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Grozījums Nr. 237
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
-

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlaments noraida priekšlikumu 
direktīvai par koncesijas līgumu slēgšanas 
tiesību piešķiršanu.

Or. de

Pamatojums

Primārie tiesību akti un Tiesas judikatūra ir objektīvs un elastīgs tiesiskais regulējums, ar ko paredz 
koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu un pārredzamu un nediskriminējošu procedūru 
nosaka par obligātu. Tā kā dalībvalstīs pastāv dažādi koncesijas veidi un administratīvās struktūras, 
nav atbilstīgi piemērot vienotu procedūru (subsidiaritātes princips), turklāt tiktu ierobežotas vietējo 
iestāžu manevrēšanas iespējas, kuras būtiski paplašināja Lisabonas līgums.

Grozījums Nr. 238
Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
-

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. de

Grozījums Nr. 239
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
-
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. it

Pamatojums

La proposta della Commissione Europea non é compatibile con il principio di sussidiarietà, poiché 
essa é relativa ad un settore dove non si rilevano evidenti distorsioni del mercato interno e gli 
obiettivi dell'azione prevista possono essere conseguiti dagli Stati Membri, sia a livello centrale, che 
regionale e locale. Inoltre, quello delle concessioni é un ambito non assimilabile agli altri settori 
economici, e vede la presenza di tradizioni giuridiche e prassi molto differenti tra gli Stati Membri.
Infine, il livello di dettaglio della proposta é tale da rendere molto complessa la sua eventuale 
applicazione.

Grozījums Nr. 240
Heide Rühle, Emilie Turunen
Verts/ALE grupas vārdā
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber, Mikael 
Gustafsson, Cornelis de Jong
GUE/NGL grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
-

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Pamatojums

The Commission proposal is useless and does not bring any added-value to the current 
situation. As stated in the Resolution on modernisation of public procurement adopted by a 
wide majority of the European Parliament in October 2011 (A7-0326/2011), any proposal for 
a legal act dealing with service concessions would be justified only with a view to remedying 
distortions in the functioning of the internal market; and since such distortions have not 
hitherto been identified, a legal act on service concessions is unnecessary because it is not 
geared to an identifiable improvement in the functioning of the internal market.
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Grozījums Nr. 241
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 53. panta 1. punktu, 
62. pantu un 114. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 14. pantu, 53. panta 
1. punktu, 62. pantu, 114. pantu un 
26. protokolu,

Or. fr

Pamatojums

Tiek ņemti vērā noteikumi par vispārējas nozīmes pakalpojumiem un to specifisko nozīmi šajā 
direktīvā.

Grozījums Nr. 242
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
1.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 14. pantu un 
26. protokolu,

Or. fr

Grozījums Nr. 243
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
1.b atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 4. panta 2. punktu,
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Or. fr

Grozījums Nr. 244
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 53. panta 1. punktu, 
62. pantu un 114. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 14. pantu, 53. panta 
1. punktu, 62. pantu un 114. pantu, kā arī 
26. protokolu,

Or. en

Grozījums Nr. 245
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Nav skaidru Savienības līmeņa 
noteikumu, kas reglamentē koncesijas 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, 
tāpēc rodas tiesiskā nenoteiktība un 
ierobežojumi, kas skar pakalpojumu brīvu 
apriti un rada iekšējā tirgus darbības 
traucējumus. Rezultātā ekonomikas 
dalībniekiem un jo īpaši mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem (MVU) tiek liegtas 
to tiesības iekšējā tirgū un tie zaudē 
svarīgas uzņēmējdarbības iespējas, 
savukārt publiskā sektora iestādes, 
iespējams, nespēj rast labāko 
izmantojumu publiskajiem līdzekļiem, lai 
ES pilsoņi saņemtu kvalitatīvus 
pakalpojumus par labāko cenu. Atbilstīgs 
koncesiju piešķiršanas tiesiskais 
regulējums nodrošinātu visu Savienības 
ekonomikas dalībnieku efektīvu un 

svītrots
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nediskriminējošu piekļuvi tirgiem un 
tiesisko noteiktību, atbalstot publiskā 
sektora ieguldījumus infrastruktūrā un 
stratēģiskus pakalpojumus pilsoņiem.

Or. en

Grozījums Nr. 246
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Nav skaidru Savienības līmeņa 
noteikumu, kas reglamentē koncesijas 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, 
tāpēc rodas tiesiskā nenoteiktība un 
ierobežojumi, kas skar pakalpojumu brīvu 
apriti un rada iekšējā tirgus darbības 
traucējumus. Rezultātā ekonomikas 
dalībniekiem un jo īpaši mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem (MVU) tiek liegtas 
to tiesības iekšējā tirgū un tie zaudē 
svarīgas uzņēmējdarbības iespējas, 
savukārt publiskā sektora iestādes, 
iespējams, nespēj rast labāko 
izmantojumu publiskajiem līdzekļiem, lai 
ES pilsoņi saņemtu kvalitatīvus 
pakalpojumus par labāko cenu. Atbilstīgs 
koncesiju piešķiršanas tiesiskais 
regulējums nodrošinātu visu Savienības 
ekonomikas dalībnieku efektīvu un 
nediskriminējošu piekļuvi tirgiem un 
tiesisko noteiktību, atbalstot publiskā 
sektora ieguldījumus infrastruktūrā un 
stratēģiskus pakalpojumus pilsoņiem.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 247
Lara Comi
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Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Nav skaidru Savienības līmeņa 
noteikumu, kas reglamentē koncesijas 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, tāpēc 
rodas tiesiskā nenoteiktība un 
ierobežojumi, kas skar pakalpojumu brīvu 
apriti un rada iekšējā tirgus darbības 
traucējumus. Rezultātā ekonomikas 
dalībniekiem un jo īpaši mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem (MVU) tiek liegtas 
to tiesības iekšējā tirgū un tie zaudē 
svarīgas uzņēmējdarbības iespējas, 
savukārt publiskā sektora iestādes, 
iespējams, nespēj rast labāko izmantojumu 
publiskajiem līdzekļiem, lai ES pilsoņi 
saņemtu kvalitatīvus pakalpojumus par 
labāko cenu. Atbilstīgs koncesiju 
piešķiršanas tiesiskais regulējums 
nodrošinātu visu Savienības ekonomikas 
dalībnieku efektīvu un nediskriminējošu 
piekļuvi tirgiem un tiesisko noteiktību, 
atbalstot publiskā sektora ieguldījumus 
infrastruktūrā un stratēģiskus 
pakalpojumus pilsoņiem.

(1) Nav skaidru Savienības līmeņa 
noteikumu, kas reglamentē koncesijas 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, tāpēc 
rodas tiesiskā nenoteiktība un 
ierobežojumi, kas skar pakalpojumu brīvu 
apriti un rada iekšējā tirgus darbības 
traucējumus. Rezultātā ekonomikas 
dalībniekiem un jo īpaši mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem (MVU) tiek liegtas 
to tiesības iekšējā tirgū un tie zaudē 
svarīgas uzņēmējdarbības iespējas, 
savukārt publiskā sektora iestādes, 
iespējams, nespēj rast labāko izmantojumu 
publiskajiem līdzekļiem, lai ES pilsoņi 
saņemtu kvalitatīvus pakalpojumus par 
labāko cenu. Atbilstīgs koncesiju 
piešķiršanas tiesiskais regulējums 
nodrošinātu visu Savienības ekonomikas 
dalībnieku efektīvu un nediskriminējošu 
piekļuvi tirgiem un tiesisko noteiktību, 
atbalstot publiskā sektora ieguldījumus 
infrastruktūrā un stratēģiskus 
pakalpojumus pilsoņiem. Būtu jānosaka 
vispārējs Eiropas mēroga princips, ar 
kuru saskaņā koncesijas līgumu 
slēgšanas tiesības būtu pieejamas MVU 
nolūkā uzlabot to iespējas piekļūt 
koncesiju tirgum.

Or. it

Grozījums Nr. 248
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Nav skaidru Savienības līmeņa 
noteikumu, kas reglamentē koncesijas 

(1) Nav skaidru Savienības līmeņa 
noteikumu, kas reglamentē koncesijas 
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līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, tāpēc 
rodas tiesiskā nenoteiktība un 
ierobežojumi, kas skar pakalpojumu brīvu 
apriti un rada iekšējā tirgus darbības 
traucējumus. Rezultātā ekonomikas 
dalībniekiem un jo īpaši mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem (MVU) tiek liegtas 
to tiesības iekšējā tirgū un tie zaudē 
svarīgas uzņēmējdarbības iespējas,
savukārt publiskā sektora iestādes, 
iespējams, nespēj rast labāko izmantojumu 
publiskajiem līdzekļiem, lai ES pilsoņi 
saņemtu kvalitatīvus pakalpojumus par 
labāko cenu. Atbilstīgs koncesiju 
piešķiršanas tiesiskais regulējums 
nodrošinātu visu Savienības ekonomikas 
dalībnieku efektīvu un nediskriminējošu 
piekļuvi tirgiem un tiesisko noteiktību, 
atbalstot publiskā sektora ieguldījumus 
infrastruktūrā un stratēģiskus
pakalpojumus pilsoņiem.

līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, tāpēc 
rodas tiesiskā nenoteiktība un 
ierobežojumi, kas skar pakalpojumu brīvu 
apriti un rada iekšējā tirgus darbības 
traucējumus. Rezultātā ekonomikas 
dalībniekiem un jo īpaši mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem (MVU) tiek liegtas 
to tiesības iekšējā tirgū un tie zaudē 
svarīgas uzņēmējdarbības iespējas, 
savukārt publiskā sektora iestādes, 
iespējams, nespēj rast labāko izmantojumu 
publiskajiem līdzekļiem, lai ES pilsoņi 
saņemtu kvalitatīvus pakalpojumus par 
labāko cenu. Atbilstīgs koncesiju 
piešķiršanas tiesiskais regulējums 
nodrošinātu visu Savienības ekonomikas 
dalībnieku efektīvu un nediskriminējošu 
piekļuvi tirgiem un tiesisko noteiktību, 
atbalstot publiskā sektora ieguldījumus 
infrastruktūrā un vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumus 
pilsoņiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 249
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Stratēģijā „Eiropa 2020” publiskajam 
iepirkumam ir svarīga nozīme, jo tas ir 
viens no tirgus instrumentiem, kas 
izmantojams, lai panāktu gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi, vienlaikus 
nodrošinot visefektīvāko publiskā sektora 
līdzekļu izmantošanu. Būves koncesiju 
piešķiršanai pašlaik piemēro 
pamatnoteikumus, kas paredzēti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvā 2004/18/EK par to, kā 
koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes 
valsts līgumu un pakalpojumu valsts 

(2) Stratēģijā „Eiropa 2020” publiskajam 
iepirkumam ir svarīga nozīme, jo tas ir 
viens no tirgus instrumentiem, kas 
izmantojams, lai panāktu gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi, vienlaikus 
nodrošinot visefektīvāko publiskā sektora 
līdzekļu izmantošanu. Būves koncesiju 
piešķiršanai pašlaik piemēro 
pamatnoteikumus, kas paredzēti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvā 2004/18/EK par to, kā 
koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes 
valsts līgumu un pakalpojumu valsts 
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līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūru, savukārt tādu pakalpojumu 
koncesiju piešķiršanai, par kuriem ir 
pārrobežu interese, ir piemērojami Līguma 
principi, it sevišķi preču brīvas aprites 
princips, brīvības veikt uzņēmējdarbību 
princips un brīvības sniegt pakalpojumus 
princips, kā arī no tiem atvasinātie principi, 
kā vienlīdzīgas attieksmes, 
nediskriminācijas, savstarpējās atzīšanas, 
proporcionalitātes un pārredzamības 
princips. Pastāv tiesiskās nenoteiktības 
risks, kas saistīts ar to, ka valstu 
likumdevēji var atšķirīgi interpretēt 
Līguma principus, un ar būtiskām 
atšķirībām starp dažādu dalībvalstu 
tiesību aktiem. Šo risku apliecina Eiropas 
Savienības Tiesas plašā judikatūra, taču 
tā tikai daļēji risina dažus koncesijas 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
aspektus. Tāpēc ir nepieciešama Līguma 
principu vienota konkretizācija visās 
dalībvalstīs un izrietošo interpretācijas 
atšķirību novēršana Savienības līmenī, lai 
novērstu iekšējā tirgus pašreizējos 
traucējumus.

līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūru, savukārt tādu pakalpojumu 
koncesiju piešķiršanai, par kuriem ir 
pārrobežu interese, ir piemērojami Līguma 
principi, it sevišķi preču brīvas aprites 
princips, brīvības veikt uzņēmējdarbību 
princips un brīvības sniegt pakalpojumus 
princips, kā arī no tiem atvasinātie principi, 
kā vienlīdzīgas attieksmes, 
nediskriminācijas, savstarpējās atzīšanas, 
proporcionalitātes un pārredzamības 
princips.

Or. en

Grozījums Nr. 250
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja 
Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Stratēģijā „Eiropa 2020” publiskajam 
iepirkumam ir svarīga nozīme, jo tas ir 
viens no tirgus instrumentiem, kas 
izmantojams, lai panāktu gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi, vienlaikus 
nodrošinot visefektīvāko publiskā sektora 
līdzekļu izmantošanu. Būves koncesiju 
piešķiršanai pašlaik piemēro 

(2) Stratēģijā „Eiropa 2020” publiskajam 
iepirkumam ir svarīga nozīme, jo tas ir 
viens no tirgus instrumentiem, kas 
izmantojams, lai panāktu gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi, vienlaikus 
nodrošinot visefektīvāko publiskā sektora 
līdzekļu izmantošanu. Būves koncesiju 
piešķiršanai pašlaik piemēro 
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pamatnoteikumus, kas paredzēti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvā 2004/18/EK par to, kā 
koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes 
valsts līgumu un pakalpojumu valsts 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūru, savukārt tādu pakalpojumu 
koncesiju piešķiršanai, par kuriem ir 
pārrobežu interese, ir piemērojami Līguma 
principi, it sevišķi preču brīvas aprites 
princips, brīvības veikt uzņēmējdarbību 
princips un brīvības sniegt pakalpojumus 
princips, kā arī no tiem atvasinātie principi, 
kā vienlīdzīgas attieksmes, 
nediskriminācijas, savstarpējās atzīšanas, 
proporcionalitātes un pārredzamības 
princips. Pastāv tiesiskās nenoteiktības 
risks, kas saistīts ar to, ka valstu 
likumdevēji var atšķirīgi interpretēt 
Līguma principus, un ar būtiskām 
atšķirībām starp dažādu dalībvalstu tiesību 
aktiem. Šo risku apliecina Eiropas 
Savienības Tiesas plašā judikatūra, taču tā 
tikai daļēji risina dažus koncesijas līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas aspektus. 
Tāpēc ir nepieciešama Līguma principu 
vienota konkretizācija visās dalībvalstīs un 
izrietošo interpretācijas atšķirību novēršana 
Savienības līmenī, lai novērstu iekšējā 
tirgus pašreizējos traucējumus.

pamatnoteikumus, kas paredzēti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvā 2004/18/EK par to, kā 
koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes 
valsts līgumu un pakalpojumu valsts 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūru, savukārt tādu pakalpojumu 
koncesiju piešķiršanai, par kuriem ir 
pārrobežu interese, ir piemērojami Līguma 
principi, it sevišķi preču brīvas aprites 
princips, brīvības veikt uzņēmējdarbību 
princips un brīvības sniegt pakalpojumus 
princips, kā arī no tiem atvasinātie principi, 
kā vienlīdzīgas attieksmes, 
nediskriminācijas, savstarpējās atzīšanas, 
proporcionalitātes un pārredzamības 
princips. Pastāv tiesiskās nenoteiktības 
risks, kas saistīts ar to, ka valstu 
likumdevēji var atšķirīgi interpretēt 
Līguma principus, un ar būtiskām 
atšķirībām starp dažādu dalībvalstu tiesību 
aktiem. Šo risku apliecina Eiropas 
Savienības Tiesas judikatūra, taču tā tikai 
daļēji risina dažus koncesijas līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas aspektus. 
Tāpēc ir nepieciešama Līguma principu 
vienota konkretizācija visās dalībvalstīs un 
izrietošo interpretācijas atšķirību novēršana 
Savienības līmenī, lai novērstu iekšējā 
tirgus pašreizējos traucējumus.

Or. en

Grozījums Nr. 251
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Stratēģijā „Eiropa 2020” publiskajam 
iepirkumam ir svarīga nozīme, jo tas ir 
viens no tirgus instrumentiem, kas 
izmantojams, lai panāktu gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi, vienlaikus 

(2) Stratēģijā „Eiropa 2020” publiskajam 
iepirkumam ir svarīga nozīme, jo tas ir 
viens no tirgus instrumentiem, kas 
izmantojams, lai panāktu gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi, vienlaikus 
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nodrošinot visefektīvāko publiskā sektora 
līdzekļu izmantošanu. Būves koncesiju 
piešķiršanai pašlaik piemēro 
pamatnoteikumus, kas paredzēti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvā 2004/18/EK par to, kā 
koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes 
valsts līgumu un pakalpojumu valsts 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūru, savukārt tādu pakalpojumu 
koncesiju piešķiršanai, par kuriem ir 
pārrobežu interese, ir piemērojami Līguma 
principi, it sevišķi preču brīvas aprites 
princips, brīvības veikt uzņēmējdarbību 
princips un brīvības sniegt pakalpojumus 
princips, kā arī no tiem atvasinātie principi, 
kā vienlīdzīgas attieksmes, 
nediskriminācijas, savstarpējās atzīšanas, 
proporcionalitātes un pārredzamības 
princips. Pastāv tiesiskās nenoteiktības 
risks, kas saistīts ar to, ka valstu 
likumdevēji var atšķirīgi interpretēt 
Līguma principus, un ar būtiskām 
atšķirībām starp dažādu dalībvalstu 
tiesību aktiem. Šo risku apliecina Eiropas 
Savienības Tiesas plašā judikatūra, taču 
tā tikai daļēji risina dažus koncesijas 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
aspektus. Tāpēc ir nepieciešama Līguma 
principu vienota konkretizācija visās 
dalībvalstīs un izrietošo interpretācijas 
atšķirību novēršana Savienības līmenī, lai 
novērstu iekšējā tirgus pašreizējos 
traucējumus.

nodrošinot visefektīvāko publiskā sektora 
līdzekļu izmantošanu. Būves koncesiju 
piešķiršanai pašlaik piemēro 
pamatnoteikumus, kas paredzēti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvā 2004/18/EK par to, kā 
koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes 
valsts līgumu un pakalpojumu valsts 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūru, savukārt tādu pakalpojumu 
koncesiju piešķiršanai, par kuriem ir 
pārrobežu interese, ir piemērojami Līguma 
principi, it sevišķi preču brīvas aprites 
princips, brīvības veikt uzņēmējdarbību 
princips un brīvības sniegt pakalpojumus 
princips, kā arī no tiem atvasinātie principi, 
kā vienlīdzīgas attieksmes, 
nediskriminācijas, savstarpējās atzīšanas, 
proporcionalitātes un pārredzamības 
princips.

Or. en

Grozījums Nr. 252
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Šai direktīvai nekādā veidā nebūtu (3) Ar šo direktīvu atzīst un vēlreiz 
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jāskar dalībvalstu vai publiskā sektora 
iestāžu tiesības izlemt par būvdarbu vai 
pakalpojumu tiešu nodrošināšanu
sabiedrībai vai par šādu pakalpojumu 
sniegšanas uzticēšanu trešām personām. 
Dalībvalstīm vai publiskā sektora iestādēm
joprojām būtu jābūt tiesībām noteikt 
sniedzamā pakalpojuma raksturlielumus, 
tostarp nosacījumus attiecībā uz 
pakalpojumu kvalitāti vai cenu, lai īstenotu 
savus valsts politikas mērķus.

apstiprina dalībvalstu tiesības noteikt 
tādus organizēšanas veidus, kādus tās 
uzskata par piemērotākajiem savas 
atbildības jomā ietilpstošu būvdarbu 
veikšanai un pakalpojumu sniegšanai. Šai 
direktīvai nekādā veidā nebūtu jāskar 
dalībvalstu vai publiskā sektora iestāžu 
tiesības veikt būvdarbus vai sniegt 
pakalpojumus sabiedrībai vai šādu 
pakalpojumu sniegšanu deleģēt trešām 
personām. Dalībvalstis un publiskā sektora 
iestādes joprojām ir tiesīgas noteikt un 
precizēt sniedzamo pakalpojumu
raksturlielumus, tostarp nosacījumus 
attiecībā uz pakalpojumu kvalitāti vai cenu, 
lai īstenotu savus valsts politikas mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 253
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Šai direktīvai nekādā veidā nebūtu 
jāskar dalībvalstu vai publiskā sektora 
iestāžu tiesības izlemt par būvdarbu vai 
pakalpojumu tiešu nodrošināšanu 
sabiedrībai vai par šādu pakalpojumu 
sniegšanas uzticēšanu trešām personām.
Dalībvalstīm vai publiskā sektora iestādēm
joprojām būtu jābūt tiesībām noteikt 
sniedzamā pakalpojuma raksturlielumus, 
tostarp nosacījumus attiecībā uz 
pakalpojumu kvalitāti vai cenu, lai īstenotu 
savus valsts politikas mērķus.

(3) Saskaņā ar Savienības tiesībās 
noteikto subsidiaritātes principu šī
direktīva nekādā veidā neskar dalībvalstu 
vai publiskā sektora iestāžu tiesības izlemt 
par būvdarbu vai pakalpojumu tiešu 
nodrošināšanu sabiedrībai vai par šādu 
pakalpojumu sniegšanas uzticēšanu trešām 
personām. Tas jo īpaši attiecas uz 
vispārējas nozīmes pakalpojumiem un 
vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumiem, kā minēts LESD 
14. pantā un 26. protokola 2. pantā par 
sabiedriskiem pakalpojumiem. Tiek 
garantētas dalībvalstu vai publiskā sektora 
iestāžu tiesības noteikt sniedzamā 
pakalpojuma raksturlielumus un norādīt 
detalizētu informāciju, tostarp 
nosacījumus attiecībā uz pakalpojumu 
kvalitāti vai cenu, lai īstenotu savus valsts 
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politikas mērķus.

Or. de

Pamatojums

Lai uzsvērtu, ka šī direktīva neskar publiskā sektora iestāžu administratīvās brīvības principu 
un neparedz dalībvalstīm vai to iestādēm nekādus noteikumus attiecībā uz to, vai pakalpojumi 
būtu jānodrošina valstij vai arī ārējiem pakalpojumu sniedzējiem. Uzsvērts arī tas, ka šo 
principu jo īpaši piemēro kritiskām jomām, kas saistītas ar vispārējas nozīmes vai vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu sniegšanu.

Grozījums Nr. 254
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Šai direktīvai nekādā veidā nebūtu 
jāskar dalībvalstu vai publiskā sektora 
iestāžu tiesības izlemt par būvdarbu vai
pakalpojumu tiešu nodrošināšanu
sabiedrībai vai par šādu pakalpojumu 
sniegšanas uzticēšanu trešām personām. 
Dalībvalstīm vai publiskā sektora iestādēm
joprojām būtu jābūt tiesībām noteikt 
sniedzamā pakalpojuma raksturlielumus, 
tostarp nosacījumus attiecībā uz 
pakalpojumu kvalitāti vai cenu, lai īstenotu 
savus valsts politikas mērķus.

(3) Ar šo direktīvu atzīst un vēlreiz 
apstiprina dalībvalstu un publiskā sektora 
iestāžu tiesības noteikt tādus 
administrēšanas veidus, kādus tās uzskata 
par piemērotākajiem savas atbildības 
jomā ietilpstošu būvdarbu veikšanai un 
pakalpojumu sniegšanai. Šai direktīvai 
nekādā veidā nebūtu jāskar dalībvalstu un
publiskā sektora iestāžu tiesības veikt
būvdarbus un tieši sniegt pakalpojumus 
sabiedrībai vai šādu pakalpojumu 
sniegšanu uzticēt trešām personām. 
Dalībvalstis vai publiskā sektora iestādes
joprojām ir tiesīgas noteikt un precizēt 
sniedzamo pakalpojumu raksturlielumus, 
tostarp nosacījumus attiecībā uz 
pakalpojumu kvalitāti vai cenu, kā arī 
darba nosacījumus, ar kādiem saskaņā 
pakalpojumi ir sniedzami, lai īstenotu 
savus valsts politikas mērķus.

Or. en
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Grozījums Nr. 255
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Šai direktīvai nekādā veidā nebūtu 
jāskar dalībvalstu vai publiskā sektora 
iestāžu tiesības izlemt par būvdarbu vai 
pakalpojumu tiešu nodrošināšanu 
sabiedrībai vai par šādu pakalpojumu 
sniegšanas uzticēšanu trešām personām. 
Dalībvalstīm vai publiskā sektora iestādēm 
joprojām būtu jābūt tiesībām noteikt 
sniedzamā pakalpojuma raksturlielumus, 
tostarp nosacījumus attiecībā uz 
pakalpojumu kvalitāti vai cenu, lai īstenotu 
savus valsts politikas mērķus.

(3) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 4. pantu šī direktīva respektē 
dalībvalstu nacionālo identitāti, kas 
raksturīga to politiskajām un 
konstitucionālajām pamatstruktūrām, 
tostarp reģionālajām un vietējām 
pašvaldībām. Saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 14. pantu un 
26. protokolu par sabiedriskiem 
pakalpojumiem šai direktīvai nekādā veidā 
nebūtu jāskar dalībvalstu vai publiskā 
sektora iestāžu tiesības izlemt par būvdarbu 
vai pakalpojumu tiešu nodrošināšanu 
sabiedrībai vai par šādu pakalpojumu 
sniegšanas uzticēšanu trešām personām. 
Dalībvalstīm vai publiskā sektora iestādēm, 
tostarp pašvaldību iestādēm, joprojām 
būtu jābūt tiesībām noteikt sniedzamā 
pakalpojuma raksturlielumus, tostarp 
nosacījumus attiecībā uz pakalpojumu 
kvalitāti vai cenu, lai īstenotu savus valsts 
politikas mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 256
Pier Antonio Panzeri

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Šī direktīva neskar publiskā sektora 
iestāžu tiesības valsts mērogā noteikt 
vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumu darbības jomu un 
sniedzamā pakalpojuma raksturlielumus, 
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tostarp nosacījumus attiecībā uz 
pakalpojuma kvalitāti, lai īstenotu savus 
valsts politikas mērķus. Šī direktīva 
neattiecas uz vispārējas tautsaimnieciskas 
nozīmes pakalpojumu finansēšanu vai uz 
dalībvalstu piešķirtā atbalsta sistēmām, jo 
īpaši sociālajā jomā, saskaņā ar Kopienas 
noteikumiem par konkurenci.

Or. en

Grozījums Nr. 257
Pier Antonio Panzeri

Direktīvas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Šī direktīva neskar nodarbinātības 
nosacījumus, tostarp maksimālo darba 
ilgumu un minimālo atpūtas laiku, 
minimālās apmaksātās ikgadējās 
brīvdienas, minimālo atalgojuma likmi, 
kā arī veselības aizsardzību, drošību un 
higiēnas prasības darbā, kurus 
dalībvalstis piemēro saskaņā ar 
Savienības tiesībām, un šī direktīva 
neskar attiecības starp sociālajiem 
partneriem, tostarp tiesības vest sarunas 
par koplīgumiem un tos noslēgt un 
tiesības veikt protesta akcijas saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem un praksi, kas atbilst 
Savienības tiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 258
Pier Antonio Panzeri

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

(3c) Dalībvalstis var noteikt, ka 
līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji 
koncesiju piešķiršanu cita starpā pamato 
ar saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma 
kritēriju. Papildus cenai vai izmaksām šis 
kritērijs var attiekties uz kvalitāti, ietverot 
tehniskās priekšrocības, estētiskās un 
funkcionālās īpašības, pieejamību, 
projektēšana visu lietotāju ērtībām, vides 
un sociālos raksturlielumus un inovatīvo 
raksturu. Tas var attiekties arī uz 
pēcpārdošanas pakalpojumiem un 
tehnisko palīdzību, piegādes datumu, 
piegādes laikposmu vai pabeigšanas 
laikposmu, attiecīgās koncesijas izpildei 
norīkotā personāla organizāciju, 
kvalifikāciju un pieredzi, kā arī uz 
pasūtīto būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu izpildes vai sniegšanas 
konkrētiem procesiem, ja vien netiek 
diskriminēti ekonomikas dalībnieki.

