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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē faktu, ka Komisija uzskata publisko iepirkumu par svarīgu elementu 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā;

2. uzsver, ka, publiskajā iepirkumā vairāk ņemot vērā vides aizsardzības aspektu, tiek radītas 
lielākas iespējas ietaupīt, jo tas nozīmē, ka lielāka vērība tiek pievērsta aprites cikla 
izmaksām;

3. atzinīgi vērtē vietējo, reģionālo un valsts ekonomikas dalībnieku izplatīto vēlmi piešķirt 
līgumslēgšanas tiesības tiem, kas atbalsta ilgtspējīgu attīstību; norāda — daudzi 
pierādījumi liecina, ka šī direktīva un tās īstenošanas noteikumi to padara grūtāku;

4. prasa visos publiskā iepirkuma līgumos iekļaut vides aizsardzības apsvērumus; uzsver, ka 
Publiskā iepirkuma direktīvā ir jāizdara grozījumi, lai precizētu, ka publiskā sektora 
dalībniekiem ir gan vēlams, gan iespējams izvirzīt nosacījumus par vides aizsardzību un 
līgumslēgšanas tiesību piešķiršanā ņemt vērā ietekmi uz vidi; 

5. labāk izvēlas iedrošināt un veicināt ilgtspējīgu iepirkumu no publiskā sektora dalībnieku 
puses, nevis noteikt obligātas ilgtspējīga iepirkuma kvotas mazāka apjoma līgumos;  
tomēr uzskata, ka šādas obligātas kvotas ir jāpiemēro lielāka apjoma līgumiem; joprojām 
uzskata, ka lielākais šķērslis videi draudzīgākai publiskā iepirkuma procedūrai ne tik 
daudz ir gribas trūkums, kā neskaidri un neelastīgi tiesību akti; 

6. saglabā viedokli, ka direktīva ir jāgroza, lai precizētu, ka ir gan vēlams, gan iespējams 
ņemt vērā līguma subjekta ietekmi uz vidi visā aprites ciklā, tostarp attiecībā uz visu 
ražošanas procesu un tā apstākļiem;  

7. uzskata, ka līgumslēgšanas tiesību piešķiršana pēc zemākās piedāvātās cenas principa ir 
jāizmanto tikai tad, ja var pierādīt, ka konkrētajā gadījumā vides aizsardzības prasībām 
nav nozīmes vai tehniskajā specifikācijā jau ir noteikti stingri nosacījumi par vides 
aizsardzību; 

8. jo īpaši norāda nepieciešamību precizēt, ka ir iespējams izvirzīt tādus vides un dzīvnieku 
aizsardzības nosacījumus, kas ir stingrāki par parastajiem ES tiesību aktu noteikumiem 
šajā jomā; 

9. saglabā viedokli, ka biežāka apspriestās procedūras izmantošana veicinātu gan 
jauninājumus, gan ilgtspējīgus risinājumus;

10. uzsver, ka dalībvalstīm un Komisijai ir ļoti svarīgi veicināt starptautiskumu un uz aprites 
ciklu pamatotus vides standartus, tādējādi gan sekmējot videi draudzīgu publisko 
iepirkumu, gan ļaujot uzņēmējiem vieglāk konkurēt par līgumslēgšanas tiesībām dažādās 
valstīs; 
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11. uzsver saikni starp videi draudzīgu publisko iepirkumu un inovāciju veicināšanu; uzsver, 
ka šī saikne ir vēl acīmredzamāka, ja vides aizsardzības nosacījumi tiek iekļauti tehniskajā 
specifikācijā, piešķiršanas fāzē sniedzot augstāku novērtējumu piedāvājumiem, kuri atbilst 
dažiem progresīvākajiem vides aizsardzības nosacījumiem; 

12. atzīst, ka var būt grūti aprēķināt preces vai pakalpojuma ietekmi uz vidi, piemēram, 
pārtikas produktu gadījumā; uzskata, ka jābūt skaidri atļautam pieprasīt, lai ar pārtikas 
piegādi pircējam tiktu radīti ne vairāk kā noteikti grami CO2 emisiju; uzskata, ka prasība 
par nodokļu maksātāju naudas lietderīgu izlietojumu un citas prasības un noteikumi par 
publisko iepirkumu atturēs ievēlētos pārstāvjus no šādu prasību nepamatotas 
piemērošanas. 


