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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Parlaments 2011. gadā savā Heide Rühle sagatavotajā ziņojumā pauda kritiku par 
prasībām attiecībā uz iespējamu tiesību aktu par koncesijām.
Gluži otrādi, Komisijas priekšlikums izraisītu daudz jaunu problēmu.

Valsts uzdevumi

Valsts ar savām struktūrām nodrošina cilvēkiem pakalpojumus un preces.
Pakalpojumu veidus cita starpā iedala universālā pakalpojuma saistībās, vispārējas nozīmes 
sociālajos pakalpojumos, vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumos un vispārējas 
nozīmes pakalpojumos1.
Tos nav viegli atšķirt, un bieži to vēlāk paveic tiesas. Priekšlikumā tie netiek šķirti.

Valsts savu uzdevumu izpildei piešķir pasūtījumus publiskā pasūtījuma ietvaros, daļēji —
koncesiju veidā. Priekšlikumā nav veikta nodalīšana, kā arī nav nosaukti savstarpējas 
izslēgšanas kritēriji.

Saskaņā ar LESD 14. pantu un LESD 26. protokolu vietējais, reģionālais un valsts līmenis 
pats izlemj, vai tas pats nodrošina vispārējas nozīmes preces un pakalpojumus, vai tos pasūta.
Turklāt uzmanības centrā ir cilvēku apgāde, nevis iekšējā tirgus kritēriji. Tādēļ ir specifiski 
jādefinē darbības joma.

Valsts līmeņi uzņemas uzdevumus un seko mērķim, kas nodrošina sabiedrības labklājību, 
kopības sajūtu un sociālo vienotību.
Lēmumu pieņēmēji sakarā ar piešķiršanas kritēriju izvēli atrodas sava veida "ietvarā", kas 
ierobežo viņu lēmumu:
priekšlikumā ir minēts saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritērijs.
Pēc tam līdzās cenai un izmaksām varētu izmantot atsevišķus noteiktus „tehniskus” kritērijus.
Lēmumu, „vai” tiek piešķirts pasūtījums, ierobežo šāds faktors: publiskie budžeti, kam ir 
finansiālas problēmas, varētu izrādīties spiesti piešķirt pasūtījumu privātajam sektoram, jo 
publiskā sektora darbinieki bieži vien pelna vairāk nekā privāto uzņēmumu darbinieki.
Tas nav koncesiju direktīvas uzdevums — faktiski izdarīt spiedienu par labu valsts uzdevumu 
privatizēšanai.

Arī jautājumu par to, „kā” notiek piešķiršana, limitē ierobežotie piešķiršanas kritēriji.

Tā kā priekšlikumā netiek nodalīti pakalpojumu veidi, varētu nonākt pretrunā pašnoteikšanās 
tiesības un pakalpojumu brīvība. To varētu novērst, tikai izslēdzot noteiktus pakalpojumus.

Tas nav noteikumu par koncesijām uzdevums — veikt publiskā budžeta sanāciju. Tas būtu 
jāpanāk, nevis izdarot spiedienu uz izdevumu sadaļu, izmantojot zemas cenas un izdevumus, 
bet gan uzlabojot ieņēmumu sadaļu.

Vispārīgie kritēriji

                                               
1 Komisijas paziņojums COM(2011)0900 galīgā redakcija.
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Direktīvas priekšlikums nerada juridisko noteiktību. Koncesiju definīcija atšķiras no Tiesas 
izmantotās definīcijas. Tas varētu izraisīt jaunus lēmumus. Trūkst norobežojuma no citām 
līgumattiecībām kā licencēm, atļaujām utt.

Riska pārejas kritērijs nav pietiekams. Ja koncesijas īpašnieks ūdensapgādē kļūtu 
maksātnespējīgs, valstij arī turpmāk būtu jānodrošina ūdensapgāde. Risks nekad pilnībā 
nepārietu pie koncesijas īpašnieka.

Nav nodrošināta procesa pārredzamība un vienkāršība.

Nav skaidrs, cik ilgi pastāv šādi regulējumi. Nav iespējams paredzēt turpmākās prasības un 
nepieciešamību pēc vēlākas apspriešanas.

Savstarpējā pretrunā ir kvalitātes nodrošinājums un zemas cenas kritērijs.

Nodarbinātība un sociālās lietas

Pieredze rāda, ka zemas cenas kritērijs izraisa spiedienu attiecībā uz darbinieku skaitu, kas 
strādā uzņēmumā un pie apakšuzņēmēja, un uz viņu darba apstākļiem. Tas nav savienojams ar 
horizontālo sociālo klauzulu saskaņā ar LESD 9. pantu.
Labākā saimnieciskā piedāvājuma kritērijs satur prasības attiecībā uz sociālajiem kritērijiem.
Tos neaptver klauzulas par „uzticību tarifiem” un vēl citu kritēriju iekļaušana. Līdz ar to 
sacensības par to, kurš piedāvās zemāko cenu, notiek uz darbinieku „rēķina”.

Ievērojot kritērijus, tiek norādīts uz valsts un Eiropas darba likumu standartu ievērošanu.
Tomēr valsts standartiem ir jāsaskan ar Eiropas tiesību normām. Līdz ar to pamatprincipa 
„vienāda alga par vienādu darbu salīdzināmā darbavietā” ievērošana ir faktiski izslēgta.

