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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par jaunākajām norisēm saistībā ar publisko iepirkumu
(2009/2175(INI))

Eiropas Parlaments,

- ņemot vērā Eiropas Kopienu dibināšanas līgumu, jo īpaši grozījumus, kas tajā izdarīti 
ar Lisabonas līgumu,

- ņemot vērā Direktīvas 2004/18/EK un 2004/17/EK par iepirkumu procedūru 
koordinēšanu, kā arī Direktīvu 2007/66/EK par procedūru uzlabošanu valsts līgumu 
piešķiršanas jomā,

- ņemot vērā Komisijas 2009. gada 19. novembra paziņojumu „Privātā un publiskā 
sektora ieguldījumu mobilizēšana ekonomikas atveseļošanai un ilgtermiņa strukturālo 
pārmaiņu nodrošināšanai: publiskā un privātā sektora partnerību veidošana”
(COM(2009)0615),

- ņemot vērā Komisijas 2009. gada 5. maija paziņojumu „Ilgtspējīgas attīstības 
veicināšana ― godīgās tirdzniecības un nevalstisku ar tirdzniecību saistītu ilgtspējas 
nodrošināšanas sistēmu nozīme” (COM(2009)215),

- ņemot vērā Komisijas 2008. gada 16. jūlija paziņojumu „Publiskais iepirkums, ņemot 
vērā vides uzlabošanas aspektus” (COM(2008)0400),

- ņemot vērā Komisijas 2008. gada 5. februāra skaidrojošo paziņojumu „par to, kā 
Kopienas tiesību aktus attiecībā uz publisko iepirkumu un koncesijām piemērot 
institucionalizētajai valsts un privātā sektora partnerībai (IVPP)” (C(2007)6661),

- ņemot vērā Eiropas Paraugprakses kodeksu par publiskā iepirkuma līgumu 
pieejamības atvieglošanu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) (Komisijas 
dienestu darba dokuments SEC(2008)2193),

- ņemot vērā Komisijas 2006. gada 1. augusta skaidrojošo paziņojumu „par Kopienas 
tiesību aktiem, ko piemēro līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā, uz ko neattiecas vai 
tikai daļēji attiecas publiskā iepirkuma direktīvu noteikumi” (2006/C/179/02),

- ņemot vērā šādus Eiropas Kopienu Tiesas spriedumus:

- 2007. gada 19. aprīļa spriedumu lietā 2007 C-295/05 Tragsa,

- 2007. gada 18. decembra spriedumu lietā 2007 C-532/03 Īrijas glābšanas dienesti,

- 2008. gada 13. novembra spriedumu lietā 2008 C-324/07 Coditel Brabant,

- 2009. gada 9. jūnija spriedumu lietā 2009 C-480/06 Stadtwerke Hamburg, 

- 2009. gada 10. septembra spriedumu lietā 2009 C-206/09 Eurawasser,
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- 2009. gada 9. oktobra spriedumu lietā 2009 C-573/07 Sea Srl,

- 2009. gada 15. oktobra spriedumu lietā 2009 C-196/08 Acoset,

- 2009. gada 15. oktobra spriedumu lietā 2009 C-275/08 Datenzentrale BW,

- ņemot vērā ģenerāladvokāta Paolo Mengozzi 2009. gada 17. novembra atzinumu lietā 
C 451/08,

ņemot vērā šādus pētījumus:

- „Evaluation of Public Procurement Directives Markt/2004/10/D Final Report”, 
Europe Economics 2006. gada 15. septembra izdevums,

- “The Institutional Impacts of EU Legislation on Local and Regional Governments, A 
Case Study of the 199/31/EC Landfill Waste and 2004/18/EC Public Procurement 
Directives”, European Institute of Public Administration (EIPA) 2009. gada septembra 
izdevums,

- ņemot vērā 2009. gada 3. februāra rezolūciju par publisko iepirkumu 
pirmskomercializācijas posmā un inovācijas veicināšanu ilgtspējīgu kvalitatīvu 
sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanai Eiropā1,

- ņemot vērā 2007. gada 20. jūnija rezolūciju par publisko iepirkumu tiesību aktu 
transponēšanas un īstenošanas specifiskām problēmām un to saistību ar Lisabonas 
programmu 2,

- ņemot vērā 2006. gada 26. oktobra rezolūciju par valsts un privātā sektora partnerību 
un Kopienas tiesību aktiem attiecībā uz publisko iepirkumu un koncesijām 3,

- ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

- ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu, kā arī 
Starptautiskās tirdzniecības komitejas un Reģionālās attīstības komitejas atzinumus 
(A7-0000/2010),

A. tā kā ekonomikas un finanšu tirgus krīzes rezultātā kļuvis skaidrs publisko iepirkumu 
nozīmīgums, bet valsts pārvalde savus pienākumus vispārējo interešu labā var izpildīt 
tikai tad, ja tai tiek nodrošināta nepieciešamā juridiskā noteiktība un process nav pārāk 
sarežģīts;

B. tā kā, pārskatot 2004. gada direktīvas par publisko iepirkumu, jāpanāk to 
vienkāršošana, modernizēšana un elastīguma palielināšana, kā arī lielāka juridiskā 
noteiktība;

                                               
1 Pieņemtie teksti, P6_Ta(2009)0037.
2 OV C 146E, 12.6.2008, 227. lpp.
3 OV C 313E, 20.12.2006, 447. lpp.



PR\804140LV.doc 5/13 PE438.513v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