Or. en

Grozījums Nr. 259
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Attiecībā uz koncesijām, kas pārsniedz 
noteiktu vērtību, ir atbilstīgi nodrošināt to 
valsts procedūru obligātu koordinēšanu, 
kuras nosaka šādu līgumu slēgšanas 
tiesību piešķiršanu, pamatojoties uz 
Līguma principiem, tā, lai nodrošinātu 
koncesiju atvērtību konkurencei un 
atbilstīgu tiesisko noteiktību. Šiem 
koordinējošiem noteikumi nevajadzētu būt 
plašākiem, nekā nepieciešams, lai 
sasniegtu iepriekš minētos mērķus. Tomēr 

svītrots
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būtu jānodrošina iespēja dalībvalstīm šos 
noteikumus pilnveidot un izstrādāt sīkāk, 
ja tās to uzskata par vajadzīgu, it sevišķi, 
lai nodrošinātu labāku atbilstību 
minētajiem principiem.

Or. en

Grozījums Nr. 260
Evelyne Gebhardt

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. 261
Sabine Verheyen, Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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, 

svītrots
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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.

Or. de

Grozījums Nr. 262
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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. en

Grozījums Nr. 263
Werner Kuhn

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Attiecībā uz būves un pakalpojumu 
koncesiju slēgšanas tiesību piešķiršanu 
ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un 

svītrots
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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.

Or. de

Grozījums Nr. 264
Heide Rühle

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.

(5) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
2004. gada 14. janvāra, 2004. gada 
10. marta un 2006. gada 31. maija 
rezolūciju ūdensapgādes nozari vajadzētu 
nevis liberalizēt, bet gan modernizēt. Līdz 
ar to ūdensapgādes nozari nevajadzētu 
iekļaut šīs direktīvas darbības jomā. 

Or. en

Grozījums Nr. 265
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Attiecībā uz būves un pakalpojumu (5) Attiecībā uz būves un pakalpojumu 
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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.

koncesiju slēgšanas tiesību piešķiršanu 
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.

Or. de

Grozījums Nr. 266
Françoise Castex

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.

(5) Ir jāievieš arī īpaši noteikumi attiecībā 
uz vispārējās tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumu koncesiju slēgšanas tiesību 
piešķiršanu, kuru mērķus un konkrētos 
uzdevumus nosaka valstu iestādes, kurām 
ir neierobežotas tiesības izvēlēties šo 
pakalpojumu pārvaldes veidu un kas var 
piešķirt īpašas vai ekskluzīvas tiesības 
attiecībā uz attiecīgo pakalpojumu 
sniegšanas tīklu apgādi, nodrošināšanu un 
ekspluatāciju.

Or. fr

Grozījums Nr. 267
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen

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

(5a) Atbilstīgi Eiropas Parlamenta 
2004. gada 14. janvāra, 2004. gada 
10. marta un 2006. gada 31. maija 
rezolūcijai ūdensapgādes nozari vajadzētu 
nevis liberalizēt, bet gan modernizēt.  Līdz 
ar to ūdensapgādes nozare būtu jāizslēdz 
no šīs direktīvas darbības jomas. 

Or. de

Pamatojums

Attiecībā uz ūdensapgādes nozari Eiropas Parlamenta griba ir pausta 2004. gada 
14. janvāra, 2004. gada 10. marta un 2006. gada 31. maija rezolūcijā. Līdz ar to Eiropas 
Parlaments nevēlas, lai ūdensapgādes nozare tiktu liberalizēta (kā, piemēram, enerģētikas, 
telekomunikāciju un pasta nozare), taču atbalsta ūdenssaimniecības nozares modernizāciju, 
un šajā procesā vienlaikus ar saimnieciskiem principiem jāņem vērā arī kvalitātes un vides 
standarti, kā arī jānodrošina nepieciešamā efektivitāte.

Grozījums Nr. 268
Werner Kuhn

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Atbilstīgi Eiropas Parlamenta 
2004. gada 14. janvāra, 2004. gada 
10. marta un 2006. gada 31. maija 
rezolūcijai ūdensapgādes nozari vajadzētu 
nevis liberalizēt, bet gan modernizēt.  Līdz 
ar to ūdensapgādes nozare būtu jāizslēdz 
no šīs direktīvas darbības jomas.

Or. de

Grozījums Nr. 269
Evelyne Gebhardt
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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 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, jo īpaši 
jūras vai iekšējo ostu teritorijā, ar kuriem
valsts vai līgumslēdzēja iestāde, vai 
līgumslēdzējs paredz to izmantošanas 
vispārīgos nosacījumus, neiegādājoties 
konkrētus būvdarbus vai pakalpojumus.

Or. de

Grozījums Nr. 270
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Koncesijas ir līgumi, kas finansiālās (6) Koncesijas ir līgumi, kas finansiālās 
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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.

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, vai apstiprināšanas prasības 
sociālo pakalpojumu sniegšanai, 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. de

Grozījums Nr. 271
Pier Antonio Panzeri

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 

(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 
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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.

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, uz ierobežotu 
laiku izsniegtas 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. 272
Barbara Weiler

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 

(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 
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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.

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, īres līgumiem, ar ko valsts vai 
līgumslēdzēja iestāde, vai līgumslēdzējs 
paredz to izmantošanas vispārīgos 
nosacījumus, neiegādājoties konkrētus 
būvdarbus vai pakalpojumus. Gan īres, 
gan zemes nomas līgumos paredzētie 
vispārīgie nosacījumi ir noteikumi par 
nomātā īpašuma nodošanu nomniekam, 
tā izmantošanu (piemēram, nomātā 
īpašuma apraksts, noteikumi par 
atļautajiem nomātā īpašuma izmantojuma 
veidiem, noteikumi par optimālo nomātā 
īpašuma izmantojumu, ietverot darbības 
rādītājus un vides standartus), 
attiecīgajiem īpašnieka un nomnieka 
pienākumiem saistībā ar nomātā īpašuma 
uzturēšanu, nomas ilgumu un nomātā 
īpašuma atpakaļnodošanu īpašniekam, 
nomas maksu un citām izmaksām, kuras 
sedz nomnieks (ietverot līgumsodus).

Or. de

Grozījums Nr. 273
Heide Rühle

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 

(6) Koncesijas ir līgumi, ar kuriem
finansiālās interesēs viena vai vairākas
līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēji 
(turpmāk — „piešķīrējs”) uztic būvdarbu 
veikšanu vai pakalpojumu pārvaldību, par 
kuriem tie ir atbildīgi, vienam vai 
vairākiem ekonomikas dalībniekiem un 



AM\916800LV.doc 27/172 PE496.581v03-00

LV

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.

kuros šāda deleģējuma atlīdzība parasti 
izpaužas vai nu kā tiesības veikt un 
pārvaldīt būvdarbus vai sniegt 
pakalpojumus, kas ir šādu līgumu 
priekšmets, vai arī kā minētās tiesības 
kopā ar atalgojumu. Šo būvdarbu vai 
pakalpojumu izpildei piemēro īpašus 
saistošus pienākumus, ko nosaka piešķīrējs
un kas ir likumīgi izpildāmi. Savukārt 
konkrētus valsts izdotus dokumentus, 
piemēram, apstiprinājumus, 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 
tiesības piedāvāt sociālos pakalpojumus 
vai tiesības slēgt līgumus, ar kuriem valsts 
vai līgumslēdzēja iestāde, vai 
līgumslēdzējs piešķir ekonomikas 
dalībniekam tiesības ekspluatēt konkrētus 
valsts īpašumus vai resursus, piemēram, 
noslēdzot īres vai nomas līgumus par 
atsevišķiem zemes gabaliem, jo īpaši jūras 
vai iekšējo ostu sektorā, vai nodrošinot 
piekļuves tiesības, un ar šiem līgumiem 
parasti paredz tikai minēto resursu
izmantošanas vispārīgos nosacījumus, 
publiskā sektora iestādei nekļūstot par 
līguma partnera nodrošinātu konkrētu
būvdarbu vai pakalpojumu saņēmēju.

Or. en

Pamatojums

There is still considerable lack of clarity and thus of legal certainty in the definition of 
services concessions. In any case, it must be ensured that sovereign activities like licences 
and permits or court instructions and assignments are excluded from the concept of the 
concession contract. Permission procedures of member states which are based on the point 
that all service providers which fulfil certain statutory preconditions are permitted to provide 
services irrespective of their legal structure should not be deemed a service concession 
contract. Social services are for example in some Member States carried out by independent 
providers. These independent providers – and to some extent also the measures themselves –
require a permit under social law. This permit should be excluded from the scope of the 
directive. Under the current wording, this is not clearly the case.
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Grozījums Nr. 274
Herbert Dorfmann

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) Šajā direktīvā koncesijas var būt 
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 pat tad, 
ja atsevišķās dalībvalstīs par koncesijām 
dēvē konkrētus valsts izdotus dokumentus, 
piemēram, apstiprinājumus, atļaujas vai 
licences, ar ko valsts vai publiskā sektora 
iestāde paredz nosacījumus saimnieciskās 
darbības īstenošanai vai atļauj ekonomikas 
dalībniekam veikt būvdarbus vai 
saimnieciskas darbības, tostarp sniegt 
pakalpojumus, nebūtu jāuzskata par 
koncesijām šīs direktīvas nozīmē. 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

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir novērst visus iespējamos pārpratumus saistībā ar to, ka šī direktīva 
attiecas tikai uz koncesiju līgumu specifisku juridisko instrumentu, un to nepiemēro 
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administratīviem aktiem vai pasākumiem neatkarīgi no to veida, pat ja tie nodēvēti par 
koncesijām. Tāpēc ir skaidri jānorāda, ka gadījumā, ja dalībvalsts tiesību akti minētos 
instrumentus uzskata par koncesiju pasākumiem, tie neietilpst šī direktīvas priekšlikuma 
darbības jomā.

Grozījums Nr. 275
Wim van de Camp

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. Līdzīgā kārtā līgumi, kuru 
priekšmets ir ekonomikas dalībnieka 
tiesības ekspluatēt konkrētus valsts 
īpašumus vai resursus, piemēram, valsts 
īpašuma vai privātas zemes nomas līgumi, 
ar ko valsts vai līgumslēdzēja iestāde, vai 
līgumslēdzējs paredz tikai vispārīgos 
nosacījumus un/vai konkrētus saistošus 
un likumīgi izpildāmus pienākumus, kas 
ir saistīti ar zemes izmantošanu, 
neiegādājoties konkrētus būvdarbus vai 
pakalpojumus, nebūtu jāuzskata par 
koncesijām. Saistībā ar šiem valsts 
īpašuma un privātās zemes nomas 
līgumiem turpmāk minētie noteikumi ir 
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uzskatāmi par nosacījumiem un 
saistībām, kuru nepārprotams mērķis ir 
zemes izmantojuma regulēšana: valsts 
īpašuma un resursu izmantojuma veids 
(piemēram, apraksts un atļautais 
izmantojums, saistības, kuru mērķis ir 
izmantojuma optimizēšana, piemēram, 
rezultātu kritēriji vai vides standarti), 
līgumslēdzēju pušu pienākumi saistībā ar 
valsts īpašuma vai resursu uzturēšanu, 
nodeva vai īre, kā arī vienreizēji 
maksājumi, kas jāsedz nomniekam 
(tostarp soda naudas par līguma 
pārkāpšanu).

Or. en

Pamatojums

Lai uzlabotu juridisko noteiktību un līgumslēdzējām pusēm nodrošinātu līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus, būtu jāprecizē Komisijas nodoms izslēgt zemes nomas līgumus. Divi 
izplatītākie instrumenti līgumu par zemes izmantojumu noslēgšanai ir valsts īpašuma un 
privātās zemes nomas līgumi. Lai gan tajos iespējams paredzēt vispārīgus nosacījumus un/vai 
konkrētus saistošus un likumīgi izpildāmus nosacījumus, šīs direktīvas izpratnē tie nav 
uzskatāmi par koncesiju, jo netiek iegādāti būvdarbi vai pakalpojumi.

Grozījums Nr. 276
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Anja 
Weisgerber, Heide Rühle, Birgit Collin-Langen

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 

(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 
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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.

nosaka līgumslēdzēja iestāde vai 
līgumslēdzējs un kas ir likumīgi izpildāmi. 
Savukārt konkrētus valsts izdotus 
dokumentus, piemēram, atļaujas vai 
licences, vai apstiprināšanas prasības 
sociālo pakalpojumu sniegšanai, 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, īres līgumiem, ar ko valsts vai 
līgumslēdzēja iestāde, vai līgumslēdzējs 
paredz tikai to izmantošanas vispārīgos 
nosacījumus, neiegādājoties konkrētus 
būvdarbus vai pakalpojumus. Gan īres, 
gan zemes nomas līgumos paredzētie 
vispārīgie nosacījumi ir noteikumi par 
nomātā īpašuma nodošanu nomniekam, 
tā izmantošanu (piemēram, nomātā 
īpašuma apraksts, noteikumi par 
atļautajiem nomātā īpašuma izmantojuma 
veidiem, noteikumi par optimālo nomātā 
īpašuma izmantojumu, ietverot izpildes 
rādītājus un vides standartus), 
attiecīgajiem īpašnieka un nomnieka 
pienākumiem saistībā ar nomātā īpašuma 
uzturēšanu, nomas ilgumu un nomātā 
īpašuma atpakaļnodošanu īpašniekam, 
nomas maksu un citām izmaksām, kuras 
sedz nomnieks, ietverot līgumsodus.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, ir jāiekļauj jēdziena „tikai vispārīgi nosacījumi” 
definīcija. Ir jāizmanto un jāpiemēro definīcija, ko Eiropas Savienības Tiesa sniegusi 
lietā 241/83.

Grozījums Nr. 277
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer
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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 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. 
Tas attiecas arī uz līgumiem, ar kuriem 
nodrošina vispārēju un nediskriminējošu 
piekļuvi tirgum visiem ekonomikas 
dalībniekiem, kas atbilst nosacījumiem, 
kurus iepriekš noteikusi līgumslēdzēja 
iestāde, nenosakot nekādus 
ierobežojumus vai kvotas. Par koncesijām 
neuzskata arī pilsētplānošanas līgumus.

Or. de

Pamatojums

Koncesijas jēdziena precizējums . Pašreizējais formulējums, kas nepārprotami attiecas tikai 
uz apstiprinājumu, licencēm un atsevišķiem līgumiem par valsts īpašuma un resursu 
izmantošanu, ir nepietiekami skaidrs, lai no šīs direktīvas darbības jomas izslēgtu visas 
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procedūras, kuru rezultātā līgumslēdzēja iestāde nepieņem ekskluzīvu atlases lēmumu.

Grozījums Nr. 278
Françoise Castex

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 var būt 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.
Koncesijas var būt arī pakalpojumu, jo 
īpaši vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumu, pārvaldības nodošana uz 
noteiktu termiņu, konkrētā darbības jomā 
un iepriekš noteiktā teritorijā. Tās līdz ar 
to nav nedz publiskie „iepirkumi”, nedz 
„iegādes”, nedz „valsts pasūtījumi”.
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. fr
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Grozījums Nr. 279
Marc Tarabella

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 valsts izdotus dokumentus, 
piemēram, atļaujas, licences, 
līgumslēgšanas tiesību piešķīrumus vai 
līdzīgus dokumentus, 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. fr

Pamatojums

6. apsvērumā termina „koncesija” definēšanai lietotais formulējums var radīt neskaidrību. Šo 
problēmu novērš, konkrēto izņēmumu sarakstā iekļaujot vārdus „līgumslēgšanas tiesību 
piešķīrumi vai līdzīgi dokumenti”. Vārds „konkrēti” ir lieks un to var svītrot.
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Grozījums Nr. 280
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

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 
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. 
Vienkārši apstiprinājumi vai tiesības 
izmantot sabiedriskās preces vai valsts 
īpašumu nav pakalpojumu koncesijas.

Or. de

Pamatojums

Apstiprinājumi un tiesības izmantot sabiedriskās preces vai valsts īpašumu nav tirgus 
iepirkumi. Tāpēc ir skaidri jānorāda, ka tos neuzskata par pakalpojumu koncesijām un 
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attiecīgi neiekļauj šīs direktīvas darbības jomā.

Grozījums Nr. 281
Cornelis de Jong

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. Līdzīgā kārtā līgumi, kuru 
priekšmets ir ekonomikas dalībnieka 
tiesības ekspluatēt konkrētus valsts 
īpašumus vai resursus, piemēram, valsts 
īpašuma vai privātas zemes nomas līgumi, 
ar ko valsts vai līgumslēdzēja iestāde, vai 
līgumslēdzējs paredz tikai vispārīgos 
nosacījumus un/vai konkrētus saistošus 
un likumīgi izpildāmus pienākumus, kas 
ir saistīti ar zemes izmantošanu, 
neiegādājoties konkrētus būvdarbus vai 
pakalpojumus, nebūtu jāuzskata par 
koncesijām. Saistībā ar šiem valsts 
īpašuma un privātās zemes nomas 
līgumiem turpmāk minētie noteikumi ir 
uzskatāmi par nosacījumiem un 
saistībām, kuru nepārprotams mērķis ir 
zemes izmantojuma regulēšana: 
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noteikumi par nodošanu īpašumā 
nomniekam, kuram uztic valsts īpašumu 
vai resursus (piemēram, apraksts un 
atļautais izmantojums, saistības, kuru 
mērķis ir izmantojuma optimizēšana 
nosakot, piemēram, izpildes kritērijus vai 
vides standartus), līgumslēdzēju pušu 
pienākumi saistībā ar valsts īpašuma vai 
resursu uzturēšanu, līguma darbības laiks 
un noteikumi par nomātā īpašuma 
atpakaļnodošanu īpašniekam, nodeva vai 
īre un saistītie maksājumi, kas jāsedz 
nomniekam (tostarp soda naudas par 
līguma pārkāpšanu).

Or. en

Grozījums Nr. 282
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(7) 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 parastos 
darbības apstākļos var netikt atlīdzinātas. 
Īpašu, uz koncesiju piešķiršanu attiecināmu 
noteikumu piemērošana nebūtu pamatota, 
ja līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs 
atbrīvotu darbuzņēmēju no iespējamiem 
zaudējumiem. Tomēr 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 
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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.

pieejamības.

Or. en

Grozījums Nr. 283
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(7) Ar koncesijas un publiskā līguma
jēdziena interpretāciju saistītās grūtības 
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. Būtībā 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. Turklāt attiecībā uz 
vispārējas nozīmes pakalpojumu 
koncesijām, ar tām saistītā pārvaldības 
nodošana nozīmē to, ka koncesionāri 
precīzi īsteno konkrētus tiem uzticētus 
uzdevumus, jo īpaši ievēro LES un LESD 
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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.

pievienotajā 26. protokolā skaidri 
noteiktās vērtības: augsts kvalitātes, 
drošības un pieejamības līmenis, 
vienlīdzīga attieksme un vispārējas 
piekļuves un patērētāju tiesību 
veicināšana. 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. fr

Grozījums Nr. 284
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(7) 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 parastos 
darbības apstākļos var netikt atlīdzinātas. 
Īpašu, uz koncesiju piešķiršanu attiecināmu 
noteikumu piemērošana nebūtu pamatota, 
ja līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs 
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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.

atbrīvotu darbuzņēmēju no iespējamiem 
zaudējumiem. Tomēr 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. en

Grozījums Nr. 285
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ja konkrētai nozarei piemērojami 
noteikumi paredz garantiju koncesionāram, 
ka saistībā ar līguma izpildi veiktie 
ieguldījumi un radušās izmaksas tiks 
atlīdzinātas, šāds līgums nebūtu jāuzskata 
par koncesiju šīs direktīvas nozīmē.

(8) Ja konkrētai nozarei piemērojami 
noteikumi paredz garantiju koncesionāram, 
ka saistībā ar līguma izpildi veiktie 
ieguldījumi un radušās izmaksas tiks 
atlīdzinātas, šāds līgums nebūtu jāuzskata 
par koncesiju šīs direktīvas nozīmē. Tomēr 
atsevišķi būtu jānodala gadījumi, kad 
operacionālais risks ir ierobežots jau no 
paša sākuma. Tas neliedz apstiprināt 
koncesiju (sk. Eiropas Savienības Tiesas 
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judikatūru lietā WAZV Gotha (C-
206/08)).

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru lietā WAZV Gotha (C-206/08) nav jāprasa, 
lai koncesijas piešķīrējiestāde, nodrošina lielāku konkurenci un augstāku saimniecisko risku 
par to, kāds parasti pastāv attiecīgajā nozarē, ņemot vērā nozari reglamentējošos 
noteikumus.

Grozījums Nr. 286
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ja konkrētai nozarei piemērojami 
noteikumi paredz garantiju koncesionāram, 
ka saistībā ar līguma izpildi veiktie 
ieguldījumi un radušās izmaksas tiks 
atlīdzinātas, šāds līgums nebūtu jāuzskata 
par koncesiju šīs direktīvas nozīmē.

(8) Ja konkrētai nozarei piemērojami 
noteikumi paredz garantiju koncesionāram, 
ka saistībā ar līguma izpildi veiktie 
ieguldījumi un radušās izmaksas tiks 
atlīdzinātas, šāds līgums nebūtu jāuzskata 
par koncesiju šīs direktīvas nozīmē. Tomēr 
šādi gadījumi būtu jānodala no tādiem, 
kuros operacionālais risks atsevišķos 
tirgos ir ierobežots jau no paša sākuma, 
taču šis ierobežotais risks pilnībā tiek 
nodots koncesionāram, un šādos 
gadījumos nosacījumi ļauj to uzskatīt par 
koncesiju.

Or. en

(sk. Eiropas Savienības Tiesas nolēmumu lietā C-206/08)

Grozījums Nr. 287
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ja konkrētai nozarei piemērojami 
noteikumi paredz garantiju koncesionāram, 
ka saistībā ar līguma izpildi veiktie 
ieguldījumi un radušās izmaksas tiks 
atlīdzinātas, šāds līgums nebūtu jāuzskata 
par koncesiju šīs direktīvas nozīmē.

(8) Ja konkrētai nozarei piemērojami 
noteikumi paredz garantiju koncesionāram, 
ka saistībā ar līguma izpildi veiktie 
ieguldījumi un radušās izmaksas tiks 
atlīdzinātas vismaz 50 % apmērā no 
līguma vērtības, šāds līgums nebūtu 
jāuzskata par koncesiju šīs direktīvas 
nozīmē.

Or. it

Grozījums Nr. 288
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Operacionālam riskam ir jāizriet no 
ārpus pušu kontroles esošiem faktoriem, 
un līdz ar to šāds risks nevar rasties no tā, 
ka viena no līgumslēdzējām pusēm 
nepareizi izpilda līgumu. Operacionālais 
risks var sastāvēt vai nu no pieprasījuma 
riska vai no pieejamības riska, vai gan no 
pieprasījuma, gan pieejamības riska. 
Pieprasījuma risks ir to pakalpojumu 
faktiskā pieprasījuma risks, kas ir 
attiecīgā līguma priekšmets. Pieejamības 
risks ir to būvdarbu vai pakalpojumu 
nodrošināšanas risks, kas ir attiecīgā 
līguma priekšmets, jo īpaši risks, ka 
pakalpojumu nodrošināšana neatbildīs 
pieprasījumam, un atbildības risks nodarīt 
kaitējumu vai zaudējumus, kas izriet no 
būvdarbu vai pakalpojumu 
nepiemērotības. Šāds nepiemērotas 
piegādes vai atbildības risks var izrietēt no 
koncesionāra lēmumiem par 
kapitālieguldījumiem un citiem 
ieguldījumiem, kas nepieciešami 
koncesijas izpildei, un var radīt risku, ka 
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neatbilstīga piegāde vai būvdarbu un 
pakalpojumu nepiemērotība nelabvēlīgi 
ietekmē koncesionāra spējas koncesijas 
līguma darbības laikā gūt peļņu no 
veiktajiem ieguldījumiem.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 2. panta 2. punktā sniegtā „pieejamības riska” definīcija nav gluži saprotama. Ar 
ierosināto jauno apsvērumu šo definīciju mēģina savienot ar koncesionāra lēmumiem par 
ieguldījumiem saistībā ar koncesijas izpildi (sk. 19.a apsvērumu (jauns)).

Grozījums Nr. 289
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Operacionālam riskam ir jāizriet no 
ārpus pušu kontroles esošiem faktoriem, 
un līdz ar to šāds risks nevar rasties no tā, 
ka viena no līgumslēdzējām pusēm 
nepareizi izpilda līgumu. Operacionālais 
risks var sastāvēt vai nu no pieprasījuma 
riska vai no pieejamības riska, vai gan no 
pieprasījuma, gan pieejamības riska. 
Pieprasījuma risks ir to būvdarbu vai 
pakalpojumu faktiskā pieprasījuma risks, 
kas ir attiecīgā līguma priekšmets. 
Pieejamības risks ir to būvdarbu vai 
pakalpojumu nodrošināšanas risks, kas ir 
attiecīgā līguma priekšmets, jo īpaši risks, 
ka pakalpojumu nodrošināšana neatbildīs 
pieprasījumam, un atbildības risks nodarīt 
kaitējumu vai zaudējumus, kas izriet no 
būvdarbu vai pakalpojumu 
nepiemērotības. Lai līgumu atzītu par 
koncesiju, pietiek, ja izpildītājs uzņemas 
visu vai vismaz būtisku daļu no 
līgumslēdzējas iestādes operacionālā riska 
pat tad, ja šis risks jau no paša sākuma ir 
ļoti ierobežots, ņemot vērā detalizētos 
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publisko tiesību noteikumus, kas 
reglamentē attiecīgo pakalpojumu.

Or. en

Pamatojums

„Operacionālā riska” definīcijas pamatā ir jābūt pieprasījuma un pieejamības riskam, lai šī 
definīcija būtu skaidra. Turklāt definīcijas formulējumā ir jāņem vērā Eiropas Savienības 
Tiesas nolēmums lietā C-206/08 ("Eurawasser") un C-274/09 ("Stadler").

