles sistēma, kas 
attiecas uz visiem līgumslēdzēju ķēdes posmiem.

Referente ir iesniegusi vairākus grozījumus, lai risinātu iepriekš izklāstītos jautājumus. 
Atsevišķos gadījumos tika uzskatīts par nepieciešamu svītrot dažus Komisijas ierosinātos 
noteikumus, jo referents uzskata, ka dažus jautājumus var efektīvāk risināt valstu līmenī, 
ņemot vērā nozaru un reģionu specifiku, atbilstīgi subsidiaritātes un labāka likumdošanas 
procesa principam.

Noslēgumā referente vēlētos uzsvērt nepieciešamību nodrošināt juridisko noteiktību un 
publiskā iepirkuma direktīvu atbilstību Savienības tiesību aktiem transporta un pasta 
pakalpojumu nozarē.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Šī direktīva neskar Savienības tiesību 
aktus vispusīgi reglamentētās nozarēs, jo 
īpaši transporta un pasta pakalpojumu 
jomā.

Grozījums Nr. 2
Direktīvas priekšlikums
8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) Ir jārūpējas, lai tiktu nodrošināts, ka, 
atverot šo tirgu konkurencei, pasta 
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pakalpojumu sociālais aspekts lauku 
teritorijās netiek atstāts novārtā.

Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Saskaņā ar šo direktīvu publiskais
iepirkums ir līgums, kas noslēgts 
finansiālās interesēs, viena vai vairāku 
līgumslēdzēju īstenotai būvdarbu, piegāžu 
vai pakalpojumu iegūšanai ar nosacījumu, 
ka šie būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi 
ir paredzēti, lai veiktu kādu no 5.–11. pantā 
minētajām darbībām.

Grozījums Nr. 4
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

Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 22. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) „aprites cikls” ir visi secīgie un/vai 
savstarpēji saistītie posmi, tostarp 
ražošana, transportēšana, izmantošana un
apkope, kuri attiecas uz visu preces 
lietošanas vai būvdarbu veikšanas, vai 
pakalpojuma sniegšanas gaitu, no 
izejvielu ieguves vai resursu ražošanas 
līdz likvidēšanai, nojaukšanai un 
pabeigšanai;

(22) „aprites cikls” ir visu to izmaksu 
izteikšana naudas izteiksmē, ja iespējams, 
kas saistītas ar publisko iepirkumu,
tostarp apkopes un resursu (tai skaitā 
enerģijas) efektivitātes izmaksas, 
otrreizējas pārstrādes izmaksas pēc aprites 
cikla beigām un sociālās ietekmes 
izmaksas, ja tās ir saistītas ar līguma 
izpildi. Aprites cikla izteikšanā naudas 
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izteiksmē var ietvert arī elektronisko 
līdzekļu efektīvu izstrādi, plānošanu un 
izmantošanu. Publiskā iepirkuma 
vajadzībām aprites cikls ilgst no iegādes 
brīža visu būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu norises laiku, un tas ir 
būtiska un neatņemama daļa no aprēķina, 
kas ir saimnieciski visizdevīgākā 
piedāvājuma pamatā;

Pamatojums

Lai arī līgumslēdzējas iestādes nodokļu maksātāju interesēs ir atbildīgas par to, lai 
nodrošinātu, ka par attiecīgo cenu tiek iegūts vislabākais rezultāts attiecībā uz risinājumu, 
kurš tiek izvēlēts ar publiskā iepirkuma starpniecību, un lai tas beigās ilgtermiņā neradītu 
lielākas izmaksas sabiedrībai vai videi kopumā, šī atbildība var tikt saprātīgi īstenota tikai no 
iegādes brīža.

Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Šī direktīva, neskarot Direktīvu 
97/67/EK, attiecas uz darbībām, kas 
saistītas ar:

Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir atbrīvot no direktīvā paredzētajiem pienākumiem pasta pakalpojumus, 
kas neietilpst universālā pakalpojuma piemērošanas jomā. Tā kā šos pakalpojumus piedāvā 
konkurētspējīgā tirgū, pienākums veikt publisku iepirkumu var radīt nelabvēlīgus konkurences 
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apstākļus, salīdzinot ar citiem tirgū esošajiem konkurentiem.

Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva neattiecas uz līgumiem, kas 
paredzēti, lai dotu tiesības veikt kādu no 
5.–11. pantā minētajām darbībām, ja 
dalībvalsts vai līgumslēdzēji, kas saskaņā 
ar 28. pantu ir iesnieguši pieprasījumu, var 
pierādīt, ka dalībvalstī, kurā attiecīgo 
darbību veic, uz to attiecas tieša 
konkurence tirgos, piekļuve kuriem nav 
ierobežota; tāpat direktīva neattiecas uz 
metu konkursiem, ko organizē, lai veiktu 
minētās darbības attiecīgajā ģeogrāfiskajā 
apgabalā. Šāds konkurences vērtējums, ko 
veic atbilstīgi Komisijas rīcībā esošajai 
informācijai un šīs direktīvas nolūkā, 
neskar konkurences tiesību piemērošanu.