C. tā kā ar Lisabonas līgumu Eiropas Savienības primārajos tiesību aktos pirmo reizi 
atzītas reģionālo un vietējo teritoriālo apvienību pašpārvaldes tiesības, akcentēts 
subsidiaritātes princips un prasījuma tiesības piešķirtas ne tikai valstu parlamentiem, 
bet arī reģionu padomēm,

Vispārējas piezīmes

1. nožēlo, ka līdz šim nav sasniegti mērķi, kurus bija paredzēts sasniegt, pārskatot 
2004. gada direktīvas par publisko iepirkumu, bet izsaka cerību, ka jaunākie EKT 
spriedumi palīdzēs noskaidrot aktuālos tiesiskos jautājumus un pārsūdzības procesu 
skaits samazināsies;

2. nožēlo arī, ka Eiropas, valstu un reģionāla mēroga tiesību aktu saskaņošana, jo īpaši 
Eiropas Komisijas un Komisijas dienestu ierosinātās daudzās nesaistošās tiesību 
normas, kā arī Eiropas tiesu sniegtā interpretācija radījusi sarežģītu un nepārskatāmu 
tiesisko režīmu, kas nelielām pilsētām un kopienām, kā arī maziem un vidējiem 
uzņēmumiem rada sarežģītas tiesiskas problēmas, kuras nav iespējams atrisināt bez 
papildu izdevumiem vai ārējām juridiskām konsultācijām; aicina Komisiju steidzami 
atrisināt minētās problēmas un tiesību sistēmas uzlabošanas iniciatīvas ietvaros 
pārbaudīt nesaistošo tiesību normu ietekmi, kā arī novērtēt šīs normas saistība ar 
subsidiaritātes un proporcionalitātes principu;

3. norāda, ka ir labāk jākoordinē iniciatīvas Eiropas Savienības publisko iepirkumu jomā, 
lai izvairītos no neatbilstības ar direktīvām par publiskajiem iepirkumiem un neradītu
direktīvu lietotājiem juridiskas problēmas; tādēļ Parlaments mudina Eiropas Komisijā 
izveidot vienotu koordinēšanas sistēmu, tostarp vienotu interneta sistēmu, lai 
nodrošinātu tiesību sistēmas pārredzamību un padarītu to lietotājiem draudzīgu;

4. pauž neapmierinātību ar tās komitejas iekšējo padomdevēju grupu sastāva un darba 
rezultātu nepietiekamo pārredzamību, kura nodarbojas ar publisko iepirkumu 
jautājumiem, un mudina Komisiju rūpēties gan par minētās komitejas, gan par jaunās 
komitejas valsts un privātā sektora partnerības jautājumos līdzsvarotu sastāvu un 
pārredzamību;

5. mudina Komisiju ņemt vērā šajā ziņojumā paustās nostādnes, pārskatot direktīvas par 
publisko iepirkumu; cer, ka pārskatīšanu veiks, piedaloties visām ieinteresētajām 
pusēm; norāda, ka minēto direktīvu pārskatīšanu šobrīd uzskata par pāragru; attiecībā 
uz turpmāk veicamo pārskatīšanu atbalsta arī nepieciešamību pārskatīt Direktīvu par 
procedūru uzlabošanu valsts līgumu piešķiršanas jomā, lai novērstu ar publisko 
iepirkumu saistītu tiesību aktu vēl lielāku sadrumstalotību; uzskata, ka minētās 
direktīvas praktiskās sekas pašreiz vēl nav novērtējamas, jo tā vēl nav ieviesta visās 
dalībvalstīs;
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Īpašas piezīmes

6. atgādina, ka ar Lisabonas līgumu, kas stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī, pirmo reizi 
Eiropas Savienības primārajos tiesību aktos atzītas reģionālās un kopienu pašpārvaldes 
tiesības (Līguma par Eiropas Savienību 4. panta 2. punkts); uzsver, ka Eiropas 
Kopienu Tiesa (EKT) vairākos spriedumos skārusi kopienu pašpārvaldes tiesības un 
norādījusi, ka „valsts iestāde var veikt vispārējas nozīmes uzdevumus, liekot lietā pati
savus līdzekļus vai sadarbībā ar citām valsts iestādēm” (C-324/07); norāda uz EKT 
virspalātas 2009. gada 9. jūnija spriedumu (C-480/06), kurā norādīts, ka Kopienas 
tiesību aktos nav noteikts īpašs tiesiskais statuss valsts iestādēm attiecībā uz tām 
uzticēto pienākumu kopīgo izpildi; uzskata, ka tādu valsts sektoru partnerībai kā 
kopienu apvienības un sadarbība vienas valsts robežās var piešķirt publiskā iepirkuma 
tiesības, ievērojot šādus kumulatīvus kritērijus:

- kopīgi izpilda tādu sabiedrisku uzdevumu, kas attiecas uz visām kopienām,
- uzdevumu veic tikai valsts sektora iestādes, privātas iestādes netiek iekļautas,
- uzdevums paredzēts galvenokārt iesaistītajām valsts sektora iestādēm;

