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Grozījums Nr. 1
Edite Estrela

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, kas uzskaitīti 
XIIIa pielikumā (jauns).

Or. en

Grozījums Nr. 2
Edite Estrela

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Šī direktīva neskar publiskā sektora 
iestāžu tiesības visos līmeņos lemt par to, 
kādā veidā un cik lielā mērā tās vēlas 
pašas pildīt publiskas funkcijas. Publiskā 
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sektora iestādes var pildīt vispārējas 
nozīmes uzdevumus, izmantojot pašu 
resursus, un tām nav obligāti jāpiesaista 
ārēji ekonomikas dalībnieki. Tās var to 
darīt sadarbībā ar citām publiskā sektora 
iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 3
Edite Estrela

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 26. protokolam par vispārējas nozīmes 
pakalpojumiem, Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 14. pantam un 
Pamattiesību hartas 36. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 4
Edite Estrela

Direktīvas priekšlikums
3.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3c) Līgumslēdzējām iestādēm ir plaša 
rīcības brīvība izmantot gan tehniskās 
specifikācijas, gan līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritērijus, lai 
sasniegtu savus mērķus, tostarp ar 
ilgtspējību saistītos mērķus. Ja noteikums 
par saikni ar līguma priekšmetu ir 
izpildīts, direktīvā nav paredzēti papildu 
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ierobežojumi līgumslēdzējas iestādes 
apsvērumiem saistībā ar tehniskajām 
specifikācijām vai līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 5
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Attiecībā uz būves un pakalpojumu 
koncesiju slēgšanas tiesību piešķiršanu 
ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un 
pasta pakalpojumu nozarē būtu jāievieš 
arī konkrēti koordinēšanas noteikumi, 
ņemot vērā, ka valstu iestādes var 
ietekmēt šo nozaru subjektus un ka tirgi, 
kuros tie darbojas, ir slēgti, jo šajos tirgos 
pastāv īpašas vai ekskluzīvas tiesības, ko 
dalībvalstis piešķir attiecībā uz attiecīgo 
pakalpojumu sniegšanas tīklu apgādi, 
nodrošināšanu un ekspluatāciju.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 6
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Saskaņā ar LESD 9. pantu 
Savienība, nosakot un īstenojot savu 
politiku un darbības, ņem vērā prasības, 
kas saistītas ar augsta nodarbinātības 
līmeņa veicināšanu, atbilstīga sociālās 
aizsardzības līmeņa nodrošināšanu, 
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sociālās atstumtības apkarošanu, kā arī ar 
izglītības, mācību un cilvēku veselības 
aizsardzības līmeņa paaugstināšanu. 
Jāievēro noteikumi, ko paredz LESD 2., 3. 
un 4. pants, kā arī 14. pants, un jo īpaši 
Pamattiesību hartas 36. pants un LESD 
26. protokols par vispārējas nozīmes 
pakalpojumiem.
Šī direktīva veicina minēto mērķu 
sasniegšanu, sekmējot ilgtspējīgu 
pakalpojumu koncesiju publisko 
iepirkumu, 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 vai administratīvajos 
aktos, šķīrējtiesas nolēmumos, 
koplīgumos un līgumos, kā arī XI 
pielikumā minētajos starptautisko darba 
tiesību noteikumos, ko piemēro attiecīgo 
būvdarbu, pakalpojumu vai piegāžu 
veikšanas vietā; minētie pienākumi 
attiecas arī uz pārrobežu gadījumiem, kad 
vienas dalībvalsts darba ņēmēji sniedz 
pakalpojumus citā dalībvalstī.

Or. de

Grozījums Nr. 7
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) Šī direktīva nedrīkst traucē 
dalībvalstīm pievienoties SDO 
Konvencijai Nr. 94 par darba tiesību 
klauzulām publiskā iepirkuma līgumos un 
pieprasīt darba tiesību klauzulu 
iekļaušanu pakalpojumu koncesijās.
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Or. de

Grozījums Nr. 8
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Koncesijas ir līgumi, kas finansiālās 
interesēs ir noslēgti starp vienu vai 
vairākiem ekonomikas dalībniekiem un 
vienu vai vairākām līgumslēdzējām 
iestādēm vai līgumslēdzējiem un kuru 
priekšmets ir būvdarbu vai pakalpojumu 
iegāde, kā arī kuros atlīdzība parasti 
izpaužas kā tiesības ekspluatēt būves vai 
pakalpojumus, kam piemēro šādu līgumu.
Šo būvdarbu vai pakalpojumu izpildei 
piemēro īpašus saistošus pienākumus, ko 
nosaka līgumslēdzēja iestāde vai 
līgumslēdzējs un kas ir likumīgi izpildāmi.
Savukārt konkrētus valsts izdotus 
dokumentus, piemēram, atļaujas vai 
licences, ar ko valsts vai publiskā sektora 
iestāde paredz nosacījumus saimnieciskās 
darbības īstenošanai, nebūtu jāuzskata par 
koncesijām. Tas pats attiecas uz
konkrētiem līgumiem, kuru priekšmets ir 
ekonomikas dalībnieka tiesības ekspluatēt 
konkrētus valsts īpašumus vai resursus, 
piemēram, zemes nomas līgumiem, ar ko 
valsts vai līgumslēdzēja iestāde, vai 
līgumslēdzējs paredz to izmantošanas 
vispārīgos nosacījumus, neiegādājoties 
konkrētus būvdarbus vai pakalpojumus.