Grozījums Nr. 290
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Šīs direktīvas darbības jomas 
noteikšanas pamatā ir īpašu vai ekskluzīvu 
tiesību jēdziens, jo subjektiem, kas nav ne 
līgumslēdzējas iestādes, ne publiski 
uzņēmumi saskaņā ar šīs direktīvas 
4. panta 1. punkta 1. apakšpunktu, 
direktīvas noteikumus piemēro tikai tādā 
mērā, ciktāl tie īsteno kādu no darbībām, 
kuras ir ietvertas, pamatojoties uz 
minētajām tiesībām. Tāpēc ir atbilstīgi 
skaidri norādīt, ka tiesības, kas ir 
piešķirtas saskaņā ar procedūru, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, it 
sevišķi atbilstīgi Savienības tiesību aktiem, 
un ar ko saistībā ir nodrošināta atbilstīga 
publicitāte, nav īpašas vai ekskluzīvas 
tiesības šīs direktīvas nozīmē. Šiem tiesību 
aktiem būtu jāietver Eiropas Parlamenta 
un Padomes 1998. gada 22. jūnija 
Direktīva 98/30/EK par kopīgiem 
noteikumiem dabasgāzes iekšējam tirgum, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1996. gada 19. decembra 
Direktīva 96/92/EK par kopīgiem 
noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas 
iekšējo tirgu, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1997. gada 15. decembra 

(9) Šīs direktīvas darbības jomas 
noteikšanas pamatā ir īpašu vai ekskluzīvu 
tiesību jēdziens, jo subjektiem, kas nav ne 
līgumslēdzējas iestādes, ne publiski 
uzņēmumi saskaņā ar šīs direktīvas 
4. panta 1. punkta 1. apakšpunktu, šos
noteikumus piemēro tikai tādā mērā, ciktāl 
tie īsteno kādu no darbībām, kuras ir 
ietvertas, pamatojoties uz minētajām 
tiesībām.
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Direktīva 97/67/EK par kopīgiem 
noteikumiem Kopienas pasta 
pakalpojumu iekšējā tirgus attīstībai un 
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1994. gada 20. maija Direktīva 94/22/EK 
par atļauju piešķiršanas un izmantošanas 
noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, 
izpētei un ieguvei un Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2007. gada 23. oktobra 
Regula (EK) Nr. 1370/2007 par 
sabiedriskā pasažieru transporta 
pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un 
autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu 
(EK) Nr. 1191/69 un Nr. 1107/709. Arvien 
pieaugošās atšķirības valstu rīcības veidos 
nosaka nepieciešamību skaidrāk definēt 
iepirkuma jēdzienu. Savienības noteikumi 
par koncesijām attiecas uz būvdarbu vai 
pakalpojumu iegādi par atlīdzību, kas ir 
šādu būvju vai pakalpojumu 
ekspluatācija. Iegādes jēdziens būtu 
jāsaprot plaši, attiecinot to uz labuma 
gūšanu no attiecīgajām būvēm vai 
pakalpojumiem, kam nav vienmēr 
vajadzīga īpašumtiesību nodošana 
līgumslēdzējām iestādēm vai 
līgumslēdzējiem. Turklāt tikai darbības 
finansēšana, kas nereti ir saistīta ar 
pienākumu atlīdzināt saņemtās summas, 
ja tās nav izmantotas paredzētajiem 
mērķiem, parasti neietilpst šīs direktīvas 
darbības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 291
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Šīs direktīvas darbības jomas 
noteikšanas pamatā ir īpašu vai ekskluzīvu 

(9) Šīs direktīvas darbības jomas 
noteikšanas pamatā ir īpašu vai ekskluzīvu 
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tiesību jēdziens, jo subjektiem, kas nav ne 
līgumslēdzējas iestādes, ne publiski 
uzņēmumi saskaņā ar šīs direktīvas 
4. panta 1. punkta 1. apakšpunktu, 
direktīvas noteikumus piemēro tikai tādā 
mērā, ciktāl tie īsteno kādu no darbībām, 
kuras ir ietvertas, pamatojoties uz 
minētajām tiesībām. Tāpēc ir atbilstīgi 
skaidri norādīt, ka tiesības, kas ir piešķirtas 
saskaņā ar procedūru, pamatojoties uz 
objektīviem kritērijiem, it sevišķi atbilstīgi 
Savienības tiesību aktiem, un ar ko saistībā 
ir nodrošināta atbilstīga publicitāte, nav 
īpašas vai ekskluzīvas tiesības šīs 
direktīvas nozīmē. Šiem tiesību aktiem 
būtu jāietver Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1998. gada 22. jūnija 
Direktīva 98/30/EK par kopīgiem 
noteikumiem dabasgāzes iekšējam tirgum, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1996. gada 19. decembra 
Direktīva 96/92/EK par kopīgiem 
noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas 
iekšējo tirgu, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1997. gada 15. decembra 
Direktīva 97/67/EK par kopīgiem 
noteikumiem Kopienas pasta pakalpojumu 
iekšējā tirgus attīstībai un pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošanai, Eiropas Parlamenta 
un Padomes 1994. gada 20. maija 
Direktīva 94/22/EK par atļauju 
piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem 
ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei 
un Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 23. oktobra Regula (EK) 
Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru 
transporta pakalpojumiem, izmantojot 
dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1191/69 un 
Nr. 1107/70. Arvien pieaugošās atšķirības 
valstu rīcības veidos nosaka 
nepieciešamību skaidrāk definēt iepirkuma 
jēdzienu. Savienības noteikumi par 
koncesijām attiecas uz būvdarbu vai 
pakalpojumu iegādi par atlīdzību, kas ir 
šādu būvju vai pakalpojumu 
ekspluatācija. Iegādes jēdziens būtu 
jāsaprot plaši, attiecinot to uz labuma 

tiesību jēdziens, jo subjektiem, kas nav ne 
līgumslēdzējas iestādes, ne publiski 
uzņēmumi saskaņā ar šīs direktīvas 
4. panta 1. punkta 1. apakšpunktu, 
direktīvas noteikumus piemēro tikai tādā 
mērā, ciktāl tie īsteno kādu no darbībām, 
kuras ir ietvertas, pamatojoties uz 
minētajām tiesībām. Tāpēc ir atbilstīgi 
skaidri norādīt, ka tiesības, kas ir piešķirtas 
saskaņā ar procedūru, pamatojoties uz 
objektīviem kritērijiem, it sevišķi atbilstīgi 
Savienības tiesību aktiem, un ar ko saistībā 
ir nodrošināta atbilstīga publicitāte, nav 
īpašas vai ekskluzīvas tiesības šīs 
direktīvas nozīmē. Šiem tiesību aktiem 
būtu jāietver Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1998. gada 22. jūnija 
Direktīva 98/30/EK par kopīgiem 
noteikumiem dabasgāzes iekšējam tirgum, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1996. gada 19. decembra 
Direktīva 96/92/EK par kopīgiem 
noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas 
iekšējo tirgu, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1997. gada 15. decembra 
Direktīva 97/67/EK par kopīgiem 
noteikumiem Kopienas pasta pakalpojumu 
iekšējā tirgus attīstībai un pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošanai, Eiropas Parlamenta 
un Padomes 1994. gada 20. maija 
Direktīva 94/22/EK par atļauju 
piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem 
ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei 
un Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 23. oktobra Regula (EK) 
Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru 
transporta pakalpojumiem, izmantojot 
dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1191/69 un
Nr. 1107/70. Arvien pieaugošās atšķirības 
valstu rīcības veidos nosaka 
nepieciešamību skaidrāk definēt iepirkuma 
jēdzienu. Savienības noteikumi par 
koncesijām attiecas uz būvdarbu vai 
pakalpojumu iegādi vai pārvaldības 
nodošanu uz noteiktu termiņu, konkrētā 
darbības jomā un iepriekš noteiktā 
teritorijā par atlīdzību, kas ir šādu būvju 
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gūšanu no attiecīgajām būvēm vai 
pakalpojumiem, kam nav vienmēr 
vajadzīga īpašumtiesību nodošana 
līgumslēdzējām iestādēm vai 
līgumslēdzējiem. Turklāt tikai darbības 
finansēšana, kas nereti ir saistīta ar 
pienākumu atlīdzināt saņemtās summas, 
ja tās nav izmantotas paredzētajiem 
mērķiem, parasti neietilpst šīs direktīvas 
darbības jomā.

vai pakalpojumu ekspluatācija, kuras 
risku uzņemas koncesionārs.

Or. fr

Grozījums Nr. 292
Herbert Dorfmann

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Šīs direktīvas darbības jomas 
noteikšanas pamatā ir īpašu vai ekskluzīvu 
tiesību jēdziens, jo subjektiem, kas nav ne 
līgumslēdzējas iestādes, ne publiski 
uzņēmumi saskaņā ar šīs direktīvas 
4. panta 1. punkta 1. apakšpunktu, 
direktīvas noteikumus piemēro tikai tādā 
mērā, ciktāl tie īsteno kādu no darbībām, 
kuras ir ietvertas, pamatojoties uz 
minētajām tiesībām. Tāpēc ir atbilstīgi 
skaidri norādīt, ka tiesības, kas ir piešķirtas 
saskaņā ar procedūru, pamatojoties uz 
objektīviem kritērijiem, it sevišķi atbilstīgi 
Savienības tiesību aktiem, un ar ko saistībā 
ir nodrošināta atbilstīga publicitāte, nav 
īpašas vai ekskluzīvas tiesības šīs 
direktīvas nozīmē. Šiem tiesību aktiem 
būtu jāietver Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1998. gada 22. jūnija 
Direktīva 98/30/EK par kopīgiem 
noteikumiem dabasgāzes iekšējam tirgum, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1996. gada 19. decembra 
Direktīva 96/92/EK par kopīgiem 
noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas 

(9) Šīs direktīvas darbības jomas 
noteikšanas pamatā ir īpašu vai ekskluzīvu 
tiesību jēdziens, jo subjektiem, kas nav ne 
līgumslēdzējas iestādes, ne publiski 
uzņēmumi saskaņā ar šīs direktīvas 
4. panta 1. punkta 1. apakšpunktu, 
direktīvas noteikumus piemēro tikai tādā 
mērā, ciktāl tie īsteno kādu no darbībām, 
kuras ir ietvertas, pamatojoties uz 
minētajām tiesībām. Tāpēc ir atbilstīgi 
skaidri norādīt, ka tiesības, kas ir piešķirtas 
saskaņā ar procedūru, pamatojoties uz 
objektīviem kritērijiem, it sevišķi atbilstīgi 
Savienības tiesību aktiem, un ar ko saistībā 
ir nodrošināta atbilstīga publicitāte, nav 
īpašas vai ekskluzīvas tiesības šīs 
direktīvas nozīmē. Šiem tiesību aktiem 
būtu jāietver Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1998. gada 22. jūnija 
Direktīva 98/30/EK par kopīgiem 
noteikumiem dabasgāzes iekšējam tirgum, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1996. gada 19. decembra 
Direktīva 96/92/EK par kopīgiem 
noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas 
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iekšējo tirgu, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1997. gada 15. decembra 
Direktīva 97/67/EK par kopīgiem 
noteikumiem Kopienas pasta pakalpojumu 
iekšējā tirgus attīstībai un pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošanai, Eiropas Parlamenta 
un Padomes 1994. gada 20. maija 
Direktīva 94/22/EK par atļauju 
piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem 
ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei 
un Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 23. oktobra Regula (EK) 
Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru 
transporta pakalpojumiem, izmantojot 
dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1191/69 un 
Nr. 1107/70. Arvien pieaugošās atšķirības 
valstu rīcības veidos nosaka 
nepieciešamību skaidrāk definēt iepirkuma 
jēdzienu. Savienības noteikumi par 
koncesijām attiecas uz būvdarbu vai 
pakalpojumu iegādi par atlīdzību, kas ir 
šādu būvju vai pakalpojumu ekspluatācija. 
Iegādes jēdziens būtu jāsaprot plaši, 
attiecinot to uz labuma gūšanu no 
attiecīgajām būvēm vai pakalpojumiem, 
kam nav vienmēr vajadzīga īpašumtiesību 
nodošana līgumslēdzējām iestādēm vai 
līgumslēdzējiem. Turklāt tikai darbības 
finansēšana, kas nereti ir saistīta ar 
pienākumu atlīdzināt saņemtās summas, ja 
tās nav izmantotas paredzētajiem mērķiem, 
parasti neietilpst šīs direktīvas darbības 
jomā.

iekšējo tirgu, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1997. gada 15. decembra 
Direktīva 97/67/EK par kopīgiem 
noteikumiem Kopienas pasta pakalpojumu 
iekšējā tirgus attīstībai un pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošanai, Eiropas Parlamenta 
un Padomes 1994. gada 20. maija 
Direktīva 94/22/EK par atļauju 
piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem 
ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei 
un Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 23. oktobra Regula (EK) 
Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru 
transporta pakalpojumiem, izmantojot 
dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1191/69 un 
Nr. 1107/70, kā arī jebkādi dalībvalsts 
tiesību akti, kuros ir ievēroti tādi Līgumā 
noteiktie principi kā vienlīdzīga attieksme, 
pārredzamība, proporcionalitāte un 
savstarpējā atzīšana. Arvien pieaugošās 
atšķirības valstu rīcības veidos nosaka 
nepieciešamību skaidrāk definēt iepirkuma 
jēdzienu. Savienības noteikumi par 
koncesijām attiecas uz būvdarbu vai 
pakalpojumu iegādi par atlīdzību, kas ir 
šādu būvju vai pakalpojumu ekspluatācija. 
Iegādes jēdziens būtu jāsaprot plaši, 
attiecinot to uz labuma gūšanu no 
attiecīgajām būvēm vai pakalpojumiem, 
kam nav vienmēr vajadzīga īpašumtiesību 
nodošana līgumslēdzējām iestādēm vai 
līgumslēdzējiem. Turklāt tikai darbības 
finansēšana, kas nereti ir saistīta ar 
pienākumu atlīdzināt saņemtās summas, ja 
tās nav izmantotas paredzētajiem mērķiem, 
parasti neietilpst šīs direktīvas darbības 
jomā.

Or. it

Pamatojums

Cenšoties novērst ikvienu iespēju pārprast, grozījuma mērķis ir Direktīvā 2004/17/EK 
izklāstīto pamatdomu, ka “tiesības, ko dalībvalsts jebkādā veidā, ieskaitot koncesijas, 
piešķīrusi ierobežotam uzņēmumu skaitam, pamatojoties uz objektīviem, samērīgiem un 
nediskriminējošiem kritērijiem, [..], nav uzskatāmas par īpašām vai ekskluzīvām tiesībām”. 
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Grozījums Nr. 293
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Tāpat ir pierādījies, ka nepieciešams 
paskaidrot, kas būtu jāuzskata par vienotu 
iepirkumu, kura gadījumā saistībā ar šajā 
direktīvā noteiktajām robežvērtībām ir 
jāņem vērā šajā iepirkumā slēgto 
koncesiju kopējā vērtība un tas būtu 
jāizsludina kā viens iepirkums, kas, 
iespējams, sadalīts daļās. Vienota 
iepirkuma jēdziens ietver visas piegādes, 
būvdarbus un pakalpojumus, kas 
vajadzīgi, lai īstenotu konkrētu projektu. 
Uz to, ka konkrēts projekts ir vienots 
projekts, var norādīt līgumslēdzējas 
iestādes 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.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Jēdziens „projekts” nav pietiekami skaidrs. Precīza koncesijas vērtības noteikšana šo 
problēmu neatrisina, jo praksē bieži vien nav iespējams noteikt, kādas darbības vēl tiek 
veiktas. Līdz ar to pastāv risks, ka, lietojot jēdzienu „projekts”, koncesijas vērtība regulāri 
tiks noteikta pārāk augsta.

Grozījums Nr. 294
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Tāpat ir pierādījies, ka nepieciešams 
paskaidrot, kas būtu jāuzskata par vienotu 
iepirkumu, kura gadījumā saistībā ar šajā 
direktīvā noteiktajām robežvērtībām ir 
jāņem vērā šajā iepirkumā slēgto 
koncesiju kopējā vērtība un tas būtu 
jāizsludina kā viens iepirkums, kas, 
iespējams, sadalīts daļās. Vienota 
iepirkuma jēdziens ietver visas piegādes, 
būvdarbus un pakalpojumus, kas 
vajadzīgi, lai īstenotu konkrētu projektu. 
Uz to, ka konkrēts projekts ir vienots 
projekts, var norādīt līgumslēdzējas 
iestādes 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.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Apsvērums svītrots tāpēc, ka 6. panta 2. punktā ir svītrots jēdziens „vienots projekts”, jo 
līgumu pavienošana rada problēmas.

Grozījums Nr. 295
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Tāpat ir pierādījies, ka nepieciešams 
paskaidrot, kas būtu jāuzskata par vienotu 
iepirkumu, kura gadījumā saistībā ar šajā 
direktīvā noteiktajām robežvērtībām ir 
jāņem vērā šajā iepirkumā slēgto 
koncesiju kopējā vērtība un tas būtu 
jāizsludina kā viens iepirkums, kas, 
iespējams, sadalīts daļās. Vienota 
iepirkuma jēdziens ietver visas piegādes, 

(10) Šī direktīva būtu jāpiemēro tikai 
koncesijas līgumiem, kuru vērtība 
pārsniedz noteiktu robežlielumu. Līdz ar 
to ir jānosaka metode koncesijas 
paredzamās vērtības aprēķināšanai un tai 
vajadzētu būt vienādai gan būvdarbu, gan 
pakalpojumu koncesijām, jo līgumi 
pārsvarā ir jaukta tipa.
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būvdarbus un pakalpojumus, kas 
vajadzīgi, lai īstenotu konkrētu projektu.
Uz to, ka konkrēts projekts ir vienots 
projekts, var norādīt līgumslēdzējas 
iestādes 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. en

Grozījums Nr. 296
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Tāpat ir pierādījies, ka nepieciešams 
paskaidrot, kas būtu jāuzskata par vienotu 
iepirkumu, kura gadījumā saistībā ar šajā 
direktīvā noteiktajām robežvērtībām ir 
jāņem vērā šajā iepirkumā slēgto 
koncesiju kopējā vērtība un tas būtu 
jāizsludina kā viens iepirkums, kas, 
iespējams, sadalīts daļās. Vienota 
iepirkuma jēdziens ietver visas piegādes, 
būvdarbus un pakalpojumus, kas 
vajadzīgi, lai īstenotu konkrētu projektu. 
Uz to, ka konkrēts projekts ir vienots 
projekts, var norādīt līgumslēdzējas 
iestādes 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.

(10) Aprēķinot koncesijas paredzamo 
vērtību, līgumslēdzējām iestādēm un 
līgumslēdzējiem būtu jāņem vērā to 
koncesiju kopējā vērtība, kas no 
potenciālā koncesionāra viedokļa ir daļa 
no viena vienota koncesijas projekta. Uz 
to, ka konkrēts projekts ir vienots projekts, 
norāda tas, ka dažādie elementi pilda
vienotu saimniecisku un tehnisku funkciju,
koncesionāram to īstenošanai ir vajadzīgi 
līdzīgi ieguldījumu veidi un koncesijas 
izpilde ir jāsāk vienā datumā, kā arī tās 
izpildes termiņam ir jābūt līdzīgam.

Or. en

Pamatojums

10. apsvērums ir pārstrādāts, lai labāk atspoguļotu koncesiju īpatnības. Jo īpaši tas jāpielāgo 
koncesionāra viedoklim. Apsvērumā arī ietverts iepriekš 6. pantā minētā jēdziena „vienots 
projekts” precizējums. No iestādes viedokļa viens vienots projekts var ietvert dažādu veidu 
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koncesijas, kas interesē dažādus tirgus dalībniekus, un līdz ar to koncesiju var piešķirt pa 
daļām.

Grozījums Nr. 297
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai nodrošinātu faktisku tirgus 
pieejamību un koncesiju piešķiršanas 
noteikumu līdzsvarotu piemērošanu 
ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un 
pasta pakalpojumu nozarēs, attiecīgajiem 
subjektiem jābūt noteiktiem ne tikai pēc to 
juridiskā statusa. Tādēļ būtu jānodrošina, 
ka ir ievērota vienāda attieksme pret 
līgumslēdzējiem, kas darbojas publiskajā 
sektorā, un līgumslēdzējiem, kas darbojas 
privātajā sektorā. Saskaņā ar Līguma 
345. pantu jānodrošina arī, ka ir ievēroti 
noteikumi, kas reglamentē īpašumtiesību 
sistēmu dalībvalstīs.

(11) Šīs direktīvas darbības jomā ietvertie 
līgumslēdzēji būtu jānosaka ne tikai pēc to 
juridiskā statusa. Tādēļ būtu jānodrošina, 
ka ir ievērota vienāda attieksme pret 
līgumslēdzējiem, kas darbojas publiskajā 
sektorā, un līgumslēdzējiem, kas darbojas 
privātajā sektorā. Saskaņā ar Līguma 
345. pantu jānodrošina arī, ka ir ievēroti 
noteikumi, kas reglamentē īpašumtiesību 
sistēmu dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 298
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai nodrošinātu faktisku tirgus 
pieejamību un koncesiju piešķiršanas 
noteikumu līdzsvarotu piemērošanu 
ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un 
pasta pakalpojumu nozarēs, attiecīgajiem 
subjektiem jābūt noteiktiem ne tikai pēc to 
juridiskā statusa. Tādēļ būtu jānodrošina, 
ka ir ievērota vienāda attieksme pret 

(11) Lai nodrošinātu faktisku tirgus 
pieejamību un koncesiju piešķiršanas 
noteikumu līdzsvarotu piemērošanu 
enerģētikas, transporta un pasta 
pakalpojumu nozarēs, attiecīgajiem 
subjektiem jābūt noteiktiem ne tikai pēc to
juridiskā statusa. Tādēļ būtu jānodrošina, 
ka ir ievērota vienāda attieksme pret 
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līgumslēdzējiem, kas darbojas publiskajā 
sektorā, un līgumslēdzējiem, kas darbojas 
privātajā sektorā. Saskaņā ar Līguma 
345. pantu jānodrošina arī, ka ir ievēroti 
noteikumi, kas reglamentē īpašumtiesību 
sistēmu dalībvalstīs.

līgumslēdzējiem, kas darbojas publiskajā 
sektorā, un līgumslēdzējiem, kas darbojas 
privātajā sektorā. Saskaņā ar Līguma 
345. pantu jānodrošina arī, ka ir ievēroti 
noteikumi, kas reglamentē īpašumtiesību 
sistēmu dalībvalstīs.

Or. de

Grozījums Nr. 299
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai nodrošinātu faktisku tirgus 
pieejamību un koncesiju piešķiršanas 
noteikumu līdzsvarotu piemērošanu 
ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un 
pasta pakalpojumu nozarēs, attiecīgajiem 
subjektiem jābūt noteiktiem ne tikai pēc to 
juridiskā statusa. Tādēļ būtu jānodrošina, 
ka ir ievērota vienāda attieksme pret 
līgumslēdzējiem, kas darbojas publiskajā 
sektorā, un līgumslēdzējiem, kas darbojas 
privātajā sektorā. Saskaņā ar Līguma 
345. pantu jānodrošina arī, ka ir ievēroti 
noteikumi, kas reglamentē īpašumtiesību 
sistēmu dalībvalstīs.

(11) Lai nodrošinātu faktisku tirgus 
pieejamību un koncesiju piešķiršanas 
noteikumu līdzsvarotu piemērošanu 
ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un 
pasta pakalpojumu nozarēs, attiecīgajiem 
subjektiem jābūt skaidri noteiktiem, ņemot 
vērā publiskā sektora iestāžu dotos 
konkrētos uzdevumus. Saskaņā ar Līguma 
345. pantu jānodrošina arī, ka ir ievēroti 
noteikumi, kas reglamentē īpašumtiesību 
sistēmu dalībvalstīs.

Or. fr

Grozījums Nr. 300
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai nodrošinātu faktisku tirgus 
pieejamību un koncesiju piešķiršanas 

(11) Būtu jānodrošina, ka ir garantēta
vienāda attieksme pret līgumslēdzējiem, 
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noteikumu līdzsvarotu piemērošanu 
ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un 
pasta pakalpojumu nozarēs, attiecīgajiem 
subjektiem jābūt noteiktiem ne tikai pēc to 
juridiskā statusa. Tādēļ būtu jānodrošina, 
ka ir ievērota vienāda attieksme pret 
līgumslēdzējiem, kas darbojas publiskajā 
sektorā, un līgumslēdzējiem, kas darbojas 
privātajā sektorā. Saskaņā ar Līguma 
345. pantu jānodrošina arī, ka ir ievēroti 
noteikumi, kas reglamentē īpašumtiesību 
sistēmu dalībvalstīs.

kas darbojas publiskajā sektorā, un 
līgumslēdzējiem, kas darbojas privātajā 
sektorā. Saskaņā ar Līguma 345. pantu 
jānodrošina arī, ka ir ievēroti noteikumi, 
kas reglamentē īpašumtiesību sistēmu 
dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 301
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Šīs direktīvas darbības jomā 
ietvertie līgumslēdzēji nebūtu jānosaka 
pēc to juridiskā statusa. Tādēļ būtu 
jānodrošina, ka ir ievērota vienāda 
attieksme pret līgumslēdzējiem, kas 
darbojas publiskajā sektorā, un 
līgumslēdzējiem, kas darbojas privātajā 
sektorā. Saskaņā ar Līguma 345. pantu 
jānodrošina arī, ka ir ievēroti noteikumi, 
kas reglamentē īpašumtiesību sistēmu 
dalībvalstīs.

Or. de

Grozījums Nr. 302
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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

(11a) Saskaņā ar LESD 14. pantu un 
saistībā ar 26. protokolu valsts, 
reģionālajām vai vietējām kompetentajām 
iestādēm ir plaša rīcības brīvība, lemjot 
par to, vai piešķirt vispārējas nozīmes 
pakalpojumu līgumus.

Or. en

Grozījums Nr. 303
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Tā kā saskaņā ar attiecīgo Eiropas 
Savienības Tiesas judikatūru azartspēļu 
darbības tiek uzskatītas par īpaša rakstura 
saimniecisko darbību, kas tieši neietilpst 
Līguma noteikumu piemērošanas jomā, 
un tā kā dalībvalstis ir tiesīgas noteikt 
vienotas vai kombinētas ekskluzīvas 
koncesijas, azartspēļu iekļaušana šīs 
direktīvas darbības jomā varētu radīt 
juridisko neskaidrību. Līdz ar to 
azartspēles būtu jāizslēdz no šīs direktīvas 
darbības jomas.

Or. en

Grozījums Nr. 304
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ir piemēroti šīs direktīvas darbības (13) Ir piemēroti šīs direktīvas darbības 
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jomā neiekļaut atsevišķas pakalpojumu 
koncesijas, ko piešķir ekonomikas 
dalībniekam, kurš pats ir līgumslēdzēja 
iestāde vai līgumslēdzējs, pamatojoties uz 
ekskluzīvām tiesībām, kas šim ekonomikas 
dalībniekam ir atbilstīgi publicētajiem 
valsts likumiem vai administratīvajiem 
aktiem un kas ir piešķirtas saskaņā ar 
Līgumu un Savienības nozaru tiesību 
aktiem par tīklu infrastruktūras pārvaldību 
saistībā ar III pielikumā izklāstītajām 
darbībām, jo tādas ekskluzīvas tiesības 
padara neiespējamu dalību iepirkuma 
procedūrā koncesijas tiesību iegūšanai. 
Izņēmuma kārtā, neskarot tiesiskās sekas, 
kas ir vispārīgai neiekļaušanai šīs 
direktīvas darbības jomā, uz koncesijām, 
kas definētas 8. panta 1. punktā, būtu 
jāattiecas pienākumam publicēt 
paziņojumu par koncesijas piešķiršanu —
ar nolūku nodrošināt pietiekamu 
pārredzamību, ja vien šādas pārredzamības 
nosacījumi nav noteikti nozares tiesību 
aktos.

jomā neiekļaut atsevišķas pakalpojumu 
koncesijas, ko piešķir ekonomikas 
dalībniekam, pamatojoties uz ekskluzīvām 
tiesībām, kas šim ekonomikas dalībniekam 
ir atbilstīgi publicētajiem valsts likumiem, 
noteikumiem vai administratīvajiem
aktiem un kas ir piešķirtas saskaņā ar 
Līgumu un Savienības nozaru tiesību 
aktiem par tīklu infrastruktūras pārvaldību 
saistībā ar III pielikumā izklāstītajām 
darbībām, jo tādas ekskluzīvas tiesības 
padara neiespējamu dalību iepirkuma 
procedūrā koncesijas tiesību iegūšanai. 
Izņēmuma kārtā, neskarot tiesiskās sekas, 
kas ir vispārīgai neiekļaušanai šīs 
direktīvas darbības jomā, uz koncesijām, 
kas attiecas uz tīkla infrastruktūras 
pārvaldību saistībā ar III pielikumā 
izklāstītajām darbībām, būtu jāattiecas 
pienākumam publicēt paziņojumu par 
koncesijas piešķiršanu — ar nolūku 
nodrošināt pietiekamu pārredzamību, ja 
vien šādas pārredzamības nosacījumi nav 
noteikti nozares tiesību aktos.