7. norāda, ka EKT savā 2009. gada 10. septembra spriedumā (C-573/07) nolēmusi, ka 
iespēju par iepriekš publiskas uzņēmējsabiedrības nodošanu privatizācijā privātiem 
investoriem var apsvērt attiecībā uz publiskā iepirkuma tiesībām un pienākumiem tikai 
tad, ja publiskā iepirkuma piešķiršanas laikā pastāv konkrēta drīzas privatizēšanas 
iespēja; konstatē, ka tiesu praksē šajā jomā sasniegta pietiekama skaidrība; mudina 
Komisiju un dalībvalstis informēt par šā sprieduma tiesiskajām sekām un cer, ka drīz 
šajā jomā vairs netiks ierosināti pārsūdzības procesi;

8. norāda, ka pakalpojumu koncesijas saskaņā ar 1. panta 3. punkta b) apakšpunktu 
Direktīvā 2004/17/EK un 4. punktu Direktīvā 2004/18/EK ir līgumi, par kuriem 
„atlīdzība par pakalpojumu sniegšanu ir vai nu tikai tiesības izmantot attiecīgo 
pakalpojumu, vai arī minētās tiesības kopā ar samaksu”; uzsver, ka pakalpojumu 
koncesijas izslēgtas no direktīvām par publisko iepirkumu, lai sniegtu pasūtītājam un 
pakalpojuma sniedzējam lielākas elastības iespējas; atgādina, ka arī EKT vairākos 
spriedumos uzsvērusi, ka pakalpojumu koncesija neietilpst minēto direktīvu darbības 
jomā, tomēr uz šo koncesiju attiecas Līguma par Eiropas Savienības darbību vispārējie 
principi (diskriminācijas aizliegums, kā arī prasība par vienlīdzīgu attieksmi un 
pārredzamību), un līgumslēdzēji var brīvi izvēlēties saņemt pakalpojumus ar koncesiju 
palīdzību, ja tie uzskata, ka šādi vislabāk iespējams nodrošināt attiecīgo sabiedrībai 
nozīmīgo pakalpojumu sniegšanu pat tad, ja publisko tiesību noteikumu dēļ ar 
attiecīgo pakalpojumu saistītais risks ir būtiski ierobežots, tomēr pakalpojuma 
izpildītājs šo ierobežoto risku uzņemas pilnīgi (2009. gada 10. septembra spriedums 
lietā C-206/08, 72.–75. punkts);

9. pieņem zināšanai Komisijas 2009. gada 19. novembra paziņojumu par valsts un 
privātā sektora partnerības izveidi un ar lielu interesi gaida attiecīgo ietekmes 
novērtējumu; uzsver, ka vērā jāņem gan procesa sarežģītība, gan dalībvalstu tiesu 
sistēmu un tiesu prakses atšķirības attiecībā uz pakalpojumu koncesijām, un tādēļ 
apšauba nepieciešamību izstrādāt atsevišķu tiesību aktu attiecībā uz pakalpojumu 
koncesijām; uzskata, ka ar 2004. gada direktīvām par publisko iepirkumu un 



PR\804140LV.doc 7/13 PE438.513v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

papildinošajiem EKT spriedumiem sniegta pietiekama pakalpojumu koncesijas
definīcija un nodrošinātas atbilstošās tiesību normas;

10. atzinīgi vērtē sniegto juridisko skaidrojumu noteikumiem, saskaņā ar kuriem piemēro 
valsts iepirkuma noteikumus institucionalizētajā valsts un privātā sektora partnerības 
jomā, ņemot vērā būtisko nozīmi, ko Komisija akcentējusi 2009. gada 19. novembra 
paziņojumā par klimata pārmaiņu apkarošanu, reģenerējamās enerģijas izmantošanu 
un ilgtspējīgas satiksmes veicināšanu; norāda, ka direktīvas par publisko iepirkumu 
izmanto vienmēr, ja pasūtījumu piešķir uzņēmumiem, kuru dažas kapitāla daļas pieder 
privātpersonām; uzsver arī, ka gan Komisijas 2008. gada 5. februāra paziņojumā, gan 
Eiropas Kopienu Tiesas 2009. gada 15. oktobra spriedumā (C-196/08) konstatēts, ka, 
piešķirot un deleģējot noteiktus uzdevumus tikko dibinātiem valsts un privātā sektora 
partnerības uzņēmumiem, nav nepieciešama dubultā procedūra; uzsver, ka ir pilnīgi 
jāizpilda turpmāk tekstā norādītie priekšnoteikumi, lai bez konkursa procedūras 
piešķirtu koncesiju iepriekš šim mērķim dibinātam jaukta tipa valsts un privātā sektora 
uzņēmumam:

- privāto akcionāru izvēle notiek atklātā procedūra pēc tam, kad pārbaudīta atbilstība 
finansiālajām, tehniskajām, operatīvajām un administratīvajām prasībām, kā arī 
piedāvājuma raksturiezīmes attiecībā uz sniedzamo pakalpojumu;

- jaukti (publiski un privāti) uzņēmumi visā koncesijas darbības laikā nemaina savas 
darbības mērķi; saskaņā ar EKT pausto viedokli, veicot būtiskas izmaiņas darbības 
mērķī vai deleģētajā uzdevumā, būtu jāierosina konkursa procedūra;

     uzskata, ka jautājums par valsts iepirkuma noteikumu piemērošanu 
institucionalizētiem valsts un privātā sektora partnerības uzņēmumiem ir 
noskaidrots un lūdz Komisiju un dalībvalstis sniegt atbilstošus paziņojumus;

