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ĪSS PAMATOJUMS

Publiskajam iepirkumam ir būtiska nozīme gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā. Ar Komisijas priekšlikumu jaunai direktīvai par 
publisko iepirkumu vajadzētu sekmēt Eiropas tiesību aktu modernizāciju šajā jomā. Tajā 
sniegta iespēja vienkāršot pašreizējās procedūras, veicināt pārredzamību un pienācīgi ņemt 
vērā nozīmīgumu, kāds produktu un pakalpojumu iepirkumā ir ar energoefektivitāti saistītiem 
aspektiem.

Atzinuma sagatavotāja ierosinātajos grozījumos sekmēta plaša elektronisko informācijas un 
saziņas līdzekļu lietošana, tos izmantojot publiskā iepirkuma dažādajos posmos— no atklāta 
konkursa izziņošanas līdz līguma izpildes uzraudzībai. Informācijas tehnoloģiju izmantošanai 
būtu jāsekmē gan izmaksu samazināšana, gan mazu un vidēju uzņēmumu (MVU) līdzdalības 
uzlabošana. Lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi nepietiekamo informācijas tehnoloģiju 
zināšanu dēļ, dalībvalstis tiek mudinātas nodrošināt nepieciešamās apmācības iespējas, lai 
būtu iespējams apgūt elektroniskā publiskā iepirkuma procedūras pabeigšanai nepieciešamās 
prasmes.

Atzinuma sagatavotājs ierosina pastiprināt līguma izpildes posma uzraudzību un rast iespēju 
ieviest turpmākas sankcijas pret līgumslēdzēju smaga līgumpārkāpuma gadījumā. Kopējās 
vērtības pārbaude un iespēja ieviest sankcijas var ievērojami uzlabot iepirkuma kultūru un 
nodrošināt publisko finanšu efektīvāko izmantošanu.

Tā kā ir konstatēts, ka iepirkuma procedūru finansiālais slogs nopietni kavē MVU piekļuvi 
publisko iepirkumu konkursiem, atzinuma sagatavotājs ierosina Komisijai veikt Savienības 
mēroga uzskaiti par visām ar publisko iepirkumu saistītajām maksām, jo skaidra norāde par 
šīm maksām ļautu pārskatīt tās, kuras ir pārmērīgi apgrūtinošas. Turklāt, lai paplašinātu 
piekļuvi publisko iepirkumu konkursiem, dalībvalstis tiek mudinātas izstrādāt objektīvas, 
efektīvas un zemu izmaksu apstrīdēšanas procedūras. Ņemot to vērā, atzinuma sagatavotājs 
uzskata, ka nevajadzētu izveidot jaunas uzraudzības struktūras, bet izmantot jau esošās 
kompetentās iestādes, kuras atbild par publiskā iepirkuma līgumu slēgšanu.

Pēdējais, bet ne mazāk svarīgais aspekts ir tas, ka īpaša uzmanība tiek pievērsta zaļajam 
iepirkumam un nepieciešamībai to integrēt publiskā iepirkuma procesā produktu un 
pakalpojumu novērtēšanas kritērijos. Tādējādi atlases kritērijos būtu jāiekļauj rentabilitāte, 
pamatojoties uz visa ekspluatācijas cikla analīzi un pienācīgi ņemot vērā attiecīgo produktu 
vai pakalpojumu energoefektivitātes rādītājus visā to ekspluatācijas ciklā.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus 
un patērētāju aizsardzības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:



PA\896600LV.doc PE486.034v01-004/22 PA\896600LV.doc

LV

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Daudzos gadījumos ir vajadzīga 
papildu elastība un it sevišķi plašāka 
piekļuve iepirkuma procedūrām, kurās 
iekļautas sarunas, kā ir skaidri paredzēts 
nolīgumā, kurā sarunas atļautas visās 
procedūrās. Līgumslēdzējām iestādēm, ja 
vien attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos 
nav noteikts citādi, būtu jābūt iespējai brīvi 
izmantot konkursa procedūru ar sarunām, 
kā paredzēts šajā direktīvā, dažādās 
situācijās, kad sagaidāms, ka atklātas vai 
slēgtas procedūras nedos apmierinošu 
iepirkuma iznākumu. Šī procedūra ir 
jāpapildina ar pienācīgiem aizsardzības 
pasākumiem, kas nodrošina vienlīdzīgas 
attieksmes un pārredzamības principu 
ievērošanu. Tas nodrošinās līgumslēdzējām 
iestādēm lielāku iespēju iegādāties 
būvdarbus, piegādes un pakalpojumus, kas 
ir ļoti labi pielāgoti to konkrētajām 
vajadzībām. Tajā pašā laikā tam būtu 
jāpalielina pārrobežu tirdzniecība, jo 
novērtējumā ir atklājies, ka līgumiem, kuru 
slēgšanas tiesības piešķirtas sarunu 
procedūrā ar iepriekšēju publicēšanu, ir 
īpaši augsta pārrobežu piedāvājumu 
iesniegšanas pakāpe.

(15) Daudzos gadījumos ir vajadzīga 
papildu elastība un it sevišķi plašāka 
piekļuve iepirkuma procedūrām, kurās 
iekļautas sarunas, kā ir skaidri paredzēts 
nolīgumā, kurā sarunas atļautas visās 
procedūrās. Līgumslēdzējām iestādēm būtu 
jābūt iespējai brīvi izmantot konkursa 
procedūru ar sarunām, kā paredzēts šajā 
direktīvā. Šī procedūra ir jāpapildina ar 
pienācīgiem aizsardzības pasākumiem, kas 
nodrošina vienlīdzīgas attieksmes un 
pārredzamības principu ievērošanu. Tas 
nodrošinās līgumslēdzējām iestādēm 
lielāku iespēju iegādāties būvdarbus, 
piegādes un pakalpojumus, kas ir ļoti labi 
pielāgoti to konkrētajām vajadzībām. Tajā 
pašā laikā tam būtu jāpalielina pārrobežu 
tirdzniecība, jo novērtējumā ir atklājies, ka 
līgumiem, kuru slēgšanas tiesības 
piešķirtas sarunu procedūrā ar iepriekšēju 
publicēšanu, ir īpaši augsta pārrobežu 
piedāvājumu iesniegšanas pakāpe.

Or. en

Pamatojums

In reference to the Green Paper on the modernisation of EU public procurement policy 
(COM(2011) 15 final), and the European Parliament's report on modernisation of public 
procurement (2011/2048(INI)), negotiated procedures should be used without limitation in 
order to achieve the contract which is best suited to the specific needs of the contracting 
authority, as well as to achieve the best value for money. In order to achieve the highest 
possible level of transparency, adequate guarantees to counter market distortion - as a result 
of the application of this procedure - need to be elaborated.
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Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Elektroniskie informācijas un saziņas 
līdzekļi var būtiski atvieglot līgumu 
izsludināšanu un palielināt iepirkuma 
procesu efektivitāti un pārredzamību. 
Iepirkuma procedūrās tiem būtu jākļūst par 
saziņas un informācijas apmaiņas standarta 
līdzekļiem. Elektronisko saziņas līdzekļu 
izmantošana arī palīdz ietaupīt laiku. Tādēļ 
būtu jāparedz minimālo laikposmu 
samazināšana elektronisko saziņas līdzekļu 
izmantošanas gadījumā, tomēr tas jādara ar 
nosacījumu, ka šie laikposmi atbilst 
konkrētajam informācijas nosūtīšanas 
veidam, kas noteikts Savienības līmenī. 
Turklāt elektroniskie informācijas un 
saziņas līdzekļi, kas ietver atbilstošas 
funkcijas, var dot iespēju līgumslēdzējām 
iestādēm novērst, konstatēt un labot kļūdas, 
kas rodas iepirkuma procedūru gaitā.