Or. en

Grozījums Nr. 305
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ir piemēroti šīs direktīvas darbības 
jomā neiekļaut atsevišķas pakalpojumu 
koncesijas, ko piešķir ekonomikas 
dalībniekam, kurš pats ir līgumslēdzēja 
iestāde vai līgumslēdzējs, pamatojoties uz 
ekskluzīvām tiesībām, kas šim 
ekonomikas dalībniekam ir atbilstīgi 
publicētajiem valsts likumiem vai 
administratīvajiem aktiem un kas ir 
piešķirtas saskaņā ar Līgumu un Savienības 
nozaru tiesību aktiem par tīklu 

(13) Ir piemēroti šīs direktīvas darbības 
jomā neiekļaut atsevišķas pakalpojumu 
koncesijas, ko piešķir ekonomikas 
dalībniekam, kuram ir ekskluzīvas tiesības 
atbilstīgi publicētajiem valsts likumiem, 
noteikumiem vai administratīvajiem 
aktiem, un kas ir piešķirtas saskaņā ar 
Līgumu un Savienības nozaru tiesību 
aktiem, jo tādas ekskluzīvas tiesības padara 
neiespējamu dalību iepirkuma procedūrā 
koncesijas tiesību iegūšanai. Minētās 



AM\916800LV.doc 57/172 PE496.581v03-00

LV

infrastruktūras pārvaldību saistībā ar 
III pielikumā izklāstītajām darbībām, jo 
tādas ekskluzīvas tiesības padara 
neiespējamu dalību iepirkuma procedūrā 
koncesijas tiesību iegūšanai. Izņēmuma 
kārtā, neskarot tiesiskās sekas, kas ir 
vispārīgai neiekļaušanai šīs direktīvas 
darbības jomā, uz koncesijām, kas 
definētas 8. panta 1. punktā, būtu 
jāattiecas pienākumam publicēt 
paziņojumu par koncesijas piešķiršanu —
ar nolūku nodrošināt pietiekamu 
pārredzamību, ja vien šādas pārredzamības 
nosacījumi nav noteikti nozares tiesību 
aktos.

koncesijas ir tās, kas attiecas uz tīkla 
infrastruktūras pārvaldību saistībā ar 
III pielikumā izklāstītajām darbībām, vai 
tās, kas attiecas uz III pielikumā izklāstīto 
darbību, kurai pēc šīs direktīvas 
pieņemšanas piemēro valsts mērogā 
regulētu tarifu, kas noteikts tiesību aktā 
vai noteikumos. Izņēmuma kārtā, neskarot 
tiesiskās sekas, kas ir vispārīgai 
neiekļaušanai šīs direktīvas darbības jomā, 
uz koncesijām, kas attiecas uz tīkla 
infrastruktūras pārvaldību saistībā ar 
III pielikumā izklāstītajām darbībām vai 
kas attiecas uz III pielikumā izklāstīto 
darbību, kurai pēc šīs direktīvas 
pieņemšanas piemēro valsts mērogā 
regulētu tarifu, būtu jāattiecas 
pienākumam publicēt paziņojumu par 
koncesijas piešķiršanu — ar nolūku 
nodrošināt pietiekamu pārredzamību, ja 
vien šādas pārredzamības nosacījumi nav 
noteikti nozares tiesību aktos.

Or. fr

Pamatojums

Referenta iesniegtā 9. grozījuma precizējums (13. apsvērums) saistībā ar direktīvas 
priekekšlikuma 8. panta 1. punkta pārstrādāšanu (69. grozījums).

Grozījums Nr. 306
Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ir piemēroti šīs direktīvas darbības 
jomā neiekļaut atsevišķas pakalpojumu 
koncesijas, ko piešķir ekonomikas 
dalībniekam, kurš pats ir līgumslēdzēja 
iestāde vai līgumslēdzējs, pamatojoties uz 
ekskluzīvām tiesībām, kas šim 
ekonomikas dalībniekam ir atbilstīgi 
publicētajiem valsts likumiem vai 

(13) Ir piemēroti šīs direktīvas darbības 
jomā neiekļaut atsevišķas pakalpojumu 
koncesijas, ko piešķir ekonomikas 
dalībniekam, kuram ir ekskluzīvas tiesības 
atbilstīgi publicētajiem valsts likumiem, 
noteikumiem vai administratīvajiem 
aktiem, un kas ir piešķirtas saskaņā ar 
Līgumu un Savienības nozaru tiesību 
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administratīvajiem aktiem un kas ir 
piešķirtas saskaņā ar Līgumu un Savienības 
nozaru tiesību aktiem par tīklu 
infrastruktūras pārvaldību saistībā ar 
III pielikumā izklāstītajām darbībām, jo 
tādas ekskluzīvas tiesības padara 
neiespējamu dalību iepirkuma procedūrā 
koncesijas tiesību iegūšanai. Izņēmuma 
kārtā, neskarot tiesiskās sekas, kas ir 
vispārīgai neiekļaušanai šīs direktīvas 
darbības jomā, uz koncesijām, kas 
definētas 8. panta 1. punktā, būtu 
jāattiecas pienākumam publicēt 
paziņojumu par koncesijas piešķiršanu —
ar nolūku nodrošināt pietiekamu 
pārredzamību, ja vien šādas 
pārredzamības nosacījumi nav noteikti 
nozares tiesību aktos.

aktiem, jo tādas ekskluzīvas tiesības padara 
neiespējamu dalību iepirkuma procedūrā 
koncesijas tiesību iegūšanai. Minētās 
koncesijas ir tās, kas attiecas uz tīkla 
infrastruktūras pārvaldību saistībā ar 
III pielikumā izklāstītajām darbībām, vai 
tās, kas attiecas uz darbību, kurai piemēro 
valsts mērogā regulētu tarifu, vai tās, 
kuru sociālekonomiskās intereses tiek 
uzskatītas par nozīmīgākām.

Or. en

Grozījums Nr. 307
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ir piemēroti šīs direktīvas darbības 
jomā neiekļaut atsevišķas pakalpojumu 
koncesijas, ko piešķir ekonomikas 
dalībniekam, kurš pats ir līgumslēdzēja 
iestāde vai līgumslēdzējs, pamatojoties uz 
ekskluzīvām tiesībām, kas šim ekonomikas 
dalībniekam ir atbilstīgi publicētajiem 
valsts likumiem vai administratīvajiem 
aktiem un kas ir piešķirtas saskaņā ar 
Līgumu un Savienības nozaru tiesību 
aktiem par tīklu infrastruktūras pārvaldību 
saistībā ar III pielikumā izklāstītajām 
darbībām, jo tādas ekskluzīvas tiesības 
padara neiespējamu dalību iepirkuma 
procedūrā koncesijas tiesību iegūšanai. 
Izņēmuma kārtā, neskarot tiesiskās sekas, 
kas ir vispārīgai neiekļaušanai šīs 

(13) Ir piemēroti šīs direktīvas darbības 
jomā neiekļaut atsevišķas pakalpojumu 
koncesijas, ko piešķir ekonomikas 
dalībniekam, kurš pats ir līgumslēdzēja 
iestāde vai līgumslēdzējs, pamatojoties uz 
ekskluzīvām tiesībām, kas šim ekonomikas 
dalībniekam ir atbilstīgi publicētajiem 
valsts likumiem vai administratīvajiem 
aktiem, kā tas ir kā gadījumā ar 
jūrniecības publiskajām koncesijām 
tūrisma un atpūtas nolūkiem, un kas ir 
piešķirtas saskaņā ar Līgumu un Savienības 
nozaru tiesību aktiem par tīklu 
infrastruktūras pārvaldību saistībā ar 
III pielikumā izklāstītajām darbībām, jo 
tādas ekskluzīvas tiesības padara 
neiespējamu dalību iepirkuma procedūrā 
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direktīvas darbības jomā, uz koncesijām, 
kas definētas 8. panta 1. punktā, būtu 
jāattiecas pienākumam publicēt 
paziņojumu par koncesijas piešķiršanu —
ar nolūku nodrošināt pietiekamu 
pārredzamību, ja vien šādas pārredzamības 
nosacījumi nav noteikti nozares tiesību 
aktos.

koncesijas tiesību iegūšanai. Izņēmuma 
kārtā, neskarot tiesiskās sekas, kas ir 
vispārīgai neiekļaušanai šīs direktīvas 
darbības jomā, uz koncesijām, kas 
definētas 8. panta 1. punktā, būtu jāattiecas 
pienākumam publicēt paziņojumu par 
koncesijas piešķiršanu — ar nolūku 
nodrošināt pietiekamu pārredzamību, ja 
vien šādas pārredzamības nosacījumi nav 
noteikti nozares tiesību aktos.

Or. it

Grozījums Nr. 308
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ir piemēroti šīs direktīvas darbības 
jomā neiekļaut atsevišķas pakalpojumu 
koncesijas, ko piešķir ekonomikas 
dalībniekam, kurš pats ir līgumslēdzēja 
iestāde vai līgumslēdzējs, pamatojoties uz 
ekskluzīvām tiesībām, kas šim ekonomikas 
dalībniekam ir atbilstīgi publicētajiem 
valsts likumiem vai administratīvajiem 
aktiem un kas ir piešķirtas saskaņā ar 
Līgumu un Savienības nozaru tiesību 
aktiem par tīklu infrastruktūras pārvaldību 
saistībā ar III pielikumā izklāstītajām 
darbībām, jo tādas ekskluzīvas tiesības 
padara neiespējamu dalību iepirkuma 
procedūrā koncesijas tiesību iegūšanai. 
Izņēmuma kārtā, neskarot tiesiskās sekas, 
kas ir vispārīgai neiekļaušanai šīs 
direktīvas darbības jomā, uz koncesijām, 
kas definētas 8. panta 1. punktā, būtu 
jāattiecas pienākumam publicēt 
paziņojumu par koncesijas piešķiršanu —
ar nolūku nodrošināt pietiekamu 
pārredzamību, ja vien šādas pārredzamības 
nosacījumi nav noteikti nozares tiesību 

(13) Ir piemēroti šīs direktīvas darbības 
jomā neiekļaut atsevišķas pakalpojumu 
koncesijas, ko piešķir ekonomikas 
dalībniekam, kurš pats ir līgumslēdzēja 
iestāde vai līgumslēdzējs, pamatojoties uz 
ekskluzīvām tiesībām, kas šim ekonomikas 
dalībniekam ir atbilstīgi publicētajiem 
valsts likumiem vai administratīvajiem 
aktiem, kā tas ir kā gadījumā ar 
jūrniecības publiskajām koncesijām 
tūrisma un atpūtas nolūkiem, un kas ir 
piešķirtas saskaņā ar Līgumu un Savienības 
nozaru tiesību aktiem par tīklu 
infrastruktūras pārvaldību saistībā ar 
III pielikumā izklāstītajām darbībām, jo 
tādas ekskluzīvas tiesības padara 
neiespējamu dalību iepirkuma procedūrā 
koncesijas tiesību iegūšanai. Izņēmuma 
kārtā, neskarot tiesiskās sekas, kas ir 
vispārīgai neiekļaušanai šīs direktīvas 
darbības jomā, uz koncesijām, kas 
definētas 8. panta 1. punktā, būtu jāattiecas 
pienākumam publicēt paziņojumu par 
koncesijas piešķiršanu — ar nolūku 
nodrošināt pietiekamu pārredzamību, ja 
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aktos. vien šādas pārredzamības nosacījumi nav 
noteikti nozares tiesību aktos.

Or. it

Grozījums Nr. 309
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Saskaņā ar LESD 14. pantu un 
26. protokolu dalībvalstis un vietējās un 
reģionālās iestādes ir tiesīgas pēc saviem 
ieskatiem organizēt sabiedrisko 
pakalpojumu uzdevumu īstenošanu, 
izmantojot savus iekšējos resursus. 
Saskaņā ar dalībvalstu iekšējo 
organizatorisko struktūru sabiedrisko 
pakalpojumu uzdevumus tās var īstenot 
sadarbībā ar citām publiskā sektora 
iestādēm vai publiskā sektora iestāžu 
grupām, veicot līgumisko vai 
institucionālo uzdevumu dalīšanu. 
Savienības tiesību akti par publisko 
iepirkumu un koncesijām uz šāda veida 
sadarbību neattiecas. Savienības tiesībās 
publiskā sektora iestādēm netiek prasīts 
izmantot kādu konkrētu juridisko formu, 
ja šīs iestādes sabiedrisko pakalpojumu 
uzdevumus vēlas veikt kopīgi. 
Kompetenču nodošana starp publiskā 
sektora iestādēm ir iekšējās organizācijas 
jautājums un līdz ar to tas neietilpst šā 
tiesību akta jomā.

Or. en

(Sk. Reģionu komitejas atzinumu par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu (ECOS-
V-030) 2012. gada jūlijs)

Grozījums Nr. 310
Marc Tarabella
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Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Šī direktīva neierobežo dalībvalstu 
pilnvaras piešķirt, definēt un organizēt 
uzdevumu sniegt publisko pakalpojumu 
saskaņā ar Līgumiem pievienoto 
29. protokolu par sabiedriskās apraides 
sistēmu dalībvalstīs.

Or. fr

Pamatojums

Ir jāiekļauj jauns apsvērums, kurā ietverta atsauce uz Amsterdamas protokolu kā ES primāro 
tiesību aktu instrumentu. Šis grozījums atbilstu atsaucei uz Amsterdamas protokolu, kas 
ietverta Komisijas skaidrojošajā paziņojumā par Kopienas tiesību regulētajām koncesijām.

Grozījums Nr. 311
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) No šīs direktīvas darbības jomas ir 
jāizslēdz koncesijas, kuras attiecas uz 
azartspēļu darbībām, kas, ieguldot naudas 
summu laimes spēlēs (izlozēs, derībās) 
ietver finanšu risku, kuras valsts līmenī 
vada viena struktūra, kam saskaņā ar 
Līgumiem viena vai vairākas dalībvalstis 
ir piešķīrušas ekskluzīvas tiesības 
atbilstīgi piemērojamiem un publicētiem 
valsts tiesību aktiem, noteikumiem vai 
administratīviem noteikumiem. 
Pamatojums šādai izslēgšanai ir 
ekskluzīvu tiesību piešķiršana vienai 
struktūrai valsts līmenī, kā dēļ nav 
iespējams piemērot konkurences 
procedūru, kā arī vajadzība saglabāt 
iespēju dalībvalstīm regulēt azartspēļu 
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nozari valsts līmenī, ņemot vērā 
dalībvalstu pienākumus nodrošināt 
publisko un sabiedrisko kārtību.

Or. fr

Pamatojums

Jauns apsvērums, ar ko izskaidro azartspēļu nozares izslēgšanu (sk. referenta iesniegto 
75. grozījumu). Ja ir piešķirtas ekskluzīvas tiesības, nav iespējams piemērot konkurences 
procedūru. Dalībvalstīm arī jāsaglabā zināma elastība šajā tik riskantajā nozarē (publiskās 
un sabiedriskās kārtības nodrošināšana). Valsts iespējas rīkoties šajā jomā nedrīkst mazināt 
nozarei nepiemēroti noteikumi (piemēram, laimes spēļu izbeigšana).

Grozījums Nr. 312
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Ir atbilstīgi neiekļaut konkrētas 
pakalpojumu un būvju koncesijas, kuru 
slēgšanas tiesības ir piešķirtas saistītam 
uzņēmumam, kam galvenā darbība ir 
šādu pakalpojumu vai būvdarbu 
nodrošināšana grupai, kurā tas ietilpst, 
nevis minēto darbību piedāvāšana tirgū. 
Tāpat ir atbilstīgi neiekļaut arī konkrētas 
pakalpojumu un būvju koncesijas, kuru 
slēgšanas tiesības līgumslēdzējs ir 
piešķīris kopuzņēmumam, ko veido 
vairāki līgumslēdzēji ar nolūku veikt 
darbības, uz kurām attiecas šī direktīva, 
un kā sastāvā ir iekļauts minētais 
subjekts. Ieteicams tomēr nodrošināt, ka 
šāda neiekļaušana nerada konkurences 
izkropļojumus par labu uzņēmumiem vai 
kopuzņēmumiem, kas ir saistīti ar 
līgumslēdzējiem; ir atbilstīgi paredzēt 
piemērotu noteikumu kopumu, jo īpaši 
attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem 
ierobežojumiem, kurus ievērojot 
uzņēmumi var iegūt savu apgrozījuma 
daļu no tirgus un kurus pārsniedzot tie 

svītrots
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zaudētu iespēju iegūt koncesijas tiesības 
bez iepirkuma izsludināšanas, kā arī 
attiecībā uz kopuzņēmumu sastāvu un 
šādu kopuzņēmumu un to līgumslēdzēju 
savstarpējās saiknes stabilitāti, kuri ir 
kopuzņēmumu sastāvā.

Or. en

Grozījums Nr. 313
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Ir atbilstīgi neiekļaut konkrētas 
pakalpojumu un būvju koncesijas, kuru 
slēgšanas tiesības ir piešķirtas ar 
līgumslēdzējiem saistītam uzņēmumam, 
kam galvenā darbība ir šādu pakalpojumu 
vai būvdarbu nodrošināšana grupai, kurā 
tas ietilpst, nevis minēto darbību 
piedāvāšana tirgū. Tāpat ir atbilstīgi 
neiekļaut arī konkrētas pakalpojumu un 
būvju koncesijas, kuru slēgšanas tiesības 
līgumslēdzējs ir piešķīris kopuzņēmumam, 
ko veido vairāki līgumslēdzēji ar nolūku 
veikt darbības, uz kurām attiecas šī 
direktīva, un kā sastāvā ir iekļauts minētais 
subjekts. Ieteicams tomēr nodrošināt, ka 
šāda neiekļaušana nerada konkurences 
izkropļojumus par labu uzņēmumiem vai 
kopuzņēmumiem, kas ir saistīti ar 
līgumslēdzējiem; ir atbilstīgi paredzēt 
piemērotu noteikumu kopumu, jo īpaši 
attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem 
ierobežojumiem, kurus ievērojot 
uzņēmumi var iegūt savu apgrozījuma daļu 
no tirgus un kurus pārsniedzot tie zaudētu 
iespēju iegūt koncesijas tiesības bez 
iepirkuma izsludināšanas, kā arī attiecībā 
uz kopuzņēmumu sastāvu un šādu 
kopuzņēmumu un to līgumslēdzēju 
savstarpējās saiknes stabilitāti, kuri ir 

(14) Ir atbilstīgi neiekļaut konkrētas 
pakalpojumu un būvju koncesijas, kuru 
slēgšanas tiesības ir piešķirtas ar 
līgumslēdzējiem, kas nav līgumslēdzējas 
iestādes, saistītiem uzņēmumiem, kam 
galvenā darbība ir šādu pakalpojumu vai 
būvdarbu nodrošināšana grupai, kurā tie
ietilpst, nevis minēto darbību piedāvāšana 
tirgū. Tāpat ir atbilstīgi neiekļaut arī 
konkrētas pakalpojumu un būvju 
koncesijas, kuru slēgšanas tiesības 
līgumslēdzējs ir piešķīris kopuzņēmumam, 
ko veido vairāki līgumslēdzēji, kas nav 
līgumslēdzējas iestādes, ar nolūku veikt 
darbības, uz kurām attiecas šī direktīva, un 
kā sastāvā ir iekļauts minētais subjekts.
Ieteicams tomēr nodrošināt, ka šāda 
neiekļaušana nerada konkurences 
izkropļojumus par labu uzņēmumiem vai 
kopuzņēmumiem, kas ir saistīti ar 
līgumslēdzējiem; ir atbilstīgi paredzēt 
piemērotu noteikumu kopumu, jo īpaši 
attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem 
ierobežojumiem, kurus ievērojot 
uzņēmumi var iegūt savu apgrozījuma daļu 
no tirgus un kurus pārsniedzot tie zaudētu 
iespēju iegūt koncesijas tiesības bez 
iepirkuma izsludināšanas, kā arī attiecībā 
uz kopuzņēmumu sastāvu un šādu 
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kopuzņēmumu sastāvā. kopuzņēmumu un to līgumslēdzēju 
savstarpējās saiknes stabilitāti, kuri ir 
kopuzņēmumu sastāvā.

Or. fr

Grozījums Nr. 314
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Ir atbilstīgi neiekļaut konkrētas 
pakalpojumu un būvju koncesijas, kuru 
slēgšanas tiesības ir piešķirtas saistītam 
uzņēmumam, kam galvenā darbība ir šādu 
pakalpojumu vai būvdarbu nodrošināšana 
grupai, kurā tas ietilpst, nevis minēto 
darbību piedāvāšana tirgū. Tāpat ir 
atbilstīgi neiekļaut arī konkrētas 
pakalpojumu un būvju koncesijas, kuru 
slēgšanas tiesības līgumslēdzējs ir piešķīris 
kopuzņēmumam, ko veido vairāki 
līgumslēdzēji ar nolūku veikt darbības, uz 
kurām attiecas šī direktīva, un kā sastāvā ir 
iekļauts minētais subjekts. Ieteicams tomēr 
nodrošināt, ka šāda neiekļaušana nerada 
konkurences izkropļojumus par labu 
uzņēmumiem vai kopuzņēmumiem, kas ir 
saistīti ar līgumslēdzējiem; ir atbilstīgi 
paredzēt piemērotu noteikumu kopumu, jo 
īpaši attiecībā uz maksimāli 
pieļaujamajiem ierobežojumiem, kurus 
ievērojot uzņēmumi var iegūt savu 
apgrozījuma daļu no tirgus un kurus 
pārsniedzot tie zaudētu iespēju iegūt 
koncesijas tiesības bez iepirkuma 
izsludināšanas, kā arī attiecībā uz 
kopuzņēmumu sastāvu un šādu 
kopuzņēmumu un to līgumslēdzēju 
savstarpējās saiknes stabilitāti, kuri ir 
kopuzņēmumu sastāvā.

(14) Ir atbilstīgi neiekļaut konkrētas 
pakalpojumu un būvju koncesijas, kuru 
slēgšanas tiesības ir piešķirtas ar 
līgumslēdzējiem saistītiem uzņēmumiem ar 
vai bez privātā sektora līdzdalības, un šo 
uzņēmumu galvenā darbība ir šādu 
pakalpojumu vai būvdarbu nodrošināšana 
grupai, kurā tie ietilpst, nevis minēto 
darbību piedāvāšana tirgū. Tāpat ir 
atbilstīgi neiekļaut arī konkrētas 
pakalpojumu un būvju koncesijas, kuru 
slēgšanas tiesības līgumslēdzējs ir piešķīris 
kopuzņēmumam, ko veido vairāki 
līgumslēdzēji ar nolūku veikt darbības, uz 
kurām attiecas šī direktīva, un kā sastāvā ir 
iekļauts minētais subjekts. Ieteicams tomēr 
nodrošināt, ka šāda neiekļaušana nerada 
konkurences izkropļojumus par labu 
uzņēmumiem vai kopuzņēmumiem, kas ir 
saistīti ar līgumslēdzējiem; ir atbilstīgi 
paredzēt piemērotu noteikumu kopumu, jo 
īpaši attiecībā uz maksimāli 
pieļaujamajiem ierobežojumiem, kurus 
ievērojot uzņēmumi var iegūt savu 
apgrozījuma daļu no tirgus un kurus 
pārsniedzot tie zaudētu iespēju iegūt 
koncesijas tiesības bez iepirkuma 
izsludināšanas, kā arī attiecībā uz 
kopuzņēmumu sastāvu un šādu 
kopuzņēmumu un to līgumslēdzēju 
savstarpējās saiknes stabilitāti, kuri ir 
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kopuzņēmumu sastāvā.

Or. fr

Pamatojums

Precizēts 11. pants par saistītiem uzņēmumiem. Šā panta kontekstā privātā sektora līdzdalība 
saistītos uzņēmumos ir atļauta, atšķirībā no 15. panta par publiskā sektora iestāžu 
savstarpējo sadarbību, paredzot, ka nav iespējama līdzdalība uzņēmumā, ko kontrolē 
līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs. 

Grozījums Nr. 315
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Tomēr no direktīvas piemērošanas 
jomas būtu jāizslēdz pakalpojumu līgumi, 
kas saistīti ar civilo aizsardzību, 
reaģēšanu ārkārtas situācijās un ikdienas 
drošības pasākumiem. Jo īpaši tas attiecas 
uz glābšanas dienestu pakalpojumiem, 
kas ir ikdienas drošības pasākumu daļa 
un kas jānošķir no neatliekamās 
medicīniskās palīdzības transporta 
pakalpojumiem. Lai, veicot ikdienas 
drošības pasākumus, iedzīvotājiem 
nodrošinātu efektīvu civilo aizsardzību un 
reaģētu ārkārtas situācijās, būtu 
pietiekami piemērot pamattiesību 
principus.