11. ar lielu interesi gaida EKT spriedumu lietā C-451/08 un cer uz strīdīgo jautājumu 
noskaidrošanu pilsētplānošanas jomā; apstiprina Eiropas Kopienu Tiesas 
ģenerāladvokāta 2009. gada 17. novembrī izteikto viedokli šajā lietā: „Tomēr 
direktīvas plašie un ambiciozie mērķi – kuri ir jāņem vērā, interpretējot direktīvu, –
nevar būt par pamatu, lai, balstoties uz šīs tiesību normas tekstu, uzskatītu, ka 
direktīva ir piemērojama neierobežotā veidā. (35. punkts). Pretējā gadījumā rodas 
risks, ka direktīvas noteikumi ir jāpiemēro visām pilsētplānošanu reglamentējošām 
darbībām: kas faktiski pēc definīcijas ir pasākumi, ar kuriem tiek regulēta iespēja veikt 
būvju būvniecību un ar kuriem var pat būtiski izmainīt to zemes gabalu vērtību, uz 
kuriem tie attiecas (36. punkts).”;

12. atgādina, ka Eiropas Parlaments pievienojas sūdzībai, ko EKT izvirzījusi pret 
Komisijas 2006. gada 1. augusta skaidrojošo paziņojumu attiecībā uz Kopienas tiesību 
aktiem, kuri attiecas uz tādu publisko iepirkumu piešķiršanu, uz ko neattiecas vai tikai 
daļēji attiecas publisko iepirkumu direktīvas, un cer uz drīzu spriedumu šajā lietā;

13. norāda uz publisko iepirkumu būtisko nozīmi klimata aizsardzības, 
energoefektivitātes, vides aizsardzības un inovāciju jomā un uzsver, ka valsts 
pārvaldes iestādes jāiedrošina un jāsniedz tām iespēja publisko iepirkumu piešķiršanā 
izmantot ekoloģiskus, sociālus un citus kritērijus; atzinīgi vērtē praktisku palīdzību, 
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kas iestādēm un citām valsts institūcijām sniegta pasūtījumu ilgtspējas nodrošināšanai, 
kā arī mudina Komisiju un dalībvalstis veikt mācības un kampaņas izpratnes 
padziļināšanai; atbalsta pārredzamu procesu, iesaistot dalībvalstis kritēriju turpmākā 
izstrādāšanā; norāda, ka šāds process ir daudzsološs tieši sociālo kritēriju jomā;

14. rosina izveidot datubāzi, lai kritērijus, kurus piemēro pašreiz izmantotajiem 
marķējumiem, varētu izmantot arī publiskā iepirkuma procesā; mudina Komisiju 
pakāpeniski ierosināt tādas iniciatīvas Eiropas, kā arī pasaules līmenī, kas 
nepieciešamas marķējumu un tiem piemērojamo kritēriju saskaņošanai; cer, ka šajā 
procesā pilnīgi iesaistīsies arī dalībvalstis; vienlaikus norāda uz negatīvo ietekmi 
tirgus sadrumstalotībā, ko rada dažādie reģionālie, valsts, Eiropas un pasaules mēroga 
marķējumi, kurus jo īpaši izmanto inovāciju un pētniecības jomā;

15. norāda uz nepietiekamu skaidrību sociāli atbildīgo publisko iepirkumu jomā un 
mudina Komisiju šajā jomā sniegt palīdzību, izstrādājot īpašas rokasgrāmatas; šajā 
sakarā norāda uz Lisabonas līguma, kā arī Pamattiesību hartas rezultātā mainītiem 
pamatnoteikumiem un cer, ka Komisija ņems vērā attiecīgos grozījumus; norāda uz 
problēmu, ka sociāli kritēriji attiecas uz ražošanas procesu, tādēļ galaproduktā tie nav 
konstatējami un globalizētās ražošanas, kā arī sarežģīto piegādes ķēžu dēļ to kontrole 
ir sarežģīta; cer, ka arī sociāli atbildīgo publisko iepirkumu jomā tiks izstrādāti precīzi 
un pārbaudāmi kritēriji, proti, tiks izveidota datubāze, kurā apkopoti produktu 
specifiskie kritēriji; norāda uz grūtībām un izmaksām, kas publisko iepirkumu 
iestādēm rodas, pārbaudot kritēriju ievērošanu, un mudina Komisiju sniegt atbilstošu 
palīdzību, kā arī veicināt tādu pasākumu izstrādi, lai nodrošinātu piegādes ķēžu 
uzticamības sertificēšanu;

16. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Eiropas Savienībā vairāk nekā 16 % no bruto iekšzemes kopprodukta, t. i., vairāk nekā 
1500 miljardu eiro, veido preču un pakalpojumu publiskā iepirkuma gada apgrozījums1. 
Maksimālā pieļaujamā procentuālā vērtība ir pārsniegta par apmēram 3 %, kas nav daudz. 
Publiskā iepirkuma pamatmērķis ir saimnieciska un izdevīga preču un pakalpojumu iegāde 
valsts pasūtījuma izpildei. 
Tomēr valsts iestādes nav parastas tirgus dalībnieces, jo to rīcībā ir valsts piešķirts 
finansējums, tāpēc tām jāuzņemas arī īpaša atbildība. Ar publiskajiem iepirkumiem vajadzētu 
pēc iespējas sniegt ieguldījumu vairāku būtisku izaicinājumu pārvarēšanā, piemēram, pasaules 
ekonomikas un finanšu krīzes pārvarēšanā, klimata pārmaiņu, kā arī dienvidu valstu 
pieaugošās nabadzības krīzes novēršanā.
Līgumslēdzējas iestādes gūst labumu no Eiropas iekšējā tirgus un iespējas izvirzīt savus 
noteikumus: lielāki tirgi sniedz lielāku izvēles brīvību, kā rezultātā iespējams panākt zemākas 
cenas un labāku kvalitāti; pārredzamība palīdz korupcijas un krāpšanas apkarošanā; pārrobežu 
sadarbība rada jaunas tirdzniecības iespējas un pieredzi.
Taču jāņem vērā arī citi aspekti: daudzās dalībvalstīs reģionālās un kopienu iestādes ir lielākās 
līgumslēdzējas iestādes. Tieši šo iestāžu darbībā pašreizējās ekonomiskās krīzes apstākļos 
konstatējams, ka Eiropas direktīvas par publisko iepirkumu ierobežo rīcības iespējas, kā arī 
sadārdzina un palēnina pasūtījuma piešķiršanu. 
Arī pakalpojuma sniedzēji, jo īpaši mazie un vidējie uzņēmumi, cieš no birokrātiskajām 
procedūrām un juridiskās nenoteiktības. Veikti daudzi pētījumi, kuri apstiprina papildu 
izmaksas un palēnināto procedūras gaitu, ko nav iespējams atsevišķi iztirzāt šajā dokumentā.

Juridiskā nenoteiktība
Iepriekš minēto apstākļu iemesli meklējami vairākos līmeņos. 2004. gadā veiktās publiskā 
pasūtījuma direktīvu pārskatīšanas mērķis bija publisko iepirkumu procedūras vienkāršošana, 
modernizācija un elastīguma palielināšana, tomēr šis mērķis netika sasniegts. 
Pirmkārt, dažos punktos pašas direktīvas nav pietiekami skaidri formulētas, politiskas 
atšķirības Padomē un Parlamentā radījušas formālus kompromisus, pārrāvumus un 
neatbilstības tiesību aktu tekstos. 
Otrkārt, direktīvu transponēšana dalībvalstu tiesību aktos aizņēmusi daudz laika, bieži vien, 
direktīvas transponējot, tās padarītas vēl stingrākas, ieviesti papildu kritēriji, bet daži elastības
palielināšanas instrumenti nav pārņemti, proti, direktīvas nav transponētas burtiski. 
Tiesiskās neprecizitātes bijušas iemesls daudziem pārsūdzības procesiem, kā arī daudziem 
tiesas procesiem valsts un Eiropas līmenī. Izmantojot Eiropas Kopienu Tiesas tiesu praksi un 
Eiropas Komisijas nesaistošās tiesību normas, veikts mēģinājums labot nepilnības tiesību 
aktos, taču labāka pārredzamība nav sasniegta. 
Iepriekš minētie apstākļi radījuši sarežģītu tiesisko režīmu, kas nelielām pilsētām un 
kopienām, kā arī maziem un vidējiem uzņēmumiem rada sarežģītas tiesiskas problēmas, kuras 
nav iespējams atrisināt bez papildu izdevumiem vai ārējām juridiskām konsultācijām; 

                                               
1 Starptautiskā Valūtas fonda dati par 2006. gadu, nominālais IKP, izteikts miljonos ASV dolāru, pamatojoties uz 
2007. gada oktobra valūtas kursu ES: 14 609 840 miljoni ASV dolāru – arī gadījumos, ja būtiska summas daļa 
izdota par aizsardzības aprīkojumu.
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juridiskās nenoteiktības vai paredzamas tiesas prāvas dēļ nav sākti svarīgi pasūtījuma projekti. 
Reti kurā jomā ierosinātas tik daudzas tiesas prāvas. Publiskā iepirkuma jomas regulējuma 
nepareiza piemērošana ir viena no biežākajām kļūdām Eiropas struktūrfondu nozarē.
Juridiskas neskaidrības bieži konstatējamas arī valsts – valsts sektora partnerības, 
pilsētplānošanas (arī sociālo mājokļu būvēšana) un pakalpojumu koncesiju nozarē. 
Neskaidrības konstatējamas arī valsts un privātā sektora partnerībās, godīgas tirdzniecības 
produktu iepirkšanas procesā, publiskā iepirkuma direktīvu piemērošanā zem noteiktajām 
robežvērtībām, kā arī sociālu kritēriju, piemēram, vienāda atalgojuma, dzimumu vienlīdzības, 
tarifu līgumu ievērošanā, ilgu laiku bezdarbnieka statusā esošu personu vai jauniešu ar īpašām 
vajadzībām nodarbināšanas ievērošanā iepirkumu procesā.

