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ĪSS PAMATOJUMS

Publiskajam iepirkumam ir nozīmīga ietekme uz Eiropas Savienības ekonomikas rādītājiem 
kopumā. Publiskā sektora iestādes precēm, būvdarbiem un pakalpojumiem izlieto 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.

Arī stratēģijā „Eiropa 2020” publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme, jo tas ir viens no 
tirgus instrumentiem, kas izmantojams, lai sasniegtu mērķus — uzlabot uzņēmējdarbības vidi 
un inovācijas nosacījumus uzņēmumiem, kā arī mudināt 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.

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par publiskā iepirkuma 
direktīvu modernizēšanu.  Ar šo tiesību akta priekšlikumu būtu jānodrošina līgumslēdzējām 
iestādēm vienkāršākas un elastīgākas procedūras, bet uzņēmumiem, īpaši MVU, — vieglāka 
piekļuve. Tiesību aktu pārskatīšanā būtu jāievēro līdzsvars starp noteikumu vienkāršošanu un 
pareizām, efektīvām procedūrām, kas saistītas ar novatoriskiem un ilgtspējīgiem līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem, vienlaikus nodrošinot e-iepirkuma plašāku 
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, ja lēmums par līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu ietver faktorus, kas saistīti ar ražošanas procesu.
Atzinuma sagatavotāja 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 ilgtspējība, 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.

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

Noslēgumā atzinuma sagatavotāja 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
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Ir vajadzīga efektīva sadarbība, lai 
nodrošinātu konsekventas konsultācijas un 
praksi visās dalībvalstīs un Savienībā.
Uzraudzības, īstenošanas, kontroles un 
tehniskās palīdzības nodrošināšanai 
norīkotajām struktūrām būtu jābūt iespējai 
apmainīties ar informāciju un sadarboties;
tādā pašā sakarībā katras dalībvalsts 
norīkotajai valsts iestādei būtu jādarbojas 
kā noteicošajam kontaktpunktam saziņai ar 
Komisijas dienestiem, lai nodrošinātu datu 
apkopošanu, informācijas apmaiņu un 
Savienības publiskā iepirkuma tiesību aktu 
īstenošanas uzraudzību.

(53) Ir vajadzīga efektīva sadarbība un 
pārredzamība, lai nodrošinātu 
konsekventas konsultācijas un praksi visās 
dalībvalstīs un Savienībā. Uzraudzības, 
īstenošanas, kontroles un tehniskās 
palīdzības nodrošināšanai norīkotajām 
struktūrām būtu jābūt iespējai apmainīties 
ar informāciju un sadarboties; tādā pašā 
sakarībā katras dalībvalsts norīkotajai 
valsts iestādei būtu jādarbojas kā 
noteicošajam kontaktpunktam saziņai ar 
Komisijas dienestiem, lai nodrošinātu datu 
apkopošanu, informācijas apmaiņu un 
Savienības publiskā iepirkuma tiesību aktu 
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īstenošanas uzraudzību.

Grozījums Nr. 2
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 ar publisko 
iepirkumu saistīto izmaksu iespējamais 
novērtējums naudas izteiksmē, ieskaitot 
apkopes un resursu (tostarp
energoresursu) efektīvas izmantošanas 
izmaksas, pārstrādes izmaksas aprites 
cikla beigās un sociālās ietekmes 
izmaksas, ja tās ir saistītas ar līguma 
izpildi. Aprites cikla pārvēršanā naudas 
izteiksmē ietilpst arī efektīva projektēšana, 
plānošana un elektronisko saziņas 
līdzekļu izmantošana. Saistībā ar publisko 
iepirkumu aprites cikls sākas iegādes brīdī
un ilgst visu būvdarbu, piegāžu un
pakalpojumu laiku un ir neatņemama un 
nenošķirama daļa saimnieciski 
visizdevīgākā piedāvājuma aprēķināšanā.