Trūkst izteiktas norādes uz to, ka nevienai valstij nav liegts ievērot SDO nolīgumu C 94 un 
visām dalībvalstīm būtu jāratificē un jāievēro šis nolīgums.

Sociālie pakalpojumi ir cieši saistīti ar cilvēku sadzīvi un veselību galvenokārt vietējā līmenī.
Tie būtu pilnībā jāizņem no dokumenta, tāpat kā pakalpojumi, ko nodrošina darba ņēmēju 
apvienības.

Bieži rodas grūtības panākt, lai apakšuzņēmēji ievērotu obligātus darba nosacījumus. Trūkst 
solidārās atbildības ar galveno uzņēmēju.

******

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komiteju ierosināt Komisijas priekšlikuma noraidīšanu.

GROZĪJUMI
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Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 9. pantu Savienībai, 
nosakot un īstenojot savu politiku un 
pasākumus, ir jāņem vērā prasības, kas 
saistītas ar augsta nodarbinātības līmeņa 
veicināšanu, atbilstīga sociālās 
aizsardzības līmeņa nodrošināšanu, 
sociālās atstumtības apkarošanu, kā arī ar 
izglītības, mācību un cilvēku veselības 
aizsardzības līmeņa paaugstināšanu. 
Šī direktīva veicina minēto mērķu 
sasniegšanu, sekmējot ilgtspējīgu 
koncesiju līgumu, sociālo kritēriju 
integrēšanu visos iepirkuma procedūras 
posmos un tādu pienākumu ievērošanu, 
kas saistīti ar sociālajiem un 
nodarbinātības nosacījumiem, veselības 
aizsardzību un drošību darbā, sociālo 
nodrošinājumu un darba apstākļiem, kā 
noteikts ES un valstu normatīvajos un 
administratīvajos aktos un starptautisko 
darba tiesību noteikumos, šķīrējtiesas 
nolēmumos, koplīgumos un līgumos.
Šī direktīva nedrīkst traucēt dalībvalstīm 
pievienoties Starptautiskās Darba 
organizācijas (SDO) konvencijai Nr. 94 
par darba tiesību klauzulām publiskā 
iepirkuma līgumos un pieprasīt darba 
tiesību klauzulu iekļaušanu pakalpojumu 
koncesijās.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Saskaņā ar LESD 14. pantu saistībā 
ar tā 26. protokolu valsts, reģionālajām 
un vietējām iestādēm ir plaša rīcības 
brīvība lemt par to, kādā veidā un cik lielā 
mērā tās vēlas pašas pildīt sabiedriskās 
funkcijas.
Valsts iestādes drīkst pildīt vispārējas 
nozīmes uzdevumus, izmantojot pašu 
resursus, un tām nav obligāti jāpiesaista 
ārēji ekonomikas dalībnieki. Tās drīkst to 
darīt arī sadarbībā ar citām valsts 
iestādēm.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Valsts, reģionālo un vietējo iestāžu 
būtiskā nozīme un plašā rīcības brīvība 
vispārējas nozīmes pakalpojumu 
sniegšanā, pasūtīšanā un rīkošanā atbilst 
arī Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 2., 3., 4. un 14. pantam, 
26. protokolam par vispārējas nozīmes 
pakalpojumiem un Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 36. pantam.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Komisijas veiktās tā saucamo 
prioritāro un neprioritāro pakalpojumu 
(„A” un „B” pakalpojumu) pārskatīšanas 
rezultāti liecina, ka vairs nav pamatoti 
iepirkuma tiesību aktus pilnībā piemērot 

svītrots
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tikai ierobežotai pakalpojumu grupai.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Ņemot vērā rezultātus, kas gūti 
Komisijas veiktā novērtējumā par publiskā 
iepirkuma noteikumu reformu, būtu 
atbilstīgi no šīs direktīvas pilnīgas 
piemērošanas izslēgt tikai tos 
pakalpojumus, kam ir ierobežota pārrobežu 
dimensija, proti, tā sauktos pakalpojumus 
cilvēkam, piemēram, konkrētus sociālos, 
veselības aprūpes un izglītības 
pakalpojumus. Šos pakalpojumus sniedz 
konkrētā kontekstā, kas būtiski atšķiras 
dažādās dalībvalstīs atšķirīgu kultūras 
tradīciju dēļ. Tāpēc būtu jāizstrādā īpašs 
režīms šādu pakalpojumu koncesijām, kurā 
ņem vērā to, ka šo pakalpojumu regulējums 
ir jauns. Pienākums publicēt iepriekšēju 
informatīvu paziņojumu un koncesijas 
piešķiršanas paziņojumu par visām 
koncesijām, kuru vērtība ir vienāda ar šajā 
direktīvā noteiktajām robežvērtībām vai 
lielāka par to, ir pietiekams, lai 
potenciālajiem pretendentiem nodrošinātu 
informāciju par uzņēmējdarbības iespējām, 
kā arī visām ieinteresētajām personām —
par piešķirto līgumu skaitu un veidu. 
Turklāt dalībvalstīm būtu jāievieš 
atbilstīgas procedūras šādu pakalpojumu 
koncesijas līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanai, nodrošinot pilnīgu atbilstību 
pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes 
principiem attiecībā pret ekonomikas 
dalībniekiem un ļaujot līgumslēdzējām 
iestādēm un līgumslēdzējiem ņemt vērā 
attiecīgo pakalpojumu specifiku. 
Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji 
var ņemt vērā nepieciešamību nodrošināt 
pakalpojumu kvalitāti, nepārtrauktību, 