1. Šī direktīva neattiecas uz līgumiem, kas 
paredzēti, lai dotu tiesības veikt kādu no 
5.–11. pantā minētajām darbībām, ja 
dalībvalsts vai līgumslēdzēji, kas saskaņā 
ar 28. pantu ir iesnieguši pieprasījumu, var 
pierādīt, ka dalībvalstī, kurā attiecīgo 
darbību veic, uz to vai tās konkrētajām 
nozarēm vai segmentiem attiecas tieša 
konkurence tirgos, piekļuve kuriem nav 
ierobežota; tāpat direktīva neattiecas uz 
metu konkursiem, ko organizē, lai veiktu 
minētās darbības attiecīgajā ģeogrāfiskajā 
apgabalā. Šāds konkurences vērtējums, ko 
veic atbilstīgi Komisijas rīcībā esošajai 
informācijai un šīs direktīvas nolūkā, 
neskar konkurences tiesību piemērošanu.

Pamatojums

Uz dažām dzelzceļa tirgus nozarēm jau attiecas tieša konkurence un tie ir brīvi pieejami, un 
šā iemesla dēļ uz tiem neattiecas šīs direktīvas darbības joma.

Grozījums Nr. 9
Direktīvas priekšlikums
27. pants – 3. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzskata, ka piekļuve tirgum saskaņā ar 
1. punktu nav ierobežota, ja attiecīgā 
dalībvalsts ir īstenojusi un piemērojusi 
III pielikumā uzskaitītos Savienības tiesību 
aktus.

Uzskata, ka piekļuve tirgum saskaņā ar 
1. punktu nav ierobežota, ja attiecīgā 
dalībvalsts ir īstenojusi un piemērojusi 
III pielikumā uzskaitītos Savienības tiesību 
aktus vai ja tā attiecībā uz konkrēto tirgu 
ir paplašinājusi minētajos tiesību aktos 
noteikto principu piemērošanas jomu.

Grozījums Nr. 10
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Direktīvas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalsts vai — ja to paredz attiecīgās 
dalībvalsts tiesību akti — līgumslēdzējs 
uzskata, ka, pamatojoties uz kritērijiem, 
kas izklāstīti 27. panta 2. un 3. punktā, 
konkrētā darbība ir tieši pakļauta 
konkurencei tirgos, piekļuve kuriem nav 
ierobežota, tas var iesniegt Komisijai 
pieprasījumu norādīt, ka šo direktīvu 
nepiemēro līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanai vai metu konkursu 
organizēšanai saistībā ar šādas darbības 
veikšanu.

Ja dalībvalsts vai — ja to paredz attiecīgās 
dalībvalsts tiesību akti — līgumslēdzējs 
uzskata, ka, pamatojoties uz kritērijiem, 
kas izklāstīti 27. panta 2. un 3. punktā, 
konkrētā darbība ir pilnībā vai daļēji, pat 
attiecībā uz atsevišķām tās nozarēm vai 
segmentiem, tieši pakļauta konkurencei 
tirgos, kuriem piekļuve nav ierobežota, tas 
var iesniegt Komisijai pieprasījumu 
norādīt, ka šo direktīvu nepiemēro līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanai vai metu 
konkursu organizēšanai saistībā ar šādas 
darbības veikšanu vai darbībai atsevišķā 
tās nozarē vai segmentā.

Pamatojums

Uz dažām dzelzceļa tirgus nozarēm jau attiecas tieša konkurence un tie ir brīvi pieejami, un 
šā iemesla dēļ uz tiem neattiecas šīs direktīvas darbības joma.

Grozījums Nr. 11
Direktīvas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieprasījumiem pievieno paskaidrotu un 
pamatotu nostāju, ko pieņēmusi neatkarīga 
valsts iestāde, kuras kompetences jomā 
ietilpst attiecīgā darbība. Šādā nostājā 
detalizēti analizē nosacījumus par 27. panta 
1. punkta iespējamo piemērojamību 
attiecīgajai darbībai saskaņā ar minētā 
panta 2. un 3. punktu.

Pieprasījumiem pievieno paskaidrotu un 
pamatotu nostāju, ko pieņēmusi neatkarīga 
valsts iestāde, kuras kompetences jomā 
ietilpst attiecīgā darbība vai atsevišķa tās 
nozare vai segments. Šādā nostājā 
detalizēti analizē nosacījumus par 27. panta 
1. punkta iespējamo piemērojamību 
attiecīgajai darbībai saskaņā ar minētā 
panta 2. un 3. punktu.