Nepietiekama koordinācija ES Komisijā
Nav nodrošināta arī pietiekami laba koordinācija Eiropas Komisijā. Daudzi Komisijas dienesti 
iepirkuma procedūru izmanto kā instrumentu tādu mērķu sasniegšanai, kuriem Eiropas 
Savienībai citos gadījumos nebūtu pietiekama finansējuma vai tiesiskās kompetences. 
Protams, ir svarīgi iedrošināt un atbalstīt līgumslēdzējas iestādes, veikt iepirkuma procedūras 
ekoloģiski un sociāli atbildīgi, kā arī veicināt pētniecību un inovācijas. Tomēr iniciatīvu 
daudzveidība neveicina tiesību aktu skaidrību, šādi traucējot sasniegt atbalstāmo mērķi. 
Neskaitāmas nesaistošas tiesību normas rada papildu tiesiskas neatbilstības. 
Izstrādājot nesaistošas tiesību normas, Komisijai būtu jāņem vērā to proporcionalitāte un 
praktiskā ietekme vietējā mērogā. Jaunākajā European Institute of Public Administration
(EIPA) pētījumā “The Institutional Impacts of EU Legislation on Local and Regional 
Governments, A Case Study of the 199/31/EC Landfill Waste and 2004/18/EC Public 
Procurement Directives” negatīvi vērtēta arī nesaistošo tiesību normu biežā izmantošana: 
“using soft law to regulate very important aspects of the Directive is another important 
shortcoming: it is not possible to foresee the institutional impact of soft law” [„vēl viens 
būtisks trūkums ir nesaistošo tiesību normu izmantošana ļoti svarīgu direktīvas aspektu 
reglamentēšanā: nav iespējams prognozēt nesaistošo tiesību normu institucionālo ietekmi”].
Iniciatīvas par labāku tiesību sistēmu ietvaros jāpārbauda arī nesaistošo tiesību normu ietekme 
un jānovērtē subsidiaritātes un proporcionalitātes aspekti (saīsināts ietekmes novērtējuma 
pētījums).
Diemžēl, transponējot Eiropas iepirkuma noteikumus, nav nodrošināta arī pietiekama 
Komisijas politiskā līdzsvarotība. Izstrādātas neskaitāmas iniciatīvas, rokasgrāmatas un darba 
instrukcijas ekoloģisko un energoefektīvo iepirkumu jomā, bet pēdējais Komisijas paziņojums 
sociālo iepirkumu jomā izdots 2000. gadā, t. i., pirms iepirkuma direktīvu pārskatīšanas. 
Juridiski jo īpaši sarežģītajā godīgu iepirkumu jomā līdz šim nav izdots neviens paziņojums, 
darba instrukcija vai rokasgrāmata. Minēto situāciju varētu kļūdaini interpretēt kā netiešu 
Eiropas Komisijas prioritāšu noteikšanu.
Tādēļ referente prasa, lai Komisijā tiktu nodrošināta publiskā iepirkuma procedūras labāka 
koordinācija starp dažādajiem Komisijas dienestiem un izstrādāta vienota, sabiedrībā 
atpazīstama stratēģija publiskā iepirkuma jomā, tostarp vienota interneta sistēma tiesību 
sistēmas pārredzamības nodrošināšanai.  
Vairāk iniciatīvas jāievieš pieredzes apmaiņas organizēšanas jomā, labākas prakses un metožu 
veidošanas, kā arī dalībvalstīs veicamu apmācības programmu jomā. Minētās mācības 
jāorganizē ne tikai vietējiem iepirkumu veicējiem, bet arī politisko lēmumu pieņēmējiem un 
citiem dalībniekiem, jo īpaši ar valdību nesaistītām organizācijām, kuras sniedz sociālus 
pakalpojumus. Varētu ņemt vērā arī Francijas pieredzi, kur šobrīd šis modelis tiek pārbaudīts. 
Ziņojumā kritizēta arī tās komitejas iekšējo padomdevēju grupu sastāva un darba rezultātu 
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nepietiekamā pārredzamība, kas nodarbojas ar publisko iepirkumu jautājumiem, un Komisija 
mudināta rūpēties gan par minētās komitejas, gan par jaunās komitejas valsts un privātā 
sektora partnerības jautājumos līdzsvarotu sastāvu un pārredzamību.

EKT sniegts valsts – valsts sektora partnerības tiesiskais skaidrojums
Ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā mainījusies tiesiskā situācija, jo īpaši pieaugot vietējo un 
reģionālo teritoriālo apvienību nozīmei. Eiropas Savienības primārajos tiesību aktos pirmo 
reizi atzītas tiesības uz „pašpārvaldi reģionālā un kopienu līmenī” (Līguma par Eiropas 
Savienību 4. panta 2. punkts):

„Savienība respektē dalībvalstu vienlīdzību saistībā ar Līgumiem, kā arī to nacionālo 
identitāti, kas raksturīga to politiskajām un konstitucionālajām pamatstruktūrām, tostarp 
reģionālajām un vietējām pašvaldībām.” 

Arī jaunajā sabiedrisko pakalpojumu protokolā (Nr. 26) 1. pantā uzsvērts: 
„valsts, reģionālā un vietējā līmeņa iestāžu būtiskā loma un plašā izvēle, sniedzot, pasūtot un 
organizējot vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumus cik vien iespējams tuvu 
lietotājiem.”

EKT vairākos spriedumos pieminējusi kopienu pašpārvaldes tiesības jau pirms jaunā Līguma 
spēkā stāšanās, norādot, ka „valsts iestāde var veikt vispārējas nozīmes uzdevumus, liekot 
lietā pati savus līdzekļus vai sadarbībā ar citām valsts iestādēm (C-480/06 Stadtwerke 
Hamburg)”. Ar šo spriedumu EKT nostiprina kopienu izvēles brīvību un kopienu 
pašpārvaldes tiesības. Tomēr minētie spriedumi nesniedz pilnvaras visa veida sadarbībai starp 
komūnām. EKT uzskata, ka tādu valsts sektoru partnerībai kā kopienu apvienības un 
sadarbība vienas valsts robežās var piešķirt publiskā iepirkuma tiesības, ievērojot atbilstību 
šādiem kritērijiem:
1) tāda sabiedriska uzdevuma kopīga izpilde, kas attiecas uz visām kopienām,
2) uzdevumu veic tikai valsts sektora iestādes, privātas iestādes netiek iekļautas,
3) uzdevums deleģēts galvenokārt iesaistītajām valsts sektora iestādēm.