(21) Ņemot vērā rezultātus, kas gūti 
Komisijas veiktā novērtējumā par publiskā 
iepirkuma noteikumu reformu, būtu 
atbilstīgi no šīs direktīvas pilnīgas 
piemērošanas izslēgt tikai tos 
pakalpojumus, kam ir ierobežota pārrobežu 
dimensija, proti, tā sauktos pakalpojumus 
cilvēkam, piemēram, konkrētus izglītības 
pakalpojumus. Šos pakalpojumus sniedz 
konkrētā kontekstā, kas būtiski atšķiras 
dažādās dalībvalstīs atšķirīgu kultūras 
tradīciju dēļ. Tāpēc būtu jāizstrādā īpašs 
režīms šādu pakalpojumu koncesijām, kurā 
ņem vērā to, ka šo pakalpojumu regulējums 
ir jauns. Pienākums publicēt iepriekšēju 
informatīvu paziņojumu un koncesijas 
piešķiršanas paziņojumu par visām 
koncesijām, kuru vērtība ir vienāda ar šajā 
direktīvā noteiktajām robežvērtībām vai 
lielāka par to, ir pietiekams, lai 
potenciālajiem pretendentiem nodrošinātu 
informāciju par uzņēmējdarbības iespējām, 
kā arī visām ieinteresētajām personām —
par piešķirto līgumu skaitu un veidu. 
Turklāt dalībvalstīm būtu jāievieš 
atbilstīgas procedūras šādu pakalpojumu 
koncesijas līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanai, nodrošinot pilnīgu atbilstību 
pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes 
principiem attiecībā pret ekonomikas 
dalībniekiem un ļaujot līgumslēdzējām 
iestādēm un līgumslēdzējiem ņemt vērā 
attiecīgo pakalpojumu specifiku. 
Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji 
var ņemt vērā nepieciešamību nodrošināt 
pakalpojumu kvalitāti, nepārtrauktību, 
pieejamību un vispusību, dažādu kategoriju 
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pieejamību un vispusību, dažādu kategoriju 
lietotāju īpašās vajadzības, lietotāju 
iesaistīšanos un iespējas, ka arī inovācijas.

lietotāju īpašās vajadzības, lietotāju 
iesaistīšanos un iespējas, ka arī inovācijas.

Pamatojums

Nevajadzētu atstāt bez regulējuma sociālos un veselības aprūpes pakalpojumus.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lai nodrošinātu pārredzamību un 
vienlīdzīgu attieksmi, koncesiju 
piešķiršanas kritērijiem būtu vienmēr 
jāatbilst dažiem vispārējiem standartiem. 
Šie standarti būtu iepriekš jāatklāj visiem 
potenciālajiem pretendentiem, tiem būtu 
jābūt saistītiem ar līguma priekšmetu, un 
tiem nebūtu jānodrošina līgumslēdzējai 
iestādei vai līgumslēdzējam neierobežota 
izvēles brīvība. Šiem kritērijiem būtu 
jānodrošina efektīvas konkurences iespēja, 
un tie būtu jāpapildina ar prasībām, kas 
ļauj efektīvi pārbaudīt pretendentu sniegto 
informāciju. Lai nodrošinātu atbilstību 
šiem standartiem, vienlaikus uzlabojot 
tiesisko noteiktību, dalībvalstis var 
paredzēt izmantot kritēriju „saimnieciski
visizdevīgākais piedāvājums”.

(25) Lai nodrošinātu pārredzamību un 
vienlīdzīgu attieksmi, koncesiju 
piešķiršanas kritērijiem būtu vienmēr 
jāatbilst dažiem vispārējiem standartiem. 
Šie standarti būtu iepriekš jāatklāj visiem 
potenciālajiem pretendentiem, tiem būtu 
jābūt saistītiem ar līguma priekšmetu, un 
tiem nebūtu jānodrošina līgumslēdzējai 
iestādei vai līgumslēdzējam neierobežota 
izvēles brīvība. Šiem kritērijiem būtu 
jānodrošina efektīvas konkurences iespēja, 
un tie būtu jāpapildina ar prasībām, kas 
ļauj efektīvi pārbaudīt pretendentu sniegto 
informāciju. Lai nodrošinātu atbilstību 
šiem standartiem, vienlaikus uzlabojot 
tiesisko noteiktību, dalībvalstis var 
paredzēt izmantot kritēriju „saimnieciski 
visizdevīgākais un ilgtspējīgākais
piedāvājums”.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Ja līgumslēdzējas iestādes un 
līgumslēdzēji izvēlas piešķirt koncesiju 
saimnieciski visizdevīgākajam 
piedāvājumam, tiem jānosaka ekonomiskie 