(6) Koncesijas ir līgumi, kas finansiālās 
interesēs ir noslēgti starp vienu vai 
vairākiem ekonomikas dalībniekiem un 
vienu vai vairākām līgumslēdzējām 
iestādēm vai līgumslēdzējiem un kuru 
priekšmets ir būvdarbu vai pakalpojumu 
iegāde, kā arī kuros atlīdzība parasti 
izpaužas kā tiesības ekspluatēt būves vai 
pakalpojumus, kam piemēro šādu līgumu.
Šo būvdarbu vai pakalpojumu izpildei 
piemēro īpašus saistošus pienākumus, ko 
nosaka līgumslēdzēja iestāde vai 
līgumslēdzējs un kas ir likumīgi izpildāmi.
Savukārt konkrētus valsts izdotus 
dokumentus, piemēram, atļaujas vai 
licences, ar ko valsts vai publiskā sektora 
iestāde paredz nosacījumus saimnieciskās 
darbības īstenošanai, nebūtu jāuzskata par 
koncesijām. Tas pats attiecas uz līgumiem, 
ar ko valsts vai līgumslēdzēja iestāde, vai 
līgumslēdzējs pret atlīdzību piešķir 
ekonomikas dalībniekam tiesības 
ekspluatēt konkrētus valsts īpašumus vai 
resursus (piemēram, īres vai zemes nomas
līgumi attiecībā uz zemi jūras vai 
iekšzemes ostās) un kuros principā paredz
tikai to izmantošanas vispārīgos 
nosacījumus, līgumslēdzējai iestādei 
nekļūstot par konkrētu pakalpojumu 
saņēmēju, kurus veic līgumslēdzēja puse.

Or. de

Grozījums Nr. 9
Licia Ronzulli
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Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Koncesijas ir līgumi, kas finansiālās 
interesēs ir noslēgti starp vienu vai 
vairākiem ekonomikas dalībniekiem un 
vienu vai vairākām līgumslēdzējām 
iestādēm vai līgumslēdzējiem un kuru 
priekšmets ir būvdarbu vai pakalpojumu
iegāde, kā arī kuros atlīdzība parasti
izpaužas kā tiesības ekspluatēt būves vai 
pakalpojumus, kam piemēro šādu līgumu. 
Šo būvdarbu vai pakalpojumu izpildei 
piemēro īpašus saistošus pienākumus, ko 
nosaka līgumslēdzēja iestāde vai 
līgumslēdzējs un kas ir likumīgi izpildāmi. 
Savukārt konkrētus valsts izdotus 
dokumentus, piemēram, atļaujas vai 
licences, ar ko valsts vai publiskā sektora 
iestāde paredz nosacījumus saimnieciskās 
darbības īstenošanai, nebūtu jāuzskata par 
koncesijām. Tas pats attiecas uz 
konkrētiem līgumiem, kuru priekšmets ir 
ekonomikas dalībnieka tiesības ekspluatēt 
konkrētus valsts īpašumus vai resursus, 
piemēram, zemes nomas līgumiem, ar ko 
valsts vai līgumslēdzēja iestāde, vai 
līgumslēdzējs paredz to izmantošanas 
vispārīgos nosacījumus, neiegādājoties 
konkrētus būvdarbus vai pakalpojumus.

(6) Koncesijas ir līgumi, kas finansiālās 
interesēs ir noslēgti starp vienu vai 
vairākiem ekonomikas dalībniekiem un 
vienu vai vairākām līgumslēdzējām 
iestādēm vai līgumslēdzējiem un kuru 
priekšmets ir būvdarbu projektēšana un 
izpilde un to funkcionālā un saimnieciskā 
pārvaldība, kā arī kuros atlīdzība izpaužas 
kā tiesības ekspluatēt būves vai kā šādas 
tiesības kopā ar maksājumu. Šo būvdarbu 
vai pakalpojumu izpildei piemēro īpašus 
saistošus pienākumus, ko nosaka 
līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs, un 
šo pienākumu izpilde ir juridiski saistoša. 
Savukārt konkrētus valsts izdotus 
dokumentus, piemēram, atļaujas vai 
licences, ar ko valsts vai publiskā sektora 
iestāde paredz nosacījumus saimnieciskās 
darbības īstenošanai, nebūtu jāuzskata par 
koncesijām. Tas pats attiecas uz 
konkrētiem līgumiem, kuru priekšmets ir 
ekonomikas dalībnieka tiesības ekspluatēt 
konkrētus valsts īpašumus vai resursus, 
piemēram, zemes nomas līgumiem, ar ko 
valsts vai līgumslēdzēja iestāde, vai 
līgumslēdzējs paredz to izmantošanas 
vispārīgos nosacījumus, neiegādājoties 
konkrētus būvdarbus vai pakalpojumus.

Or. it

Grozījums Nr. 10
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ar koncesijas un publiskā līguma 
jēdziena interpretāciju saistītās grūtības 