Pamatojums

Uz dažām dzelzceļa tirgus nozarēm jau attiecas tieša konkurence un tie ir brīvi pieejami, un 
šā iemesla dēļ uz tiem neattiecas šīs direktīvas darbības joma.
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Grozījums Nr. 12
Direktīvas priekšlikums
28. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc pieprasījuma, kas iesniegts saskaņā ar 
šā panta 1. punktu, Komisija var ar 
īstenošanas lēmumu, kas pieņemts šā panta 
4. punktā norādītajos laika posmos, noteikt, 
vai 5.–11. pantā minēto darbību tieši 
ietekmē konkurence, pamatojoties uz 
27. pantā izklāstītajiem kritērijiem. Šos 
īstenošanas lēmumus pieņem saskaņā ar 
100. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.

Pēc pieprasījuma, kas iesniegts saskaņā ar 
šā panta 1. punktu, Komisija var ar 
īstenošanas lēmumu, kas pieņemts šā panta 
4. punktā norādītajos laika posmos, noteikt, 
vai 5.–11. pantā minēto darbību vai tās 
atsevišķu nozari vai segmentu tieši 
ietekmē konkurence, pamatojoties uz 
27. pantā izklāstītajiem kritērijiem. Šos 
īstenošanas lēmumus pieņem saskaņā ar 
100. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.

Pamatojums

Uz dažām dzelzceļa tirgus nozarēm jau attiecas tieša konkurence un tie ir brīvi pieejami, un 
šā iemesla dēļ uz tiem neattiecas šīs direktīvas darbības joma.

Grozījums Nr. 13
Direktīvas priekšlikums
28. pants – 2. punkts – otrā daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva vairs neattiecas uz līgumiem, 
kas paredzēti, lai piešķirtu tiesības veikt 
attiecīgo darbību, un metu konkursiem, ko 
organizē šādas darbības veikšanai, jebkurā 
no šādiem gadījumiem:

Šī direktīva vairs neattiecas uz līgumiem, 
kas paredzēti, lai piešķirtu tiesības veikt 
attiecīgo darbību vai darboties atsevišķā 
tās nozarē vai segmentā, un metu 
konkursiem, ko organizē šādas darbības 
veikšanai vai darbībai atsevišķā tās nozarē 
vai segmentā, jebkurā no šādiem 
gadījumiem:

Pamatojums

Uz dažām dzelzceļa tirgus nozarēm jau attiecas tieša konkurence un tie ir brīvi pieejami, un 
šā iemesla dēļ uz tiem neattiecas šīs direktīvas darbības joma.

Grozījums Nr. 14
Direktīvas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta vajadzībām „privāta 
ieinteresētība” ir ģimene, emocionāli 
apsvērumi, saimnieciskas, politiskas vai 
citas ar kandidātiem vai pretendentiem 
kopējas intereses, ietverot pretrunīgu 
profesionālo ieinteresētību.

svītrots

Pamatojums

Šo jautājumu efektīvāk var risināt, izmantojot valstu tiesību aktus.

Grozījums Nr. 15
Direktīvas priekšlikums
36. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ka 2. punkta a) apakšpunktā 
minētajiem darbiniekiem ir jāatklāj 
interešu konflikti, kas saistīti ar kādu no 
kandidātiem vai pretendentiem, tiklīdz 
viņi uzzina par šādu konfliktu esību, lai 
līgumslēdzēja iestāde varētu īstenot 
koriģējošus pasākumus;

svītrots

Pamatojums

Šo jautājumu efektīvāk var risināt, izmantojot valstu tiesību aktus.

Grozījums Nr. 16
Direktīvas priekšlikums
36. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Interešu konflikta gadījumā līgumslēdzēja 
iestāde veic atbilstīgus pasākumus; šie 
pasākumi var ietvert attiecīgā darbinieka 
atstādināšanu no iesaistīšanās attiecīgajā 
iepirkuma procedūrā vai darbinieka 
pienākumu un atbildības jomu 
pārkārtošanu. Ja interešu konfliktu nevar 
efektīvi izlabot ar citiem līdzekļiem, 

Interešu konflikta gadījumā līgumslēdzēja 
iestāde veic atbilstīgus pasākumus;
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attiecīgo kandidātu vai pretendentu izslēdz 
no procedūras.

Pamatojums

Par precīzu šādu pasākumu veidu būtu jālemj valsts līmenī.

Grozījums Nr. 17
Direktīvas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) neatbilstīgi ietekmēt līgumslēdzēja 
lēmumu pieņemšanas procesu vai iegūt 
konfidenciālu informāciju, kas tiem var 
nodrošināt neatbilstīgas priekšrocības 
iepirkuma procedūrā;

svītrots

Grozījums Nr. 18
Direktīvas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) slēgt vienošanās ar citiem kandidātiem 
un pretendentiem, lai izkropļotu 
konkurenci;

svītrots

Grozījums Nr. 19
Direktīvas priekšlikums
37. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) apzināti sniegt maldinošu informāciju, 
kas var būtiski ietekmēt lēmumus par 
izslēgšanu, atlasi vai līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanu.

svītrots

Grozījums Nr. 20
Direktīvas priekšlikums
39. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var noteikt, ka līgumslēdzēji 
var piemērot sarunu procedūru bez 
iepirkuma iepriekšējas izsludināšanas tikai 
īpašos gadījumos un apstākļos, kuri tieši 
minēti 42. pantā.