(26) Ja līgumslēdzējas iestādes un 
līgumslēdzēji izvēlas piešķirt koncesiju 
saimnieciski visizdevīgākajam un 
ilgtspējīgākajam piedāvājumam, tiem 
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un kvalitātes kritēriji, uz kuru pamata tie 
novērtēs piedāvājumus ar mērķi noteikt, 
kurš piedāvājums piedāvā vislabāko 
rezultātu par maksājamo cenu. Šo kritēriju 
noteikšana ir atkarīga no koncesijas 
priekšmeta, jo šiem kritērijiem būtu jāļauj 
novērtēt katrā piedāvājumā piedāvāto 
izpildes līmeni, ņemot vērā koncesijas 
priekšmetu, kā noteikts tehniskajās 
specifikācijās, un novērtēt katra 
piedāvājuma piedāvātā rezultāta un 
maksājamās cenas attiecību.

jānosaka ekonomiskie un kvalitātes 
kritēriji, uz kuru pamata tie novērtēs 
piedāvājumus ar mērķi noteikt, kurš 
piedāvājums piedāvā vislabāko rezultātu 
par maksājamo cenu. Šo kritēriju 
noteikšana ir atkarīga no koncesijas 
priekšmeta, jo šiem kritērijiem būtu jāļauj 
novērtēt katrā piedāvājumā piedāvāto 
izpildes līmeni, ņemot vērā koncesijas 
priekšmetu, kā noteikts tehniskajās 
specifikācijās, un novērtēt katra 
piedāvājuma piedāvātā rezultāta un 
maksājamās cenas attiecību.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Tehniskajām specifikācijām, kuras 
izstrādā līgumslēdzējas iestādes un 
līgumslēdzēji, jānodrošina koncesijas 
piešķiršanas atvērtība konkurencei. Šajā 
nolūkā jābūt iespējai iesniegt 
piedāvājumus, kas atspoguļo tehnisko 
risinājumu daudzveidību, lai iegūtu 
pietiekamu konkurences līmeni. Tādēļ 
tehniskās specifikācijas būtu jāizstrādā tā, 
lai izvairītos no konkurences mākslīgas 
sašaurināšanas, ko izraisa prasības, kas dod 
priekšroku konkrētam ekonomikas 
dalībniekam, atspoguļojot to piegāžu, 
pakalpojumu vai būvdarbu svarīgākos 
raksturlielumus, kurus parasti piedāvā 
minētais ekonomikas dalībnieks. Tehniskās 
specifikācijas, kurās nosaka funkcionālās 
un darbības prasības, parasti ļauj sasniegt 
minēto mērķi labākā iespējamā veidā un 
sekmē inovāciju. Ja atsaucas uz Eiropas 
standartu vai — ja tāda nav — uz valsts 
standartu, līgumslēdzējām iestādēm vai 
līgumslēdzējiem būtu jāņem vērā 
piedāvājumi, kuru pamatā ir līdzvērtīgi 
pasākumi. Lai apliecinātu līdzvērtību, 
pretendentiem var prasīt nodrošināt trešo 

(28) Tehniskajām specifikācijām, kuras 
izstrādā līgumslēdzējas iestādes un 
līgumslēdzēji, jānodrošina koncesijas 
piešķiršanas atvērtība konkurencei. Šajā 
nolūkā jābūt iespējai iesniegt 
piedāvājumus, kas atspoguļo tehnisko 
risinājumu daudzveidību, lai iegūtu 
pietiekamu konkurences līmeni. Tādēļ 
tehniskās specifikācijas būtu jāizstrādā un 
jāpiemēro, ievērojot pārredzamības un 
nediskriminācijas principus, un tā, lai 
izvairītos no konkurences mākslīgas 
sašaurināšanas, ko izraisa prasības, kas dod 
priekšroku konkrētam ekonomikas 
dalībniekam, atspoguļojot to piegāžu, 
pakalpojumu vai būvdarbu svarīgākos 
raksturlielumus, kurus parasti piedāvā 
minētais ekonomikas dalībnieks. Tehniskās 
specifikācijas, kurās nosaka funkcionālās 
un darbības prasības, parasti ļauj sasniegt 
minēto mērķi labākā iespējamā veidā un 
sekmē inovāciju. Ja atsaucas uz Eiropas 
standartu vai — ja tāda nav — uz valsts 
standartu, līgumslēdzējām iestādēm vai 
līgumslēdzējiem būtu jāņem vērā 
piedāvājumi, kuru pamatā ir līdzvērtīgi 
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personu apstiprinātas liecības, tomēr būtu 
jāpieļauj arī citi atbilstīgi apliecinājumi, 
piemēram, būtu jāatļauj arī ražotāja 
tehniskā dokumentācija, ja attiecīgais 
ekonomikas dalībnieks nevar piekļūt 
šādiem sertifikātiem vai testu ziņojumiem 
vai ja viņam nav iespējas tos saņemt 
attiecīgajos termiņos.