(7) Ar koncesijas un publiskā līguma 
jēdziena interpretāciju saistītās grūtības 
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ilgstoši ir bijušas tiesiskās nenoteiktības 
cēlonis ieinteresētajām personām, un 
saistībā ar tām Eiropas Savienības Tiesa ir 
pasludinājusi vairākus spriedumus. Tāpēc 
būtu jāprecizē koncesijas definīcija, jo 
īpaši, atsaucoties uz būtiska operacionālā 
riska jēdzienu. Koncesijas galvenā 
iezīme — tiesības ekspluatēt būves vai 
pakalpojumus — vienmēr nozīmē, ka 
koncesionāram tiek nodots saimnieciskais 
risks, kas saistīts ar iespēju, ka piešķirto 
būvju vai pakalpojumu ekspluatācijas laikā 
veiktie ieguldījumi un radušās izmaksas 
var netikt atlīdzinātas. Īpašu, uz koncesiju 
piešķiršanu attiecināmu noteikumu 
piemērošana nebūtu pamatota, ja 
līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs 
atbrīvotu darbuzņēmēju no iespējamiem 
zaudējumiem, garantējot minimālus 
ieņēmumus, kas atbilst izmaksām vai 
pārsniedz izmaksas, kādas darbuzņēmējam 
rodas saistībā ar līguma izpildi. Tajā pašā 
laikā būtu skaidri jānosaka, ka konkrēti 
pasākumi, ko pilnībā apmaksā 
līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs, 
būtu jāuzskata par koncesijām, ja 
ekonomikas dalībnieka ieguldījumu un 
izmaksu, kuras radušās, veicot būvdarbus 
vai sniedzot pakalpojumus, atlīdzināšana ir 
atkarīga no faktiskā pieprasījuma pēc 
pakalpojuma vai pamatlīdzekļa vai no to 
faktiskās pieejamības.

ilgstoši ir bijušas tiesiskās nenoteiktības 
cēlonis ieinteresētajām personām, un 
saistībā ar tām Eiropas Savienības Tiesa ir 
pasludinājusi vairākus spriedumus. Tāpēc 
būtu jāprecizē koncesijas definīcija, jo 
īpaši, atsaucoties uz būtiskas operacionālā 
riska daļas jēdzienu. Koncesijas galvenā 
iezīme — tiesības ekspluatēt būves vai 
pakalpojumus — vienmēr nozīmē, ka 
koncesionāram tiek nodots saimnieciskais 
risks, kas saistīts ar iespēju, ka piešķirto 
būvju vai pakalpojumu ekspluatācijas laikā 
veiktie ieguldījumi un radušās izmaksas 
var netikt atlīdzinātas.
 Īpašu, uz koncesiju piešķiršanu 
attiecināmu noteikumu piemērošana nebūtu 
pamatota, ja līgumslēdzēja iestāde vai 
līgumslēdzējs atbrīvotu darbuzņēmēju no 
iespējamiem zaudējumiem, garantējot 
minimālus ieņēmumus, kas atbilst 
izmaksām vai pārsniedz izmaksas, kādas 
darbuzņēmējam rodas saistībā ar līguma 
izpildi. Tajā pašā laikā būtu skaidri 
jānosaka, ka konkrēti pasākumi, ko pilnībā 
apmaksā līgumslēdzēja iestāde vai 
līgumslēdzējs, būtu jāuzskata par 
koncesijām, ja ekonomikas dalībnieka 
ieguldījumu un izmaksu, kuras radušās, 
veicot būvdarbus vai sniedzot 
pakalpojumus, atlīdzināšana ir atkarīga no 
faktiskā pieprasījuma pēc pakalpojuma vai 
pamatlīdzekļa vai no to faktiskās 
pieejamības.

Or. de

Grozījums Nr. 11
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Saskaņā ar LESD 14. pantu saistībā 
ar tā 26. protokolu valsti, reģionālajām un 
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vietējām iestādēm ir plaša rīcības brīvība 
lemt, vai piešķirt līgumus vispārējas 
nozīmes pakalpojumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 12
Thomas Händel

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 
tikai ierobežotai pakalpojumu grupai.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 13
Riikka Manner

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 

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

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

Or. fi

Pamatojums

Nevajadzētu atstāt bez regulējuma sociālos un veselības aprūpes pakalpojumus.

Grozījums Nr. 14
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Ņemot vērā rezultātus, kas gūti 
Komisijas veiktā novērtējumā par 
publiskā iepirkuma noteikumu reformu, 

(21) No šīs direktīvas piemērošanas izslēdz
vispārējas nozīmes pakalpojumus, kas 
vērsti uz iedzīvotāju pamatvajadzību 
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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, pieejamību un 
vispusību, dažādu kategoriju lietotāju 
īpašās vajadzības, lietotāju iesaistīšanos un 
iespējas, ka arī inovācijas.

risināšanu — piemēram, pilsētas 
ūdensapgādes un notekūdeņu 
aizvadīšanas pakalpojumus, atkritumu 
apstrādes pakalpojumus un tādus 
pakalpojumus kā sociālie, veselības 
aprūpes, kultūras un izglītības 
pakalpojumi. 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 
lietotāju īpašās vajadzības, lietotāju 
iesaistīšanos un iespējas, ka arī inovācijas.

Or. de

Grozījums Nr. 15
Edite Estrela
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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”.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Edite Estrela

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(26) Ja līgumslēdzējas iestādes un 
līgumslēdzēji izvēlas piešķirt koncesiju
saimnieciski visizdevīgākajam un 
ilgtspējīgākajam piedāvājumam, tiem 
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 
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izpildes līmeni, ņemot vērā koncesijas 
priekšmetu, kā noteikts tehniskajās 
specifikācijās, un novērtēt katra 
piedāvājuma piedāvātā rezultāta un 
maksājamās cenas attiecību.

novērtēt katrā piedāvājumā piedāvāto 
izpildes līmeni, ņemot vērā koncesijas 
priekšmetu, kā noteikts tehniskajās 
specifikācijās, un novērtēt katra 
piedāvājuma piedāvātā rezultāta un 
maksājamās cenas attiecību.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Ramona Nicole Mănescu

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 
personu apstiprinātas liecības, tomēr būtu 
jāpieļauj arī citi atbilstīgi apliecinājumi, 
piemēram, būtu jāatļauj arī ražotāja 

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

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.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Thomas Händel

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 

(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 vai 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. 



PE492.772v01-00 16/46 AM\907628LV.doc

LV

tās līguma izpildē. Šādā gadījumā visiem 
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 jomā1 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.