3. Dalībvalstis var noteikt, ka līgumslēdzēji 
var piemērot sarunu procedūru bez 
iepriekšējas izsludināšanas tikai īpašos 
gadījumos un apstākļos, kuri tieši minēti 
42. pantā, ja tie nodrošina vienlīdzīgu 
attieksmi pret visiem pretendentiem.

Grozījums Nr. 21
Direktīvas priekšlikums
45. pants – 1. punkts – trešā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 22
Direktīvas priekšlikums
45. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja vispārīgo vienošanos slēdz ar vairāk 
nekā vienu ekonomikas dalībnieku, to var 
pildīt vienā no turpmāk minētajiem diviem 
veidiem:

svītrots

(a) saskaņā ar vispārīgās vienošanās 
noteikumiem un nosacījumiem, neatsākot 
konkursu, ja vispārīgā vienošanās paredz 
visus noteikumus, kas reglamentē 
attiecīgo būvdarbu, pakalpojumu un 
piegāžu nodrošināšanu, un objektīvus 
nosacījumus, ar ko saskaņā nosaka, kurš 
ekonomikas dalībnieks, kas ir vispārīgās 
vienošanās puse, nodrošinās minētos 
būvdarbus, pakalpojumus un piegādes; 
minētos nosacījumus izklāsta iepirkuma 
procedūras dokumentos;
(b) ja vispārīgā vienošanās neparedz visus 
noteikumus, kas reglamentē attiecīgo 
būvdarbu, pakalpojumu un piegāžu 
nodrošināšanu — atsākot konkursu starp 
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ekonomikas dalībniekiem, kuri ir 
vispārīgās vienošanās puses.

Grozījums Nr. 23
Direktīvas priekšlikums
45. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 4. punkta b) apakšpunktā 
minētā konkursa pamatā ir tie paši 
noteikumi, ko piemēro vispārīgās 
vienošanās slēgšanas tiesību piešķiršanai, 
un, ja nepieciešams, precizēti noteikumi, 
kā arī — attiecīgā gadījumā — citi 
noteikumi, kuri minēti vispārīgās 
vienošanās specifikācijās, saskaņā ar 
šādu procedūru:

svītrots

(a) par katru piešķiramo līgumu 
līgumslēdzēji rakstiski apspriežas ar 
ekonomikas dalībniekiem, kas spēj izpildīt 
attiecīgo līgumu;
(b) līgumslēdzēji nosaka termiņu, kas ir 
pietiekami ilgs, lai varētu iesniegt 
piedāvājumus par katru atsevišķu līgumu, 
ņemot vērā tādus faktorus kā līguma 
priekšmeta sarežģītības pakāpe un 
piedāvājumu iesūtīšanai vajadzīgais laiks;
(c) piedāvājumus iesniedz rakstiski, un tos 
neatver līdz atbildes sniegšanai noteiktā 
termiņa beigām;
(d) līgumslēdzēji piešķir tiesības slēgt 
konkrēto līgumu pretendentam, kas ir 
iesniedzis vislabāko piedāvājumu, 
pamatojoties uz līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijiem, kuri noteikti 
vispārīgās vienošanās specifikācijās.

Grozījums Nr. 24
Direktīvas priekšlikums
45. pants – 5.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Šis pants neskar noteikumus Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1997. gada 
15. decembra Direktīvā 97/67/EK par 
kopīgiem noteikumiem Kopienas pasta 
pakalpojumu iekšējā tirgus attīstībai un 
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 23. oktobra Regulā (EK) 
Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru 
transporta pakalpojumiem, izmantojot 
dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ 
Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un 
Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70.

Grozījums Nr. 25
Direktīvas priekšlikums
54. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visiem iepirkumiem, kuru priekšmets ir 
paredzēts lietošanai personām —
neatkarīgi no tā, vai tas paredzēts plašākai 

sabiedrībai vai līgumslēdzēja 
personālam — minētās tehniskās 
specifikācijas, izņemot atbilstīgi pamatotus 
gadījumus, sagatavo tā, lai ņemtu vērā 
kritērijus par pieejamību cilvēkiem ar 
invaliditāti vai projektēšanu visu lietotāju 
ērtībām.