pasākumi. Lai apliecinātu līdzvērtību, 
pretendentiem var prasīt nodrošināt trešo 
personu apstiprinātas liecības, tomēr būtu 
jāpieļauj arī citi atbilstīgi pierādījumi, 
piemēram, būtu jāatļauj arī ražotāja 
tehniskā dokumentācija, ja attiecīgais 
ekonomikas dalībnieks nevar piekļūt 
šādiem sertifikātiem vai testu ziņojumiem 
vai ja viņam nav iespējas tos saņemt 
attiecīgajos termiņos.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Turklāt tehniskajās specifikācijās un 
piešķiršanas kritērijos līgumslēdzējām 
iestādēm un līgumslēdzējiem būtu jābūt 
iespējai atsaukties uz konkrētu ražošanas 
procesu, pakalpojumu sniegšanas konkrētu 
veidu vai konkrētu procesu jebkurā citā 
preces vai pakalpojuma aprites cikla 
posmā, ar nosacījumu, ka tie ir saistīti ar 
koncesijas priekšmetu. Lai koncesiju 
piešķiršanā labāk integrētu sociālos 
apsvērumus, iepirkumu rīkotājiem var 
atļaut piešķiršanas kritērijos iekļaut 
raksturlielumus, kas saistīti ar darba 
apstākļiem. Tomēr, ja līgumslēdzējas 
iestādes vai līgumslēdzēji izmanto 
saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma 
kritēriju, šādi kritēriji var būt saistīti tikai 
ar to personu darba apstākļiem, kuras tieši 
piedalās attiecīgajā ražošanas vai 
pakalpojuma sniegšanas procesā. Minētie 
raksturlielumi var attiekties tikai uz 
ražošanas procesā iesaistīto darbinieku 
veselības aizsardzību vai var būt paredzēti 
tam, lai veicinātu nelabvēlīgā stāvoklī 
nonākušu un mazaizsargātām sabiedrības 
grupām piederīgu personu, arī personu ar 
invaliditāti, sociālo integrēšanu, iesaistot 
tās līguma izpildē. Šādā gadījumā visiem 
piešķiršanas kritērijiem, kas ietver minētos 

(29) Turklāt tehniskajās specifikācijās un 
piešķiršanas kritērijos līgumslēdzējām 
iestādēm un līgumslēdzējiem būtu jābūt 
iespējai atsaukties uz konkrētu ražošanas 
procesu, pakalpojumu sniegšanas konkrētu 
veidu vai konkrētu procesu jebkurā citā 
preces vai pakalpojuma aprites cikla 
posmā, ar nosacījumu, ka tie ir saistīti ar 
koncesijas priekšmetu. Lai koncesiju 
piešķiršanā labāk integrētu sociālos 
apsvērumus, iepirkumu rīkotājiem var 
atļaut piešķiršanas kritērijos iekļaut 
raksturlielumus, kas saistīti ar darba 
apstākļiem. Tomēr, ja līgumslēdzējas 
iestādes vai līgumslēdzēji izmanto 
saimnieciski visizdevīgākā un 
ilgtspējīgākā piedāvājuma kritēriju, šādi 
kritēriji var būt saistīti tikai ar to personu 
darba apstākļiem, kuras tieši piedalās 
attiecīgajā ražošanas vai pakalpojuma 
sniegšanas procesā. Minētie raksturlielumi 
var attiekties tikai uz ražošanas procesā 
iesaistīto darbinieku veselības aizsardzību 
vai var būt paredzēti tam, lai veicinātu 
nelabvēlīgā stāvoklī nonākušu un 
mazaizsargātām sabiedrības grupām 
piederīgu personu, arī personu ar 
invaliditāti, sociālo integrēšanu, iesaistot 
tās līguma izpildē. Šādā gadījumā visiem 
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raksturlielumus, jebkurā gadījumā būtu 
jābūt tikai tādiem, kam ir tūlītēja ietekme 
uz darbiniekiem viņu darba vidē. Tie būtu 
jāpiemēro saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 1996. gada 16. decembra 
Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju 
norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas 
jomā un tādā veidā, kas nerada tiešu vai 
netiešu diskrimināciju pret ekonomikas 
dalībniekiem no citām dalībvalstīm vai 
trešām valstīm, kas ir nolīguma vai tādu 
brīvās tirdzniecības nolīgumu puses, kuros 
Savienība ir viena no pusēm. 
Līgumslēdzējām iestādēm un 
līgumslēdzējiem būtu jābūt arī iespējai —
arī tad, ja tie izmanto saimnieciski 
visizdevīgākā piedāvājuma kritēriju, — kā 
piešķiršanas kritēriju izmantot tā personāla 
organizāciju, kvalifikāciju un pieredzi, kas 
norīkots attiecīgās koncesijas izpildei, jo 
tas var ietekmēt koncesijas izpildes 
kvalitāti un rezultātā arī piedāvājuma 
saimniecisko vērtību.