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.

Or. de

Grozījums Nr. 19
Edite Estrela

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 

(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 

                                               
1 OV L 18, 21.1.1997., 1. lpp.
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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 
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.

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 
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.
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Or. en

Grozījums Nr. 20
Edite Estrela

Direktīvas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) 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.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Koncesijas izpildes laikā būtu 
piemērojami spēkā esošie Eiropas 
Savienības un valsts tiesību akti, 
noteikumi un koplīgumi par nodarbinātības 
nosacījumiem un darba drošību ar 
nosacījumu, ka šie noteikumi un to 
piemērošana atbilst Savienības tiesību 
aktiem. Pārrobežu situācijās, kad vienas 
dalībvalsts darba ņēmēji sniedz 
pakalpojumus citā dalībvalstī, lai izpildītu 
koncesiju, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1996. gada 16. decembra 
Direktīvā 96/71/EK par darba ņēmēju 
norīkošanu darbā pakalpojumu 
sniegšanas jomā ir paredzēti obligātie 
nosacījumi, kas uzņēmējvalstī ir jāievēro 

(32) Koncesijas izpildes laikā visos 
līmeņos būtu piemērojami valsts mērogā, 
Eiropas Savienībā un starptautiski spēkā 
esošie tiesību akti, noteikumi un
reprezentatīvi koplīgumi par 
nodarbinātības nosacījumiem un darba 
drošību. Piemēro principu „vienāda alga 
par vienādu darbu salīdzināmā 
darbavietā”.
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attiecībās ar norīkoto darba ņēmēju.

Or. de

Grozījums Nr. 22
Edite Estrela

Direktīvas priekšlikums
32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32a) Valsts tiesību akti un koplīgumi, kas 
ir spēkā vietā, kur tiek veikts darbs, 
pakalpojums vai piegāde, attiecībā uz 
saistībām sociālajā un darba aizsardzībā, 
un darba nosacījumiem, ir spēkā arī 
koncesijas izpildes laikā. Minēto 
pienākumu nepildīšanu var uzskatīt par 
smagu pārkāpumu no ekonomikas 
dalībnieka puses, kas var novest pie 
ekonomikas dalībnieka izslēgšanas no 
dalības koncesiju līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas procedūrā.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 24
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Koncesijas nebūtu jāpiešķir 
ekonomikas dalībniekiem, kas ir 
līdzdarbojušies noziedzīgā organizācijā vai 
ir atzīti par vainīgiem korupcijā, krāpšanā, 
kura kaitē Savienības finansiālajām 
interesēm, vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijā. Nodokļu nemaksāšana vai 
sociālā nodrošinājuma iemaksu neveikšana 
būtu jāsoda arī ar obligātu izslēgšanu 
Savienības līmenī. Turklāt būtu jādod 
iespēja līgumslēdzējām iestādēm un 
līgumslēdzējiem izslēgt kandidātus vai 
pretendentus, kas pieļāvuši tādu Savienības 
vai valsts tiesību aktu nopietnus 
pārkāpumus, kuru mērķis ir aizsargāt 
sabiedrības intereses atbilstīgi Līgumam, 
vai ja ekonomikas dalībniekam ir konstatēti 
būtiski vai pastāvīgi trūkumi saistībā ar 
iepriekšējas līdzīgas koncesijas vai 
koncesiju izpildi, ja šī koncesija vai 
koncesijas bija noslēgtas ar to pašu 
līgumslēdzēju iestādi vai līgumslēdzēju.

(33) Koncesijas nebūtu jāpiešķir 
ekonomikas dalībniekiem, kas ir 
līdzdarbojušies noziedzīgā organizācijā vai 
ir atzīti par vainīgiem korupcijā, krāpšanā, 
kura kaitē Savienības finansiālajām 
interesēm, vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijā. Nodokļu nemaksāšana vai 
sociālā nodrošinājuma iemaksu neveikšana 
būtu jāsoda arī ar obligātu izslēgšanu 
Savienības līmenī. Lai varētu realizēt 
kriminālvajāšana par agrākiem 
likumpārkāpumiem un turpmākajās 
koncesijās nodrošināt skaidru un 
pārredzamu atbildības sadalījumu starp 
galveno ekonomikas dalībnieku un 
apakšuzņēmējiem, galvenajam 
ekonomikas dalībniekam un 
apakšuzņēmējiem vajadzētu būt 
atbildīgiem gan neatkarīgi, gan solidāri. 
Turklāt būtu jādod iespēja līgumslēdzējām 
iestādēm un līgumslēdzējiem izslēgt 
kandidātus vai pretendentus, kas pieļāvuši 
tādu Savienības vai valsts tiesību aktu 
nopietnus pārkāpumus, kuru mērķis ir 
aizsargāt sabiedrības intereses atbilstīgi 
Līgumam, vai ja ekonomikas dalībniekam 
ir konstatēti būtiski vai pastāvīgi trūkumi 
saistībā ar iepriekšējas līdzīgas koncesijas 
vai koncesiju izpildi, ja šī koncesija vai 
koncesijas bija noslēgtas ar to pašu 
līgumslēdzēju iestādi vai līgumslēdzēju.

Or. de

Grozījums Nr. 25
Thomas Händel
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)

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 
koncesiju līgumu slēgšanas tiesības citiem 
(ārējiem) ekonomikas dalībniekiem. Tās 
var arī pildīt šādus uzdevumus kopīgi ar 
citām iestādēm.