(19) Elektroniskie informācijas un saziņas 
līdzekļi var būtiski atvieglot līgumu 
izsludināšanu un palielināt iepirkuma 
procesu efektivitāti un pārredzamību. 
Iepirkuma procedūrās tiem būtu jākļūst par 
saziņas un informācijas apmaiņas standarta 
līdzekļiem. Elektronisko saziņas līdzekļu 
izmantošana arī palīdz ietaupīt laiku. Tādēļ 
būtu jāparedz minimālo laikposmu 
samazināšana elektronisko saziņas līdzekļu 
izmantošanas gadījumā, tomēr tas jādara ar 
nosacījumu, ka šie laikposmi atbilst 
konkrētajam informācijas nosūtīšanas 
veidam, kas noteikts Savienības līmenī. 
Turklāt elektroniskie informācijas un 
saziņas līdzekļi, kas ietver atbilstošas 
funkcijas, var dot iespēju līgumslēdzējām 
iestādēm novērst, konstatēt un labot kļūdas, 
kas rodas iepirkuma procedūru gaitā, kā arī 
izpildes posmā.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Energoefektivitāte ir viens no 
galvenajiem stratēģijas “Eiropa 2020” 
pamatiniciatīvas “Resursu ziņā efektīva 
Eiropa” aspektiem. Lai publiskajā 
iepirkumā panāktu augstu 
energoefektivitātes līmeni, dalībvalstis 
nodrošina, ka tiek iepirkti produkti, 
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sistēmas, pakalpojumi un ēkas, kā arī 
iekārtas, jo īpaši IT jomā, kuriem ir 
augsts energoefektivitātes līmenis, ņemot 
vērā rentabilitāti un pamatojoties uz visa 
ekspluatācijas cikla analīzi.

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz ITRE pieņemto Energoefektivitātes direktīvas versiju (ITRE/7/06352).

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
31.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31a) Lai padarītu publiskos līgumus —
pat zem Savienības robežvērtībām — pēc 
iespējas pieejamākus MVU, dalībvalstis 
var ieviest turpmākus publiskā iepirkuma 
pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Uz vairāk nekā pusi publisko iepirkumu Eiropas Savienībā neattiecas šīs direktīvas darbības 
joma, atstājot dalībvalstu ziņā svarīgo uzdevumu atbalstīt MVU līdzdalību. Iepirkumu līgumi 
valsts līmenī sniedz labāku iespēju, jo maziem un vidējiem uzņēmumiem līgumu apjomi ir 
piemērotāki.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32a) Daudziem uzņēmējiem līdzdalība 
publiskā iepirkuma procedūrās sagādā 
ievērojamu finansiālu slogu. Lai 
atbalstītu MVU līdzdalību, būtu 
ievērojami jāsamazina finansiālais slogs 
iepirkuma posmā, izpildes posmā, kā arī 
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tiesiskās aizsardzības līdzekļu 
izmantošanas posmā.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
32.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32b) Komisijai būtu jāsagatavo un 
jāpublisko Savienības mēroga uzskaite 
par visām ar publiskā iepirkuma 
procedūrām saistītajām maksām, 
pievēršot īpašu uzmanību kompensācijas 
maksām un citām izmaksām, kas saistītas 
ar tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes un citas personas, 
uz kurām tas attiecas, nodrošina 
konfidenciālas informācijas aizsardzību 
un veic pasākumus, lai novērstu šādas 
informācijas ļaunprātīgu izmantošanu. 

Or. en
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Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 19. pantu izstrādājot e-
iepirkuma sistēmu tehniskos standartus, 
Komisijai ir cieši jāsadarbojas ar Eiropas 
Tīklu un informācijas drošības aģentūru 
(ENISA), lai nodrošinātu augstākos 
konfidencialitātes standartus.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

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, un tie nedrīkst ierobežot 
ekonomikas dalībnieku piekļuvi iepirkuma 
procedūrai.

Attiecībā uz visu saziņu, informācijas 
apmaiņu un glabāšanu līgumslēdzējas 
iestādes nodrošina datu integritāti un 
piedāvājumu un dalības pieteikumu 
konfidencialitāti. Līgumslēdzējas iestādes 
piedāvājumus un dalības pieteikumus 
saturiski pārbauda tikai pēc to iesniegšanas 
termiņa beigām.

Attiecībā uz visu saziņu, informācijas 
apmaiņu un glabāšanu līgumslēdzējas 
iestādes nodrošina datu integritāti un 
piedāvājumu un dalības pieteikumu, kā arī 
18. pantā minētās informācijas 
konfidencialitāti. Līgumslēdzējas iestādes 
piedāvājumus un dalības pieteikumus 
saturiski pārbauda tikai pēc to iesniegšanas 
termiņa beigām.