piešķiršanas kritērijiem, kas ietver minētos 
raksturlielumus, jebkurā gadījumā būtu 
jābūt tikai tādiem, kam ir tūlītēja ietekme 
uz darbiniekiem viņu darba vidē. Tie būtu 
jāpiemēro saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 1996. gada 16. decembra 
Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju 
norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas 
jomā un tādā veidā, kas nerada tiešu vai 
netiešu diskrimināciju pret ekonomikas 
dalībniekiem no citām dalībvalstīm vai 
trešām valstīm, kas ir nolīguma vai tādu 
brīvās tirdzniecības nolīgumu puses, kuros 
Savienība ir viena no pusēm. 
Līgumslēdzējām iestādēm un 
līgumslēdzējiem būtu jābūt arī iespējai —
arī tad, ja tie izmanto saimnieciski 
visizdevīgākā un ilgtspējīgākā
piedāvājuma kritēriju, — kā piešķiršanas 
kritēriju izmantot tā personāla organizāciju, 
kvalifikāciju un pieredzi, kas norīkots 
attiecīgās koncesijas izpildei, jo tas var 
ietekmēt koncesijas izpildes kvalitāti un 
rezultātā arī piedāvājuma saimniecisko 
vērtību.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29 a) Lai koncesiju piešķiršanā labāk 
integrētu sociālos apsvērumus, iepirkumu 
rīkotājiem jāļauj piešķiršanas kritērijos 
iekļaut raksturlielumus, kas saistīti ar 
darba apstākļiem, piemēram: sociālā un 
nodarbinātības aizsardzība, darba 
apstākļi, noteikumi par veselības aprūpi 
un drošību, nodarbinātības veicināšana 
ilgtermiņa bezdarbniekiem, jauniešiem un 
mācekļiem, personām no neaizsargātām 
sabiedrības grupām, personām ar 
migrācijas vēsturi, pienācīgi darba 
standarti, sociālā integrācija, dzimumu 
līdztiesība, piekļuve arodapmācībai uz 
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vietas, cilvēktiesības un ētiska 
tirdzniecība.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
29.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29b) Ar šo direktīvu nodrošina, ka tiek 
piemērota Direktīva 2001/23/EK par 
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzību 
uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai 
uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu 
īpašnieka maiņas gadījumā, lai 
nodrošinātu godīgas konkurences 
noteikumu ievērošanu un darba ņēmēju 
aizsardzību saistībā ar uzņēmuma 
īpašnieka maiņu.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32a) Ja, piešķirot koncesiju, darbiniekus 
pārņem jaunais koncesijas īpašnieks no 
iestādes, no publiskas līgumslēdzējas 
iestādes vai no iepriekšējā koncesijas 
īpašnieka, attiecībā uz darbiniekiem ir 
spēkā juridiskās sekas, kas izriet no 
Direktīvas 2001/23/EK attiecībā uz 
nodarbinātības un darba nosacījumu 
nodrošināšanu.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva neskar iestāžu tiesības visos 
līmeņos lemt par to, kādā veidā un cik 
lielā mērā tās vēlas pašas pildīt 
sabiedriskās funkcijas.  Iestādes var pildīt 
valsts uzdevumus, izmantojot pašu 
resursus, un tām nav obligāti jāpiešķir 
koncesijas citiem (ārējiem) ekonomikas 
dalībniekiem. Tās var pildīt šādus 
uzdevumus arī kopīgi ar citām iestādēm.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 5.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) „finansiālās interesēs noslēgts 
līgums” ir tāds līgums, kura iemesls 
balstās uz labumu apmaiņu. Tas 
nozīmē — katra puse var būt ieguvēja no 
darījuma un šim ieguvumam nav obligāti 
jābūt saimnieciskam ieguvumam;

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 5. punkts – pirmā daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) darba līgumi; (e) darba līgumi vai koplīgumi, kas palīdz 
uzlabot darba apstākļus;

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Koncesijas darbības laiks ir ierobežots uz Koncesijas darbības laiks ir ierobežots. Pie 
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laiku, ko uzskata par vajadzīgu, lai 
koncesionārs varētu atgūt būves vai 
pakalpojumu ekspluatācijas laikā veiktos 
ieguldījumus kopā ar saprātīgu peļņu no 
ieguldītā kapitāla.

faktoriem, ko šeit var ņemt vērā, pieder 
tas, cik ilgs laiks tiek uzskatīts par 
vajadzīgu, lai koncesionārs varētu atgūt 
būves vai pakalpojumu ekspluatācijas laikā 
veiktos ieguldījumus. Var ņemt vērā arī 
citus objektīvus kritērijus, piemēram, 
sabiedrības intereses attiecībā uz 
pakalpojuma konstantu un kvalitatīvu 
nodrošināšanu vai vides un sociālā ziņā 
ilgtspējīgu izpildi un izdevumus, kas 
radušies, izvēloties koncesionāru, kā arī 
aprēķināto laiku, kas varētu būt vajadzīgs, 
līdz tiek sasniegti līgumslēdzējas iestādes 
noteiktie izpildes mērķi.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. pants svītrots
Sociālie un citi īpaši pakalpojumi
Līgumiem par sociālajiem un citiem 
īpašiem pakalpojumiem, kas uzskaitīti 
X pielikumā un ietilpst šīs direktīvas 
darbības jomā, piemēro 26. panta 
3. punktā un 27. panta 1. punktā 
paredzēto pienākumu.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var rezervēt tiesības piedalīties 
koncesiju piešķiršanas procedūrās 
aizsargātām darbnīcām un ekonomikas 
dalībniekiem, kuru galvenais mērķis ir 
personu ar invaliditāti un mazaizsargātu
personu sociālā un profesionālā 
integrācija, vai paredzēt šādu koncesiju 

Dalībvalstis var rezervēt tiesības piedalīties 
koncesiju piešķiršanas procedūrās:
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izpildi aizsargātu nodarbinātības 
programmu ietvaros, ar nosacījumu, ka 
vairāk nekā 30 % šo darbnīcu, 
ekonomikas dalībnieku vai programmu 
darbinieku ir personas ar invaliditāti vai 
mazaizsargātas personas.