Or. de

Grozījums Nr. 26
Licia Ronzulli

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 ka šim ieguvumam nav 
obligāti jābūt saimnieciskam ieguvumam;

Or. it

Grozījums Nr. 27
Licia Ronzulli

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 14.a apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) „būvniecības risks” ir risks, ko satur 
piegādes aizkavēšanās, papildu izmaksas 
vai neadekvāti standarti;

Or. it

Grozījums Nr. 28
Licia Ronzulli

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 14.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14b) „pieejamības risks” nozīmē risku, 
ko satur pakalpojumu izpilde, kuri 
jāsniedz privātā sektora partnerim;

Or. it

Grozījums Nr. 29
Licia Ronzulli

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 14.c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14c) „pieprasījuma risks” nozīmē risku, 
ko satur atšķirīga apjoma pieprasījums 
pēc pakalpojuma, kas jāizpilda privātā 
sektora partnerim;

Or. it

Grozījums Nr. 30
Thomas Händel
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 1.daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiesības ekspluatēt būvi vai izmantot 
pakalpojumus, kā minēts 1. punkta 2., 4. un 
7. apakšpunktā, nozīmē, ka koncesionāram 
tiek nodots būtisks operacionālais risks. 
Tiek uzskatīts, ka koncesionārs ir uzņēmies 
būtisko operacionālo risku, ja netiek 
garantēta būves vai pakalpojumu, uz ko 
attiecas koncesija, ekspluatācijas laikā 
veikto ieguldījumu un radušos izmaksu 
atgūšana.

Tiesības ekspluatēt būvi vai izmantot 
pakalpojumus, kā minēts 1. punkta 2., 4. un 
7. apakšpunktā, nozīmē, ka koncesionāram 
tiek nodota būtiska operacionālā riska 
daļa. Tiek uzskatīts, ka koncesionārs ir 
uzņēmies būtisko operacionālā riska daļu, 
ja netiek garantēta būves vai pakalpojumu, 
uz ko attiecas koncesija, ekspluatācijas 
laikā veikto ieguldījumu un radušos 
izmaksu atgūšana.

Or. de

Grozījums Nr. 31
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 2.daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo saimniecisko risku var veidot: Šo operacionālo risku var konkrēti veidot:

Or. de

Grozījums Nr. 32
Riikka Manner

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 2.daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo saimniecisko risku var veidot: Šo operacionālo risku var veidot:

Or. fi

Grozījums Nr. 33
Thomas Händel
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 2.daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) risks, kas ir saistīts ar būves 
izmantošanu vai pieprasījumu pēc 
pakalpojumu sniegšanas, vai

(a) risks, kas saistīts ar būves izmantošanu 
vai pieprasījumu pēc pakalpojumu 
sniegšanas, tostarp — ja šādu risku būtiski 
ierobežo, piemēram, tipveida noteikumu 
saskaņā ar publiskajām tiesībām kādā
dalībvalstī;

Or. de

Grozījums Nr. 34
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 2.daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) Atļaujas, apstiprinājumi un licences, 
kas tikai paredz nosacījumus kādas 
saimnieciskās darbības veikšanai, nav 
uzskatāmi par koncesijām. Tas pats 
attiecas uz nolīgumiem starp 
līgumslēdzēju iestādi vai līgumslēdzēju, 
kuri attiecas uz ekonomikas dalībnieka 
tiesībām ekspluatēt valsts īpašumus vai 
resursus (piemēram, vienkārši īres vai 
zemes nomas līgumi) un kuros principā 
paredz tikai to izmantošanas vispārīgos 
nosacījumus, līgumslēdzējai iestādei 
nekļūstot par konkrētu pakalpojumu 
saņēmēju, kurus veic līgumslēdzēja puse.

Or. de

Grozījums Nr. 35
Licia Ronzulli
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Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Koncesijas, kuru vērtība ir zemāka par 
5. pantā norādītajām robežvērtībām, var 
piešķirt tiešā veidā, bez prasības izsludināt 
konkursu.

Or. it

Grozījums Nr. 36
Licia Ronzulli

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1.daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Koncesijas paredzamo vērtību aprēķina kā 
būvdarbu vai pakalpojumu kopuma 
vērtību, pat ja tas ir iegādāts saskaņā ar 
dažādiem līgumiem, ja līgumi ietilpst 
vienotā projektā. Uz to, ka konkrēts 
projekts ir vienots projekts, norāda 
līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja 
vispārējā iepriekšējā plānošana un 
koncepcijas izstrāde, tas, ka dažādie 
iegādātie elementi īsteno vienotu 
saimniecisku un tehnisku funkciju vai ka 
tie ir citādi loģiski savstarpēji saistīti.

Koncesijas paredzamo vērtību aprēķina, 
balstoties uz visiem tehniskajiem, 
funkcionālajiem un saimnieciskajiem 
elementiem, pat ja šie elementi ietilpst 
dažādos līgumos. Uz to, ka konkrēts 
projekts ir vienots projekts, norāda 
līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja 
vispārējā iepriekšējā plānošana un 
koncepcijas izstrāde, tas, ka dažādie 
iegādātie elementi īsteno vienotu 
saimniecisku un tehnisku funkciju vai ka 
tie ir citādi loģiski savstarpēji saistīti.