Or. de

Grozījums Nr. 316
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Pastāv būtiska tiesiskā nenoteiktība 
attiecībā uz to, cik lielā mērā koncesiju 
piešķiršanas noteikumiem būtu jāattiecas 
uz sadarbību starp publiskā sektora 
iestādēm. Dalībvalstis un pat 
līgumslēdzējas iestādes vai daži 
līgumslēdzēji atšķirīgi interpretē attiecīgo 
Eiropas Savienības Tiesas judikatūru. 
Tāpēc nepieciešams precizēt, kuros 
gadījumos starp šādām līgumslēdzējām 
iestādēm noslēgtajiem koncesiju līgumiem 
nepiemēro koncesiju piešķiršanas 
noteikumus. Šāda precizējuma pamatā 
būtu jābūt principiem, kas noteikti 
attiecīgajā Tiesas judikatūrā. Tas, ka abas 
vienošanās puses pašas ir līgumslēdzējas 
iestādes vai līgumslēdzēji saskaņā ar 
4. panta 1. punkta 1. apakšpunktu, pats 
par sevi neizslēdz koncesijas piešķiršanas 
noteikumu piemērošanu. Tomēr koncesiju 
piešķiršanas noteikumu piemērošana 
nedrīkstētu kavēt publiskā sektora iestāžu 
rīcības brīvību izlemt, kā organizēt savu 
sabiedrisko pakalpojumu uzdevumu 
īstenošanu. Tāpēc koncesijas, kuras 
piešķir kontrolētām struktūrām, vai 
sadarbība iesaistīto līgumslēdzēju iestāžu 
sabiedrisko pakalpojumu uzdevumu 
kopīgai īstenošanai, būtu jāatbrīvo no 
noteikumu piemērošanas, ja ir izpildīti 
šajā direktīvā izklāstītie nosacījumi. Šai 
direktīvai būtu jātiecas nodrošināt, ka 
neviena atbrīvota publiskā sektora iestāžu 
savstarpējā sadarbība nerada 
konkurences izkropļojumus attiecībā pret 
privātiem ekonomikas dalībniekiem. 
Tāpat līgumslēdzējas iestādes piedalīšanās 
procedūrā par publiska līguma slēgšanas 
tiesību iegūšanu pretendenta statusā 
nedrīkstētu radīt nekādus konkurences 
izkropļojumus.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 317
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Pastāv būtiska tiesiskā nenoteiktība 
attiecībā uz to, cik lielā mērā koncesiju 
piešķiršanas noteikumiem būtu jāattiecas 
uz sadarbību starp publiskā sektora 
iestādēm. Dalībvalstis un pat 
līgumslēdzējas iestādes vai daži 
līgumslēdzēji atšķirīgi interpretē attiecīgo 
Eiropas Savienības Tiesas judikatūru.
Tāpēc nepieciešams precizēt, kuros 
gadījumos starp šādām līgumslēdzējām 
iestādēm noslēgtajiem koncesiju līgumiem 
nepiemēro koncesiju piešķiršanas 
noteikumus. Šāda precizējuma pamatā 
būtu jābūt principiem, kas noteikti 
attiecīgajā Tiesas judikatūrā. Tas, ka abas 
vienošanās puses pašas ir līgumslēdzējas 
iestādes vai līgumslēdzēji saskaņā ar 
4. panta 1. punkta 1. apakšpunktu, pats par 
sevi neizslēdz koncesijas piešķiršanas 
noteikumu piemērošanu. Tomēr koncesiju 
piešķiršanas noteikumu piemērošana 
nedrīkstētu kavēt publiskā sektora iestāžu 
rīcības brīvību izlemt, kā organizēt savu 
sabiedrisko pakalpojumu uzdevumu 
īstenošanu. Tāpēc koncesijas, kuras 
piešķir kontrolētām struktūrām, vai 
sadarbība iesaistīto līgumslēdzēju iestāžu 
sabiedrisko pakalpojumu uzdevumu 
kopīgai īstenošanai, būtu jāatbrīvo no 
noteikumu piemērošanas, ja ir izpildīti 
šajā direktīvā izklāstītie nosacījumi. Šai 
direktīvai būtu jātiecas nodrošināt, ka 
neviena atbrīvota publiskā sektora iestāžu 
savstarpējā sadarbība nerada 
konkurences izkropļojumus attiecībā pret 
privātiem ekonomikas dalībniekiem. 
Tāpat līgumslēdzējas iestādes piedalīšanās 
procedūrā par publiska līguma slēgšanas 
tiesību iegūšanu pretendenta statusā 
nedrīkstētu radīt nekādus konkurences 

(17) Šī direktīva ir balstīta uz attiecīgo 
Eiropas Savienības Tiesas judikatūru. Ar 
šo direktīvu atbilstīgi attiecīgajai 
judikatūrai precizē nosacījumus, ar 
kuriem saskaņā starp publiskā sektora
līgumslēdzējām iestādēm noslēgto 
koncesiju piešķiršana neietilpst šīs 
direktīvas darbības jomā. Šāda 
precizējuma pamatā būtu jābūt principiem, 
kas noteikti attiecīgajā Tiesas judikatūrā. 
Tas, ka abas vienošanās puses pašas ir 
līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēji 
saskaņā ar 4. panta 1. punkta 
1. apakšpunktu, pats par sevi neizslēdz 
koncesijas piešķiršanas noteikumu 
piemērošanu. Tomēr koncesiju 
piešķiršanas noteikumu piemērošana 
nedrīkst skart publiskā sektora iestāžu 
tiesības izlemt, kā organizēt savu 
sabiedrisko pakalpojumu uzdevumu 
īstenošanu. Tāpēc koncesiju piešķiršana
kontrolētām struktūrām vai sadarbība 
iesaistīto līgumslēdzēju iestāžu sabiedrisko 
pakalpojumu uzdevumu kopīgai 
īstenošanai būtu jāatbrīvo no šīs direktīvas 
piemērošanas, ja ir izpildīti nosacījumi.
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izkropļojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 318
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Pastāv būtiska tiesiskā nenoteiktība 
attiecībā uz to, cik lielā mērā koncesiju 
piešķiršanas noteikumiem būtu jāattiecas 
uz sadarbību starp publiskā sektora 
iestādēm. Dalībvalstis un pat 
līgumslēdzējas iestādes vai daži 
līgumslēdzēji atšķirīgi interpretē attiecīgo
Eiropas Savienības Tiesas judikatūru.
Tāpēc nepieciešams precizēt, kuros 
gadījumos starp šādām līgumslēdzējām 
iestādēm noslēgtajiem koncesiju līgumiem 
nepiemēro koncesiju piešķiršanas 
noteikumus. Šāda precizējuma pamatā būtu 
jābūt principiem, kas noteikti attiecīgajā 
Tiesas judikatūrā. Tas, ka abas vienošanās 
puses pašas ir līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēji saskaņā ar 4. panta 
1. punkta 1. apakšpunktu, pats par sevi 
neizslēdz koncesijas piešķiršanas 
noteikumu piemērošanu. Tomēr koncesiju 
piešķiršanas noteikumu piemērošana 
nedrīkstētu kavēt publiskā sektora iestāžu 
rīcības brīvību izlemt, kā organizēt savu 
sabiedrisko pakalpojumu uzdevumu 
īstenošanu. Tāpēc koncesijas, kuras
piešķir kontrolētām struktūrām, vai 
sadarbība iesaistīto līgumslēdzēju iestāžu 
sabiedrisko pakalpojumu uzdevumu 
kopīgai īstenošanai, būtu jāatbrīvo no 
noteikumu piemērošanas, ja ir izpildīti šajā 
direktīvā izklāstītie nosacījumi. Šai 
direktīvai būtu jātiecas nodrošināt, ka 
neviena atbrīvota publiskā sektora iestāžu 
savstarpējā sadarbība nerada konkurences 

(17) Pastāv būtiska tiesiskā nenoteiktība 
attiecībā uz to, cik lielā mērā koncesiju 
piešķiršanas noteikumiem būtu jāattiecas 
uz sadarbību starp līgumslēdzējām 
iestādēm — vai nu publiskā sektora 
iestādēm vai publisko tiesību subjektiem, 
no kuriem daži ir iesaistījušies kā privātas 
bezpeļņas struktūras, kas piedalās 
vispārēju interešu nodrošināšanas 
nolūkos un kam saskaņā ar šīs direktīvas 
6. panta a) apakšpunktu nav 
uzņēmējdarbības vai komerciāls raksturs.
Dalībvalstis un pat līgumslēdzējas iestādes 
atšķirīgi interpretē Eiropas Savienības 
Tiesas judikatūru, kas piemērojama 
sadarbībai starp publiskā sektora 
iestādēm, tostarp arī nosacījumus to 
plašai un proporcionālai piemērošanai 
sadarbībai starp publisko tiesību 
subjektiem, kas atšķirībā no publiskā 
sektora iestādēm var līdzdarboties kā 
privātas bezpeļņas struktūras saskaņā ar 
dalībvalstīs spēkā esošajiem tiesību 
aktiem, un atsaucoties uz sociālā 
uzņēmuma koncepciju, kas izklāstīta 
Komisijas 2011. gada 25. oktobra 
paziņojumā par sociālās uzņēmējdarbības 
iniciatīvu. Tāpēc nepieciešams precizēt, 
kuros gadījumos starp līgumslēdzējām 
iestādēm, publiskā sektora iestādēm un 
publisko tiesību subjektiem noslēgtajiem 
koncesiju līgumiem nepiemēro koncesiju 
piešķiršanas noteikumus. Šāda precizējuma 
pamatā būtu jābūt principiem, kas noteikti 
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izkropļojumus attiecībā pret privātiem 
ekonomikas dalībniekiem. Tāpat 
līgumslēdzējas iestādes piedalīšanās 
procedūrā par publiska līguma slēgšanas 
tiesību iegūšanu pretendenta statusā 
nedrīkstētu radīt nekādus konkurences 
izkropļojumus.

attiecīgajā Tiesas judikatūrā par sadarbību 
starp publiskā sektora iestādēm un par šo 
principu plašu un proporcionālu 
piemērošanu sadarbībai starp publisko 
tiesību subjektiem, kuru bezpeļņas statuss 
ir noteikts šīs direktīvas 4. panta 1. punkta 
1. daļā. Tas, ka abas vienošanās puses 
pašas ir līgumslēdzējas iestādes, pats par 
sevi neizslēdz koncesijas piešķiršanas 
noteikumu piemērošanu. Šo noteikumu 
piemērošana nedrīkst skart publiskā 
sektora iestāžu tiesības brīvi izlemt, kā 
organizēt savu sabiedrisko pakalpojumu 
uzdevumu īstenošanu. Tāpēc līgumi, kurus
piešķir kontrolētām struktūrām, vai 
sadarbība iesaistīto līgumslēdzēju iestāžu 
sabiedrisko pakalpojumu uzdevumu 
kopīgai īstenošanai, būtu jāatbrīvo no 
noteikumu piemērošanas, ja ir izpildīti šajā 
direktīvā izklāstītie nosacījumi.
Koncesijas, kuras piešķir kontrolētām 
struktūrām, un sadarbība, apvienojot 
sabiedrisko pakalpojumu uzdevumu 
īstenošanai nepieciešamos resursus, un 
iesaistīto līgumslēdzēju iestāžu 
sabiedrisko pakalpojumu uzdevumu 
kopīgai izpildei atbilstīgi dalībvalstu 
organizatoriskai struktūrai un tiesību 
aktiem, ir jāatbrīvo no koncesiju 
piešķiršanas noteikumu piemērošanas, ja 
ir izpildīti šajā direktīvā izklāstītie 
nosacījumi. Šajos nosacījumos jo īpaši 
būtu jāņem vērā publisko tiesību subjekta 
definīcija un sociālā uzņēmuma 
koncepcija, t. i., uzņēmējdarbība, kas var 
ietvert sociālo jomu labvēlīgi ietekmējošu 
privāto struktūru bezpeļņas līdzdalību, ko 
reglamentē dalībvalstu tiesību akti. Tāpat 
no šīs direktīvas noteikumu piemērošanas 
būtu jāatbrīvo ar sabiedrisko 
pakalpojumu uzdevumiem saistīto 
pilnvaru nodošana kā daļa no dalībvalstu 
iekšējās organizācijas, kas ietver vispārēju 
atbildības nodošanu vietējo publiskā 
sektora iestāžu starpā vai vietējā publiskā 
sektora iestāžu un tādu grupu starpā, ko 
veido tikai vietējās publiskā sektora 
iestādes. Šai direktīvai būtu jātiecas 



PE496.581v03-00 70/172 AM\916800LV.doc

LV

nodrošināt, ka neviena atbrīvota publiskā 
sektora iestāžu savstarpējā sadarbība 
nerada konkurences izkropļojumus 
attiecībā pret privātiem ekonomikas 
dalībniekiem. Tāpat līgumslēdzējas 
iestādes piedalīšanās procedūrā par 
publiska līguma slēgšanas tiesību iegūšanu 
pretendenta statusā nedrīkstētu radīt 
nekādus konkurences izkropļojumus. Lai 
to panāktu, būtu stingri jāinterpretē 
nosacījumi līgumu izslēgšanai no šīs 
direktīvas darbības jomas. Ja no 
iepirkuma noteikumu piemērošanas 
izslēgta līguma vai sadarbības laikā vairs 
netiek nodrošināta atbilstība 
kumulatīvajiem nosacījumiem par 
izslēgšanu no darbības jomas, šis spēkā 
esošais līgums vai notiekošā sadarbība ir 
jāietver konkursa procedūrā saskaņā ar 
parastām iepirkuma procedūrām.

Or. fr

Grozījums Nr. 319
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Koncesiju termiņš būtu jāierobežo, 
lai nepieļautu tirgus piekļuves 
apgrūtināšanu un konkurences 
ierobežošanu ilgtermiņā.

Or. de

Grozījums Nr. 320
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai nodrošinātu tādu būves un 
pakalpojumu koncesiju atbilstīgu 
izsludināšanu, kas pārsniedz konkrētu 
vērtību un ko piešķir līgumslēdzēji un 
līgumslēdzējas iestādes, pirms šādu līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī būtu 
obligāti jāpublicē paziņojums par 
koncesiju. Robežvērtībām būtu 
jāatspoguļo skaidra pārrobežu interese 
par koncesijām no tādu ekonomikas 
dalībnieku puses, kas atrodas citās 
dalībvalstīs. Lai aprēķinātu pakalpojumu 
koncesijas vērtību, jāņem vērā visu to 
pakalpojumu paredzamā vērtība, kurus 
sniegs koncesionārs, no potenciālā 
pretendenta viedokļa.

(18) Lai nodrošinātu tādu būves un 
pakalpojumu koncesiju atbilstīgu 
izsludināšanu, kas pārsniedz konkrētu 
robežvērtību, pirms šādu līgumu slēgšanas 
tiesību piešķiršanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī būtu obligāti jāpublicē 
paziņojums par koncesiju.

Or. en

Grozījums Nr. 321
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Ņemot vērā kaitējošo ietekmi uz 
konkurenci, koncesiju piešķiršana bez 
iepriekšējas publikācijas būtu jāatļauj tikai 
ārkārtas izņēmuma apstākļos. Šāds 
izņēmums būtu jāattiecina tikai uz tiem 
gadījumiem, kad jau no paša sākuma ir 
skaidrs, ka publicēšana nenodrošinātu 
lielāku konkurenci, īpaši tāpēc, ka, 
objektīvi vērtējot, tikai viens ekonomikas 
dalībnieks spēj izpildīt konkrēto koncesiju.
Tikai objektīva ekskluzivitātes situācija 
var pamatot koncesijas piešķiršanu 
ekonomikas dalībniekam bez 
publicēšanas, ja ekskluzivitātes situāciju 
nav radījusi līgumslēdzēja iestāde pati vai 

(19) Ņemot vērā kaitējošo ietekmi uz 
konkurenci, koncesiju piešķiršana bez 
iepriekšējas publikācijas būtu jāatļauj 
skaidri noteiktās jomās un jāattiecina tikai 
uz tiem gadījumiem, kad jau no paša 
sākuma ir skaidrs, ka publicēšana 
nenodrošinātu lielāku konkurenci, īpaši 
tāpēc, ka, objektīvi vērtējot, tikai viens 
ekonomikas dalībnieks spēj izpildīt 
konkrēto koncesiju, vai, ja koncesijas 
priekšmets attiecas uz konkrētiem 
pakalpojumiem ar minimālu pārrobežu 
ietekmi.
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līgumslēdzējs pats turpmākās piešķiršanas 
procedūras nolūkos un ja nav atbilstīgu 
aizstājēju, kuru pieejamība būtu rūpīgi 
jāizvērtē.

Or. en

Grozījums Nr. 322
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Ņemot vērā kaitējošo ietekmi uz 
konkurenci, koncesiju piešķiršana bez 
iepriekšējas publikācijas būtu jāatļauj tikai 
ārkārtas izņēmuma apstākļos. Šāds 
izņēmums būtu jāattiecina tikai uz tiem 
gadījumiem, kad jau no paša sākuma ir 
skaidrs, ka publicēšana nenodrošinātu 
lielāku konkurenci, īpaši tāpēc, ka, 
objektīvi vērtējot, tikai viens ekonomikas 
dalībnieks spēj izpildīt konkrēto koncesiju. 
Tikai objektīva ekskluzivitātes situācija var 
pamatot koncesijas piešķiršanu 
ekonomikas dalībniekam bez publicēšanas, 
ja ekskluzivitātes situāciju nav radījusi 
līgumslēdzēja iestāde pati vai 
līgumslēdzējs pats turpmākās piešķiršanas 
procedūras nolūkos un ja nav atbilstīgu 
aizstājēju, kuru pieejamība būtu rūpīgi 
jāizvērtē.

(19) Ņemot vērā kaitējošo ietekmi uz 
konkurenci, koncesiju piešķiršana bez 
iepriekšējas publikācijas būtu jāatļauj tikai 
ārkārtas izņēmuma apstākļos. Šāds 
izņēmums būtu jāattiecina tikai uz tiem 
gadījumiem, kad jau no paša sākuma ir 
skaidrs, ka publicēšana nenodrošinātu 
lielāku konkurenci, īpaši tāpēc, ka, 
objektīvi vērtējot, tikai viens ekonomikas 
dalībnieks spēj izpildīt konkrēto koncesiju. 
Tikai objektīva ekskluzivitātes situācija var 
pamatot koncesijas piešķiršanu 
ekonomikas dalībniekam bez publicēšanas, 
ja ekskluzivitātes situāciju nav radījusi 
līgumslēdzēja iestāde pati vai 
līgumslēdzējs pats turpmākās piešķiršanas 
procedūras nolūkos.

Or. en

Pamatojums

Pēdējais segments tiek svītrots, jo formulējums ir visai neskaidrs un nav iekļauts attiecīgajā 
pamatdirektīvas klauzulā.

Grozījums Nr. 323
Mikael Gustafsson
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Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Ņemot vērā kaitējošo ietekmi uz 
konkurenci, koncesiju piešķiršana bez 
iepriekšējas publikācijas būtu jāatļauj tikai
ārkārtas izņēmuma apstākļos. Šāds
izņēmums būtu jāattiecina tikai uz tiem 
gadījumiem, kad jau no paša sākuma ir 
skaidrs, ka publicēšana nenodrošinātu 
lielāku konkurenci, īpaši tāpēc, ka, 
objektīvi vērtējot, tikai viens ekonomikas 
dalībnieks spēj izpildīt konkrēto koncesiju.
Tikai objektīva ekskluzivitātes situācija 
var pamatot koncesijas piešķiršanu 
ekonomikas dalībniekam bez 
publicēšanas, ja ekskluzivitātes situāciju 
nav radījusi līgumslēdzēja iestāde pati vai 
līgumslēdzējs pats turpmākās piešķiršanas 
procedūras nolūkos un ja nav atbilstīgu 
aizstājēju, kuru pieejamība būtu rūpīgi 
jāizvērtē.

(19) Koncesiju piešķiršana bez iepriekšējas 
publikācijas būtu jāatļauj gadījumos, kad 
jau no paša sākuma ir skaidrs, ka 
publicēšana nenodrošinātu lielāku 
konkurenci, īpaši tāpēc, ka, objektīvi 
vērtējot, tikai viens ekonomikas dalībnieks 
spēj izpildīt konkrēto koncesiju, vai 
gadījumos, ja koncesija attiecas uz 
sociāliem pakalpojumiem vai citiem 
konkrētiem sociālekonomiskas nozīmes 
pakalpojumiem, vai gadījumos, ja 
iedzīvotāju, vides un klimata intereses tiek 
uzskatītas nozīmīgākas, vai ja koncesija 
attiecas uz pakalpojumiem ar minimālu 
pārrobežu ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 324
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Ņemot vērā kaitējošo ietekmi uz 
konkurenci, koncesiju piešķiršana bez 
iepriekšējas publikācijas būtu jāatļauj tikai 
ārkārtas izņēmuma apstākļos. Šāds 
izņēmums būtu jāattiecina tikai uz tiem 
gadījumiem, kad jau no paša sākuma ir 
skaidrs, ka publicēšana nenodrošinātu 
lielāku konkurenci, īpaši tāpēc, ka, 
objektīvi vērtējot, tikai viens ekonomikas 
dalībnieks spēj izpildīt konkrēto koncesiju. 

(19) Ņemot vērā kaitējošo ietekmi uz 
konkurenci, koncesiju piešķiršana bez 
iepriekšējas publikācijas būtu jāatļauj tikai 
ārkārtas izņēmuma apstākļos. Šāds 
izņēmums būtu jāattiecina tikai uz tiem 
gadījumiem, kad jau no paša sākuma ir 
skaidrs, ka publicēšana nenodrošinātu 
lielāku konkurenci, īpaši tāpēc, ka, 
objektīvi vērtējot, tikai viens ekonomikas 
dalībnieks spēj izpildīt konkrēto koncesiju, 
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Tikai objektīva ekskluzivitātes situācija var 
pamatot koncesijas piešķiršanu 
ekonomikas dalībniekam bez publicēšanas, 
ja ekskluzivitātes situāciju nav radījusi 
līgumslēdzēja iestāde pati vai 
līgumslēdzējs pats turpmākās piešķiršanas 
procedūras nolūkos un ja nav atbilstīgu 
aizstājēju, kuru pieejamība būtu rūpīgi 
jāizvērtē.

kā tas ir attiecībā uz jūras piekrastes 
uzņēmumu īpašniekiem, kuru uzņēmumi 
izvietoti koncesijā nodotā īpašumā. Tikai 
objektīva ekskluzivitātes situācija var 
pamatot koncesijas piešķiršanu 
ekonomikas dalībniekam bez publicēšanas, 
ja ekskluzivitātes situāciju nav radījusi 
līgumslēdzēja iestāde pati vai 
līgumslēdzējs pats turpmākās piešķiršanas 
procedūras nolūkos un ja nav atbilstīgu 
aizstājēju, kuru pieejamība būtu rūpīgi 
jāizvērtē.

Or. it

Grozījums Nr. 325
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Ņemot vērā kaitējošo ietekmi uz 
konkurenci, koncesiju piešķiršana bez 
iepriekšējas publikācijas būtu jāatļauj tikai 
ārkārtas izņēmuma apstākļos. Šāds 
izņēmums būtu jāattiecina tikai uz tiem 
gadījumiem, kad jau no paša sākuma ir 
skaidrs, ka publicēšana nenodrošinātu 
lielāku konkurenci, īpaši tāpēc, ka, 
objektīvi vērtējot, tikai viens ekonomikas 
dalībnieks spēj izpildīt konkrēto koncesiju. 
Tikai objektīva ekskluzivitātes situācija var 
pamatot koncesijas piešķiršanu 
ekonomikas dalībniekam bez publicēšanas, 
ja ekskluzivitātes situāciju nav radījusi 
līgumslēdzēja iestāde pati vai 
līgumslēdzējs pats turpmākās piešķiršanas 
procedūras nolūkos un ja nav atbilstīgu 
aizstājēju, kuru pieejamība būtu rūpīgi 
jāizvērtē.

(19) Ņemot vērā kaitējošo ietekmi uz 
konkurenci, koncesiju piešķiršana bez 
iepriekšējas publikācijas būtu jāatļauj tikai 
ārkārtas izņēmuma apstākļos. Šāds 
izņēmums būtu jāattiecina tikai uz tiem 
gadījumiem, kad jau no paša sākuma ir 
skaidrs, ka publicēšana nenodrošinātu 
lielāku konkurenci, īpaši tāpēc, ka, 
objektīvi vērtējot, tikai viens ekonomikas 
dalībnieks spēj izpildīt konkrēto koncesiju, 
kā tas ir attiecībā uz jūras piekrastes 
uzņēmumu īpašniekiem, kuru uzņēmumi 
izvietoti koncesijā nodotā īpašumā. Tikai 
objektīva ekskluzivitātes situācija var 
pamatot koncesijas piešķiršanu 
ekonomikas dalībniekam bez publicēšanas, 
ja ekskluzivitātes situāciju nav radījusi 
līgumslēdzēja iestāde pati vai 
līgumslēdzējs pats turpmākās piešķiršanas 
procedūras nolūkos un ja nav atbilstīgu 
aizstājēju, kuru pieejamība būtu rūpīgi 
jāizvērtē.



AM\916800LV.doc 75/172 PE496.581v03-00

LV

Or. it

Grozījums Nr. 326
Evelyne Gebhardt

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. 
Rezultātā šī direktīva būtu jāpiemēro 
vairākiem pakalpojumiem (piemēram, 
sabiedriskās ēdināšanas un ūdens sadales 
pakalpojumiem), kuros ir apliecinājies 
pārrobežu tirdzniecības potenciāls.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 327
Heide Rühle

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. 
Rezultātā šī direktīva būtu jāpiemēro 
vairākiem pakalpojumiem (piemēram, 
sabiedriskās ēdināšanas un ūdens sadales 
pakalpojumiem), kuros ir apliecinājies 
pārrobežu tirdzniecības potenciāls.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 328
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

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. 
Rezultātā šī direktīva būtu jāpiemēro 
vairākiem pakalpojumiem (piemēram, 
sabiedriskās ēdināšanas un ūdens sadales 
pakalpojumiem), kuros ir apliecinājies 
pārrobežu tirdzniecības potenciāls.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Publiskā iepirkuma likumā ir jāsaglabā fundamentālā atšķirība starp „A” un „B” 
pakalpojumiem. Sociālo, kultūras un veselības pakalpojumu saistība ar iekšējo tirgu ir visai 
maza vai tās nav vispār. Ņemot vērā konkrētās prasības higiēnas un vides jomā, 
ūdenssaimniecības nozare arī ir jāskata atsevišķi. Līdz ar to ūdenssaimniecības pakalpojumi 
būtu jāizslēdz no šīs direktīvas darbības jomas atbilstīgi Direktīvas 2004/18/EK 17. panta 
prasībām.

Grozījums Nr. 329
Peter Simon

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 

svītrots
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iepirkuma tiesību aktus pilnībā piemērot 
tikai ierobežotai pakalpojumu grupai. 
Rezultātā šī direktīva būtu jāpiemēro 
vairākiem pakalpojumiem (piemēram, 
sabiedriskās ēdināšanas un ūdens sadales 
pakalpojumiem), kuros ir apliecinājies 
pārrobežu tirdzniecības potenciāls.

Or. de

Grozījums Nr. 330
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

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. 
Rezultātā šī direktīva būtu jāpiemēro 
vairākiem pakalpojumiem (piemēram, 
sabiedriskās ēdināšanas un ūdens sadales 
pakalpojumiem), kuros ir apliecinājies 
pārrobežu tirdzniecības potenciāls.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Ir jāsaglabā priviliģēta attieksme „B” pakalpojumu jomā. Sociālo un veselības pakalpojumu 
saistība ar iekšējo tirgu ir visai maza; tos parasti sniedz vietējā mērogā. Tā kā ūdens ir vitāla 
nepieciešamība, ir jārīkojas piesardzīgi un jāņem vērā vides un higiēnas apsvērumi. Līdz ar 
to ūdens pakalpojumi būtu jāizslēdz no šīs koncesiju direktīvas jomas atbilstīgi 
Direktīvas 2004/18/EK 17. panta prasībām.

Grozījums Nr. 331
Werner Kuhn
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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. 
Rezultātā šī direktīva būtu jāpiemēro 
vairākiem pakalpojumiem (piemēram, 
sabiedriskās ēdināšanas un ūdens sadales 
pakalpojumiem), kuros ir apliecinājies 
pārrobežu tirdzniecības potenciāls.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 332
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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. 
Rezultātā šī direktīva būtu jāpiemēro 
vairākiem pakalpojumiem (piemēram, 
sabiedriskās ēdināšanas un ūdens sadales 
pakalpojumiem), kuros ir apliecinājies
pārrobežu tirdzniecības potenciāls.

(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. 
Rezultātā šī direktīva būtu jāpiemēro 
vairākiem pakalpojumiem, kuriem ir 
pārrobežu tirdzniecības potenciāls.

Or. en

Pamatojums

Līdz šim nav panākta vienošanās par konkrētu pārrobežu pakalpojumu sniegšanu, kas ir 
turpmāko sarunu temats.
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Grozījums Nr. 333
Barbara Weiler

Direktīvas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Tā dēvētie pakalpojumi cilvēkam 
būtu jāizslēdz no pilnīgas šīs direktīvas 
piemērošanas jomas, jo tie tikai daļēji ir 
pārrobežu pakalpojumi (piemēram, 
sociālajā, izglītības un veselības jomā, 
ietverot glābšanas pakalpojumus). Šos 
pakalpojumus sniedz konkrētā kontekstā, 
kas būtiski atšķiras dažādās dalībvalstīs 
atšķirīgu kultūras tradīciju dēļ. Tāpēc 
būtu jāpiemēro ļoti ierobežots, viegls 
režīms, piemērojot tikai divas prasības par 
pārredzamību.

Or. de

Grozījums Nr. 334
Heide Rühle

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. Šos pakalpojumus sniedz 
konkrētā kontekstā, kas būtiski atšķiras 
dažādās dalībvalstīs atšķirīgu kultūras 
tradīciju dēļ. Tāpēc būtu jāizstrādā vieglāks
režīms šādu pakalpojumu koncesijām. 
Pienākums publicēt koncesijas piešķiršanas 
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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.

paziņojumu par to koncesiju piešķiršanu, 
kuru vērtība pārsniedz robežvērtību, ir 
pietiekams, lai nodrošinātu atbilstību 
pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes 
principiem attiecībā pret ekonomikas 
dalībniekiem, vienlaikus ļaujot 
līgumslēdzējām iestādēm un 
līgumslēdzējiem ņemt vērā attiecīgo 
pakalpojumu specifiku.

Or. en

Grozījums Nr. 335
Barbara Weiler

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 

(21) Ir izstrādāts īpašs režīms šādu 
pakalpojumu koncesijām, kurā ņem vērā 
to, ka šo pakalpojumu regulējums ir jauns 
Pienākums publicēt iepriekšēju informatīvu 
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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.

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. 336
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums
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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, pieejamību un 
vispusību, dažādu kategoriju lietotāju
īpašās vajadzības, lietotāju iesaistīšanos 
un iespējas, ka arī inovācijas.

(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 koncesijas 
piešķiršanas paziņojumu par visām 
koncesijām, kuru vērtība ir vienāda ar šajā 
direktīvā noteiktajām robežvērtībām vai 
lielāka par to, ir pietiekams, lai nodrošinātu 
atbilstību pārredzamības principam, 
vienlaikus ļaujot piešķīrējam ņemt vērā 
attiecīgo pakalpojumu specifiku.
Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka
piešķīrējs var ņemt vērā nepieciešamību 
nodrošināt inovācijas un saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
26. pantu augstu kvalitāti, drošību un 
pieņemamību, vienlīdzīgu attieksmi un 
vispārējas piekļuves un lietotāju tiesību 
veicināšanu.