Pamatojums

Tā kā līgumslēdzējas iestādes, aizstāvot nodokļu maksātāju intereses, ir atbildīgas par 
rentabilitātes nodrošināšanu, neatkarīgi no publiskajā iepirkumā izvēlētā risinājuma, kā arī 
par to, lai tas ilgākā termiņā neradītu lielākas izmaksas sabiedrībai vai videi kopumā, 
paredzēt šādu atbildību ir pamatoti tikai no iegādes brīža.

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izvēlētajiem saziņas līdzekļiem ir jābūt 
vispārpieejamiem, un tie nedrīkst ierobežot 
ekonomikas dalībnieku piekļuvi iepirkuma 
procedūrai.

Izvēlētajiem saziņas līdzekļiem ir jābūt 
vispārpieejamiem, tostarp arī personām ar 
invaliditāti, un tie nedrīkst ierobežot 
ekonomikas dalībnieku piekļuvi iepirkuma 
procedūrai.
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Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
19. pants – 7. punkts – 1. un 1.a daļa (jauna)

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 līdz 2017. gada
1. janvārim vismaz 70 % iepirkuma
procedūru atbilstoši šai direktīvai veic, 
izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, 
jo īpaši elektronisko iesniegšanu, saskaņā 
ar šā panta prasībām.

Dalībvalstis nodrošina, ka līdz 2020. gada 
1. janvārim visas iepirkuma procedūras 
atbilstoši šai direktīvai veic, izmantojot 
elektroniskos saziņas līdzekļus, jo īpaši 
elektronisko iesniegšanu, saskaņā ar šā 
panta prasībām.

Pamatojums

Tiek uzskatīts, ka šāda divpakāpju pieeja ir reālāk izpildāma nekā Komisijas ierosinātais 
mērķis un nodrošina līgumslēdzējām iestādēm pietiekami daudz laika plānošanai un 
īstenošanai.

Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – 3. daļa

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. 6
Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) šā panta 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. 7
Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Interešu konflikta gadījumā līgumslēdzēja 
iestāde veic atbilstīgus pasākumus.

Pamatojums

Par precīzu šādu pasākumu veidu būtu jālemj valsts līmenī.

Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums
21. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Visus pasākumus, ko piemēro saskaņā 
ar šo pantu, dokumentē atsevišķā 
ziņojumā, kas minēts 85. pantā.

svītrots
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Grozījums Nr. 9
Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kandidātiem procedūras sākumā pieprasa 
iesniegt apliecinājumu, ka tie nav 
centušies un necentīsies:

Dalībvalstīm ir jānodrošina vajadzīgie 
noteikumi, lai efektīvi novērstu un 
identificētu nelikumīgu rīcību un 
konkurences kropļojumus, kas radušies 
iepirkuma procedūrā, jo īpaši sagatavojot 
iepirkuma procedūras dokumentus, veicot 
kandidātu atlasi un piešķirot līguma 
slēgšanas tiesības, un lai sodītu par šādu 
rīcību un konkurences kropļojumiem;

Grozījums Nr. 10
Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 11
Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 12
Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
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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. 13
Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – 4. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt arī, ka 
līgumslēdzējas iestādes var piemērot 
konkursa procedūras ar sarunām vai 
konkursa dialogu jebkurā no šādiem 
gadījumiem:

Dalībvalstis var noteikt arī, ka 
līgumslēdzējas iestādes var piemērot 
konkursa procedūras ar sarunām vai 
konkursa dialogu, ja tās nodrošina 
vienādu attieksmi pret visiem 
pretendentiem, jebkurā no šādiem 
gadījumiem:

Grozījums Nr. 14
Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var izlemt netransponēt savos 
tiesību aktos konkursa procedūru ar 
sarunām, konkursa dialoga procedūru un 
inovācijas partnerības procedūru.

svītrots

Pamatojums

Procedūru izvēles elastīguma veicināšana un inovatīvas iepirkuma prakses sekmēšana ir šo 
modernizēšanas centienu svarīgākās prioritātes. Tādēļ būtiskāko procedūru transponēšanas 
prasībai jābūt nevis brīvprātīgai, bet tā jānosaka vienādi visām dalībvalstīm, lai nodrošinātu 
godīgas konkurences nosacījumus.