Or. en
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Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 7. punkts

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 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 laikus nodrošina iespējas 
apgūt zināšanas un prasmes, kas 
nepieciešamas elektroniskā publiskā 
iepirkuma procedūras pabeigšanai.

Šo pienākumu nepiemēro, ja elektronisko 
saziņas līdzekļu izmantošanai būtu 
vajadzīgi specializēti rīki vai datņu formāti, 
kas nav visās dalībvalstīs brīvi pieejami 
3. punkta nozīmē. Līgumslēdzēju iestāžu, 
kas piedāvājumu saņemšanai izmanto citus 
saziņas līdzekļus, pienākums ir iepirkuma 
procedūras dokumentos pierādīt, ka 
elektronisko līdzekļu izmantošanai ar 
ekonomikas dalībniekiem apmaināmās 
informācijas konkrēto īpatnību dēļ būtu 
vajadzīgi specializēti rīki vai datņu formāti, 
kas nav brīvi pieejami visās dalībvalstīs.

Šo pienākumu nepiemēro, ja elektronisko 
saziņas līdzekļu izmantošanai būtu 
vajadzīgi specializēti rīki vai datņu formāti, 
kas nav visās dalībvalstīs brīvi pieejami 
3. punkta nozīmē. Līgumslēdzēju iestāžu, 
kas piedāvājumu saņemšanai izmanto citus 
saziņas līdzekļus, pienākums ir iepirkuma 
procedūras dokumentos pierādīt, ka 
elektronisko līdzekļu izmantošanai ar 
ekonomikas dalībniekiem apmaināmās 
informācijas konkrēto īpatnību dēļ būtu 
vajadzīgi specializēti rīki vai datņu formāti, 
kas nav brīvi pieejami visās dalībvalstīs.

Līgumslēdzējām iestādēm ir pamatots 
iemesls iesniegšanas procesā nepieprasīt 
elektroniskos saziņas līdzekļus šādos 
gadījumos:

Līgumslēdzējām iestādēm ir pamatots
iemesls iesniegšanas procesā nepieprasīt 
elektroniskos saziņas līdzekļus šādos 
gadījumos:

(a) iepirkuma specifikas dēļ tehnisko 
specifikāciju aprakstu nevar sniegt, 
izmantojot datņu formātus, ko parasti 
atbalsta plaši izmantotas 
lietojumprogrammas;

(a) iepirkuma specifikas dēļ tehnisko 
specifikāciju aprakstu nevar sniegt, 
izmantojot datņu formātus, ko parasti 
atbalsta plaši izmantotas 
lietojumprogrammas;

(b) lietojumprogrammām, kas atbalsta 
datņu formātus, kuri ir piemēroti tehnisko 
specifikāciju aprakstam, piemēro 
autortiesību licencēšanas shēmu, un 
līgumslēdzēja iestāde tās nevar piedāvāt 

(b) lietojumprogrammām, kas atbalsta 
datņu formātus, kuri ir piemēroti tehnisko 
specifikāciju aprakstam, piemēro 
autortiesību licencēšanas shēmu, un 
līgumslēdzēja iestāde tās nevar piedāvāt 
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lejupielādei vai attālinātai izmantošanai; lejupielādei vai attālinātai izmantošanai;
(c) lietojumprogrammās, kas atbalsta datņu 
formātus, kuri ir piemēroti tehnisko 
specifikāciju aprakstam, izmanto datņu 
formātus, ko nevar apstrādāt ar citām 
atvērtām vai lejupielādējamām 
lietojumprogrammām.

(c) lietojumprogrammās, kas atbalsta datņu 
formātus, kuri ir piemēroti tehnisko 
specifikāciju aprakstam, izmanto datņu 
formātus, ko nevar apstrādāt ar citām 
atvērtām vai lejupielādējamām 
lietojumprogrammām.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piešķirot publisku līgumu slēgšanas 
tiesības, līgumslēdzējas iestādes piemēro 
valsts procedūras, kas ir pielāgotas, lai 
atbilstu šai direktīvai, ar nosacījumu, ka, 
neskarot 30. pantu, saskaņā ar šo direktīvu 
ir izsludināts iepirkums.

