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ĪSS PAMATOJUMS

Stratēģijas „Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei [COM(2010) 2020] 
pamatā ir trīs cieši saistītas un savstarpēji papildinošas prioritātes: uz zināšanām un inovāciju 
balstītas ekonomikas attīstība; tādas ekonomikas veicināšana, kas rada zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni, taupīgi izmanto resursus un ir konkurētspējīga; tādas ekonomikas sekmēšana, 
kurā ir augsts nodarbinātības līmenis un kura nodrošina sociālo un teritoriālo kohēziju.

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

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

Kopā ar ierosināto jauno direktīvu par publiskā sektora iestāžu iepirkumu priekšlikums aizstās 
Direktīvu 2004/17/EK un Direktīvu 2004/18/EK, kas veido Eiropas Savienības publiskā 
iepirkuma tiesiskā regulējuma svarīgākos elementus. Direktīvu papildinās šādi minētā tiesiskā 
regulējuma elementi: Direktīva 2009/81/EK, kurā paredzēti konkrēti noteikumi sensitīvam 
iepirkumam, Direktīva 92/13/EEK4, kurā paredzēti kopēji standarti valstu pārskatīšanas 
procedūrām, lai nodrošinātu ātru un efektīvu tiesiskās aizsardzības līdzekļu pieejamību visās 
ES valstīs gadījumos, kad pretendenti uzskata, ka līgumu slēgšanas tiesības ir piešķirtas 
negodīgi.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Elektroniskie informācijas un saziņas 
līdzekļi var būtiski atvieglot līgumu 
izsludināšanu un palielināt iepirkuma 
procesu efektivitāti un pārredzamību. 

(27) Elektroniskie informācijas un saziņas 
līdzekļi var būtiski atvieglot līgumu 
izsludināšanu un palielināt iepirkuma 
procesu efektivitāti un pārredzamību. 
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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.

Iepirkuma procedūrās tiem būtu jākļūst par 
saziņas un informācijas apmaiņas standarta 
līdzekļiem. Elektronisko saziņas līdzekļu 
izmantošana arī palīdz ietaupīt laiku un 
izmaksas. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) E-iepirkuma izmantošana ir 
jāveicina, lai vismaz 50 % publiskā 
iepirkuma darbību gan no ES iestādēm, 
gan no dalībvalstu puses tiktu veiktas 
elektroniski saskaņā ar dalībvalstu 
valdību pausto apņemšanos Mančestrā 
2005. gadā notikušajā ministru 
konferencē par e-pārvaldi. Turpmāk e-
iepirkumam, kam ir pozitīva ietekme, 
samazinot iepirkuma procedūru izmaksas 
un palielinot to pieejamību, jākļūst par 
galveno procedūru. Lai nodrošinātu 
dažādu sistēmu savietojamību un lai 
izvairītos no atkarības no viena 
pakalpojuma sniedzēja, kā arī lai 
nodrošinātu reālu savietojamību starp 
dažādām e-iepirkuma platformām, kas jau 
tiek izmantotas dalībvalstīs, ir jāsaglabā 
atklātie standarti un tehnoloģiju 
neitralitāte.
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Or. en

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Elektroniskie saziņas līdzekļi ir īpaši 
labi piemēroti, lai atbalstītu centralizētās 
iegādes prakses un instrumentus, jo 
piedāvā iespēju atkārtoti izmantot un 
automātiski apstrādāt datus un pēc iespējas 
samazināt informācijas un darījuma 
izmaksas. Tāpēc pirmām kārtām būtu 
jānosaka, ka centralizēto iepirkumu 
struktūrām ir obligāti jāizmanto šādi 
elektroniskie saziņas līdzekļi, vienlaikus 
veicinot prakšu konverģenci Savienībā. 
Papildus tam būtu jāparedz vispārēja 
prasība izmantot elektroniskos saziņas 
līdzekļus visās iepirkuma procedūrās pēc 
divu gadu pārejas perioda.