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) aizsargātām darbnīcām, vai paredzēt 
šādu līgumu izpildi aizsargātu 
nodarbinātības programmu ietvaros, ar 
nosacījumu, ka lielākā daļa attiecīgo 
darbinieku ir personas ar invaliditāti, 
kuras invaliditātes veida vai invaliditātes 
smaguma pakāpes dēļ nevar strādāt 
normālos apstākļos vai kurām ir grūtības 
atrast darbu parastajā darba tirgū;

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) uzņēmumiem un programmām, kuru 
galvenais mērķis ir mazaizsargātu darba 
ņēmēju sociālā un profesionālā 
integrācija, ar nosacījumu, ka vairāk 
nekā 30 % šo ekonomikas dalībnieku vai 
programmu darba ņēmēju ir darbinieki ar 
invaliditāti vai mazaizsargāti darbinieki.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 4.c punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4c. Ekonomikas dalībnieki ievēro saistības 
attiecībā uz sociālo un darba aizsardzību, 
kā arī nodarbinātības nosacījumus, kurus 
piemēro attiecīgo būvdarbu, pakalpojumu 
vai piegāžu veikšanas vietā saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem un/vai koplīgumiem, 
vai XIII.a pielikumā (jauns) uzskaitīto 
starptautisko sociālo un vides tiesību 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 4°.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4d. Sīkākas ziņas par līgumu koncesijām 
publisko un dara atvērtas kontrolei.

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Līgumslēdzējas iestādes var izmantot 
elektroniski apstrādātus datus publiskā 
iepirkuma procedūrās, lai, izstrādājot 
atbilstīgus rīkus, novērstu, konstatētu un 
labotu kļūdas, kas rodas katrā posmā.

8. Līgumslēdzējas iestādes var izmantot 
elektroniski apstrādātus datus koncesiju 
piešķiršanas procedūrās, lai, izstrādājot 
atbilstīgus rīkus, katrā posmā novērstu, 
konstatētu un labotu radušās kļūdas.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – pirmā daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes paziņojumā par 
koncesiju norāda dalības nosacījumus, kas 

Līgumslēdzējas iestādes paziņojumā par 
koncesiju vai koncesijas dokumentā
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saistīti ar: norāda dalības nosacījumus, kas saistīti ar:

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 5. punkts – pirmā daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) atkārtoti un/vai nopietni darba, 
sociālās nodrošināšanas vai vides tiesību 
pārkāpumi, kas noteikti ar spriedumiem, 
kuri ir spēkā res judicata.

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ekonomikas dalībnieku izslēdz no 
dalības koncesijā, ja līgumslēdzēja iestāde 
vai līgumslēdzējs ir saņēmis informāciju 
par lēmumu, kas ir spēkā res judicata un 
kas nosaka, ka attiecīgais ekonomikas 
dalībnieks nav izpildījis saistības, kuras 
attiecas uz nodokļu maksājumiem vai 
sociālā nodrošinājuma iemaksām saskaņā 
ar tās valsts tiesību aktu noteikumiem, kurā 
šis dalībnieks ir reģistrēts, vai saskaņā ar 
līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja 
valsts tiesību aktu noteikumiem.

6. Ekonomikas dalībnieku izslēdz no 
dalības koncesijā, ja līgumslēdzēja iestāde 
vai līgumslēdzējs ir saņēmis informāciju 
par lēmumu, kas ir spēkā res judicata, vai 
juridiski saistošu administratīvu lēmumu,
kuri nosaka, ka attiecīgais ekonomikas 
dalībnieks nav izpildījis saistības, kuras 
attiecas uz nodokļu maksājumiem vai 
sociālā nodrošinājuma iemaksām saskaņā 
ar tās valsts tiesību aktu noteikumiem, kurā 
šis dalībnieks ir reģistrēts, vai saskaņā ar 
līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja 
valsts tiesību aktu noteikumiem, vai ja uz
šo ekonomikas dalībnieku vairāk nekā 
vienā gadījumā ir attiecies nelabvēlīgs 
spriedums vai sods saistībā ar darba 
tiesībām.