Piešķirot publisku līgumu slēgšanas 
tiesības, līgumslēdzējas iestādes piemēro 
valsts procedūras, kas ir pielāgotas, lai 
atbilstu šai direktīvai, ar nosacījumu, ka, 
neskarot 30. pantu, saskaņā ar šo direktīvu 
ir izsludināts iepirkums.

Dalībvalstis nosaka, ka līgumslēdzējas 
iestādes var piemērot atklātas vai slēgtas 
procedūras saskaņā ar šajā direktīvā 
paredzēto regulējumu.

Dalībvalstis nosaka, ka līgumslēdzējas 
iestādes var piemērot atklātas vai slēgtas 
procedūras saskaņā ar šajā direktīvā 
paredzēto regulējumu.

Dalībvalstis var noteikt, ka līgumslēdzējas 
iestādes var piemērot inovācijas 
partnerības saskaņa ar šajā direktīvā 
paredzēto regulējumu.

Dalībvalstis var noteikt, ka līgumslēdzējas 
iestādes var piemērot inovācijas 
partnerības saskaņa ar šajā direktīvā 
paredzēto regulējumu.

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 tie garantē 
vienlīdzīgas iespējas un novērš 
konkurences izkropļojumus.

(a) attiecībā uz būvdarbiem, ja būvdarbu 
līguma priekšmets ir gan projektēšana, 
gan būvdarbu izpilde 2. panta 8. punkta 
nozīmē vai ja projekta juridiskās vai 
finansiālās struktūras noteikšanai ir 
nepieciešamas sarunas;
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(b) attiecībā uz publiskiem būvdarbu 
līgumiem, kad būvdarbus veic vienīgi 
pētniecības vai inovācijas, testēšanas vai 
izstrādes nolūkā un nevis peļņas gūšanas 
vai pētniecības un izstrādes izmaksu 
atgūšanas nolūkā;
(c) attiecībā uz pakalpojumiem vai 
piegādēm, kad tehniskās specifikācijas 
nevar noteikt pietiekami precīzi ar atsauci 
uz kādu no standartiem, Eiropas 
tehniskajiem apstiprinājumiem vai 
tehniskajām atsaucēm VIII pielikuma 2.–
5. punkta nozīmē;
(d) gadījumā, ja atklātā vai slēgtā 
procedūrā ir iesniegti nepiemēroti vai 
nepieņemami piedāvājumi 30. panta 
2. punkta a) apakšpunkta nozīmē;
(e) ar būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu 
būtību vai sarežģītību vai ar tiem saistīto 
risku radītu īpašu apstākļu dēļ līguma 
slēgšanas tiesības nav iespējams piešķirt 
bez iepriekšējām sarunām.
Dalībvalstis var izlemt netransponēt savos 
tiesību aktos konkursa procedūru ar 
sarunām, konkursa dialoga procedūru un 
inovācijas partnerības procedūru.

Or. en

Pamatojums

In reference to the Green Paper on the modernisation of EU public procurement policy 
(COM(2011) 15 final) and the European Parliament's report on modernisation of public 
procurement (2011/2048(INI)), negotiated procedures should be used without limitation in 
order to achieve the contract which is best suited to the specific needs of contracting 
authority, as well as to achieve the best value for money. In order to achieve the highest 
possible level of transparency, adequate guarantees to counter market distortion - as a result 
of the application of this procedure - need to be elaborated.
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Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
62. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz būvdarbu līgumiem, 
pakalpojumu līgumiem un izvietošanas un 
uzstādīšanas darbiem saistībā ar piegādes 
līgumu līgumslēdzējas iestādes var 
pieprasīt, lai konkrētus kritiski svarīgus 
uzdevumus pildītu tieši pats pretendents 
vai — ja piedāvājumu iesniedz ekonomikas 
dalībnieku grupa, kā minēts 16. pantā, —
grupas dalībnieks.