Or. fr
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Pamatojums

Ar šo grozījumu teksts tiek pielāgots ziņojuma projektā ierosinātajiem grozījumiem 
(izsvītrojot vidējās robežvērtības, lai vienīgā paliekošā robežvērtība būtu EUR 5 miljoni).

Grozījums Nr. 337
Peter Simon

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 

(21) Ņemot vērā rezultātus, kas gūti 
Komisijas veiktā novērtējumā par publiskā 
iepirkuma noteikumu reformu, būtu 
atbilstīgi no šīs direktīvas pilnīgas 
piemērošanas izslēgt 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 
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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.

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. 338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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 

(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 un citus pakalpojumus ar 
ierobežotu pārrobežu dimensiju, 
piemēram atsevišķus juridiskos, viesnīcu 
un sabiedriskās ēdināšanas 
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, 
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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.

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, kā arī inovācijas.

Or. en

Pamatojums

Ir jāpaplašina vienkāršāku sociālo un citu pakalpojumu sniegšanas režīma darbības joma.

Grozījums Nr. 339
Mikael Gustafsson

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 

(21) Vispārējas nozīmes pakalpojumi, kas
attiecas uz iedzīvotāju pamatvajadzībām, 
piemēram, pašvaldības ūdens apgāde,
notekūdeņu attīrīšana un novadīšana, 
atkritumu apstrādes pakalpojumi un tādi 
pakalpojumi kā sociālie, veselības aprūpes 
un izglītības pakalpojumi būtu jāizslēdz no 
šīs direktīvas piemērošanas. 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 



PE496.581v03-00 86/172 AM\916800LV.doc

LV

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.

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 nodrošinātu atbilstību 
pārredzamības principam, ļaujot 
līgumslēdzējām iestādēm un 
līgumslēdzējiem ņemt vērā attiecīgo 
pakalpojumu specifiku. Dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, ka līgumslēdzējas iestādes un 
līgumslēdzēji var ņemt vērā 
nepieciešamību nodrošināt inovācijas,
pakalpojumu kvalitāti, nepārtrauktību, 
pieejamību un vispusību, vienlīdzīgu 
attieksmi, sieviešu un vīriešu vienlīdzību, 
minimālu ietekmi uz klimatu, dažādu 
kategoriju lietotāju īpašās vajadzības, 
lietotāju iesaistīšanos un iespējas, kā arī 
inovācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 340
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Šī direktīva atbilstoši Līgumiem 
neierobežo valsts, reģionālo un vietējo 
iestāžu brīvību definēt pakalpojumus ar 
vispārēju tautsaimniecisku nozīmi. Tā arī 
neierobežo valsts, reģionālo vai vietējo 
iestāžu pilnvaras sniegt, pasūtīt un 
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finansēt pakalpojumus ar vispārēju 
tautsaimniecisku nozīmi atbilstīgi Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 
14. pantam un atbilstīgi minētajam 
līgumam pievienotajam 26. protokolam. 

Or. fr

Pamatojums

Atgādinājums par valsts, reģionālo un vietējo iestāžu brīvību definēt pakalpojumus ar 
vispārēju tautsaimniecisku nozīmi un sniegt, pasūtīt un finansēt pakalpojumus ar vispārēju 
tautsaimniecisku nozīmi atbilstīgi Līgumiem.

Grozījums Nr. 341
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Ņemot vērā kultūras konteksta nozīmi 
un šo pakalpojumu jutīgumu, būtu 
jānodrošina plaša rīcības brīvība 
dalībvalstīm organizēt pakalpojumu 
sniedzēju izvēli tā, kā tās uzskata par 
atbilstīgu. Šīs direktīvas noteikumi neliedz 
dalībvalstīm pakalpojumu sniedzēju izvēlei 
piemērot īpašus kvalitātes kritērijus, 
piemēram, kritērijus, kas noteikti Sociālās 
aizsardzības komitejas brīvprātīgajā 
Eiropas kvalitātes sistēmā sociālo 
pakalpojumu jomā. Dalībvalstīm un/vai 
līgumslēdzējām iestādēm ir rīcības brīvība 
sniegt šos pakalpojumus pašām vai 
organizēt sociālos pakalpojumus tā, ka to 
sniegšana nav saistīta ar koncesiju līgumu 
slēgšanu, piemēram, finansējot šādus 
pakalpojumus vai piešķirot licences vai 
atļaujas visiem ekonomikas dalībniekiem, 
kas atbilst nosacījumiem, kurus iepriekš 
noteikusi līgumslēdzēja iestāde, nenosakot 
nekādus ierobežojumus vai kvotas, ar 
nosacījumu, ka šāda sistēma nodrošina 
pietiekamu izsludināšanu un atbilst 

(22) Ņemot vērā kultūras konteksta nozīmi 
un šo pakalpojumu jutīgumu, dalībvalstīm
ir plaša rīcības brīvība organizēt 
pakalpojumu sniedzēju izvēli tā, kā tās 
uzskata par atbilstīgu. Šīs direktīvas 
noteikumi neliedz dalībvalstīm 
pakalpojumu sniedzēju izvēlei piemērot 
īpašus kvalitātes kritērijus, piemēram, 
kritērijus, kas noteikti Sociālās aizsardzības 
komitejas brīvprātīgajā Eiropas kvalitātes 
sistēmā sociālo pakalpojumu jomā. 
Dalībvalstīm un/vai līgumslēdzējām 
iestādēm ir rīcības brīvība sniegt šos 
pakalpojumus pašām vai organizēt sociālos 
pakalpojumus tā, ka to sniegšana nav 
saistīta ar koncesiju līgumu slēgšanu, 
piemēram, finansējot šādus pakalpojumus 
vai piešķirot licences vai atļaujas visiem 
ekonomikas dalībniekiem, kas atbilst 
nosacījumiem, kurus iepriekš noteikusi 
līgumslēdzēja iestāde, ar nosacījumu, ka 
šāda sistēma nodrošina atbilstību
pārredzamības un nediskriminācijas 
principiem.
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pārredzamības un nediskriminācijas 
principiem.

Or. en

Grozījums Nr. 342
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Ņemot vērā kultūras konteksta nozīmi 
un šo pakalpojumu jutīgumu, būtu 
jānodrošina plaša rīcības brīvība 
dalībvalstīm organizēt pakalpojumu 
sniedzēju izvēli tā, kā tās uzskata par 
atbilstīgu. Šīs direktīvas noteikumi neliedz 
dalībvalstīm pakalpojumu sniedzēju izvēlei 
piemērot īpašus kvalitātes kritērijus, 
piemēram, kritērijus, kas noteikti Sociālās 
aizsardzības komitejas brīvprātīgajā 
Eiropas kvalitātes sistēmā sociālo 
pakalpojumu jomā. Dalībvalstīm un/vai 
līgumslēdzējām iestādēm ir rīcības brīvība 
sniegt šos pakalpojumus pašām vai 
organizēt sociālos pakalpojumus tā, ka to 
sniegšana nav saistīta ar koncesiju līgumu 
slēgšanu, piemēram, finansējot šādus 
pakalpojumus vai piešķirot licences vai 
atļaujas visiem ekonomikas dalībniekiem, 
kas atbilst nosacījumiem, kurus iepriekš 
noteikusi līgumslēdzēja iestāde, nenosakot 
nekādus ierobežojumus vai kvotas, ar 
nosacījumu, ka šāda sistēma nodrošina 
pietiekamu izsludināšanu un atbilst 
pārredzamības un nediskriminācijas 
principiem.

(22) Ņemot vērā kultūras konteksta nozīmi 
un šo pakalpojumu jutīgumu, dalībvalstīm 
tiek nodrošināta plaša rīcības brīvība 
organizēt pakalpojumu sniedzēju izvēli tā, 
kā tās uzskata par atbilstīgu. Šīs direktīvas 
noteikumi neliedz dalībvalstīm 
pakalpojumu sniedzēju izvēlei piemērot 
īpašus kvalitātes kritērijus, piemēram, 
kritērijus, kas noteikti Sociālās aizsardzības 
komitejas brīvprātīgajā Eiropas kvalitātes 
sistēmā sociālo pakalpojumu jomā. 
Dalībvalstīm un/vai līgumslēdzējām 
iestādēm ir rīcības brīvība sniegt šos 
pakalpojumus pašām vai organizēt sociālos 
pakalpojumus tā, ka to sniegšana nav 
saistīta ar koncesiju līgumu slēgšanu, 
piemēram, finansējot šādus pakalpojumus 
vai piešķirot licences vai atļaujas visiem 
ekonomikas dalībniekiem, vai ar tiem 
slēdzot līgumus, kas atbilst nosacījumiem, 
kurus iepriekš noteikusi līgumslēdzēja 
iestāde, nenosakot nekādus ierobežojumus 
vai kvotas, ar nosacījumu, ka šāda sistēma 
nodrošina pietiekamu izsludināšanu un 
atbilst pārredzamības un nediskriminācijas 
principiem. .

Or. de

Pamatojums

Precizējums, ka sociālos pakalpojumus var organizēt, ne tikai piešķirot licences vai atļaujas, 
bet arī slēdzot līgumus tā, lai šie pakalpojumi būtu atvērti visiem ekonomikas dalībniekiem, 
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kas atbilst iepriekš noteiktiem nosacījumiem.

Grozījums Nr. 343
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Ņemot vērā kultūras konteksta nozīmi 
un šo pakalpojumu jutīgumu, būtu 
jānodrošina plaša rīcības brīvība 
dalībvalstīm organizēt pakalpojumu 
sniedzēju izvēli tā, kā tās uzskata par 
atbilstīgu. Šīs direktīvas noteikumi neliedz 
dalībvalstīm pakalpojumu sniedzēju izvēlei 
piemērot īpašus kvalitātes kritērijus, 
piemēram, kritērijus, kas noteikti Sociālās 
aizsardzības komitejas brīvprātīgajā 
Eiropas kvalitātes sistēmā sociālo 
pakalpojumu jomā. Dalībvalstīm un/vai 
līgumslēdzējām iestādēm ir rīcības brīvība 
sniegt šos pakalpojumus pašām vai 
organizēt sociālos pakalpojumus tā, ka to 
sniegšana nav saistīta ar koncesiju līgumu 
slēgšanu, piemēram, finansējot šādus 
pakalpojumus vai piešķirot licences vai 
atļaujas visiem ekonomikas dalībniekiem, 
kas atbilst nosacījumiem, kurus iepriekš 
noteikusi līgumslēdzēja iestāde, nenosakot 
nekādus ierobežojumus vai kvotas, ar 
nosacījumu, ka šāda sistēma nodrošina 
pietiekamu izsludināšanu un atbilst 
pārredzamības un nediskriminācijas 
principiem.

(22) Ņemot vērā kultūras konteksta nozīmi 
un šo pakalpojumu jutīgumu, dalībvalstīm 
tiek nodrošināta plaša rīcības brīvība 
organizēt pakalpojumu sniedzēju izvēli tā, 
kā tās uzskata par atbilstīgu. Šīs direktīvas 
noteikumi neliedz dalībvalstīm 
pakalpojumu sniedzēju izvēlei piemērot 
īpašus kvalitātes kritērijus, piemēram, 
kritērijus, kas noteikti Sociālās aizsardzības 
komitejas brīvprātīgajā Eiropas kvalitātes 
sistēmā sociālo pakalpojumu jomā.
Dalībvalstīm un/vai līgumslēdzējām 
iestādēm ir rīcības brīvība sniegt šos 
pakalpojumus pašām vai organizēt sociālos 
pakalpojumus, piemēram, visus vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumus,
tā, ka to sniegšana nav saistīta ar koncesiju 
līgumu slēgšanu, piemēram, finansējot 
šādus pakalpojumus vai piešķirot licences 
vai atļaujas visiem ekonomikas 
dalībniekiem, kas atbilst nosacījumiem, 
kurus iepriekš noteikusi līgumslēdzēja 
iestāde, nenosakot nekādus ierobežojumus 
vai kvotas, ar nosacījumu, ka šāda sistēma 
nodrošina pietiekamu izsludināšanu un 
atbilst pārredzamības un nediskriminācijas 
principiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 344
Sirpa Pietikäinen
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Direktīvas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Vispārējas tautsaimnieciskas 
nozīmes pakalpojumi (VTNP), kā noteikts 
LESD 106. pantā, bieži ir peļņu nesoši 
pakalpojumi, bet visupirms tie ir 
vispārējas nozīmes pakalpojumi, un tāpēc 
dalībvalstis attiecībā uz tiem ir noteikušas 
īpašas sabiedrisko pakalpojumu saistības. 
Iestādes VTNP uzskata pat būtiskiem, pat 
ja tirgus nestimulē to sniegšanu. 
Sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas 
prasības izpilde var iekļaut īpašas vai 
ekskluzīvas tiesības un īpašu finansēšanas 
kārtību. Tirgus nesniedz un nevar sniegt 
apmierinošus VTNP, ņemot vērā 
apstākļus, ko veido cena, objektīvas 
kvalitātes īpašības, nepārtrauktība un 
pieeja pakalpojumam atbilstoši 
sabiedrības interesēm, kā noteikusi 
dalībvalsts. Šī direktīva neietekmē 
dalībvalstu kompetenci definēt VTNP.

Or. en

Grozījums Nr. 345
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Koncesijas līguma piešķiršanas 
procedūrā vajadzētu iekļaut vairākus 
posmus, tostarp paziņojuma par koncesiju 
publicēšanu, kas ļautu piešķīrējam, kurš 
vēlas piešķirt koncesijas līguma slēgšanas 
tiesības, darīt zināmu savu ieceri; 
ieinteresēto ekonomikas dalībnieku 
pieteikumu iesniegšanu, atsaucoties uz 
minēto paziņojumu; kandidātu dalības 
nosacījumu pārbaudi; kandidātu 
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piedāvājumu iesniegšanu; piešķīrēja 
tiesības rīkot sarunas ar kandidātu, 
izmantojot objektīvus piešķiršanas 
kritērijus; piešķīrēja lēmumu par 
koncesijas līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanu koncesionāram un 
paziņojuma par piešķiršanu publicēšanu. 
Jābūt iespējamiem starpposmiem, tostarp 
atsevišķu tādu kandidātu atlasei, kuriem 
ir atļauts iesniegt piedāvājumu un 
uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu 
nosūtīšanai šādi atlasītiem kandidātiem. 
Piešķīrējam vajadzētu arī būt iespējai 
vērsties pie ekonomikas dalībniekiem, kas 
nav reaģējuši uz paziņojumu par 
koncesiju. Turklāt, ievērojot 
pārredzamības un nediskriminācijas 
principu, jābūt iespējai apvērst dažu 
posmu secību, tostarp, piemēram, analizēt 
iesniegtos piedāvājumus pirms atbilstības 
atlases kritērijiem pārbaudes. 
Nepārkāpjot šīs direktīvas noteikumus, 
piešķīrējam būtu jāpiešķir ievērojama 
brīvība noteikt procedūru, kuras rezultātā 
izvēlas koncesionāru, par vienīgajiem 
diviem obligātajiem posmiem nosakot 
paziņojuma par koncesiju publicēšanu 
procedūras sākumā, izņemot gadījumus, 
attiecībā uz kuriem šajā direktīvā nav 
prasību, un paziņojuma par piešķiršanu 
publicēšanu procedūras beigās. Šādai 
brīvībai vajadzētu būt līdzsvarā ar prasību 
par pārredzamību un vienlīdzīgu attieksmi 
pret kandidātiem un pretendentiem.

Or. fr

Pamatojums

Referenta 18. grozījuma precizējums attiecībā uz tiesisko regulējumu, kurā atsevišķu elementu 
secību var mainīt. Piešķīrējam ir ievērojama brīvība attiecībā uz procedūras organizēšanu.
Tomēr šādu brīvību nedrīkst izmantot tā, ka tiek mazināta procedūras pārredzamība vai 
pārkāpts nediskriminācijas pret kandidātiem vai pretendentiem princips.

Grozījums Nr. 346
Françoise Castex
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Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai visi ieinteresētie ekonomikas 
dalībnieki varētu iesniegt dalības 
pieteikumus un piedāvājumus, būtu
jāpiemēro pienākums līgumslēdzējām 
iestādēm un līgumslēdzējiem ievērot šādu 
pieteikumu saņemšanai noteikto minimālo 
termiņu.

(23) Lai visi ieinteresētie ekonomikas 
dalībnieki varētu iesniegt dalības 
pieteikumus, koncesijas piešķīrējam būtu
jāievēro šādu pieteikumu saņemšanai
noteiktais minimālais termiņš.

Or. fr

Grozījums Nr. 347
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Samērīgu, nediskriminējošu un 
objektīvu atlases kritēriju izvēle un to 
piemērošana ekonomikas dalībniekiem ir 
izšķirīga, lai ekonomikas dalībniekiem 
nodrošinātu efektīvu piekļuvi 
saimnieciskajām iespējām, kas saistītas ar 
koncesijām. Lai būtu iespējama mazo un 
vidējo uzņēmumu dalība, īpaši izšķirīga 
var būt iespēja kandidātam paļauties uz 
citu subjektu spējām. Tāpēc ir atbilstīgi 
noteikt, ka atlases kritērijiem būtu 
jāattiecas tikai uz ekonomikas dalībnieku 
tehniskajām, finansiālajām un 
saimnieciskajām iespējām, ka tie būtu 
jāizziņo paziņojumā par koncesiju un ka 
tie nevar kavēt ekonomikas dalībnieku 
paļauties uz citu subjektu spējām, 
neraugoties uz to, kāds ir ekonomikas 
dalībnieku un šo subjektu attiecību 
juridiskais raksturs, ja subjekts 
līgumslēdzējai iestādei vai līgumslēdzējam 
pierāda, ka tā rīcībā būs nepieciešamie 

svītrots
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resursi.

Or. en

Grozījums Nr. 348
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Samērīgu, nediskriminējošu un 
objektīvu atlases kritēriju izvēle un to 
piemērošana ekonomikas dalībniekiem ir 
izšķirīga, lai ekonomikas dalībniekiem 
nodrošinātu efektīvu piekļuvi 
saimnieciskajām iespējām, kas saistītas ar 
koncesijām. Lai būtu iespējama mazo un 
vidējo uzņēmumu dalība, īpaši izšķirīga 
var būt iespēja kandidātam paļauties uz 
citu subjektu spējām. Tāpēc ir atbilstīgi 
noteikt, ka atlases kritērijiem būtu 
jāattiecas tikai uz ekonomikas dalībnieku 
tehniskajām, finansiālajām un 
saimnieciskajām iespējām, ka tie būtu 
jāizziņo paziņojumā par koncesiju un ka tie 
nevar kavēt ekonomikas dalībnieku 
paļauties uz citu subjektu spējām, 
neraugoties uz to, kāds ir ekonomikas 
dalībnieku un šo subjektu attiecību 
juridiskais raksturs, ja subjekts 
līgumslēdzējai iestādei vai līgumslēdzējam 
pierāda, ka tā rīcībā būs nepieciešamie 
resursi.

(24) Samērīgu, nediskriminējošu un 
objektīvu atlases kritēriju izvēle un to 
piemērošana ekonomikas dalībniekiem ir 
izšķirīga, lai ekonomikas dalībniekiem 
nodrošinātu efektīvu piekļuvi 
saimnieciskajām iespējām, kas saistītas ar 
koncesijām. Lai būtu iespējama mazo un 
vidējo uzņēmumu dalība, īpaši izšķirīga 
var būt iespēja kandidātam paļauties uz 
citu subjektu spējām. Tāpēc ir atbilstīgi 
noteikt, ka atlases kritērijiem būtu 
jāattiecas ne tikai uz ekonomikas 
dalībnieku tehniskajām, finansiālajām un 
saimnieciskajām iespējām, bet arī saistībā 
ar vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumiem — uz to, kā šie dalībnieki 
ievēro vides, sociālas un kohēzijas normas 
un nodrošina augstu kvalitātes un 
drošības mērķu sasniegšanu un 
pakalpojumu pieejamību, vienlīdzīgu 
attieksmi un vispārējas izmantojamības 
un patērētāju tiesību veicināšanu, ka šie 
kritēriji būtu jāizziņo paziņojumā par 
koncesiju un ka tie nedrīkst kavēt 
ekonomikas dalībnieku paļauties uz citu 
subjektu spējām, neraugoties uz to, kāds ir 
ekonomikas dalībnieku un šo subjektu 
attiecību juridiskais raksturs, ja subjekts 
līgumslēdzējai iestādei vai līgumslēdzējam 
pierāda, ka tā rīcībā būs nepieciešamie 
resursi.

Or. fr
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Grozījums Nr. 349
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Samērīgu, nediskriminējošu un 
objektīvu atlases kritēriju izvēle un to 
piemērošana ekonomikas dalībniekiem ir
izšķirīga, lai ekonomikas dalībniekiem 
nodrošinātu efektīvu piekļuvi 
saimnieciskajām iespējām, kas saistītas ar 
koncesijām. Lai būtu iespējama mazo un 
vidējo uzņēmumu dalība, īpaši izšķirīga 
var būt iespēja kandidātam paļauties uz 
citu subjektu spējām. Tāpēc ir atbilstīgi 
noteikt, ka atlases kritērijiem būtu 
jāattiecas tikai uz ekonomikas dalībnieku 
tehniskajām, finansiālajām un 
saimnieciskajām iespējām, ka tie būtu 
jāizziņo paziņojumā par koncesiju un ka tie
nevar kavēt ekonomikas dalībnieku
paļauties uz citu subjektu spējām, 
neraugoties uz to, kāds ir ekonomikas 
dalībnieku un šo subjektu attiecību 
juridiskais raksturs, ja subjekts
līgumslēdzējai iestādei vai līgumslēdzējam
pierāda, ka tā rīcībā būs nepieciešamie 
resursi.

(24) Samērīgu, nediskriminējošu un 
objektīvu atlases kritēriju izvēle un to 
piemērošana ekonomikas dalībniekiem ir
svarīga. Lai būtu iespējama mazo un 
vidējo uzņēmumu dalība, īpaši izšķirīga 
var būt iespēja kandidātam paļauties uz 
citu subjektu spējām. Tāpēc ir atbilstīgi 
noteikt, ka atlases kritērijiem vajadzētu būt 
skaidri definētiem, tie būtu jāizziņo 
paziņojumā par koncesiju un tie nedrīkst
kavēt kandidātu paļauties uz citu subjektu 
spējām, neraugoties uz to, kāds ir 
ekonomikas dalībnieku un šo subjektu 
attiecību juridiskais raksturs, ja subjekts
piešķīrējam pierāda, ka tā rīcībā būs 
nepieciešamie resursi.

Or. en

Grozījums Nr. 350
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lai nodrošinātu pārredzamību un 
vienlīdzīgu attieksmi, koncesiju 

(25) Lai nodrošinātu pārredzamību un 
vienlīdzīgu attieksmi, koncesiju 
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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”.

piešķiršanas kritērijiem būtu vienmēr 
jāatbilst dažiem vispārējiem standartiem. 
Šie standarti būtu iepriekš jāatklāj visiem 
pretendentiem, tiem vajadzētu būt
saistītiem ar līguma priekšmetu, un tiem 
nebūtu jānodrošina līgumslēdzējai iestādei 
vai līgumslēdzējam neierobežota izvēles 
brīvība. Šiem kritērijiem vajadzētu būt
papildinātiem ar prasību minimumu, kas 
ļauj efektīvi pārbaudīt pretendentu sniegto 
informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 351
Pablo Arias Echeverría

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 

(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 
vajadzētu būt tieši 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 
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visizdevīgākais piedāvājums”. visizdevīgākais piedāvājums”.

Or. es

Grozījums Nr. 352
Mikael Gustafsson, Regina Bastos

Direktīvas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Lai nodrošinātu sieviešu un vīriešu 
vienlīdzīgu pieeju darba tirgum, 
piešķīrējam būtu jāspēj iekļaut prasības 
attiecībā uz dzimumu līdztiesības 
veicināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 353
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
25.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25b) Lai koncesiju piešķiršanā labāk 
integrētu sociālos apsvērumus, 
piešķīrējam kritērijos būtu jāspēj iekļaut 
arī raksturlielumus, kas saistīti ar darba 
apstākļiem. Šādu raksturlielumu mērķis ir 
aizsargāt ražošanas procesā iesaistīto 
darbinieku veselību vai veicināt 
nelabvēlīgā stāvoklī nonākušu un 
mazaizsargātām grupām piederīgu 
personu sociālo integrāciju, iesaistot tās 
darbā kopā ar personām, kas ir atbildīgas 
par līguma izpildi, tostarp veicināt pieeju 
nelabvēlīgā stāvoklī nonākušām grupām, 
piemēram, jauniem ilgstošajiem 
bezdarbnieku, kuru izcelsme ir migrantu 
kopienas, un personām ar invaliditāti. 
Šādā gadījumā piešķiršanas kritēriji būtu 
jāpiemēro saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
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un Padomes 1996. gada 16. decembra 
Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju 
norīkošanu darbā pakalpojumu 
sniegšanas jomā [1] tā, lai tieši vai netieši 
nediskriminētu ekonomikas dalībniekus 
no citām dalībvalstīm. Piešķīrējam 
vajadzētu būt arī iespējai par piešķiršanas 
kritēriju izmantot tā personāla 
organizāciju, kvalifikāciju un pieredzi, 
kas norīkots attiecīgās koncesijas līguma 
izpildei, jo tas var ietekmēt koncesijas 
izpildes kvalitāti un tā rezultātā arī 
piedāvājuma saimniecisko vērtību.
[1] OV L 18, 21.1.1997., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 354
Heide Rühle

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 355
Heide Rühle

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 
tehniskā dokumentācija, ja attiecīgais 
ekonomikas dalībnieks nevar piekļūt 
šādiem sertifikātiem vai testu ziņojumiem 
vai ja viņam nav iespējas tos saņemt 
attiecīgajos termiņos.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 356
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Tehniskām specifikācijām un 
koncesijas piešķiršanas kritērijiem ir 
atšķirīga loma koncesiju piešķiršanā, taču 
pēc būtības specifikācijas un kritēriji ir 
līdzīgi. Pamatojoties uz tehniskajām 
specifikācijām, līgumslēdzējas iestādes un 
līgumslēdzēji nosaka nosacījumus 
attiecībā uz īpašībām, kas nepieciešamas 
dalībai. Spēja nodrošināt atbilstību 
tehniskajai specifikācijai ir obligāts 
nosacījums, lai varētu pretendēt uz 
koncesijas līguma slēgšanas tiesībām, un 
tādēļ tiek pieņemti tikai tie būvdarbi, 
piegādes un pakalpojumi, kas atbilst 
specifikācijai. Turklāt līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritēriji dod 
līgumslēdzējām iestādēm un 
līgumslēdzējiem iespēju salīdzināt dažādu 
kritēriju kombināciju priekšrocības. 
Ikviens piedāvājums būtu jāizvērtē 
atbilstoši katram kritērijam, bet nav 
obligāti jānodrošina atbilstība visiem 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijiem, lai uzskatītu par kandidātu 
koncesijas līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanā. Visbeidzot koncesijas izpildes 
nosacījumi būtu jāiekļauj līgumā, lai 
norādītu, kā līgums ir izpildāms.