Or. it

Grozījums Nr. 37
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 5. punkts – 1.daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) zemes, ēku vai cita nekustama īpašuma (a) zemes, ēku vai cita nekustama īpašuma 
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vai ar to saistīto tiesību iegāde vai noma, 
izmantojot jebkādus finanšu līdzekļus; šī 
direktīva tomēr attiecas uz finanšu 
pakalpojumu koncesijām, kas ir piešķirtas 
vienlaikus ar jebkāda veida līgumu par 
īpašuma iegādi vai nomu, pirms vai pēc 
šāda līguma;

vai ar to saistīto tiesību iegāde, noma vai 
iznomāšana, ko veic līgumslēdzēja iestāde 
vai līgumslēdzējs, izmantojot jebkādus 
finanšu līdzekļus; šī direktīva tomēr 
attiecas uz finanšu pakalpojumu 
koncesijām, kas ir piešķirtas vienlaikus ar 
jebkāda veida līgumu par īpašuma iegādi 
vai nomu, pirms vai pēc šāda līguma;

Or. de

Grozījums Nr. 38
Edite Estrela

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 5. punkts – 1.daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 39
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 5. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo direktīvu nepiemēro pakalpojumu 
koncesijām, kas attiecas uz vispārējas 
nozīmes pakalpojumiem un vispārējas 
saimnieciskas nozīmes pakalpojumiem, 
tādiem kā:
(a) ūdensapgādes pakalpojumi;
(b) notekūdeņu pakalpojumi;
(c) atkritumu pakalpojumi;
(d) energopakalpojumi;
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(e) sociālie pakalpojumi, balstoties uz 
brīvprātīgo Eiropas kvalitātes sistēmu, ko 
pieņēmusi Sociālās aizsardzības komiteja, 
jo īpaši veselības aizsardzības un sociālās 
aizsardzības jomā, obligātās sociālās 
apdrošināšanas jomā, avārijas un 
katastrofu dienestu jomā, pabalstu 
pakalpojumu jomā un tādu pakalpojumu 
jomā, ko sniedz arodbiedrības.

Or. de

Grozījums Nr. 40
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Piešķirot koncesiju, līgumslēdzēja iestāde 
vai līgumslēdzējs, ņemot vērā koncesijas 
raksturu un samērīguma principu, var 
ierobežot tās ilgumu. Pie 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. 

Or. de

Grozījums Nr. 41
Riikka Manner

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Koncesijas darbības laiks ir ierobežots uz 
laiku, ko uzskata par vajadzīgu, lai 
koncesionārs varētu atgūt būves vai 
pakalpojumu ekspluatācijas laikā veiktos 
ieguldījumus kopā ar saprātīgu peļņu no 
ieguldītā kapitāla, un arī laiku, kas 
aprēķināts, lai sasniegtu izpildes mērķus, 
ko izvirzījusi līgumslēdzēja iestāde.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Thomas Händel

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.

Or. de

Grozījums Nr. 43
Ramona Nicole Mănescu

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var rezervēt tiesības piedalīties 
koncesiju piešķiršanas procedūrās 

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

Or. en

Grozījums Nr. 44
Ramona Nicole Mănescu

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) aizsargātām darbnīcām vai paredzēt 
šādu līgumu izpildi aizsargātās 
nodarbinātības programmās, ar 
nosacījumu, ka vairākums šo uzņēmumu 
darbinieku ir personas ar invaliditāti, 
kuras savas invaliditātes rakstura vai 
smaguma pakāpes dēļ nevar strādāt 
parastos darba apstākļos vai nevar viegli 
atrast darbu parastā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Ramona Nicole Mănescu

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) uzņēmumiem un programmām, kuru 
galvenais mērķis ir mazaizsargātu darba 
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Ramona Nicole Mănescu

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tomēr juridiskām personām var 
pieprasīt norādīt piedāvājumā vai dalības 
pieteikumā par konkrētās koncesijas izpildi 
atbildīgo darbinieku vārdus un uzvārdus 
un attiecīgo profesionālo kvalifikāciju.

2. Tomēr juridiskām personām var 
pieprasīt norādīt piedāvājumā vai dalības 
pieteikumā par konkrētās koncesijas izpildi 
atbildīgo darbinieku attiecīgo profesionālo 
kvalifikāciju.

Or. en

Pamatojums

Kandidātam var būt neiespējami zināt norīkotā personāla vārdus pieteikuma iesniegšanas 
stadijā, ņemot vērā atlases un pasūtījuma piešķiršanas procedūras ilgumu.

Grozījums Nr. 47
Ramona Nicole Mănescu

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ekonomikas dalībnieku grupas var 
iesniegt piedāvājumus vai pieteikties kā 
kandidāti.

3. Ekonomikas dalībnieku grupas var 
iesniegt piedāvājumus vai pieteikties kā 
kandidāti. Ekonomikas dalībnieku, jo 
īpaši mazo un vidējo uzņēmumu (MVU), 
grupas var veidot kā uzņēmumu 
konsorciju. 
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Or. en

Grozījums Nr. 48
Edite Estrela

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a. Līgumslēdzējas iestādes koncesiju 
piešķiršanā cenšas sasniegt „vislabāko 
rezultātu”. To panāk ar visplašākā mērā 
izdevīgo izmaksas, kvalitātes un ilgtspējas 
apsvērumu apvienojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Edite Estrela

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4b. Līgumslēdzējas iestādes ievēro 
maksājumu kavējumus, kā noteikts 
Direktīvā 2001/7/ES.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Edite Estrela

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 4.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4c. Ekonomikas dalībnieki ievēro saistības 
attiecībā uz sociālo un darba aizsardzību, 
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Edite Estrela

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 52
Edite Estrela

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.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Edite Estrela
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Direktīvas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – 1.daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tehniskās specifikācijas, kā noteikts 
VIII pielikuma 1. punktā, izklāsta 
koncesijas dokumentos. Tajās nosaka
būves, pakalpojuma vai piegādes 
raksturlielumus.