(33) Elektroniskie saziņas līdzekļi ir īpaši 
labi piemēroti, lai atbalstītu centralizētās 
iegādes prakses un instrumentus, jo 
piedāvā iespēju atkārtoti izmantot un 
automātiski apstrādāt datus un pēc iespējas 
samazināt informācijas un darījuma 
izmaksas un nodrošināt pārredzamību. 
Tāpēc pirmām kārtām būtu jānosaka, ka 
centralizēto iepirkumu struktūrām ir 
obligāti jāizmanto šādi elektroniskie 
saziņas līdzekļi, vienlaikus veicinot prakšu 
konverģenci Savienībā. Papildus tam būtu 
jāparedz vispārēja prasība izmantot 
elektroniskos saziņas līdzekļus visās 
iepirkuma procedūrās pēc divu gadu 
pārejas perioda.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
38.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38a) Publiskajos iepirkumos jāievēro 
princips „vispirms domāt par mazajiem 
uzņēmumiem” un dalībvalstīm pilnībā 
jāīsteno Eiropas paraugprakses kodekss 
publiskā iepirkuma līgumu pieejamības 
veicināšanai MVU.

Or. en
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Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
40. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atklātās procedūrās visi ieinteresētie 
ekonomikas dalībnieki var iesniegt 
piedāvājumu, atsaucoties uz uzaicinājumu 
piedalīties iepirkuma procedūrā. 
Piedāvājumu saņemšanas minimālais 
termiņš ir 40 dienas no dienas, kad ir 
nosūtīts paziņojums par līgumu. 
Piedāvājumam pievieno pieprasīto 
informāciju, kas nepieciešama 
kvalifikācijas atlasei.

1. Atklātās procedūrās visi ieinteresētie 
ekonomikas dalībnieki var iesniegt 
piedāvājumu, atsaucoties uz uzaicinājumu 
piedalīties iepirkuma procedūrā. 
Piedāvājumu saņemšanas minimālais 
termiņš ir 52 dienas no dienas, kad ir 
nosūtīts paziņojums par līgumu. 
Piedāvājumam pievieno pieprasīto 
informāciju, kas nepieciešama 
kvalifikācijas atlasei.

2. Ja līgumslēdzēji ir publicējuši periodisku 
informatīvu paziņojumu, ko neizmanto 
iepirkuma izsludināšanai, piedāvājumu 
saņemšanas minimālo termiņu, kā noteikts 
šā panta 1. punkta otrajā daļā, var saīsināt 
līdz 20 dienām, ja ir izpildīti abi šie 
nosacījumi:

2. Ja līgumslēdzēji ir publicējuši periodisku 
informatīvu paziņojumu, ko neizmanto 
iepirkuma izsludināšanai, piedāvājumu 
saņemšanas minimālo termiņu, kā noteikts 
šā panta 1. punkta otrajā daļā, var saīsināt 
līdz 36 dienām, ja ir izpildīti abi šie 
nosacījumi:

a) periodiskajā informatīvajā 
paziņojumā — papildus VI pielikuma 
A daļas I iedaļā paredzētajai 
informācijai — ir iekļauta visa informācija, 
kas noteikta VI pielikuma A daļas II iedaļā, 
ciktāl periodiska informatīva paziņojuma 
publicēšanas brīdī šī informācija ir 
pieejama; 
b) to publicēšanai nosūta laikposmā no 
45 dienām līdz 12 mēnešiem pirms dienas, 
kad nosūtīts paziņojums par līgumu.

a) periodiskajā informatīvajā 
paziņojumā — papildus VI pielikuma 
A daļas I iedaļā paredzētajai 
informācijai — ir iekļauta visa informācija, 
kas noteikta VI pielikuma A daļas II iedaļā, 
ciktāl periodiska informatīva paziņojuma 
publicēšanas brīdī šī informācija ir 
pieejama; b) to publicēšanai nosūta 
laikposmā no 52 dienām līdz 12 mēnešiem 
pirms dienas, kad nosūtīts paziņojums par 
līgumu.

3. Ja ārkārtas steidzamības dēļ, ko 
līgumslēdzēji atbilstīgi pamato, 1. punkta 
2. apakšpunktā noteiktie termiņi nav 
praktiski piemērojami, tie var noteikt 
termiņu, kurš nav mazāks par 20 dienām
no dienas, kad ir nosūtīts paziņojums par 
līgumu.

3. Ja ārkārtas steidzamības dēļ, ko 
līgumslēdzēji atbilstīgi pamato, 1. punkta 
2. apakšpunktā noteiktie termiņi nav 
praktiski piemērojami, tie var noteikt 
termiņu, kurš ir vismaz 22 dienas no 
dienas, kad ir nosūtīts paziņojums par 
līgumu.