Visiem iepirkumiem, kuru priekšmets ir 
paredzēts lietošanai personām —
neatkarīgi no tā, vai tas paredzēts plašākai 

sabiedrībai vai līgumslēdzēja 
personālam — minētās tehniskās 
specifikācijas, izņemot atbilstīgi pamatotus 
gadījumus, kurus norāda iepirkuma 
izsludināšanas paziņojumā, sagatavo tā, 
lai ņemtu vērā kritērijus par pieejamību 
cilvēkiem ar invaliditāti vai projektēšanu 
visu lietotāju ērtībām.

Grozījums Nr. 26
Direktīvas priekšlikums
54. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Tehniskajās specifikācijās var attiecīgi 
ietvert arī prasības, kas attiecas uz:
a) darbības rezultātiem, tostarp ekoloģisko 
un klimata raksturlielumu līmeņiem un 
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raksturlielumiem, kas izsaka sociāli 
ilgtspējīgu ražošanas procesu;
b) aprites ciklu;
c) sociāli ilgtspējīgas ražošanas procesu;
d) darbinieku, kuriem uzticēts izpildīt 
konkrētu līgumu, organizāciju, 
kvalifikāciju un pieredzi;
e) drošumu vai izmēriem, tostarp 
procedūrām, kas attiecas uz kvalitātes 
nodrošināšanu, terminoloģiju, simboliem, 
testēšanas un pārbaudes metodēm, 
iesaiņojumu, marķējumiem un zīmēm un 
norādījumiem lietotājam;
f) noteikumiem par būvprojektēšanu un 
tāmēšanu, būvju un būvniecības metožu 
un tehnoloģiju testēšanas, inspekcijas un 
pieņemšanas nosacījumiem un visiem 
citiem tehniskajiem nosacījumiem, ko var 
noteikt līgumslēdzēja iestāde saskaņā ar 
vispārīgiem vai īpašiem noteikumiem 
attiecībā uz pabeigtām būvēm un tajās 
izmantotajiem materiāliem vai daļām;

Grozījums Nr. 27
Direktīvas priekšlikums
69. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) katru pretendentu, kurš iesniedzis 
pieņemamu piedāvājumu, — par atlasītā 
piedāvājuma raksturlielumiem un 
nosacītajām priekšrocībām, kā arī norāda 
izraudzītā pretendenta nosaukumu vai 
vispārīgās vienošanās puses;

svītrots

Grozījums Nr. 28
Direktīvas priekšlikums
70. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Līgumslēdzēji var izlemt nepiešķirt 5. Līgumslēdzējas iestādes nedrīkst 
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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.

piešķirt tiesības slēgt līgumu pretendentam, 
kas iesniedzis vislabāko piedāvājumu, ja
tās ir konstatējušas, ka piedāvājums 
neatbilst saistībām, kas noteiktas
Savienības vai valsts tiesību aktos sociālo,
darba, veselības, drošības vai vides tiesību 
jomā, koplīgumos, kurus piemēro 
attiecīgo būvdarbu, pakalpojumu vai
piegāžu izpildes vietā, vai XIV pielikumā
uzskaitītajos starptautisko sociālo un vides 
tiesību noteikumos.

Grozījums Nr. 29
Direktīvas priekšlikums
76. pants – 2. punkts – 2. daļa – 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 
līgumslēdzēja piekrišanu, kam 
jāpārliecinās, ka aizstājēji nodrošina 
līdzvērtīgu organizāciju un kvalitāti;

(b) pakalpojumu līgumiem un līgumiem, 
kas saistīti ar būvdarbu projektēšanu, var 
ņemt vērā tā personāla organizāciju, 
kvalifikāciju un pieredzi, kurš norīkots 
attiecīgā līguma izpildei;

Grozījums Nr. 30
Direktīvas priekšlikums
76. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ar līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kritērijiem nodrošina 
efektīvu un godīgu konkurenci, un tos 
papildina ar prasībām, kas 
līgumslēdzējām iestādēm nodrošina 
iespēju efektīvi pārbaudīt pretendentu 
sniegto informāciju, lai noteiktu 
pretendentu atbilstību līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritērijiem.
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Grozījums Nr. 31
Direktīvas priekšlikums
79. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nepamatoti lēti piedāvājumi Piedāvājuma cena

Grozījums Nr. 32
Direktīvas priekšlikums
79. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Līgumslēdzējas iestādes pieprasa 
ekonomikas dalībniekiem sīki paskaidrot to
piedāvājumu cenu vai izmaksas.

Grozījums Nr. 33
Direktīvas priekšlikums
79. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Pamatojums

Šo jautājumu efektīvāk var risināt, izmantojot valstu tiesību aktus, ņemot vērā nozaru un 
reģionu specifiku.

Grozījums Nr. 34
Direktīvas priekšlikums
79. 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;

svītrots
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Pamatojums

Šo jautājumu efektīvāk var risināt, izmantojot valstu tiesību aktus, ņemot vērā nozaru un 
reģionu specifiku.