2. Attiecībā uz būvdarbu līgumiem, 
pakalpojumu līgumiem un izvietošanas un 
uzstādīšanas darbiem saistībā ar piegādes 
līgumu līgumslēdzējas iestādes var 
pieprasīt, lai konkrētus kritiski svarīgus 
uzdevumus, — kuri ir būtiski savlaicīgai 
izpildei saskaņā ar līgumā noteiktajiem
kvalitātes kritērijiem — pildītu tieši pats 
pretendents vai — ja piedāvājumu iesniedz 
ekonomikas dalībnieku grupa, kā minēts 
16. pantā, —grupas dalībnieks.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
70.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

70.a pants
Līgumslēdzējas iestādes saistībā ar līguma 
izpildi ievieš atbilstīgu izpildes 
uzraudzības un kvalitātes nodrošināšanas 
kārtību un šo kārtību norāda iepirkuma 
izsludināšanas paziņojumā. Lai 
palielinātu iepirkuma līgumu izpildes 
uzraudzības efektivitāti un pārredzamību, 
šo uzraudzības procesu atbalsta 
elektroniskais iepirkums.

Or. en

Pamatojums

Ja netiek uzraudzīta līgumu izpilde, var rasties situācijas, kad vēlāk nepieciešami labojumi. 
Lai pēc iespējas drīz konstatētu neatbilstības līguma izpildē, ir jāuzrauga līguma izpildes 
gaita.  Tas nodrošinātu publiskā finansējumu efektīvāko izmantošanu. Elektroniskais 
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iepirkums varētu tikt izmantotts, lai novērstu, konstatētu un labotu kļūdas, kas rodas izpildes 
posmā.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
70.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

70.b pants
Līgumā paredz skaidru procedūru 
neatbilstības gadījumā saistībā ar līguma 
izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
70.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

70.c pants
Lai publiskajā iepirkumā ļautu piedalīties 
pēc iespējas vairāk tirgus dalībniekiem, 
dalībvalstis nodrošina objektīvas, 
efektīvas un zemu izmaksu apstrīdēšanas 
procedūras.

Or. en
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Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
70.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

70.d pants
Smaga līgumpārkāpuma gadījumā vai ja 
līgumslēdzējs neievēro prasības, 
līgumslēdzēja iestāde var ieviest  sankcijas 
pret līgumslēdzēju, lai novērstu 
neatbilstību vai smagus pārkāpumus 
saistībā ar turpmākajiem līgumiem.

Or. en

Pamatojums

Ieviešot turpmākas sankcijas pret līgumslēdzējiem nopietnu pārkāpumu vai neatbilstības dēļ, 
var ievērojami uzlabot iepirkumu kultūru un nodrošināt publiskā finansējuma efektīvāko 
izmantošanu.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
III sadaļa – Ia nodaļa (jauna) – 76.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ia nodaļa
Zaļais publiskais iepirkums

76.a pants
Ja publiskā sektora iestādes iepērk 
produktus, sistēmas, pakalpojumus un 
ēkas, dalībvalstis nodrošina, ka tās iepērk 
tādus produktus, sistēmas, pakalpojumus 
un ēkas, kā arī iekārtas, jo īpaši IT jomā, 
kuriem ir augsts energoefektivitātes 
līmenis, kā minēts Energoefektivitātes 
direktīvas III pielikumā, un ņemot vērā 
rentabilitāti, pamatojoties uz visa 
ekspluatācijas cikla analīzi, kā minēts 
67. pantā. Ja uz produktiem neattiecas 
Energoefektivitātes direktīvas 
III pielikums, publiskā sektora iestādēm 
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attiecīgais pirkums jāapsver no 
energoefektivitātes viedokļa.
Dalībvalstis pieņem noteikumus, lai 
piemērotu Energoefektivitātes direktīvas 
1. punkta un III pielikuma noteikumus 
attiecībā uz publiskā sektora iestādēm, 
kuras nomā vai īrē produktus, sistēmas un 
pakalpojumus, izņemot īstemiņa 
neatjaunojamos līgumus.
Rīkojot konkursu par pakalpojumu 
līgumiem, dalībvalstis nodrošina, ka 
publiskā sektora iestādes izvērtē iespēju 
slēgt ilgtermiņa energoefektivitātes 
līgumus, kā norādīts Energoefektivitātes 
direktīvas 14. panta b) apakšpunktā.
Neskarot Energoefektivitātes direktīvas 
5. pantu, ja tiek pirkts vai īrēts produktu, 
sistēmu, pakalpojumu vai ēku kopums vai 
grupa, noteicošā ir kopējā 
energoefektivitāte, nevis katra atsevišķā 
pirkuma energoefektivitāte, ņemot vērā 
tehnisko piemērotību un plānoto 
izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz ITRE pieņemto Energoefektivitātes direktīvas versiju (ITRE/7/06352).