Grozījums Nr. 15
Direktīvas priekšlikums
30. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts
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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) 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 nosūtīts ziņojums;

Pamatojums

Ierosinātais grozījums ir saistīts ar ierosinātajiem 84. panta grozījumiem.

Grozījums Nr.   16
Direktīvas priekšlikums
40. 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 līgumslēdzējas iestādes 
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 līgumslēdzējas iestādes 
personālam — minēto tehnisko 
specifikāciju, 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. 17
Direktīvas priekšlikums
40. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Attiecīgā gadījumā tehniskajā 
specifikācijā var arī iekļaut prasības 
attiecībā uz:
(a) darbības rezultātiem, tostarp snieguma 
līmeni vides un klimata jomā, kā arī 
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sociāli ilgtspējīga ražošanas procesa 
rezultātiem;
(b) aprites ciklu;
(c) sociāli ilgtspējīgu ražošanas procesu;
(d) attiecīgā līguma izpildei norīkotā 
personāla organizāciju, kvalifikāciju un 
pieredzi;
(e) drošumu vai izmēriem, kā arī 
procedūrām, kas attiecas uz kvalitātes 
nodrošināšanu, terminoloģiju, simboliem, 
izmēģinājuma un pārbaudes metodēm, 
iesaiņojumu, apzīmējumiem un 
marķēšanu, norādījumiem lietotājam;
(f) 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.

Grozījums Nr. 18
Direktīvas priekšlikums
53. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) katru pretendentu, kurš iesniedzis 
pieņemamu piedāvājumu, — par sarunu 
un dialoga ar pretendentiem norisi un 
virzību.

svītrots

Grozījums Nr. 19
Direktīvas priekšlikums
54. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzējas iestādes var izlemt 
nepiešķirt tiesības slēgt līgumu 

2. Līgumslēdzējas iestādes nedrīkst 
piešķirt tiesības slēgt līgumu pretendentam, 
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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.

kas iesniedzis vislabāko piedāvājumu, ja 
tās ir konstatējušas, ka piedāvājums 
neatbilst saistībām, kas noteiktas
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 XI pielikumā
uzskaitītajos starptautisko sociālo un vides 
tiesību noteikumos.

Grozījums Nr. 20
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 tādu 
saistību pārkāpumiem, 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 XI pielikumā 
uzskaitīto starptautisko sociālo un vides 
tiesību noteikumu pārkāpumiem; atbilstība 
Savienības tiesību aktiem vai starptautisko 
tiesību noteikumiem ietver arī līdzvērtīgu 
atbilstību;

Grozījums Nr. 21
Direktīvas priekšlikums
55. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visi kandidāti vai pretendenti, kas 
nonākuši kādā no 1., 2. un 3. punktā 
minētajām situācijām, var līgumslēdzējai 
iestādei nodrošināt liecības, kas pierāda 
viņu uzticamību, neraugoties uz to, ka 
pastāv attiecīgais izslēgšanas iemesls.

Visi kandidāti vai pretendenti, kas 
nonākuši kādā no 1., 2. un 3. punktā 
minētajām situācijām, var līgumslēdzējai 
iestādei nodrošināt liecības, kas pierāda 
viņu — vai attiecīgā gadījumā viņu 
apakšuzņēmēju — uzticamību, neraugoties 
uz to, ka pastāv attiecīgais izslēgšanas 
iemesls.
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Grozījums Nr. 22
Direktīvas priekšlikums
55. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Šo pantu piemēro apakšlīgumu 
slēgšanas procedūrām un 
apakšuzņēmējiem.

Grozījums Nr. 23
Direktīvas priekšlikums
56. pants – 1. punkts – 1. daļa – 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 un 
koplīgumos, ko piemēro attiecīgo 
būvdarbu, pakalpojumu vai piegāžu 
izpildes vietā, vai XI pielikumā 
uzskaitītajos starptautisko sociālo un 
vides tiesību noteikumos;

Grozījums Nr. 24
Direktīvas priekšlikums
56. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Šo pantu piemēro apakšlīgumu 
slēgšanas procedūrām un 
apakšuzņēmējiem.