4. Šā panta 1. punkta otrajā daļā noteikto 
piedāvājumu saņemšanas termiņu 

4. Šā panta 1. punkta 2. otrajā daļā noteikto 
piedāvājumu saņemšanas termiņu 
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līgumslēdzējs var samazināt par 5 dienām, 
ja tas pieņem piedāvājumus, kas iesniegti 
elektroniski saskaņā ar 33. panta 3., 4. un 
5. punktu.

līgumslēdzējs var samazināt par 7 dienām, 
ja tas pieņem piedāvājumus, kas iesniegti 
elektroniski saskaņā ar 33. panta 3., 4. un 
5. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
41. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Slēgtās procedūrās ekonomikas 
dalībnieki var iesniegt dalības pieteikumus, 
atsaucoties uz paziņojumu par iepirkuma 
izsludināšanu un sniedzot pieprasīto 
informāciju, kas nepieciešama 
kvalifikācijas atlasei. Dalības pieteikuma 
saņemšanas minimālais termiņš parasti ir 
30 dienas no dienas, kad ir nosūtīts 
paziņojums par līgumu vai uzaicinājums 
apstiprināt ieinteresētību, un šis termiņš 
nekādā gadījumā nedrīkst būt mazāks par
15 dienām.

1. Slēgtās procedūrās ekonomikas 
dalībnieki var iesniegt dalības pieteikumus, 
atsaucoties uz paziņojumu par iepirkuma 
izsludināšanu un sniedzot pieprasīto 
informāciju, kas nepieciešama 
kvalifikācijas atlasei. Dalības pieteikuma 
saņemšanas minimālais termiņš parasti ir 
37 dienas no dienas, kad ir nosūtīts 
paziņojums par līgumu vai uzaicinājums 
apstiprināt ieinteresētību, un šis termiņš 
nekādā gadījumā nedrīkst būt mazāks kā
22 dienas.

2. Piedāvājumu var iesniegt tikai tie 
ekonomikas dalībnieki, kurus 
līgumslēdzējs ir uzaicinājis pēc pieprasītās 
informācijas novērtēšanas. Saskaņā ar 
72. panta 2. punktu līgumslēdzēji var 
ierobežot atbilstīgo kandidātu skaitu, ko 
uzaicinās piedalīties procedūrā.

2. Piedāvājumu var iesniegt tikai tie 
ekonomikas dalībnieki, kurus 
līgumslēdzējs ir uzaicinājis pēc pieprasītās 
informācijas novērtēšanas. Saskaņā ar 
72. panta 2. punktu līgumslēdzēji var 
ierobežot atbilstīgo kandidātu skaitu, ko 
uzaicinās piedalīties procedūrā.

Piedāvājumu saņemšanas termiņu var 
noteikt, līgumslēdzējam un atlasītajiem 
kandidātiem savstarpēji vienojoties, ja 
visiem kandidātiem piedāvājumu 
sagatavošanai un iesniegšanai ir atvēlēts 
vienāds laiks.

Piedāvājumu saņemšanas termiņu var 
noteikt, līgumslēdzējam un atlasītajiem 
kandidātiem savstarpēji vienojoties, ja 
visiem kandidātiem piedāvājumu 
sagatavošanai un iesniegšanai ir atvēlēts 
vienāds laiks.

Ja nav iespējams vienoties par 
piedāvājumu saņemšanas termiņu, 
līgumslēdzējs nosaka termiņu, kas vienmēr
ir vismaz 10 dienas no dienas, kurā nosūtīts 
uzaicinājums iesniegt piedāvājumu.

Ja nav iespējams vienoties par 
piedāvājumu saņemšanas termiņu, 
līgumslēdzējs nosaka termiņu, kas nav 
mazāks kā 24 dienas un nekādā gadījumā
nedrīkst būt mazāks kā 10 dienas no 
dienas, kurā nosūtīts uzaicinājums iesniegt 
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piedāvājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
42. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sarunu procedūrā ar iepirkuma 
iepriekšēju izsludināšanu ekonomikas 
dalībnieki var iesniegt dalības pieteikumus, 
atsaucoties uz iepirkuma izsludināšanas 
paziņojumu un sniedzot pieprasīto 
informāciju, kas nepieciešama 
kvalifikācijas atlasei. Dalības pieteikuma 
saņemšanas minimālais termiņš parasti ir 
30 dienas no dienas, kad ir nosūtīts 
paziņojums par līgumu vai — ja periodisku 
informatīvu paziņojumu izmanto kā 
uzaicinājumu piedalīties iepirkuma 
procedūrā — uzaicinājums apstiprināt 
ieinteresētību, un šis termiņš nekādā 
gadījumā nedrīkst būt mazāks par 
15 dienām.