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums III sadaļa – Ia nodaļa (jauna) – 76.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

76.b pants
Līgumslēdzējai iestādei ir jābūt atbilstīgi 
kompetentai, lai veiktu visu zaļā publiskā 
iepirkuma procedūru. Dalībvalstis 
savlaicīgi nodrošina apmācības iespējas, 
lai būtu iespējams apgūt nepieciešamās 
zināšanas un prasmes zaļā iepirkuma 
procedūras pabeigšanai.
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Or. en

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
84. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis norīko vienotu neatkarīgu 
struktūru, kas ir atbildīga par īstenošanas 
darbību pārraudzību un koordināciju 
(turpmāk — pārraudzības struktūra).
Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
norīkotajām struktūrām. Visām 
līgumslēdzējām iestādēm piemēro šo 
pārraudzību.

Dalībvalstis nodrošina  īstenošanas 
darbību pārraudzību un koordināciju. 
Visām līgumslēdzējām iestādēm piemēro 
šo pārraudzību.

Or. en

Pamatojums

Tā kā dalībvalstīs publiskais iepirkums jau tiek uzraudzīts un regulēts, iestādēm, kuras jau ir 
atbildīgas par šo darbību, ir pienākums sniegt informāciju, sagatavot gada pārskatu un ziņot 
Komisijai. Ekonomiskās krīzes apstākļos ir svarīgi racionalizēt administratīvos uzdevumus un 
efektīvi izmantot esošo kārtību un publisko finansējumu.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
84. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārraudzības struktūra ir atbildīga par 
šādiem uzdevumiem:

Kompetentās iestādes ir atbildīgas par 
šādiem uzdevumiem:

(a) publiskā iepirkuma noteikumu un 
saistītās prakses piemērošanas, ko īsteno 
līgumslēdzējas iestādes un it sevišķi 
centralizēto iepirkumu struktūras, 
uzraudzība;

(a) publiskā iepirkuma noteikumu un 
saistītās prakses piemērošanas, ko īsteno 
līgumslēdzējas iestādes un it sevišķi 
centralizēto iepirkumu struktūras, 
uzraudzība;

(b) juridiskas konsultācijas līgumslēdzējām 
iestādēm par publiskā iepirkuma 
noteikumu un principu interpretāciju un par 

(b) juridiskas konsultācijas līgumslēdzējām 
iestādēm par publiskā iepirkuma 
noteikumu un principu interpretāciju un par 
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publiskā iepirkuma noteikumu 
piemērošanu īpašos gadījumos;

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;

(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;

(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;

(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;

(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 
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.

(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 Savienība.

Šā punkta e) apakšpunktā minētie Šā punkta e) apakšpunktā minētie 
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uzdevumi neskar tādu apelācijas tiesību 
izmantošanu, kas paredzētas valsts tiesību 
aktos vai sistēmā, kas izveidota, 
pamatojoties uz Direktīvu 89/665/EEK.

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.

Gadījumos, kad kompetentās iestādes, 
veicot uzraudzību un sniedzot juridiskās 
konsultācijas, ir konstatējušas pārkāpumu, 
dalībvalstis pilnvaro kompetentās iestādes
pārņemt jurisdikciju, kas saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem tai noteikta attiecībā uz 
līgumslēdzēju iestāžu lēmumu pārbaudi.

Or. en

Pamatojums

Tā kā dalībvalstīs publiskais iepirkums jau tiek uzraudzīts un regulēts, iestādēm, kuras jau ir 
atbildīgas par šo darbību, ir pienākums sniegt informāciju, sagatavot gada pārskatu un ziņot 
Komisijai. Ekonomiskās krīzes apstākļos ir svarīgi racionalizēt administratīvos uzdevumus un 
efektīvi izmantot esošo kārtību un publisko finansējumu.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
84. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Neskarot vispārējās procedūras un darba 
metodes, ko Komisija ir noteikusi attiecībā 
uz saziņu un kontaktiem ar dalībvalstīm, 
kompetentās iestādes darbojas kā īpašs 
Komisijas kontaktpunkts, kad tās 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 
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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 
projektus.