Grozījums Nr. 25
Direktīvas priekšlikums
60. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ekonomikas dalībnieks sava saimnieciskā 
un finansiālā stāvokļa atbilstību parasti var 

Ekonomikas dalībnieks sava saimnieciskā 
un finansiālā stāvokļa atbilstību, kā arī 
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apliecināt, iesniedzot vienu vai vairākas 
XIV pielikuma 1. daļā minētās izziņas.

tādu saistību ievērošanu, kas noteiktas 
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, parasti var 
apliecināt, iesniedzot vienu vai vairākas 
XIV pielikuma 1. daļā minētās izziņas.

Grozījums Nr. 26
Direktīvas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot valsts normatīvos vai 
administratīvos aktus attiecībā uz atlīdzību 
par konkrētu pakalpojumu sniegšanu, 
līgumslēdzējas iestādes piešķir publiskus 
līgumus saskaņā ar šādiem kritērijiem:

Neskarot valsts normatīvos vai 
administratīvos aktus attiecībā uz atlīdzību 
par konkrētu pakalpojumu sniegšanu, 
līgumslēdzējas iestādes publiskus līgumus
piešķir, pamatojoties uz saimnieciski
visizdevīgākā un visilgtspējīgākā 
piedāvājuma kritēriju.
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā 
pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 
atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Grozījums Nr. 27
Direktīvas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums;

svītrots

Grozījums Nr. 28
Direktīvas priekšlikums
66. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) viszemākās izmaksas. svītrots
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Grozījums Nr. 29
Direktīvas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – 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 personām ar 
invaliditāti, projektēšana visu lietotāju 
ērtībām, vides raksturlielumi un inovatīvais 
raksturs;

Grozījums Nr. 30
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 tā personāla organizāciju, 
kvalifikāciju un pieredzi, kurš norīkots 
attiecīgā līguma izpildei; aizvietojot 
darbiniekus pēc līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas, nodrošina līdzvērtīgu 
organizāciju un kvalitāti un par to ziņo
līgumslēdzējai iestādei;

Grozījums Nr. 31
Direktīvas priekšlikums
66. 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. 32
Direktīvas priekšlikums
69. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nepamatoti lēti piedāvājumi Piedāvājuma cena

Grozījums Nr. 33
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 sīki paskaidrot to 
piedāvājumu cenu vai izmaksas:

Grozījums Nr. 34
Direktīvas priekšlikums
69. 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. 35
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;

svītrots
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 36
Direktīvas priekšlikums
69. 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. 37
Direktīvas priekšlikums
69. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzējas iestādes 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. 38
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 
Savienības tiesību aktos noteiktajām
saistībām sociālo un darba tiesību jomā vai 
vides jomā, vai starptautisko sociālo un 
vides tiesību noteikumiem, kā uzskaitīts 
XI pielikumā.

Līgumslēdzējas iestādes noraida 
piedāvājumu, ja tās ir konstatējušas, ka 
piedāvājums ir nepamatoti lēts, jo neatbilst 
saistībām, kas noteiktas Savienības un 
valstu tiesību aktos sociālo un darba 
tiesību, veselības, drošības vai vides 
tiesību jomā, koplīgumos, ko piemēro 
attiecīgo būvdarbu, pakalpojumu vai 
piegāžu izpildes vietā, vai starptautisko 
sociālo un vides tiesību noteikumos, kā 
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uzskaitīts XI pielikumā.

Grozījums Nr. 39
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 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. Jebkādas izmaiņas 
apakšuzņēmēju ķēdē un ikvienu jaunu 
apakšuzņēmēju nekavējoties norāda 
līgumslēdzējai iestādei.

Grozījums Nr. 40
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.

2. Dalībvalstis var paredzēt, ka pēc 
apakšuzņēmēja pieprasījuma un ar 
nosacījumu, ka to atļauj līguma būtība, 
līgumslēdzēja iestāde 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).