Grozījums Nr. 35
Direktīvas priekšlikums
79. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ir iesniegti vismaz pieci piedāvājumi. svītrots

Pamatojums

Šo jautājumu efektīvāk var risināt, izmantojot valstu tiesību aktus, ņemot vērā nozaru un 
reģionu specifiku.

Grozījums Nr. 36
Direktīvas priekšlikums
79. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja piedāvājumi šķiet nepamatoti lēti, 
līgumslēdzējas iestādes, pirms noraidīt 
piedāvājumu, pieprasa papildu 
paskaidrojumus.

Grozījums Nr. 37
Direktīvas priekšlikums
79. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) tādu saistību ievērošanu, kas 
paredzētas Savienības vai valsts tiesību 
aktos sociālo un darba tiesību, veselības, 
drošības vai vides tiesību jomā, 
koplīgumos, ko piemēro attiecīgo 
būvdarbu, pakalpojumu vai piegāžu 
izpildes vietā, vai XIV pielikumā 
uzskaitītajos starptautisko sociālo un 
vides tiesību noteikumos;
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Grozījums Nr. 38
Direktīvas priekšlikums
81. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Līgumslēdzējas iestādes 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. Visas izmaiņas 
apakšuzņēmēju ķēdē un ikviens jauns 
apakšuzņēmējs tiek nekavējoties noradīts 
līgumslēdzējai iestādei.

Grozījums Nr. 39
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 pienācīgi pamatotos 
gadījumos pienākošos maksājumus par 
galvenajam darbuzņēmējam sniegtajiem 
pakalpojumiem, piegādēm vai būvdarbiem 
var pārskaitīt tieši apakšuzņēmējam. 
Minētās maksājumu metodes kārtību 
nosaka iepirkuma procedūras dokumentos.

Pamatojums

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/7/ES par maksājumu kavējumu novēršanu 
komercdarījumos piemēro (no 2013. gada marta) uzņēmumu un valsts iestāžu savstarpējiem 
darījumiem un darījumiem starp uzņēmumiem (B2B).

Grozījums Nr. 40
Direktīvas priekšlikums
82. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ar grozījumu ievieš nosacījumus, 
kas — ja tie būtu bijuši ietverti sākotnējā 
iepirkuma procedūrā — būtu ļāvuši 
izvēlēties citus kandidātus, nevis sākotnēji 
atlasītos, vai būtu ļāvuši piešķirt līguma 
slēgšanas tiesības citam pretendentam;

svītrots

Grozījums Nr. 41
Direktīvas priekšlikums
82. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 42
Direktīvas priekšlikums
93. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

93. pants svītrots
Publiskā pārraudzība
1. Dalībvalstis norīko vienotu neatkarīgu 
struktūru, kas ir atbildīga par īstenošanas 
darbību pārraudzību un koordināciju 
(turpmāk — pārraudzības struktūra). 
Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
norīkotajām struktūrām.
Visiem līgumslēdzējiem piemēro šo 
pārraudzību.
2. Īstenošanas darbībās iesaistītās 
kompetentās iestādes organizē tā, lai 
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izvairītos no interešu konfliktiem. 
Publiskās pārraudzības sistēma ir 
pārredzama. Lai to nodrošinātu, publicē 
visus norāžu un atzinuma dokumentus, 
un gada ziņojumu, kurā apraksta šajā 
direktīvā paredzēto noteikumu īstenošanu 
un piemērošanu.
Gada ziņojumā iekļauj šādu informāciju:
(a) mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) 
sekmīgas dalības rādītāju iepirkumā; ja 
šis īpatsvars ir mazāks par 50 % MVU 
piešķirto līgumu vērtību izteiksmē, 
ziņojumā sniedz analīzi par šāda rezultāta 
iemesliem;
(b) vispārēju pārskatu par ilgtspējīgu 
iepirkuma politikas virzienu īstenošanu, 
arī par procedūrām, kurās ņem vērā 
apsvērumus saistībā ar vides aizsardzību, 
sociālo iekļaušanu, tostarp personu ar 
invaliditāti piekļuvi, vai inovāciju 
veicināšanu;
(c) centralizētus datus par paziņotiem 
krāpšanas, korupcijas, interešu konfliktu 
un citiem nopietnu pārkāpumu 
gadījumiem publiskā iepirkuma jomā, 
tostarp par tiem gadījumiem, kas ietekmē 
no Savienības budžeta līdzfinansētus 
projektus.
3. Pārraudzības struktūra ir atbildīga par 
šādiem uzdevumiem:
(a) publiskā iepirkuma noteikumu un 
saistītās prakses piemērošanas, ko īsteno 
līgumslēdzēji un it sevišķi centralizēto 
iepirkumu struktūras, uzraudzība;
(b) juridiskas konsultācijas 
līgumslēdzējiem par publiskā iepirkuma 
noteikumu un principu interpretāciju un 
par publiskā iepirkuma noteikumu 
piemērošanu īpašos gadījumos;
(c) patstāvīgu atzinumu un norāžu 
izdošana par vispārējas ieinteresētības 
jautājumiem, kuri attiecas uz publiskā 
iepirkuma noteikumu interpretāciju un 
piemērošanu, par periodiskiem 
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jautājumiem un par sistēmiskiem 
sarežģījumiem, kas saistīti ar publiskā 
iepirkuma noteikumu piemērošanu, 
ņemot vērā šīs direktīvas noteikumus un 
saistīto Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūru;
(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;
(e) valstu kompetento iestāžu, tostarp 
revīzijas iestāžu, uzmanības vēršana uz 
konkrētiem konstatētiem pārkāpumiem un 
sistēmiskām problēmām;
(f) pilsoņu un uzņēmumu sūdzību 
izskatīšana saistībā ar publiskā iepirkuma 
noteikumu piemērošanu konkrētos 
gadījumos un analīzes nosūtīšana 
kompetentajiem līgumslēdzējiem, kuru 
pienākums ir ņemt to vērā savos lēmumos 
vai — ja analīze netiek ievērota —
paskaidrot šādas neievērošanas iemeslus;