Tehniskās specifikācijas, kā noteikts 
VIII pielikuma 1. punktā, izklāsta 
koncesijas dokumentos. Tajās nosaka
darba, pakalpojuma vai piegādes 
raksturlielumus, lai sasniegtu 
līgumslēdzējas iestādes mērķus, tostarp 
ilgtspējības mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
34. pants – 2. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Grozījums Nr. 55
Licia Ronzulli

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 1.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:

Or. it

Grozījums Nr. 56
Licia Ronzulli

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 2.daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēju iestāžu izvirzītie dalības 
nosacījumi ir tikai tādi, kuri ir atbilstīgi, lai 
nodrošinātu, ka kandidātam vai 
pretendentam ir juridiskās un finansiālās 
iespējas un saimnieciskās un tehniskās 
spējas izpildīt piešķiramo koncesiju. Visas 
prasības ir saistītas un stingri samērīgas ar 
līguma priekšmetu, ņemot vērā vajadzību 
nodrošināt īstu konkurenci.

Līgumslēdzēju iestāžu izvirzītie dalības 
nosacījumi ir tikai tādi, kuri ir atbilstīgi, lai 
nodrošinātu, ka kandidātam vai 
pretendentam ir juridiskās un finansiālās 
iespējas un saimnieciskās un tehniskās 
spējas izpildīt piešķiramo koncesiju. Visas 
prasības ir saistītas un stingri samērīgas ar 
līguma priekšmetu, un tajās ņem vērā 
vajadzību nodrošināt īstu konkurenci.

Or. it

Grozījums Nr. 57
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 5. punkts – 1.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.

Or. de

Grozījums Nr. 58
Thomas Händel
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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,
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, vai ja uz
šo ekonomikas dalībnieku vairāk nekā 
vienā gadījumā ir attiecies nelabvēlīgs 
spriedums vai sods saistībā ar darba 
tiesībām.

Or. de

Grozījums Nr. 59
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 7. punkts – 1.daļa – ievaddaļa

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:

Or. de

Grozījums Nr. 60
Thomas Händel
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Direktīvas priekšlikums
36. pants – 7. punkts – 1.daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Grozījums Nr. 61
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Dalībvalstis konkretizē šā panta 
īstenošanas nosacījumus. Dalībvalstis 
citām dalībvalstīm pēc pieprasījuma sniedz 
visu informāciju par šajā panta 
uzskaitītajiem izslēgšanas iemesliem. 
Reģistrācijas dalībvalsts kompetentās 
iestādes sniedz šo informāciju saskaņā ar 
noteikumiem par pārvaldību, kā minēts 
Direktīvas [ar ko aizstāj 
Direktīvu 2004/18/EK] 88. pantā.

9. Dalībvalstis konkretizē šā panta 
īstenošanas nosacījumus. Dalībvalstis 
citām dalībvalstīm pēc pieprasījuma sniedz 
visu informāciju par šajā panta 
uzskaitītajiem izslēgšanas iemesliem. 
Reģistrācijas dalībvalsts kompetentās 
iestādes sniedz šo informāciju saskaņā ar 
noteikumiem par pārvaldību, kā minēts 
Direktīvas [ar ko aizstāj 
Direktīvu 2004/18/EK] 88. pantā.
Dalībvalstis un Komisija arī izstrādā 
procedūru, kādā tiek vākta informācija 
par tiesību pārkāpumiem un tā darīta 
zināma līgumslēdzējiem.

Or. de

Grozījums Nr. 62
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs svītrots
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paziņojumā par koncesiju vai koncesijas 
dokumentos norāda katra 1. punktā 
noteiktā kritērija relatīvo svērumu vai 
uzskaita šos kritērijus, sakārtojot tos 
secībā pēc nozīmības.

Or. de

Grozījums Nr. 63
Thomas Händel

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

Or. de

Grozījums Nr. 64
Edite Estrela

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:

Or. en
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Grozījums Nr. 65
Licia Ronzulli

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 piedāvājuma 
kritēriju atbilstīgi 2. punktam. Minētie 
kritēriji papildus cenai vai izmaksām katrā 
gadījumā ietver jebkuru no šādiem 
kritērijiem:

Or. it

Grozījums Nr. 66
Licia Ronzulli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 67
Edite Estrela

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) sociālie kritēriji, piemēram, lai tiktu 
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ievērota:
sociālā un darba aizsardzība, darba
apstākļi, veselības un drošības noteikumi;
nodarbinātības iespējas, tostarp veicinot: 
jauniešu nodarbinātību, dzimumu 
līdzsvaru, nodarbinātības iespējas 
ilgtermiņa bezdarbniekiem un vecāka 
gadagājuma darbiniekiem, personām no 
nelabvēlīgām grupām, personām ar 
invaliditāti;
pienācīgi darba standarti;
sociāla integrācija;
ētiska tirdzniecība;
piekļuve arodapmācībai objektā;
cilvēktiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Edite Estrela

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 līgumiem un līgumiem, 
kas saistīti ar būvdarbu projektēšanu, ņem
vērā tā personāla organizāciju, 
kvalifikāciju un pieredzi, kurš norīkots 
attiecīgā līguma izpildei, kā arī ikviena 
apakšuzņēmēja kvalifikāciju un 
profesionālo ētiku, paredzot, ka pēc 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas šādu 
personālu drīkst aizstāt tikai ar 
līgumslēdzējas iestādes piekrišanu, kam 
jāpārliecinās, ka aizstājēji nodrošina 
līdzvērtīgu organizāciju, kvalitāti, 
kvalifikāciju vai pieredzi;

Or. en
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Grozījums Nr. 69
Thomas Händel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) Līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēji darbu un pakalpojumu 
nodrošināšanai piemēro papildu sociālos 
un vides kritērijus, ko norāda koncesijas 
paziņojumā.  Tie ietver nodarbinātības 
nosacījumus, ko paredz valstu, Eiropas 
Savienības un starptautiskie likumi un 
noteikumi, reprezentatīvi nolīgumi par 
atalgojumu visos līmeņos un šķīrējtiesas 
nolēmumi. Piemēro arī principu „vienāda 
alga par vienādu darbu salīdzināmā 
darbavietā”.