1. Sarunu procedūrā ar iepirkuma 
iepriekšēju izsludināšanu ekonomikas 
dalībnieki var iesniegt dalības pieteikumus, 
atsaucoties uz iepirkuma izsludināšanas 
paziņojumu un sniedzot pieprasīto 
informāciju, kas nepieciešama 
kvalifikācijas atlasei. Dalības pieteikuma 
saņemšanas minimālais termiņš parasti ir 
37 dienas no dienas, kad ir nosūtīts 
paziņojums par līgumu vai — ja periodisku 
informatīvu paziņojumu izmanto kā 
uzaicinājumu piedalīties iepirkuma 
procedūrā — uzaicinājums apstiprināt 
ieinteresētību, un šis termiņš nekādā 
gadījumā nedrīkst būt mazāks kā
22 dienas.

2. Sarunās var piedalīties tikai tie 
ekonomikas dalībnieki, kurus 
līgumslēdzējs ir uzaicinājis pēc pieprasītās 
informācijas novērtēšanas. Saskaņā ar 
72. panta 2. punktu līgumslēdzēji var 
ierobežot atbilstīgo kandidātu skaitu, ko 
uzaicinās piedalīties procedūrā. 
Piedāvājumu saņemšanas termiņu var 
noteikt, līgumslēdzējam un atlasītajiem 
kandidātiem savstarpēji vienojoties, ja 
visiem kandidātiem piedāvājumu 
sagatavošanai un iesniegšanai ir atvēlēts 
vienāds laiks. Ja nav iespējams vienoties 
par piedāvājumu saņemšanas termiņu, 
līgumslēdzējs nosaka termiņu, kas vienmēr
ir vismaz 10 dienas no dienas, kurā nosūtīts 
uzaicinājums iesniegt piedāvājumu.

2. Sarunās var piedalīties tikai tie 
ekonomikas dalībnieki, kurus 
līgumslēdzējs ir uzaicinājis pēc pieprasītās 
informācijas novērtēšanas. Saskaņā ar 
72. panta 2. punktu līgumslēdzēji var 
ierobežot atbilstīgo kandidātu skaitu, ko 
uzaicinās piedalīties procedūrā. 
Piedāvājumu saņemšanas termiņu var 
noteikt, līgumslēdzējam un atlasītajiem 
kandidātiem savstarpēji vienojoties, ja 
visiem kandidātiem piedāvājumu 
sagatavošanai un iesniegšanai ir atvēlēts 
vienāds laiks. Ja nav iespējams vienoties 
par piedāvājumu saņemšanas termiņu, 
līgumslēdzējs nosaka termiņu, kas nav 
mazāks kā 24 dienas un nekādā gadījumā
nedrīkst būt mazāks kā 10 dienas no 
dienas, kurā nosūtīts uzaicinājums iesniegt 
piedāvājumu.
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Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
70. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Līgumslēdzēji var izlemt nepiešķirt 
tiesības slēgt līgumu pretendentam, kas 
iesniedzis vislabāko piedāvājumu, ja tie ir 
konstatējuši, ka piedāvājums vismaz 
līdzvērtīgā veidā neatbilst Savienības 
tiesību aktos noteiktajām saistībām sociālo 
un darba tiesību jomā vai vides jomā, vai 
XIV pielikumā uzskaitīto starptautisko 
sociālo un vides tiesību noteikumiem.

5. Līgumslēdzējiem ir jāpieņem lēmums
nepiešķirt tiesības slēgt līgumu 
pretendentam, kas iesniedzis vislabāko 
piedāvājumu, ja tie ir konstatējuši, ka 
piedāvājums vismaz līdzvērtīgā veidā 
neatbilst Savienības tiesību aktos 
noteiktajām saistībām sociālo un darba 
tiesību jomā vai vides jomā, vai 
intelektuālā īpašuma tiesību jomā, vai
XIV pielikumā uzskaitīto starptautisko 
sociālo un vides tiesību noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
82. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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