(g) uzraudzība attiecībā uz valstu tiesu un 
iestāžu lēmumiem, kas pieņemti pēc 
Eiropas Savienības Tiesas nolēmuma, kas 
pamatojas uz Līguma 267. pantu, vai pēc 
Eiropas Revīzijas palātas konstatējumiem 
par Savienības publiskā iepirkuma 
noteikumu pārkāpumiem saistībā ar 
Savienības līdzfinansētiem projektiem; 
pārraudzības struktūra ziņo Eiropas 
Birojam krāpšanas apkarošanai par 
visiem Savienības iepirkuma procedūru 
pārkāpumiem, ja tie saistīti ar līgumiem, 
kurus tieši vai netieši finansē Eiropas 
Savienība.
Šā punkta e) apakšpunktā minētie 
uzdevumi neskar tādu apelācijas tiesību 
izmantošanu, kas paredzētas valsts tiesību 
aktos vai sistēmā, kas izveidota, 
pamatojoties uz Direktīvu 89/665/EEK.
Gadījumos, kad pārraudzības struktūra, 
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veicot uzraudzību un sniedzot juridiskās 
konsultācijas, ir konstatējusi pārkāpumu, 
dalībvalstis pilnvaro pārraudzības 
struktūru pārņemt jurisdikciju, kas 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem tai 
noteikta attiecībā uz līgumslēdzēju iestāžu 
lēmumu pārbaudi.
4. Neskarot vispārējās procedūras un 
darba metodes, ko Komisija ir noteikusi 
attiecībā uz saziņu un kontaktiem ar 
dalībvalstīm, pārraudzības struktūra 
darbojas kā īpašs Komisijas 
kontaktpunkts, kad tā uzrauga Savienības 
tiesību aktu piemērošanu un Savienības 
budžeta izpildi, pamatojoties uz Līguma 
par Eiropas Savienību 17. pantu un 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
317. pantu. Tā Komisijai ziņo par visiem 
šīs direktīvas pārkāpumiem iepirkuma 
procedūrās saistībā ar līgumu slēgšanas 
tiesību piešķiršanu, ko tieši vai netieši 
finansē Savienība.
Komisija var jo īpaši nodot pārraudzības 
struktūrai atsevišķu lietu izskatīšanu, ja 
līgums vēl nav noslēgts vai ja vēl ir 
iespējams veikt pārbaudes procedūru. Tā 
var arī uzticēt pārraudzības struktūrai 
veikt uzraudzības darbības, kas ir 
vajadzīgas, lai nodrošinātu to pasākumu 
īstenošanu, kurus dalībvalstis ir 
apņēmušās īstenot, lai novērstu Komisijas 
konstatētu Savienības publiskā iepirkuma 
noteikumu un principu pārkāpumu.
Komisija var uzdot pārraudzības iestādei 
analizēt gadījumus, kad ir aizdomas par 
Savienības publiskā iepirkuma noteikumu 
pārkāpumiem, kas ietekmē no Savienības 
budžeta līdzfinansētos projektus. Komisija 
var uzticēt pārraudzības struktūrai 
uzraudzīt konkrētus gadījumus un 
nodrošināt, ka kompetentās valsts 
iestādes, kurām būs pienākums izpildīt 
pārraudzības struktūras norādījumus, 
veic atbilstošus pasākumus pret 
Savienības publiskā iepirkuma noteikumu 
pārkāpumiem, kas ietekmē līdzfinansētos 
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projektus.
5. Pārraudzības struktūras izmeklēšanas 
un izpildes darbības, ko veic, lai 
nodrošinātu, ka līgumslēdzēju lēmumi 
atbilst šai direktīvai un Līguma par 
Eiropas Savienības darbību vispārīgajiem 
principiem, neaizstāj un neskar Komisijas 
kā Līguma sargātājas institucionālo 
nozīmi. Ja Komisija izlemj nodot 
atsevišķas lietas izskatīšanu saskaņā ar 
4 punktu, tā arī patur tiesības iejaukties 
saskaņā ar pilnvarām, kuras tai piešķirtas 
ar Līgumu.
6. Līgumslēdzējas iestādes valsts 
pārraudzības iestādei nosūta visu tādu 
noslēgto līgumu pilnu tekstu, kuru vērtība 
ir vienāda ar vai lielāka par:
(a) EUR 1 000 000 piegādes vai 
pakalpojumu līgumu gadījumā;
(b) EUR 10 000 000 būvdarbu līgumu 
gadījumā.
7. Neskarot valsts tiesību aktus par 
piekļuvi informācijai un saskaņā ar valsts 
un ES tiesību aktiem par datu aizsardzību, 
pārraudzības struktūra pēc rakstiska 
pieprasījuma un bez maksas piešķir 
neierobežotu, pilnu, tiešu piekļuvi 
6. punktā minētajiem noslēgtajiem 
līgumiem. Piekļuvi dažām līguma daļām 
var atteikt gadījumos, kad šīs informācijas 
atklāšana apgrūtinātu tiesību aktu 
piemērošanu vai kā citādi būtu pretrunā 
sabiedrības interesēm, kaitētu ekonomikas 
dalībnieku — gan valsts, gan privātu —
likumīgajām saimnieciskajām interesēm 
vai varētu ierobežot godīgu konkurenci 
starp šiem ekonomikas dalībniekiem.
Piekļuvi daļām, kuras var atklāt, piešķir 
saprātīgā laikposmā un ne vēlāk kā 45 
dienu laikā no šāda pieprasījuma datuma.
Personām, kas iesniedz pieprasījumu 
saņemt piekļuvi līgumam, nav jāpierāda 
tieša vai netieša ieinteresētība saistībā ar 
konkrēto līgumu. Būtu jādod tiesības 
informācijas saņēmējam šādu informāciju 
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nodot atklātībai.
8. Kopsavilkumu par visām pārraudzības 
struktūras darbībām, kas īstenotas 
saskaņā ar 1.–7. punktu, iekļauj 2. punktā 
minētajā gada ziņojumā.