Or. fr

Grozījums Nr. 357
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) [...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 358
Evelyne Gebhardt

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 
raksturlielumus, jebkurā gadījumā būtu 
jābūt tikai tādiem, kam ir tūlītēja ietekme 

(29) Tehniskajās specifikācijās un
piešķiršanas kritērijos līgumslēdzējām 
iestādēm un līgumslēdzējiem būtu jābūt 
iespējai atsaukties uz tādiem aprites cikla 
raksturlielumiem kā konkrēts ražošanas
process, tostarp, piemēram, sociālie un 
vides aspekti, konkrēts pakalpojumu 
sniegšanas veids, funkcionālās vai 
rezultātu prasības, kuru mērķis ir 
maksimāli samazināt vai palielināt 
ietekmi uz vidi vai sociālo ietekmi, vai 
konkrēts process 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, piemēram, uz 
ražošanas procesā iesaistīto darbinieku 
veselības aizsardzību, dzimumu līdztiesību 
(piemēram, vienāds atalgojums, darba un 
privātās dzīves apvienošana), piekļuvi 
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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.

profesionālās apmācības pasākumiem, 
apspriešanos ar lietotājiem un to 
iesaistīšanu, cenu pieejamību, 
cilvēktiesībām, ētiski organizētu 
tirdzniecību, vai var būt paredzēti tam, lai 
veicinātu nelabvēlīgā stāvoklī nonākušu un 
mazaizsargātām sabiedrības grupām 
piederīgu personu (piemēram, ilgstoši 
bezdarbnieki, romi, migranti vai jauni un 
vecāki darba ņēmēji), 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 ilgtspējību un rezultātā arī 
piedāvājuma saimniecisko vērtību.
Līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji 
tehniskajās specifikācijās vai līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijos 
var ietvert arī sociālos apsvērumus, kas 
attiecas uz ārējām sociālajām izmaksām, 
kuras ir tieši saistītas ar aprites ciklu, 
piemēram, ražošanas ietekmi uz apkārtējo 
vidi un tuvējām kopienām. 
Līgumslēdzējām iestādēm un 
līgumslēdzējiem tehniskajās specifikācijās 
būtu jānosaka arī saistības attiecībā uz 
sociālajiem un nodarbinātības apstākļiem, 
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veselības aizsardzību un drošību darba 
vietā, kā tās ir noteiktas ES, valsts tiesību 
aktos, normatīvajos vai administratīvajos 
noteikumos, šķīrējtiesas spriedumos, 
koplīgumos, kā noteikts starptautisko 
darba tiesību noteikumos, kurus piemēro 
darba veikšanas, pakalpojuma sniegšanas 
vai piegādes vietā; minētās saistības 
attiecas arī uz pārrobežu gadījumiem, kad 
vienas dalībvalsts darba ņēmēji sniedz 
pakalpojumus citā dalībvalstī.

Or. de

Grozījums Nr. 359
Françoise Castex

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 

(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, koncesijas piešķīrējiestādēm
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, viņu nodarbinātības 
un darba apstākļu saglabāšanu un 
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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.

kolektīvo līgumu ievērošanu 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, kuru 
pamatā ir Starptautiskās Darba 
organizācijas normas un 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.

Or. fr

Grozījums Nr. 360
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Elektroniskie informācijas un 
saziņas līdzekļi var būtiski atvieglot 

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

Or. en

Grozījums Nr. 361
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Līgumslēdzējas iestādes un 
līgumslēdzēji no dažādām dalībvalstīm var 
būt ieinteresēti sadarbībā un publisku 
koncesiju kopīgā piešķiršanā, lai gūtu 
maksimālu labumu no iekšējā tirgus 
potenciāla, kas nodrošina apjomradītus 
ietaupījumus un riska un ieguvumu 
dalīšanu, īpaši tāpēc, ka inovatīvi projekti 
ir saistīti ar lielāku risku, nekā to 
saprātīgi var uzņemties viena 
līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs. 
Tāpēc, lai sekmētu pārrobežu koncesiju 
kopīgas piešķiršanas uzsākšanu, būtu 
jāparedz jauni noteikumi par pārrobežu 
kopējām koncesijām, kuri nosaka 

svītrots
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piemērojamos tiesību aktus. Turklāt 
līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji 
no dažādām valstīm var dibināt kopējus 
tiesību subjektus saskaņā ar kādas valsts 
vai Savienības tiesību aktiem. Šādai 
kopējās koncesiju piešķiršanas formai 
būtu jāparedz īpaši noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 362
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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 
attiecībās ar norīkoto darba ņēmēju.

(32) Koncesijas izpildes laikā būtu 
piemērojami spēkā esošie Eiropas 
Savienības un valsts tiesību akti, noteikumi 
un koplīgumi par nodarbinātības 
nosacījumiem un darba drošību. Pārrobežu 
situācijās, kad vienas dalībvalsts darba 
ņēmēji sniedz pakalpojumus citā 
dalībvalstī, lai izpildītu koncesiju, piemēro 
uzņēmējvalsts tiesību aktus, noteikumus 
un koplīgumus.

Or. en

Grozījums Nr. 363
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums



PE496.581v03-00 106/172 AM\916800LV.doc

LV

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. Turklāt būtu jādod iespēja 
piešķīrējiem izslēgt kandidātus vai 
pretendentus, kas pieļāvuši tādu Savienības 
vai valsts tiesību aktu nopietnus 
pārkāpumus, kuru mērķis ir aizsargāt 
sabiedrības intereses atbilstīgi Līgumam, 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 
piešķīrēju vai ja ekonomikas dalībnieks 
vai tā mātessabiedrība ir reģistrēta trešā 
valstī, kura koncesijas līgumu piešķiršanā 
piemēro ierobežojošus pasākumus pret 
Eiropas Savienībā reģistrētiem 
ekonomikas dalībniekiem, un šādi 
pasākumi noved pie nopietnas un 
pastāvīgas Eiropas Savienības 
ekonomikas dalībnieku diskriminācijas.

Or. fr

Pamatojums

Savstarpīguma principa piemērošana koncesijas līgumu piešķiršanas procedūrā. Ekonomikas 
dalībnieks, kas piedalās koncesijas piešķiršanas procedūrā kādā ES dalībvalstī, var tikt 
izslēgts no procedūras, ja tas ir dibināts trešā valstī, kura attiecībā uz koncesijas līgumiem 
piemēro pasākumus, lai Eiropas ekonomikas dalībniekiem tirgus būtu slēgts.

Grozījums Nr. 364
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums
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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, noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijā un nodokļu nemaksāšanā vai 
sociālā nodrošinājuma iemaksu
neveikšanā. Turklāt būtu jādod iespēja
piešķīrējiem izslēgt kandidātus vai 
pretendentus, kas pārkāpuši sociālos, 
darba vai vides tiesību aktus, 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
piešķīrēju.

Or. en

Grozījums Nr. 365
Cristian Silviu Buşoi

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 

(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 
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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.

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, ja 
šādus pārkāpumus ir konstatējusi tiesa, 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 366
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 
attiecīgo judikatūru, ir jāpaskaidro 
nosacījumi, kuri rada nepieciešamību pēc 
jaunas piešķiršanas procedūras gadījumā, 
ja koncesijas izpildes laikā rodas 
grozījumi. Jauna piešķiršanas procedūra ir 
vajadzīga tad, ja sākotnējā koncesijā tiek 
ieviestas būtiskas izmaiņas, kas norāda uz 
pušu vēlmi atkārtoti veikt sarunas par 
minētās koncesijas būtiskiem noteikumiem 
vai nosacījumiem. Tas jo īpaši attiecas uz 
gadījumiem, ja grozītie nosacījumi būtu 
ietekmējuši procedūras rezultātu, ja būtu 
bijuši spēkā sākotnējās procedūras laikā.
Koncesijas termiņa ārkārtas vai pagaidu 
pagarinājums, kura vienīgais mērķis ir 
nodrošināt pakalpojuma sniegšanas 
nepārtrauktību līdz jaunas koncesijas 
piešķiršanai, parasti nebūtu jāuzskata par 
būtiskām izmaiņām sākotnējā koncesijā.

(34) Ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 
attiecīgo judikatūru, ir jāpaskaidro 
nosacījumi, kuri rada nepieciešamību pēc 
jaunas piešķiršanas procedūras gadījumā, 
ja koncesijas izpildes laikā rodas 
grozījumi. Jebkuru spēkā esošu koncesiju 
var grozīt, slēdzot papildu līgumu, uz kuru 
attiecas šīs direktīvas noteikumi. Savukārt
jauna piešķiršanas procedūra ir vajadzīga 
tad, ja sākotnējā koncesijā tiek ieviestas 
būtiskas izmaiņas, kas norāda uz pušu 
vēlmi atkārtoti veikt sarunas par minētās 
koncesijas būtiskiem noteikumiem vai 
nosacījumiem. Tas jo īpaši attiecas uz 
gadījumiem, ja grozītie nosacījumi būtu 
ietekmējuši procedūras rezultātu, ja būtu 
bijuši spēkā sākotnējās procedūras laikā.
Koncesijas termiņa ārkārtas vai pagaidu 
pagarinājums, kura vienīgais mērķis ir 
nodrošināt pakalpojuma sniegšanas 
nepārtrauktību līdz jaunas koncesijas 
piešķiršanai, parasti nebūtu jāuzskata par 
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būtiskām izmaiņām sākotnējā koncesijā.

Or. fr

Pamatojums

Precizējums referenta 31. grozījumam par tiesisko regulējumu spēkā esošu līgumu grozīšanai 
(atbilstība pārredzamības un nediskriminācijas principam).

Grozījums Nr. 367
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 
attiecīgo judikatūru, ir jāpaskaidro 
nosacījumi, kuri rada nepieciešamību pēc 
jaunas piešķiršanas procedūras gadījumā, 
ja koncesijas izpildes laikā rodas 
grozījumi. Jauna piešķiršanas procedūra ir 
vajadzīga tad, ja sākotnējā koncesijā tiek 
ieviestas būtiskas izmaiņas, kas norāda uz 
pušu vēlmi atkārtoti veikt sarunas par 
minētās koncesijas būtiskiem noteikumiem 
vai nosacījumiem. Tas jo īpaši attiecas uz 
gadījumiem, ja grozītie nosacījumi būtu 
ietekmējuši procedūras rezultātu, ja būtu 
bijuši spēkā sākotnējās procedūras laikā. 
Koncesijas termiņa ārkārtas vai pagaidu 
pagarinājums, kura vienīgais mērķis ir 
nodrošināt pakalpojuma sniegšanas 
nepārtrauktību līdz jaunas koncesijas 
piešķiršanai, parasti nebūtu jāuzskata par 
būtiskām izmaiņām sākotnējā koncesijā.

(34) Ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 
attiecīgo judikatūru, ir jāpaskaidro 
nosacījumi, kuri rada nepieciešamību pēc 
jaunas piešķiršanas procedūras gadījumā, 
ja koncesijas izpildes laikā rodas 
grozījumi. Jebkuru spēkā esošu koncesiju 
var grozīt ar papildu līgumu. Savukārt
jauna piešķiršanas procedūra ir vajadzīga 
tad, ja sākotnējā koncesijā tiek ieviestas 
būtiskas izmaiņas, kas norāda uz pušu 
vēlmi atkārtoti veikt sarunas par minētās 
koncesijas būtiskiem noteikumiem vai 
nosacījumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 368
Cristian Silviu Buşoi, Robert Rochefort, Philippe Juvin
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Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 
attiecīgo judikatūru, ir jāpaskaidro 
nosacījumi, kuri rada nepieciešamību pēc 
jaunas piešķiršanas procedūras gadījumā, 
ja koncesijas izpildes laikā rodas 
grozījumi. Jauna piešķiršanas procedūra ir 
vajadzīga tad, ja sākotnējā koncesijā tiek 
ieviestas būtiskas izmaiņas, kas norāda uz 
pušu vēlmi atkārtoti veikt sarunas par 
minētās koncesijas būtiskiem noteikumiem 
vai nosacījumiem. Tas jo īpaši attiecas uz 
gadījumiem, ja grozītie nosacījumi būtu 
ietekmējuši procedūras rezultātu, ja būtu 
bijuši spēkā sākotnējās procedūras laikā.
Koncesijas termiņa ārkārtas vai pagaidu 
pagarinājums, kura vienīgais mērķis ir 
nodrošināt pakalpojuma sniegšanas 
nepārtrauktību līdz jaunas koncesijas 
piešķiršanai, parasti nebūtu jāuzskata par 
būtiskām izmaiņām sākotnējā koncesijā.

(34) Ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 
attiecīgo judikatūru, ir jāpaskaidro 
nosacījumi, kuri rada nepieciešamību pēc 
jaunas piešķiršanas procedūras gadījumā, 
ja koncesijas izpildes laikā rodas 
grozījumi. Jebkuru spēkā esošu koncesiju 
var grozīt ar papildu līgumu. Savukārt
jauna piešķiršanas procedūra ir vajadzīga 
tad, ja sākotnējā koncesijā tiek ieviestas 
būtiskas izmaiņas, kas norāda uz pušu 
vēlmi atkārtoti veikt sarunas par minētās 
koncesijas būtiskiem noteikumiem vai 
nosacījumiem. Tas jo īpaši attiecas uz 
gadījumu, kad grozītie nosacījumi būtu 
ietekmējuši procedūras rezultātu, ja tie
būtu bijuši spēkā sākotnējās procedūras 
laikā. Koncesijas termiņa ārkārtas vai 
pagaidu pagarinājums, kura vienīgais 
mērķis ir nodrošināt pakalpojuma 
sniegšanas nepārtrauktību līdz jaunas 
koncesijas piešķiršanai, parasti nebūtu 
jāuzskata par būtiskām izmaiņām sākotnējā 
koncesijā. Tomēr, ja līguma termiņš ir 
beidzies, piešķīrējs un koncesionārs 
atturas no pagarinājumiem, lai izvairītos 
no ieguldījumiem, kas nav būtiski 
koncesijas norisei un kas tiktu īstenoti 
vienīgi ar mērķi to pagarināt. 

Or. fr

Pamatojums

Lai tekstu pielāgotu 42. panta grozījumam.

Grozījums Nr. 369
Cristian Silviu Buşoi

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

(34a) Tā kā koncesijas bieži ir ilgtermiņa 
līgumi, lai noteiktu to vērtību, attiecīgie 
kvantitatīvie dati ir jāatjaunina vienmēr, 
kad tiek veikts koncesijas vērtējums. Šādā 
veidā juridisko pieeju var saskaņot ar 
koncesijas līguma ekonomisko un 
finansiālo realitāti. 

Or. fr

Pamatojums

Lai būtu konsekvence ar pantu grozījumiem.

Grozījums Nr. 370
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Līgumslēdzējas iestādes un 
līgumslēdzēji var saskarties ar ārējiem 
apstākļiem, ko tie nevarēja paredzēt, 
piešķirot koncesiju. Šādā gadījumā ir 
vajadzīga zināma elastība, lai pielāgotu 
koncesiju šiem apstākļiem, neīstenojot 
jaunu piešķiršanas procedūru. Apstākļi, ko 
rūpīga līgumslēdzēja iestāde vai 
līgumslēdzējs nevarēja paredzēt, ir 
apstākļi, kuri bija neparedzami, 
neraugoties uz to, ka līgumslēdzēja 
iestāde vai līgumslēdzējs ir ar pienācīgu 
rūpību sagatavojuši sākotnējo 
piešķiršanas procedūru, ņemot vērā tiem 
pieejamos līdzekļus, konkrētā projekta 
iezīmes un raksturlielumus, labu praksi 
attiecīgajā jomā un nepieciešamību 
nodrošināt atbilstīgu saistību starp 
piešķiršanas sagatavošanā izmantotajiem 
resursiem un tās prognozējamo vērtību. 
Tomēr to nevar piemērot gadījumos, kad 

(35) Piešķīrēji var saskarties ar ārējiem 
apstākļiem, ko tie nevarēja paredzēt, 
piešķirot līguma slēgšanas tiesības. Šādā 
gadījumā ir vajadzīga zināma elastība, lai 
pielāgotu koncesiju šiem apstākļiem, 
neīstenojot jaunu piešķiršanas procedūru.
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grozījumi izraisa visa iepirkuma iezīmju 
izmaiņas, piemēram, aizstājot iepērkamos 
būvdarbus, piegādes vai pakalpojumus ar 
kaut ko atšķirīgu vai būtiski mainot 
iepirkumu, jo šādā situācijā var pieņemt 
hipotētisku ietekmi uz rezultātu.

Or. fr

Grozījums Nr. 371
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Saskaņā ar vienlīdzīgas attieksmes un 
pārredzamības principiem izraudzītais 
pretendents nebūtu jāaizstāj ar citu 
ekonomikas dalībnieku, ja par koncesiju 
netiek rīkota atkārtota piešķiršanas 
procedūra. Tomēr izraudzītais pretendents, 
kas pilda koncesiju, var saskarties ar 
konkrētām strukturālām izmaiņām 
koncesijas izpildes laikā, piemēram, 
iekšēju reorganizāciju, apvienošanu, iegādi 
vai maksātnespēju, vai to var aizstāt, 
pamatojoties uz līguma klauzulu, kura ir 
zināma visiem pretendentiem un kura ir 
saskaņā ar vienlīdzīgas attieksmes un 
pārredzamības principiem. Šādas 
strukturālas izmaiņas nedrīkstētu 
automātiski nozīmēt, ka ir vajadzīgas 
jaunas piešķiršanas procedūras visiem 
līgumiem, ko pilda minētais uzņēmums.

(36) Saskaņā ar vienlīdzīgas attieksmes un 
pārredzamības principiem izraudzītais 
pretendents nebūtu jāaizstāj ar citu 
ekonomikas dalībnieku, ja par koncesiju 
netiek rīkota atkārtota piešķiršanas 
procedūra. Tomēr izraudzītais pretendents, 
kas pilda koncesiju, var saskarties ar 
konkrētām strukturālām izmaiņām 
koncesijas izpildes laikā, piemēram, 
iekšēju reorganizāciju, apvienošanu, iegādi 
vai maksātnespēju, vai to var aizstāt, 
pamatojoties uz līguma klauzulu, kura ir 
zināma visiem pretendentiem un kura ir 
saskaņā ar vienlīdzīgas attieksmes un 
pārredzamības principiem. Šādas 
strukturālas izmaiņas nedrīkstētu nozīmēt, 
ka ir vajadzīgas jaunas piešķiršanas 
procedūras visiem līgumiem, ko pilda 
minētais uzņēmums.

Or. en

Grozījums Nr. 372
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
36. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Saskaņā ar vienlīdzīgas attieksmes un 
pārredzamības principiem izraudzītais 
pretendents nebūtu jāaizstāj ar citu 
ekonomikas dalībnieku, ja par koncesiju 
netiek rīkota atkārtota piešķiršanas 
procedūra. Tomēr izraudzītais pretendents, 
kas pilda koncesiju, var saskarties ar 
konkrētām strukturālām izmaiņām 
koncesijas izpildes laikā, piemēram, 
iekšēju reorganizāciju, apvienošanu, 
iegādi vai maksātnespēju, vai to var 
aizstāt, pamatojoties uz līguma klauzulu, 
kura ir zināma visiem pretendentiem un 
kura ir saskaņā ar vienlīdzīgas attieksmes 
un pārredzamības principiem. Šādas 
strukturālas izmaiņas nedrīkstētu 
automātiski nozīmēt, ka ir vajadzīgas 
jaunas piešķiršanas procedūras visiem 
līgumiem, ko pilda minētais uzņēmums.

(36) Saskaņā ar vienlīdzīgas attieksmes un 
pārredzamības principiem izraudzītais 
pretendents nebūtu jāaizstāj ar citu 
ekonomikas dalībnieku, ja par koncesiju 
netiek rīkota atkārtota piešķiršanas 
procedūra. Tomēr izraudzītais pretendents, 
kas pilda koncesiju, var saskarties ar 
konkrētām strukturālām izmaiņām 
koncesijas izpildes laikā vai to var aizstāt, 
pamatojoties uz līguma klauzulu, kura ir 
zināma visiem pretendentiem un kura ir 
saskaņā ar vienlīdzīgas attieksmes un 
pārredzamības principiem. Šādas 
strukturālas izmaiņas nedrīkstētu 
automātiski nozīmēt, ka ir vajadzīgas 
jaunas piešķiršanas procedūras visiem 
līgumiem, ko pilda minētais uzņēmums.

Or. fr

Grozījums Nr. 373
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
37.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37a) Saskaņā ar Eiropas Savienības 
Tiesas judikatūru šai direktīvai būtu 
jāattiecas uz koncesijām, kas ir piešķirtas 
pēc tās stāšanās spēkā.

Or. it

Grozījums Nr. 374
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai ņemtu vērā straujo tehnisko, 
ekonomisko un regulējuma attīstību, 
Komisija būtu jāpilnvaro saskaņā ar 
Līguma 290. pantu pieņemt aktus attiecībā 
uz vairākiem šīs direktīvas nebūtiskiem 
elementiem. Faktiski elektroniskās 
saņemšanas ierīču tehniskie dati un 
raksturlielumi būtu jāatjaunina atbilstīgi 
tehnoloģijas attīstībai un administratīvajām 
vajadzībām; Komisija arī jāpilnvaro 
izstrādāt obligātus tehniskos standartus 
attiecībā uz elektronisko saziņu, lai 
nodrošinātu tehnisko formātu, procesu un
ziņu nosūtīšanas sadarbspēju tādu 
iepirkuma procedūru ietvaros, kuras īsteno, 
izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, 
ņemot vērā tehnoloģijas attīstību un 
administratīvās vajadzības. Turklāt saraksts 
ar Savienības tiesību aktiem, kuros 
paredzētas kopējas metodikas aprites cikla 
izmaksu aprēķināšanai, būtu ātri jāpielāgo, 
lai ietvertu pasākumus, kas pieņemti 
konkrētās nozarēs. Lai apmierinātu šīs 
vajadzības, Komisija būtu jāpilnvaro 
atjaunināt sarakstu ar tiesību aktiem, 
tostarp aprites cikla metodes.

(38) Lai ņemtu vērā straujo tehnisko, 
ekonomisko un regulējuma attīstību, 
Komisija būtu jāpilnvaro saskaņā ar 
Līguma 290. pantu pieņemt aktus attiecībā 
uz vairākiem šīs direktīvas nebūtiskiem 
elementiem. Faktiski elektroniskās 
saņemšanas ierīču tehniskie dati un 
raksturlielumi būtu jāatjaunina atbilstīgi 
tehnoloģijas attīstībai un administratīvajām 
vajadzībām; Komisija arī jāpilnvaro 
izstrādāt obligātus tehniskos standartus 
attiecībā uz elektronisko saziņu, piemēram, 
trīsdimensiju digitālo prezentāciju 
iesniegšanu, pretendējot uz būves 
koncesiju, lai nodrošinātu tehnisko 
formātu, procesu un ziņu nosūtīšanas 
sadarbspēju tādu iepirkuma procedūru 
ietvaros, kuras īsteno, izmantojot 
elektroniskos saziņas līdzekļus, ņemot vērā 
tehnoloģijas attīstību un administratīvās 
vajadzības. Turklāt saraksts ar Savienības 
tiesību aktiem, kuros paredzētas kopējas 
metodikas aprites cikla izmaksu 
aprēķināšanai, būtu ātri jāpielāgo, lai 
ietvertu pasākumus, kas pieņemti konkrētās 
nozarēs. Lai apmierinātu šīs vajadzības, 
Komisija būtu jāpilnvaro atjaunināt 
sarakstu ar tiesību aktiem, tostarp aprites 
cikla metodes.

Or. en

Pamatojums

Trīsdimensiju digitālās prezentācijas ir būtisks rīks, kas ļauj līgumslēdzējām iestādēm uzlabot 
lēmumu pieņemšanu publisko būvju koncesiju plānošanā, izpildē un vadībā. Vairākas 
dalībvalstis jau tagad pretendentiem pieprasa iesniegt savstarpēji izmantojamas trīsdimensiju 
digitālās prezentācijas.

Grozījums Nr. 375
Heide Rühle
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Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Lai koncesiju piešķiršanas procedūru 
laikā nodrošinātu kandidātu un 
pretendentu atbilstīgu tiesisko 
aizsardzību, kā arī lai nodrošinātu šīs 
direktīvas noteikumu un Līguma principu 
efektīvu ieviešanu, pakalpojumu 
koncesijām un būves koncesijām, kuras 
piešķir līgumslēdzējas iestādes un 
līgumslēdzēji, būtu jāpiemēro arī 
Padomes Direktīva 89/665/EEK par to 
normatīvo un administratīvo aktu 
koordinēšanu, kuri attiecas uz 
izskatīšanas procedūru piemērošanu, 
piešķirot piegādes un uzņēmuma līgumus 
valsts vajadzībām, un Padomes Direktīva 
92/13/EEK, ar ko koordinē normatīvos un 
administratīvos aktus par to, kā piemēro 
Kopienas noteikumus par līgumu 
piešķiršanas procedūrām, ko piemēro 
subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, 
enerģētikas, transporta un 
telekomunikāciju nozarē. 
Direktīvā 89/665/EEK un Direktīvā 
92/13/EEK būtu jāizdara attiecīgi 
grozījumi.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 376
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Lai koncesiju piešķiršanas procedūru 
laikā nodrošinātu kandidātu un 
pretendentu atbilstīgu tiesisko 
aizsardzību, kā arī lai nodrošinātu šīs 

svītrots
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direktīvas noteikumu un Līguma principu 
efektīvu ieviešanu, pakalpojumu 
koncesijām un būves koncesijām, kuras 
piešķir līgumslēdzējas iestādes un 
līgumslēdzēji, būtu jāpiemēro arī 
Padomes Direktīva 89/665/EEK par to 
normatīvo un administratīvo aktu 
koordinēšanu, kuri attiecas uz 
izskatīšanas procedūru piemērošanu, 
piešķirot piegādes un uzņēmuma līgumus 
valsts vajadzībām, un Padomes Direktīva 
92/13/EEK, ar ko koordinē normatīvos un 
administratīvos aktus par to, kā piemēro 
Kopienas noteikumus par līgumu 
piešķiršanas procedūrām, ko piemēro 
subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, 
enerģētikas, transporta un 
telekomunikāciju nozarē. 
Direktīvā 89/665/EEK un Direktīvā 
92/13/EEK būtu jāizdara attiecīgi 
grozījumi.

Or. de

Pamatojums

Tiesiskās aizsardzības līdzekļu direktīvu 89/665/EEK un 92/13/EK piemērošana nebūtu 
samērīga tik kompleksiem līgumiem, kādi ir koncesijas. Vadlīnijas dalībvalstīm būtu jābalsta 
uz Tiesas judikatūru, kura spriedumā Lietā C-324/98 noteica dalībvalstīm pienākumu ļaut 
pārskatīt tikai iepirkuma procedūru objektivitāti.

Grozījums Nr. 377
Werner Kuhn

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Lai koncesiju piešķiršanas procedūru 
laikā nodrošinātu kandidātu un 
pretendentu atbilstīgu tiesisko 
aizsardzību, kā arī lai nodrošinātu šīs 
direktīvas noteikumu un Līguma principu 
efektīvu ieviešanu, pakalpojumu 
koncesijām un būves koncesijām, kuras 

svītrots
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piešķir līgumslēdzējas iestādes un 
līgumslēdzēji, būtu jāpiemēro arī 
Padomes Direktīva 89/665/EEK par to 
normatīvo un administratīvo aktu 
koordinēšanu, kuri attiecas uz 
izskatīšanas procedūru piemērošanu, 
piešķirot piegādes un uzņēmuma līgumus 
valsts vajadzībām, un Padomes Direktīva 
92/13/EEK, ar ko koordinē normatīvos un 
administratīvos aktus par to, kā piemēro 
Kopienas noteikumus par līgumu 
piešķiršanas procedūrām, ko piemēro 
subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, 
enerģētikas, transporta un 
telekomunikāciju nozarē. 
Direktīvā 89/665/EEK un Direktīvā 
92/13/EEK būtu jāizdara attiecīgi 
grozījumi.

Or. de

Grozījums Nr. 378
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Savienības tiesību akti publiskā 
iepirkuma jomā liek dalībvalstīm 
konsekventi un sistemātiski uzraudzīt šo 
aktu īstenošanu un darbību, lai 
nodrošinātu Savienības tiesību aktu 
efektīvu un vienveidīgu piemērošanu. 
Tāpēc, ja dalībvalsts uzliek atsevišķai 
valsts iestādei atbildību par iepirkuma 
uzraudzību, īstenošanu un kontroli, 
minētajai iestādei var būt tāda pati 
atbildība attiecībā uz koncesijām. 
Atsevišķai iestādei ar visaptverošiem 
uzdevumiem būtu jānodrošina pārskats 
par galvenajiem īstenošanas 
sarežģījumiem un būtu jāierosina 
atbilstīgi strukturālu problēmu 
novēršanas pasākumi. Minētā iestāde var 

svītrots
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nodrošināt arī tūlītēju atgriezenisko saiti 
par politikas darbību un par iespējamiem 
trūkumiem valstu tiesību aktos un praksē, 
tādējādi veicinot risinājumu ātru 
noteikšanu un koncesiju piešķiršanas 
procedūru uzlabojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 379
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
44.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44a) Šī direktīva neierobežo dalībvalstu 
pilnvaras piešķirt, definēt un organizēt 
uzdevumu sniegt publisko pakalpojumu 
saskaņā ar Līgumiem pievienoto 
29. protokolu par sabiedriskās apraides 
sistēmu dalībvalstīs.