EKT arī apliecinājusi, ka teorētiskā valsts – valsts sektora partnerības atvēršana privātu 
uzņēmumu līdzdalībai – nav iemesls pasūtījuma nepiešķiršanai, ja vien pasūtījuma 
piešķiršanas laikā jau nepastāv konkrētas sadarbības ieceres. 
Ar iepriekš minētajiem apsvērumiem izskaidrota pretrunīgā publisko iepirkumu sfēra. Šādas 
tiesu prakses tiešās sekas paredz, ka Komisija šajās jomās pret dalībvalstīm neierosina 
pārkāpuma procedūru un kopā ar Parlamentu un iesaistītajām pusēm konsolidē EKT praksi. 
Šis ziņojums ir pirmais ieguldījums paredzētajā praksē.

Pakalpojumu koncesiju tiesiskais skaidrojums
Pakalpojumu koncesijas pirmo reizi definētas pārskatītajās direktīvās, proti, kā līgumi, par 
kuriem „atlīdzība par pakalpojumu sniegšanu ir vai nu tikai tiesības izmantot attiecīgo 
pakalpojumu, vai arī minētās tiesības kopā ar samaksu”. Eiropas likumdevējas iestādes 
izslēgušas pakalpojumu koncesijas no publisko pakalpojumu direktīvu piemērošanas jomas, 
lai līgumslēdzējai iestādei un pakalpojuma sniedzējam nodrošinātu elastīgākas iespējas un 
ņemtu vērā dalībvalstu tiesu sistēmu un tradīciju atšķirības. EKT apstiprinājusi iepriekš 
minēto savā jaunākajā spriedumā (2009. gada 10. septembra spriedums lietā C-206/09 
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Eurawasser). Uz pakalpojumu koncesijām neattiecas publiskā iepirkuma direktīvu darbības 
joma, bet tikai „vieglākais” ES līgumu režīms. EKT minētajā spriedumā precizējusi arī riska 
pārņemšanas kritēriju. EKT uzskata, ka nav izslēgta pakalpojumu koncesiju izmantošana 
ūdenssaimniecībā, kaut arī izmantošanas noteikumi reglamentēti statūtos un saistīti ar 
iesaistīšanās un izmantošanas pienākumu. Ar pakalpojumu koncesiju saistītais saimnieciskais 
risks var būt arī neliels. EKT uzsver, ka līgumslēdzēji var brīvi izvēlēties saņemt 
pakalpojumus, izmantojot koncesiju, ja tie uzskata, ka šādi vislabāk iespējams nodrošināt 
attiecīgo sabiedrībai nozīmīgo pakalpojumu sniegšanu. Šādi EKT sniegusi vēl viena juridiski 
neskaidra jautājuma skaidrojumu.

Valsts un privātā sektora partnerības skaidrojums
Komisija un EKT sniegušas arī citu jautājumu skaidrojumu: gan Komisijas 2008. gada 
ziņojumā par valsts un privātā sektora partnerību, gan Eiropas Kopienu Tiesas 2009. gada 
15. oktobra spriedumā (C-1906/08 Acoset) konstatēts, ka, piešķirot un deleģējot noteiktus 
uzdevumus tikko dibinātiem valsts un privātā sektora partnerības uzņēmumiem, nav 
nepieciešama dubultā procedūra. Lai bez konkursa procedūras piešķirtu koncesiju iepriekš 
šim mērķim dibinātam jaukta tipa (publiskam un privātam) uzņēmumam, pilnīgi jāizpilda šādi
turpmāk tekstā minētie priekšnoteikumi:
- privāto akcionāru izvēlei jānotiek atklātā procedūrā pēc tam, kad pārbaudīta atbilstība 

finansiālajām, tehniskajām, operatīvajām un administratīvajām prasībām, kā arī 
piedāvājuma raksturiezīmes attiecībā uz sniedzamo pakalpojumu;

-  jaukti (publiski un privāti) uzņēmumi visā koncesijas darbības laikā nedrīkst mainīt 
savas darbības mērķi; 

saskaņā ar EKT pausto viedokli, veicot būtiskas izmaiņas darbības mērķī vai deleģētajā 
uzdevumā, būtu jāierosina konkursa procedūra. Ar šiem spriedumiem juridiska 

skaidrība panākta arī valsts un privātā sektora partnerības jomā. 