AD\913115LV.doc 19/26 PE491.265v02-00

LV

Grozījums Nr. 41
Direktīvas priekšlikums
72. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

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. 42
Direktīvas priekšlikums
72. 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 4. 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.

svītrots

Grozījums Nr. 43
Direktīvas priekšlikums
84. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

84. 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 
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norīkotajām struktūrām.
Visām līgumslēdzējām iestādēm piemēro 
šo pārraudzību.
2. Īstenošanas darbībās iesaistītās 
kompetentās iestādes organizē tā, lai 
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 publiskajā 
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) informāciju par tādu iepirkumu 
noteikumu pārkāpumu uzraudzību un 
kontroli, kas ietekmē Savienības budžetu, 
saskaņā šā panta 3.–5. punktu;
(d) 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 
līgumslēdzējas iestādes un it sevišķi 
centralizēto iepirkumu struktūras, 
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uzraudzība;
(b) juridiskas konsultācijas 
līgumslēdzējām iestādēm par publiskā 
iepirkuma noteikumu un principu 
interpretāciju un par publiskā iepirkuma 
noteikumu piemērošanu īpašos 
gadījumos;
(c) pašiniciatīvas atzinumu un norāžu 
izdošana par vispārējas ieinteresētības 
jautājumiem, kuri attiecas uz publiskā 
iepirkuma noteikumu interpretāciju un 
piemērošanu, par periodiskiem 
jautājumiem un par sistēmiskiem 
sarežģījumiem, kas saistīti ar publiskā 
iepirkuma noteikumu piemērošanu, 
ņemot vērā šīs direktīvas noteikumus un 
saistīto Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūru;
(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 
kompetentajām līgumslēdzējām iestādēm, 
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 
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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 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, 
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.
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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 
projektus.
5. Pārraudzības struktūras izmeklēšanas 
un izpildes darbības, ko veic, lai 
nodrošinātu, ka līgumslēdzēju iestāžu 
lēmumi atbilst šai direktīvai un Līguma 
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 publisku piegādes 
līgumu vai publisku pakalpojumu līgumu 
gadījumā;
(b) EUR 10 000 000 publisku 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 
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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 
nodot atklātībai.
8. Kopsavilkumu par visām pārraudzības 
struktūras darbībām, kas īstenotas 
saskaņā ar 1.–7. punktu, iekļauj 2. punktā 
minētajā gada ziņojumā.

Grozījums Nr. 44
Direktīvas priekšlikums
86. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 84. pantu izveidotās vai 
norīkotās struktūras katru gadu ne vēlāk kā 
nākamā gada 31. oktobrī, izmantojot 
standarta paraugu, nosūta Komisijai 
īstenošanas un statistikas datu ziņojumu.

1. Dalībvalstu kompetentās struktūras 
katru gadu ne vēlāk kā nākamā gada 
31. oktobrī, izmantojot standarta paraugu, 
nosūta Komisijai īstenošanas un statistikas 
datu ziņojumu.

Grozījums Nr.   45
Direktīvas priekšlikums
89. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktīvas 6., 13., 19., 20., 23., 54., 59., 
67. un 86. pantā minētās pilnvaras 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 
[šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas].

2. Direktīvas 6., 13., 19., 20., 23., 54., 59., 
67. un 86. pantā minētās pilnvaras 
Komisijai piešķir uz pieciem gadiem no 
[šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas].
Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru 
deleģējumu vēlākais deviņus mēnešus 
pirms piecu gadu laikposma beigām.
Pilnvaru deleģējumu automātiski 
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pagarina par tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome neiebilst pret šādu 
pagarināšanu vēlākais trīs mēnešus pirms 
katra laikposma beigām.

Grozījums Nr. 46
Direktīvas priekšlikums
14. pielikums – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) atbilstoši sertifikāti vai izziņas, kas 
apliecina, ka ir ievēroti sociālie, darba, 
veselības aizsardzības, drošības un vides 
noteikumi, kas paredzēti Savienības un 
valsts tiesību aktos, un koplīgumi, ko 
piemēro attiecīgo būvdarbu, pakalpojumu 
vai piegāžu izpildes vietā;
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