Grozījums Nr. 43
Direktīvas priekšlikums
94. pants – 1. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēji dokumentē visu iepirkuma 
procedūru norisi neatkarīgi no tā, vai 
procedūras ir vai nav īstenotas elektroniski. 
Šajā nolūkā tie dokumentē visus iepirkuma 
procedūras posmus, tostarp visu saziņu ar 
ekonomikas dalībniekiem un iekšējās 
apspriedes, iepirkuma procedūras 
sagatavošanu, dialogu un sarunas, ja tādas 
notikušas, atlasi un līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanu.

Līgumslēdzēji dokumentē visu iepirkuma 
procedūru norisi neatkarīgi no tā, vai 
procedūras ir vai nav īstenotas elektroniski. 
Šajā nolūkā tie dokumentē visus iepirkuma 
procedūras posmus, tostarp visu saziņu ar 
ekonomikas dalībniekiem, iepirkuma 
procedūras sagatavošanu, dialogu un 
sarunas, ja tādas notikušas, atlasi un līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu.

Grozījums Nr. 44
Direktīvas priekšlikums
98. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktīvas 4., 35., 33., 38., 25., 65., 70., 
77., 85. un 95. pantā minētās pilnvaras 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 
[šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas].

2. Direktīvas 4., 35., 33., 38., 25., 65., 70., 
77., 85 un 95. pantā minētās pilnvaras 
Komisijai piešķir uz pieciem gadiem no 
[šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas].
Komisija izstrādā ziņojumu attiecībā uz 
pilnvaru deleģēšanu ne vēlāk kā deviņus 
mēnešus pirms piecu gadu laikposma 
beigām. Pilnvaru deleģējumu automātiski 
pagarina par tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome neiebilst pret šādu 
pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms 
katra laikposma beigām.

Grozījums Nr. 45
Direktīvas priekšlikums
III pielikums – D punkts – 1 daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dzelzceļa kravu pārvadājumi Dzelzceļa pārvadājumi

Pamatojums

Konkurencei ir atvērts ne tikai dzelzceļa kravu tirgus, bet arī daļa no dzelzceļa pasažieru 
pārvadājumu tirgus.

Grozījums Nr. 46
Direktīvas priekšlikums
III pielikums – D punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dzelzceļa pasažieru pārvadājumi svītrots
Nav
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PROCEDŪRA

Virsraksts Iepirkums, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, 
transporta un pasta pakalpojumu nozarēs
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