Pilsētplānošana
Tomēr visas problēmas vēl nav atrisinātas. Īpašas problēmas rada pilsētplānošanas nozare. 
Vācijas tiesām pārāk plaši interpretējot EKT spriedumu lietā C-220-05 Roanne, publiskā 
iepirkuma direktīvu piemērošanas joma attiecināta arī uz tādām jomām, kurām tās nav 
paredzētas. Tomēr kopienām jāsniedz iespēja pārdot apbūves platības (piemēram, ar 
nosacījumu, ka platība divu gadu laikā jāapbūvē), neizsludinot pārdošanas faktu Eiropas 
mērogā atbilstoši publiskā iepirkuma konkursa kritērijiem. Pretējā gadījumā pastāv risks, ka 
„būs jāpieņem pilnīgi absurda hipotēze, saskaņā ar kuru direktīvas noteikumi ir jāpiemēro 
visām pilsētplānošanu reglamentējošām darbībām : kas faktiski pēc definīcijas ir pasākumi, 
ar kuriem tiek regulēta iespēja veikt būvju būvniecību un ar kuriem var pat būtiski izmainīt to 
zemes gabalu vērtību, uz kuriem tie attiecas” (citāts no ģenerāladvokāta Paolo Mengozzi
2009. gada 17. novembra EKT sniegtā atzinuma).
Šādiem gadījumiem publiskā iepirkuma direktīvas nekad nav bijušas paredzētas, un jācer, ka 
tiesa pievienosies ģenerāladvokāta atzinumam.

Ilgtspējīgi un inovatīvi iepirkumi
Ekoloģisko iepirkumu jomā ir daudz palīglīdzekļu, piemēram, GPP instrumentu komplekts, 
„Procura+Kampagne“ vai „TopTen Pro“, ko iestādes un citas valsts institūcijas var izmantot 
ilgtspējīgu iepirkumu veikšanai, inovatīvo iepirkumu jomā izstrādāts Komisijas paziņojums 
par publisko iepirkumu pirmskomercializācijas posmā, kā arī paziņojums par vadošo tirgus 
iniciatīvu, turpretī sociāli atbildīgo iepirkumu jomā līdzīgu iniciatīvu nav vispār. Tomēr 
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Lisabonas līgumā akcentēta sociāli atbildīgas Eiropas nozīme. Jo īpaši Līguma par Eiropas 
Savienību jaunā 3. panta 3. punktā, kā arī tiesiski saistošajā Pamattiesību hartā Eiropas 
Savienības līdzšinējā ekonomiskā orientācija paplašināta, akcentējot arī saistošus sociālos 
mērķus. Šie mērķi jāņem vērā arī Komisijas iniciatīvās. 
Tieši sociāli atbildīgo iepirkumu nozari negatīvi ietekmē apstāklis, ka sociāli kritēriji attiecas 
uz ražošanas procesu, tādēļ galaproduktā tie nav konstatējami un globalizētās ražošanas, kā 
arī sarežģīto piegādes ķēžu dēļ to kontrole ir sarežģīta. Situāciju vēl vairāk apgrūtina un 
padara nepārredzamu tas, ka diskriminācijas aizlieguma nepārkāpšanas dēļ konkursa 
procedūrā jāpieņem arī pašizdoti sertifikāti. Šādu sertifikātu pārbaudē visbiežāk jāpieaicina 
publiskā iepirkuma veicējs. Tādēļ līdztekus rokasgrāmatas izstrādāšanai Komisijai vajadzētu 
pievērsties arī precīzu un pārbaudāmu kritēriju izstrādei, proti, izveidot datubāzi, kurā 
apkopoti produktu specifiskie kritēriji. Jāapsver arī tādas Eiropas mēroga apkalpojošās 
iestādes izveide, kas nodarbotos ar noteiktām produktu grupām piemērojamu kritēriju izstrādi 
un pārbaudi un vajadzības gadījumā funkcionētu arī kā ārpustiesas kompetentā iestāde, pie 
kuras vērsties sūdzību gadījumā.

Publiskā iepirkuma direktīvu pārbaude
Vēlams, lai Komisija, veicot iecerēto publiskā iepirkuma direktīvu pārbaudi, ņemtu vērā 
minētos aspektus un noskaidrotu tiesiskos un praktiskos trūkumus šo direktīvu transponēšanā 
dalībvalstu tiesību aktos, kā arī pastāvošās juridiskās neskaidrības, kas rodas, piemērojot 
tiesību aktus par publisko iepirkumu. Būtu vēlams arī noskaidrot, kā Eiropas Savienība var 
piedalīties šīs nozares pārvaldes vienkāršošanā. Lai noskaidrotu minētos apstākļus, piedaloties 
visām ieinteresētajām pusēm, steidzami jāveic pašreizējo problēmu objektīva analīze.
Ņemot vērā iepriekš minēto, šobrīd stingri rekomendēts atturēties no publiskā iepirkuma 
direktīvu pārskatīšanas. Direktīvu pārskatīšana atlikta vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, lai 
novērstu vēl lielāku sadrumstalotību tiesību aktos publiskā iepirkuma jomā, minēto direktīvu 
pārskatīšanā obligāti jāņem vērā Direktīvu par procedūru uzlabošanu valsts līgumu 
piešķiršanas jomā. Pašlaik Direktīvu par procedūru uzlabošanu valsts līgumu piešķiršanas 
jomā vēl nav transponēta visu dalībvalstu tiesību aktos, un tās praktiskā ietekme uz 
publiskajiem iepirkumiem vēl nav novērtējama. Otrkārt, dalībvalstis pašlaik piedzīvo dziļu 
ekonomikas un finanšu tirgus krīzi, kuras ietekme Kopienas līmenī vēl gandrīz nav 
prognozējama, bet pieaugs turpmākajos gados. Ņemot vērā minētos apstākļus, grozījumi 
publiskā iepirkuma procedūras juridiskajā pamatā radītu papildu nedrošību nozarē, šādi 
aizkavējot iepirkumu procedūras un radot vispārējus zaudējumus.