Or. en

Pamatojums

Tā kā dalībvalstīs publiskais iepirkums jau tiek uzraudzīts un regulēts, iestādēm, kuras jau ir 
atbildīgas par šo darbību, ir pienākums sniegt informāciju, sagatavot gada pārskatu un ziņot 
Komisijai. Ekonomiskās krīzes apstākļos ir svarīgi racionalizēt administratīvos uzdevumus un 
efektīvi izmantot esošo kārtību un publisko finansējumu.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
84. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 

Kompetento iestāžu 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 
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saskaņā ar pilnvarām, kuras tai piešķirtas ar 
Līgumu.

saskaņā ar pilnvarām, kuras tai piešķirtas ar 
Līgumu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā dalībvalstīs publiskais iepirkums jau tiek uzraudzīts un regulēts, iestādēm, kuras jau ir 
atbildīgas par šo darbību, ir pienākums sniegt informāciju, sagatavot gada pārskatu un ziņot 
Komisijai. Ekonomiskās krīzes apstākļos ir svarīgi racionalizēt administratīvos uzdevumus un 
efektīvi izmantot esošo kārtību un publisko finansējumu.

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
84. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes valsts 
pārraudzības iestādei nosūta visu tādu 
noslēgto līgumu pilnu tekstu, kuru vērtība 
ir vienāda ar vai lielāka par

Līgumslēdzējas iestādes kompetentajām 
ietādēm 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;

(a) EUR 1 000 000 publisku piegādes 
līgumu vai publisku pakalpojumu līgumu 
gadījumā;

(b) EUR 10 000 000 publisku būvdarbu 
līgumu gadījumā.

(b) EUR 10 000 000 publisku būvdarbu 
līgumu gadījumā.

Or. en

Pamatojums

Tā kā dalībvalstīs publiskais iepirkums jau tiek uzraudzīts un regulēts, iestādēm, kuras jau ir 
atbildīgas par šo darbību, ir pienākums sniegt informāciju, sagatavot gada pārskatu un ziņot 
Komisijai. Ekonomiskās krīzes apstākļos ir svarīgi racionalizēt administratīvos uzdevumus un 
efektīvi izmantot esošo kārtību un publisko finansējumu.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
84. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot valsts tiesību aktus par piekļuvi Neskarot valsts tiesību aktus par piekļuvi 
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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.

informācijai un saskaņā ar valsts un ES 
tiesību aktiem par datu aizsardzību, 
kompetentās iestādes 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.

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.

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.

Or. en

Pamatojums

Tā kā dalībvalstīs publiskais iepirkums jau tiek uzraudzīts un regulēts, iestādēm, kuras jau ir 
atbildīgas par šo darbību, ir pienākums sniegt informāciju, sagatavot gada pārskatu un ziņot 
Komisijai. Ekonomiskās krīzes apstākļos ir svarīgi racionalizēt administratīvos uzdevumus un 
efektīvi izmantot esošo kārtību un publisko finansējumu.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
84. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopsavilkumu par visām pārraudzības 
struktūras darbībām, kas īstenotas saskaņā 
ar 1.–7. punktu, iekļauj 2. punktā minētajā 
gada ziņojumā.

Kopsavilkumu par visām kompetento 
iestāžu darbībām, kas īstenotas saskaņā ar 
1.–7. punktu, iekļauj 2. punktā minētajā 
gada ziņojumā.
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Or. en

Pamatojums

Tā kā dalībvalstīs publiskais iepirkums jau tiek uzraudzīts un regulēts, iestādēm, kuras jau ir 
atbildīgas par šo darbību, ir pienākums sniegt informāciju, sagatavot gada pārskatu un ziņot 
Komisijai. Ekonomiskās krīzes apstākļos ir svarīgi racionalizēt administratīvos uzdevumus un 
efektīvi izmantot esošo kārtību un publisko finansējumu.