Or. de

Grozījums Nr. 70
Thomas Händel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) Var iekļaut vēl arī citus sociālās un 
nodarbinātības politikas kritērijus, 
piemēram, dzimumu līdztiesības 
veicināšana un īpaši nelabvēlīgu grupu, 
tostarp jaunāka un vecāka gadagājuma 
darbinieku, jauniešu un mācekļu, 
ilgtermiņa bezdarbnieku, personu ar 
migrācijas vēsturi un personu ar 
invaliditāti, integrācija darba tirgū.

Or. de
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Grozījums Nr. 71
Edite Estrela

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 5. punkts – 1.daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 72
Edite Estrela

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) ārējās sociālās izmaksas, kas tieši 
saistītas ar dzīves ciklu un kuras var 
aptvert bīstamu darbu, ilgu darbalaiku, 
veselībai un drošībai neatbilstošus 
apstākļus un arodapmācības trūkumu.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Ramona Nicole Mănescu

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 2. punkts – 1.daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja līgumslēdzējas iestādes novērtē Ja līgumslēdzējas iestādes novērtē 
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izmaksas, izmantojot aprites cikla izmaksu 
pieeju, tās koncesijas piešķiršanas 
dokumentos norāda metodiku, kas 
izmantota aprites cikla izmaksu 
aprēķināšanai. Izmantotajai metodikai
jāatbilst visiem šādiem nosacījumiem:

izmaksas, izmantojot aprites cikla izmaksu 
pieeju, tās koncesijas piešķiršanas 
dokumentos norāda metodiku, kas 
izmantota aprites cikla izmaksu 
aprēķināšanai. Izmantotā metodika 
jāvienkāršo, lai to padarītu pieejamu 
MVU, un tai jāatbilst visiem šiem 
nosacījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 74
Edite Estrela

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. 

Or. en

Grozījums Nr. 75
Thomas Händel
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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.

Or. de

Grozījums Nr. 76
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Neskarot atbildību saskaņā ar šā 
panta 2. punktu, galvenais ekonomikas 
dalībnieks un apakšuzņēmējs (-i) ir 
solidāri atbildīgi.

Or. de

Grozījums Nr. 77
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Darbībām, kas saistītas ar ģeogrāfiska 
apgabala izmantošanu, lai nodrošinātu 
lidostu un jūras vai iekšzemes ostu vai cita 
veida piestātņu pakalpojumus gaisa, jūras 
vai iekšzemes ūdensceļu pārvadātājiem.

5. Darbībām, kas saistītas ar ģeogrāfiska 
apgabala izmantošanu, lai nodrošinātu 
lidostu un jūras vai iekšzemes ostu vai cita 
veida vispārējo infrastruktūru gaisa, jūras 
vai iekšzemes ūdensceļu pārvadātājiem.

Or. de
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Grozījums Nr. 78
Licia Ronzulli

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

INFORMĀCIJA, KAS JĀIEKĻAUJ 
PAZIŅOJUMOS PAR KONCESIJĀM

INFORMĀCIJA, KAS JĀIEKĻAUJ 
PAZIŅOJUMOS PAR KONCESIJĀM 
VAI KONCESIJAS DOKUMENTĀ

Or. it

Grozījums Nr. 79
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
X 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
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Grozījums

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 80
Edite Estrela

Direktīvas priekšlikums
XIII pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

STARPTAUTISKO SOCIĀLĀS UN 
VIDES JOMAS KONVENCIJU 
SARAKSTS,
KAS MINĒTAS 3. APSVĒRUMĀ UN 
22. PANTA 4. PUNKTA 
C) APAKŠPUNKTĀ
– Konvencija Nr. 87 par biedrošanās 
brīvību un tiesību aizsardzību, 
apvienojoties organizācijās;
– Konvencija Nr. 98 par tiesībām 
apvienoties organizācijās un tiesībām uz 
koplīgumu slēgšanu;
– Konvencija Nr. 29 par piespiedu darbu;
– Konvencija Nr. 105 par piespiedu darba 
atcelšanu;
– Konvencija Nr. 138 par minimālo 
vecumu;
– Konvencija Nr. 111 par diskrimināciju 
nodarbinātībā un profesijā;
– Konvencija Nr. 100 par vienlīdzīgu 
atlīdzību;
– Konvencija Nr. 182 par bērnu darba 
kaitīgākajiem veidiem;
– Vīnes Konvencija par ozona slāņa 
aizsardzību un tās Monreālas protokols 
par ozona slāni noārdošajām vielām;
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– Bāzeles Konvencija par bīstamo 
atkritumu starptautiskiem pārvadājumiem 
un šādu atkritumu apglabāšanas kontroli 
(Bāzeles konvencija);
– Stokholmas Konvencija par 
noturīgajiem organiskajiem 
piesārņotājiem (Stokholmas konvencija);
– Konvencija par procedūru, saskaņā ar 
kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama 
iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz 
dažām bīstamām ķīmiskām vielām un 
pesticīdiem (UNEP/FAO) (PIC 
konvencija), Roterdama, 1998. gada
10. septembris, un tās 3 reģionālie 
protokoli.

Or. en