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 7. punkts – pirmā daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt, ka līgumslēdzējas 
iestādes vai līgumslēdzēji var izslēgt no
dalības koncesijā ekonomikas dalībnieku, 
ja ir atbilstība vienam no šādiem 
nosacījumiem:

Dalībvalstis nosaka, ka līgumslēdzējas 
iestādes vai līgumslēdzēji var izslēgt no 
dalības koncesijā ekonomikas dalībnieku, 
ja ir atbilstība vienam no šādiem 
nosacījumiem:

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 7. punkts – pirmā daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) sociālās nodrošināšanas, darba, 
fiskālo vai vides tiesību pārkāpumi.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis var noteikt, ka 
līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji 
koncesiju piešķiršanu pamato ar 
saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma 
kritēriju atbilstīgi 2. punktam. Minētie 
kritēriji papildus cenai vai izmaksām var 
ietvert jebkuru no šādiem kritērijiem:

4. Dalībvalstis var noteikt, ka 
līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji 
koncesiju piešķiršanu pamato ar 
saimnieciski visizdevīgākā un 
ilgtspējīgākā piedāvājuma kritēriju 
atbilstīgi 2. punktam. Minētie kritēriji 
papildus cenai vai izmaksām var ietvert 
jebkuru no šādiem kritērijiem:

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) kvalitāte, ietverot tehniskās 
priekšrocības, estētiskās un funkcionālās 
īpašības, pieejamība, projektēšana visu 

(a) kvalitāte, ietverot tehniskās 
priekšrocības, estētiskās un funkcionālās 
īpašības, pieejamība, projektēšana visu 
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lietotāju ērtībām, vides raksturlielumi un 
inovatīvais raksturs;

lietotāju ērtībām, sociālās intereses, vides 
raksturlielumi un inovatīvais raksturs;

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 4. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) sociālie kritēriji un nodarbinātības 
politikas kritēriji.

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pakalpojumu koncesijām un 
koncesijām, kas saistītas ar būvju 
projektēšanu, var ņemt vērā tā personāla 
organizāciju, kvalifikāciju un pieredzi, kurš 
norīkots attiecīgās koncesijas izpildei, 
paredzot, ka pēc koncesijas piešķiršanas 
šādu personālu drīkst aizstāt tikai ar 
līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja 
piekrišanu, kam jāpārliecinās, ka aizstājēji 
nodrošina līdzvērtīgu organizāciju un
kvalitāti;

(b) pakalpojumu koncesijām un 
koncesijām, kas saistītas ar būvdarbu 
projektēšanu, ņem vērā tā personāla 
organizāciju, kvalifikāciju un pieredzi, kurš 
norīkots attiecīgās koncesijas izpildei, kā 
arī ikviena apakšuzņēmēja kvalifikāciju 
un profesionālo ētiku, paredzot, ka pēc 
koncesijas piešķiršanas šādu personālu 
drīkst aizstāt tikai ar līgumslēdzējas 
iestādes vai līgumslēdzēja piekrišanu, kam 
jāpārliecinās, ka aizstājēji nodrošina 
līdzvērtīgu organizāciju, kvalitāti, 
kvalifikāciju vai pieredzi;

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 5. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 4. punktā minētajā gadījumā 
līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs 
paziņojumā par līgumu, uzaicinājumā 
iesniegt piedāvājumu vai koncesijas 

Šā panta 4. punktā minētajā gadījumā 
līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs 
paziņojumā par līgumu, uzaicinājumā 
iesniegt piedāvājumu vai koncesijas 
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dokumentos norāda katra kritērija relatīvo 
svērumu, ko izmantos, lai noteiktu 
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

dokumentos norāda katra kritērija relatīvo 
svērumu, ko izmantos, lai noteiktu 
saimnieciski visizdevīgāko un 
ilgtspējīgāko piedāvājumu.

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēji pēc pašu iniciatīvas vai 
saskaņā ar dalībvalsts prasībām koncesijas 
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 vai 
līgumslēdzēji pēc pašu iniciatīvas vai 
saskaņā ar dalībvalsts prasībām koncesijas 
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, sniedzot informāciju par
apakšuzņēmēju, tostarp norādot tā vārdu, 
uzvārdu vai nosaukumu, 
kontaktinformāciju un likumīgos 
pārstāvjus. Uz visām izmaiņām 
apakšuzņēmuma ķēdē nekavējoties 
norāda līgumslēdzējai iestādei — tostarp 
norādot vārdus, uzvārdus vai 
nosaukumus, kontaktinformāciju un 
likumīgos pārstāvjus.

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punkts neskar galvenā 
ekonomikas dalībnieka atbildības jomu.

2. Šā panta 1. punkts neskar galvenā 
ekonomikas dalībnieka atbildības jomu un 
apakšuzņēmēja atbildības jomu.

Grozījums Nr. 36
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Direktīvas priekšlikums
4. pielikums – 1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

INFORMĀCIJA, KAS JĀIEKĻAUJ 
PAZIŅOJUMOS PAR KONCESIJĀM

INFORMĀCIJA, KAS JĀIEKĻAUJ 
PAZIŅOJUMOS PAR KONCESIJĀM 
VAI KONCESIJAS DOKUMENTĀ

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
10. pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

17. PANTĀ MINĒTIE PAKALPOJUMI
CPV kods Apraksts

7511000-4 un
no 85000000-9 līdz 85323000-9
(izņemot 85321000-5 un 85322000-2)

Veselības un sociālie pakalpojumi

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1 Administratīvie izglītības, veselības 
aprūpes un kultūras pakalpojumi

75300000-9 Obligātās sociālās nodrošināšanas 
pakalpojumi

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Pabalstu pakalpojumi

98000000-3 Citi kopienas, sociālie un personālie 
pakalpojumi

98120000-0 Arodbiedrību sniegtie pakalpojumi

98131000-0 Reliģiskie pakalpojumi

Grozījums

svītrots
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