Or. fr

Grozījums Nr. 380
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā direktīvā ir paredzēti noteikumi par 
līgumslēdzēju iestāžu un līgumslēdzēju 
rīkoto iepirkumu procedūrām attiecībā uz 
koncesijām, kuru paredzamā vērtība nav 
mazāka par 5. pantā noteiktajām 
robežvērtībām.

1. Šajā direktīvā ir paredzēti noteikumi par
līgumslēdzēju iestāžu un līgumslēdzēju 
rīkoto iepirkumu procedūrām attiecībā uz 
koncesijām, kuru paredzamā vērtība nav 
mazāka par 5. pantā noteiktajām 
robežvērtībām un kuras rīko kāds no 
šādiem dalībniekiem:

2. Šo direktīvu piemēro būvdarbu vai 
pakalpojumu iegādēm, tostarp tādu 
piegāžu iegādei, kas ir atbilstīgas 
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koncesijas priekšmetam, no ekonomikas 
dalībniekiem, kurus izraudzījušās:
a) līgumslēdzējas iestādes neatkarīgi no tā, 
vai būvdarbi vai pakalpojumi, arī saistītās 
piegādes, ir paredzēti sabiedriskiem 
mērķiem vai ne;

a) līgumslēdzējas iestādes;

b) vai kurus izraudzījušies līgumslēdzēji ar 
nosacījumu, ka būvdarbi vai pakalpojumi, 
arī saistītās piegādes, ir paredzēti, lai 
īstenotu kādu no III pielikumā minētajām 
darbībām.

b) līgumslēdzēji ar nosacījumu, ka 
būvdarbi vai pakalpojumi ir paredzēti, lai 
īstenotu kādu no III pielikumā minētajām 
darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 381
Liisa Jaakonsaari

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šī direktīva saskaņā ar Līgumiem 
atzīst līgumslēdzēju iestāžu un 
līgumslēdzēju administratīvās brīvības 
principu. Līgumslēdzēji brīvi izvēlas, kā 
vislabāk veikt, organizēt un pārvaldīt viņu 
atbildībā esošās būves un pakalpojumu 
sniegšanu saskaņā ar tiesisko kārtību un 
metodēm, kuras tie uzskata par efektīvāko 
veidu, kā nodrošināt augstu kvalitātes, 
drošības un pakalpojumu pieejamības 
līmeni, vienlīdzīgu attieksmi un kā 
veicināt vispārēju pieeju un patērētāju 
tiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 382
Marc Tarabella

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 383
Liisa Jaakonsaari

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Sīkākas ziņas par koncesijas 
līgumiem, tostarp attiecībā uz 
operacionālā riska nodošanu un 
iespējamiem piešķīrēja maksājumiem 
ekonomikas dalībniekam, publisko un 
dara pieejamas pārbaudēm.
Publisko arī jebkādus vēlākus līguma 
grozījumus.
Dalībvalstis nodrošina, ka tiek publiskots 
koncesiju izpildes periodiskais 
novērtējums.
Dalībvalstis nodrošina, ka sabiedrisko 
pakalpojumu koncesijas līgumiem 
piemēro tās pašas pārredzamības un valsts 
kontroles prasības, kuras piemēro publiski 
sniegtajiem pakalpojumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 384
Herbert Dorfmann

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) līgumslēdzējas iestādes neatkarīgi no tā, 
vai būvdarbi vai pakalpojumi, arī saistītās 
piegādes, ir paredzēti sabiedriskiem 
mērķiem vai ne;

a) līgumslēdzējas iestādes;

Or. it

Pamatojums

Grozījums izriet no premisas, ka, ņemot vērā koncesijas līguma struktūru, saskaņā ar kuru ar 
būvēm saistītais operacionālais risks tiek nodots koncesionāram, pastāv ļoti neliela 
iespējamība, kas līgumslēdzējas iestādes slēgtu koncesijas līgumus attiecībā uz būvēm, 
pakalpojumiem vai piegādēm, kas nebūtu paredzētas, tieši vai netieši, sabiedriskiem nolūkiem 
(vai vispārējām interesēm).

Grozījums Nr. 385
Werner Kuhn

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šī direktīva neattiecas uz gadījumiem, 
kad līgumslēdzēja iestāde pilda 
uzdevumus sabiedrības interesēs, 
izmantojot savus resursus vai sadarbībā 
ar citām līgumslēdzējām iestādēm.

Or. de

Grozījums Nr. 386
Pier Antonio Panzeri

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

2.a Šī direktīva neietekmē nodarbināšanas 
kārtību, tostarp normatīvos aktus un 
standartus, kas reglamentē vides 
aizsardzību, veselības aizsardzību un 
drošību, sociālās tiesības un darba 
tiesības, kā noteikts Savienības un valsts 
tiesību aktos, kā arī koplīgumos, kuri 
piemērojami būvdarbu, pakalpojumu vai 
piegāžu veikšanas vietā.

Or. en

Grozījums Nr. 387
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šī direktīva nosaka koncesiju 
piešķiršanas noteikumus. Tādējādi 
neviena no divām direktīvām — par 
publisko iepirkumu un par iepirkumu, ko 
īsteno subjekti, kuri darbojas 
ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un 
pasta pakalpojumu nozarēs — neattiecas 
uz koncesijām, kā tās noteiktas šajā 
direktīvā.

Or. en

Grozījums Nr. 388
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Uz šīs direktīvas piemērošanu attiecas 
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LESD 36., 51., 52, 62. un 346. pants.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir daļa no paketes, ar kuru paredzēts nodrošināt nepārklāšanos starp šo 
direktīvu un Direktīvu 2009/81/EK, ar kuru koordinē procedūras attiecībā uz to, kā 
līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēji, kas darbojas drošības un aizsardzības jomā, piešķir 
noteiktu būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumu slēgšanas, kā arī saistītajiem un 
attiecīgajiem Līguma pantiem.

Grozījums Nr. 389
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Slēdzot koncesiju līgumus, vienīgi 
nosacījumi, kas noteikti šajā direktīvā, 
attiecas uz procedūrām, kuras ievēro 
līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji, 
kā minēts 1. panta 1. punktā. Noteikumi 
direktīvā par publisko iepirkumu un 
direktīvā par iepirkumu, ko īsteno 
subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, 
enerģētikas, transporta un pasta 
pakalpojumu nozarēs pat pielāgotā veidā 
neattiecas uz koncesijām, kas minētas 
1. punktā.

Or. de

Pamatojums

Direktīvā par koncesijas līgumu piešķiršanu jābūt noteikumiem par līgumu slēgšanu. Nedrīkst 
piemērot direktīvu par publisko iepirkumu un direktīvu par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri 
darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs.

Grozījums Nr. 390
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šī direktīva neattiecas uz gadījumiem, 
kad līgumslēdzēja iestāde pilda 
uzdevumus sabiedrības interesēs, 
izmantojot savus resursus vai sadarbībā 
ar citām līgumslēdzējām iestādēm.

Or. de

Pamatojums

Formulējums no Tiesas sprieduma Lietā C-324/07 (Coditel Brabant, 48. un 49. punkts) un 
Lietā C-480/06 (Stadtreinigung Hamburg, 45. punkts).

Grozījums Nr. 391
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šī direktīva neietekmē neviena līmeņa 
valsts iestāžu tiesības pieņemt lēmumu par 
to, ka tās publisko būvju būvniecību vai 
pakalpojumus veiks pašas, izmantojot 
savus iekšējos resursus un bez saistībām 
piešķirt koncesijas ārējiem ekonomikas 
dalībniekiem. Šos uzdevumus iespējams 
veikt sadarbībā ar citām valsts 
līgumslēdzējām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 392
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

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

2.a Šī direktīva neattiecas uz aktiem vai 
līgumiem, ar kuriem valsts vai publiska 
iestāde vai struktūra piešķir ekonomikas 
dalībniekam tiesības izmantot konkrētus 
publiskos īpašumus vai resursus, ja valsts 
vai publiska iestāde vai struktūra nosaka:
a) vispārīgus nosacījumus ekonomiskās 
darbības veikšanai, nekļūstot par to būvju 
vai pakalpojumu saņēmēju, ko 
nodrošinājis attiecīgais ekonomikas 
dalībnieks, vai
b) kārtību, kā ekspluatējami noteikti 
publiskie īpašumi vai resursi, piemēram, 
zemes nomas līgumi. Tādēļ publiskās 
zemes vai īpašuma ekspluatācijā nav 
svarīgi, ka var tikt veikti darbi šādas 
publiskās zemes vai īpašuma uzlabošanai 
vai infrastruktūras attīstībai, ja vien 
ekonomikas dalībnieka veiktā attiecīgā 
saimnieciskā darbība šādu darbu 
veikšanā saglabā galveno lomu.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātās direktīvas 6. apsvērums no piemērošanas jomas izslēdz tos līgumus starp valsts 
vai publiskām iestādēm un uzņēmumiem, kas uzņēmumam tikai ļauj veikt saimniecisko 
darbību saskaņā ar noteiktām prasībām vai tiem ļauj izmantot publisko zemi vai īpašumu. Tas 
ir raksturīgi daudzās Eiropas ostās, kur valstij pieder zeme infrastruktūra, ko izmanto 
uzņēmumi, un kā gadījumā ar jūrniecības publiskajām koncesijām tūrismam un atpūtas 
nolūkiem.

Grozījums Nr. 393
Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šī direktīva attiecas uz koncesijām, 
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kuras ir piešķirtas pēc tās stāšanās spēkā.

Or. it

Grozījums Nr. 394
Evelyne Gebhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šī direktīva neskar: 
(a) darba tiesības, proti, jebkurus tiesību 
aktos vai līgumos paredzētus noteikumus, 
kuri attiecas uz nodarbinātības 
nosacījumiem, darba apstākļiem, tostarp 
veselības aizsardzību un drošību darbā, 
un darba devēju un darba ņēmēju 
savstarpējām attiecībām un kurus 
dalībvalstis piemēro atbilstīgi saviem 
tiesību aktiem, kas ir saskaņā ar Kopienas 
tiesību aktiem. Tāpat šī direktīva neskar 
dalībvalstu sociālā nodrošinājuma tiesību 
aktus;
(b) dalībvalstīs un Kopienas tiesību aktos 
atzīto pamattiesību izmantošanu. Tāpat tā 
neskar tiesības apspriest, slēgt un īstenot 
koplīgumus, kā arī veikt protesta akcijas 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi, 
kas ir saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem;
(c) dalībvalstu brīvību saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem noteikt, ko tās 
uzskata par vispārējas tautsaimnieciskas 
nozīmes pakalpojumiem, kā šie 
pakalpojumi būtu jāorganizē un jāfinansē 
saskaņā ar noteikumiem par valsts 
atbalstu un kādi īpaši pienākumi būtu 
jānosaka šo pakalpojumu sakarā.

Or. de
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Grozījums Nr. 395
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Šī direktīva neattiecas un netieši 
neietekmē pakalpojumus ar vispārēju 
tautsaimniecisku nozīmi, kurus 
noteikušas dalībvalstis. Šīs direktīvas 
noteikumi visos gadījumos aizsargā 
pakalpojumus ar vispārēju 
tautsaimniecisku nozīmi, jo īpaši veicinot 
sociālo un teritoriālo kohēziju.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar LESD 14. pantu un 26. protokolu ir būtiski pilnībā aizsargāt vispārējas nozīmes 
misijas, tostarp sniedzēju (publisko vai privāto) juridisko statusu, finansēšanu, pienākumus un 
organizāciju. Pakalpojumi ar vispārēju (tautsaimniecisku) nozīmi būtu pilnībā jāizslēdz no šīs 
direktīvas darbības jomas un direktīvai tos nevajadzētu nekādi ietekmēt.

Grozījums Nr. 396
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Publiskā sektora iestāžu administratīvās 

brīvības princips
Šī direktīva saskaņā ar Līgumiem atzīst 
līgumslēdzēju iestāžu un līgumslēdzēju 
administratīvās brīvības principu. 
Līgumslēdzēji brīvi izvēlas, kā vislabāk 
veikt, organizēt un pārvaldīt viņu 
atbildībā esošās būves un pakalpojumu 
sniegšanu saskaņā ar tiesisko kārtību un 
metodēm, kuras tie uzskata par efektīvāko 
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veidu, kā nodrošināt augstu kvalitātes, 
drošības un pakalpojumu pieejamības 
līmeni, vienlīdzīgu attieksmi un kā 
veicināt vispārēju pieeju un patērētāju 
tiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 397
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Publiskā sektora iestāžu administratīvās 

brīvības princips
Šī direktīva saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kas noteikts Savienības un 
spēkā esošajos valstu tiesību aktos, atzīst 
līgumslēdzēju iestāžu un līgumslēdzēju 
administratīvās brīvības principu. Tie var 
brīvi lemt, kādu pārvaldības metodi 
izvēlēties būvdarbu veikšanai vai 
pakalpojumu sniegšanai, vai tie vēlas 
veikt būvdarbus un sniegt pakalpojumus 
saskaņā ar šo direktīvu tieši vai 
izmantojot ārējos izpildītājus saskaņā ar 
tiesisko regulējumu attiecīgajās 
dalībvalstīs. 

Or. de

Pamatojums

Lai uzsvērtu, ka šī direktīva neskar publiskā sektora iestāžu administratīvās brīvības principu 
un neparedz dalībvalstīm vai to iestādēm nekādus noteikumus attiecībā uz to, vai pakalpojumi 
būtu jānodrošina valstij vai arī ārējiem pakalpojumu sniedzējiem. Šo principu jo īpaši 
piemēro kritiskām jomām, kas saistītas ar vispārējas nozīmes vai vispārējas tautsaimnieciskas 
nozīmes pakalpojumu sniegšanu.
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Grozījums Nr. 398
Pier Antonio Panzeri

Direktīvas priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Publiskā sektora iestāžu administratīvās 

brīvības princips
1. Šī direktīva saskaņā ar ES Līgumiem
atzīst līgumslēdzēju iestāžu un 
līgumslēdzēju administratīvās brīvības 
principu. Līgumslēdzēji brīvi izvēlas, kā 
vislabāk veikt, organizēt un pārvaldīt viņu 
atbildībā esošās būves un pakalpojumu 
sniegšanu saskaņā ar tiesisko kārtību un 
metodēm, kuras tie uzskata par efektīvāko 
veidu, kā nodrošināt augstu kvalitātes, 
drošības un pakalpojumu pieejamības 
līmeni, vienlīdzīgu attieksmi un kā 
veicināt vispārēju pieeju un patērētāju 
tiesības.
2. Šī direktīva neietekmē dalībvalstu 
brīvību atbilstoši Savienības tiesību 
aktiem noteikt, ko tās uzskata par 
pakalpojumiem ar vispārēju 
tautsaimniecisku nozīmi, kā šie 
pakalpojumi būtu jāorganizē un jāfinansē 
saskaņā ar noteikumiem par valsts 
atbalstu un kādi īpaši pienākumi būtu 
jānosaka šajā sakarā.

Or. en

Grozījums Nr. 399
Françoise Castex

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

1.a pants
Publiskā sektora iestāžu administratīvās 

brīvības princips
Šī direktīva saskaņā ar spēkā esošajiem 
valsts tiesību aktiem atzīst līgumslēdzēju 
iestāžu un līgumslēdzēju administratīvās 
brīvības principu. Līgumslēdzējas iestādes 
un līgumslēdzēji var brīvi izvēlēties tādu 
pārvaldības veidu, kādu tie uzskata par 
vispiemērotāko to būvdarbu veikšanai un 
pakalpojumu sniegšanai, par kuriem tie ir 
atbildīgi, saskaņā ar tiesisko regulējumu 
un kārtību, ko tie uzskata par 
visefektīvāko.
Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 14. pantu un 
Līgumam pievienoto 26. protokolu ne šīs 
direktīvas mērķis, ne izrietošā ietekme nav 
noteikt īpašu juridisko formu attiecīgajām 
publiskajām iestādēm.

Or. fr

Grozījums Nr. 400
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
1.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b pants
Publisko iestāžu pārredzamības princips

Sīkākas ziņas par koncesijas līgumiem, 
tostarp attiecībā uz operacionālā riska 
nodošanu un iespējamiem piešķīrēja 
maksājumiem ekonomikas dalībniekam, 
publisko un dara pieejamas pārbaudēm. 
Publisko arī jebkādus vēlākus līguma 
grozījumus.
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Dalībvalstis nodrošina, ka tiek publiskots 
koncesiju izpildes periodiskais 
novērtējums.
Dalībvalstis nodrošina, ka sabiedrisko 
pakalpojumu koncesijas līgumiem 
piemēro tās pašas pārredzamības un valsts 
kontroles prasības, kuras piemēro publiski 
sniegtajiem pakalpojumiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 401
Pier Antonio Panzeri

Direktīvas priekšlikums
1.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b pants
Publisko iestāžu pārredzamības princips

Sīkākas ziņas par koncesijas līgumiem, 
tostarp attiecībā uz operacionālā riska 
nodošanu un iespējamiem piešķīrēja 
maksājumiem ekonomikas dalībniekam, 
publisko un dara pieejamas pārbaudēm. 
Publisko arī jebkādus vēlākus līguma 
grozījumus.
Dalībvalstis nodrošina, ka tiek publiskots 
koncesiju izpildes periodiskais 
novērtējums.

Or. en

Grozījums Nr. 402
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) „publiska būves koncesija” ir līgums, 
kas finansiālās interesēs rakstiski noslēgts
starp vienu vai vairākiem ekonomikas 
dalībniekiem un vienu vai vairākām 
līgumslēdzējām iestādēm un kura 
priekšmets ir būvdarbu izpilde, ja atlīdzība 
par veicamajiem būvdarbiem ir vai nu tikai 
tiesības ekspluatēt būvi, uz ko attiecas 
līgums, vai arī minētās tiesības kopā ar 
samaksu;

(2) „būves koncesija” ir finansiālās 
interesēs rakstiski noslēgts līgums, ar kuru 
viena vai vairākas līgumslēdzējas iestādes 
vai līgumslēdzēji uzdod veikt būvdarbus 
vienam vai vairākiem ekonomikas 
dalībniekiem un kurā atlīdzība par šo 
deleģējumu ir vai nu tikai tiesības 
ekspluatēt būvi, uz ko attiecas līgums, vai 
arī minētās tiesības kopā ar samaksu;

Or. en

Grozījums Nr. 403
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) „publiska būves koncesija” ir līgums, 
kas finansiālās interesēs rakstiski noslēgts
starp vienu vai vairākiem ekonomikas 
dalībniekiem un vienu vai vairākām 
līgumslēdzējām iestādēm un kura 
priekšmets ir būvdarbu izpilde, ja atlīdzība 
par veicamajiem būvdarbiem ir vai nu tikai 
tiesības ekspluatēt būvi, uz ko attiecas 
līgums, vai arī minētās tiesības kopā ar 
samaksu;

(2) (a) „būves koncesija” ir finansiālās 
interesēs rakstiski noslēgts līgums, ar kuru 
viena vai vairākas līgumslēdzējas iestādes 
vai līgumslēdzēji piešķir vienam vai
vairākiem ekonomikas dalībniekiem
tiesības veikt būvdarbus un kurā atlīdzība 
par šo piešķīrumu ir vai nu tikai tiesības 
ekspluatēt būvi, uz ko attiecas līgums, vai 
arī minētās tiesības kopā ar samaksu;

(b) „pakalpojumu koncesija” ir līgums, 
kurš rakstiski noslēgts finansiālās 
interesēs un ar kuru viena vai vairākas 
līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēji 
piešķir tiesības sniegt pakalpojumu 
vienam vai vairākiem ekonomikas 
dalībniekiem, ja atlīdzība par šo 
deleģēšanu ir vai nu tikai tiesības 
izmantot pakalpojumus, uz ko attiecas 
līgums, vai arī minētās tiesības kopā ar 
samaksu;
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Tiesības ekspluatēt būvi vai izmantot 
pakalpojumus, kā minēts šā punkta a) un 
b) apakšpunktā, ietver būtiska 
ekonomiska riska, ko rada šīs būves vai 
pakalpojumu ekspluatācija un kas tiek 
definēts kā risks būt pakļautam tirgus 
mainīgumam, nodošanu koncesionāram. 
Tiek uzskatīts, ka koncesionārs ir 
uzņēmies būtisko operacionālo risku, ja 
normālos ekspluatācijas apstākļos netiek 
garantēta būves vai pakalpojumu, uz ko 
attiecas koncesija, ekspluatācijas laikā 
veikto ieguldījumu un radušos izmaksu 
atgūšana.

Or. fr

Pamatojums

Precizēts referenta ierosinātais grozījums Nr. 44: būvju un pakalpojumu koncesijas ne 
vienmēr paredz sākotnējās līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja atbildību (piemēram, 
kad tiek būvētas un apsaimniekotas autostāvvietas). Iekļauts precizējums, ka “tiesības 
izmantot būves vai pakalpojumus” ir piemērojamas ne tikai pakalpojumu koncesijām, bet arī 
būvju koncesijām.

Grozījums Nr. 404
Liisa Jaakonsaari

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) „publiska būves koncesija” ir līgums, 
kas finansiālās interesēs rakstiski noslēgts
starp vienu vai vairākiem ekonomikas 
dalībniekiem un vienu vai vairākām 
līgumslēdzējām iestādēm un kura 
priekšmets ir būvdarbu izpilde, ja atlīdzība 
par veicamajiem būvdarbiem ir vai nu tikai 
tiesības ekspluatēt būvi, uz ko attiecas 
līgums, vai arī minētās tiesības kopā ar 
samaksu;

(2) (a) „būves koncesija” ir finansiālās 
interesēs rakstiski noslēgts līgums, ar kuru 
viena vai vairākas līgumslēdzējas iestādes 
vai līgumslēdzēji uzdod veikt būvdarbus 
vienam vai vairākiem ekonomikas 
dalībniekiem un kurā atlīdzība par šo 
deleģējumu ir vai nu tikai tiesības 
ekspluatēt būvi, uz ko attiecas līgums, vai 
arī minētās tiesības kopā ar samaksu;

(b) „pakalpojumu koncesija” ir līgums, 
kas rakstiski noslēgts finansiālās interesēs 
un ar kuru viena vai vairākas 
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līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēji 
uztic pakalpojumu, par kuriem tās ir 
atbildīgas, sniegšanu vienam vai 
vairākiem ekonomikas dalībniekiem, ja 
atlīdzība par šo deleģēšanu ir vai nu tikai 
tiesības izmantot pakalpojumu, uz ko 
attiecas līgums, vai arī minētās tiesības 
kopā ar samaksu.
Tiesības ekspluatēt būvi vai izmantot 
pakalpojumus ietver tāda būtiska 
ekonomiska riska nodošanu 
koncesionāram, ko rada šīs būves vai 
pakalpojumu ekspluatācija un kas tiek 
definēts kā risks būt pakļautam tirgus 
mainīgumam un kas ietver gan 
pieprasījuma, gan piedāvājuma puses 
risku. Tiek uzskatīts, ka koncesionārs ir 
uzņēmies būtisko operacionālo risku, ja 
normālos ekspluatācijas apstākļos un 
saskaņā ar līguma noteikumiem netiek 
garantēta būves vai pakalpojumu, uz ko 
attiecas koncesija, ekspluatācijas laikā 
veikto ieguldījumu un radušos izmaksu 
atgūšana.

Or. en

Grozījums Nr. 405
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) „publiska būves koncesija” ir līgums, 
kas finansiālās interesēs rakstiski noslēgts
starp vienu vai vairākiem ekonomikas 
dalībniekiem un vienu vai vairākām 
līgumslēdzējām iestādēm un kura 
priekšmets ir būvdarbu izpilde, ja atlīdzība 
par veicamajiem būvdarbiem ir vai nu tikai 
tiesības ekspluatēt būvi, uz ko attiecas 
līgums, vai arī minētās tiesības kopā ar 
samaksu;

(2) (a) „būves koncesija” ir finansiālās 
interesēs rakstiski noslēgts līgums, ar kuru 
viena vai vairākas līgumslēdzējas iestādes 
vai līgumslēdzēji piešķir vienam vai
vairākiem ekonomikas dalībniekiem
tiesības veikt būvdarbus, par ko tie ir 
atbildīgi, un kurā atlīdzība par šo 
piešķīrumu ir vai nu tikai tiesības 
ekspluatēt būvi, uz ko attiecas līgums, vai 
arī minētās tiesības kopā ar samaksu;
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Or. fr

Pamatojums

Teksts ir pielāgots koncesiju kontekstam.

Grozījums Nr. 406
Bernadette Vergnaud

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) „pakalpojumu koncesija” ir 
finansiālās interesēs rakstiski noslēgts 
līgums, ar kuru viena vai vairākas 
līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēji 
piešķir vienam vai vairākiem ekonomikas 
dalībniekiem tiesības sniegt 
pakalpojumus, par ko tie ir atbildīgi, un 
kurā atlīdzība par šo piešķīrumu ir vai nu 
tikai tiesības sniegt pakalpojumus, uz ko 
attiecas līgums, vai arī minētās tiesības 
kopā ar samaksu.
Tiesības ekspluatēt būvi vai izmantot 
pakalpojumus ietver nozīmīgas tāda 
ekonomiska riska daļas nodošanu 
koncesionāram, ko rada šīs būves vai 
pakalpojumu ekspluatācija un kas tiek 
definēts kā risks būt pakļautam tirgus 
mainīgumam, ietverot riskus gan saistībā 
ar pieprasījumu, gan piedāvājumu. Tiek 
uzskatīts, ka koncesionārs ir uzņēmies 
būtisko operacionālo risku, ja normālos 
ekspluatācijas apstākļos netiek garantēta 
būves vai pakalpojumu, uz ko attiecas 
koncesija, ekspluatācijas laikā veikto 
ieguldījumu un radušos izmaksu 
atgūšana.

Or. fr

Pamatojums

Grozījumā ieviests jēdziens riska “nozīmīgas daļas” nodošana, kas ir labāk saprotams nekā 
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“būtisks risks”.

Grozījums Nr. 407
Pier Antonio Panzeri

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) (a) „būves koncesija” ir finansiālās 
interesēs rakstiski noslēgts līgums, ar 
kuru viena vai vairākas līgumslēdzējas 
iestādes vai līgumslēdzēji uzdod veikt 
būvdarbus vienam vai vairākiem 
ekonomikas dalībniekiem un kurā 
atlīdzība par šo deleģējumu ir vai nu tikai 
tiesības ekspluatēt būvi, uz ko attiecas 
līgums, vai arī minētās tiesības kopā ar 
samaksu;
(b) „pakalpojumu koncesija” ir līgums, 
kas rakstiski noslēgts finansiālās interesēs 
un ar kuru viena vai vairākas 
līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēji 
uztic pakalpojumu, par kuriem tās ir 
atbildīgas, sniegšanu vienam vai 
vairākiem ekonomikas dalībniekiem, ja 
atlīdzība par šo deleģēšanu ir vai nu tikai 
tiesības izmantot pakalpojumu, uz ko 
attiecas līgums, vai arī minētās tiesības 
kopā ar samaksu.
Tiesības ekspluatēt būvi vai izmantot 
pakalpojumus ietver tāda būtiska 
ekonomiska riska nodošanu 
koncesionāram, ko rada šīs būves vai 
pakalpojumu ekspluatācija un kas tiek 
definēts kā risks būt pakļautam tirgus 
mainīgumam un kas ietver gan 
pieprasījuma, gan piedāvājuma puses 
risku. Tiek uzskatīts, ka koncesionārs ir 
uzņēmies būtisko operacionālo risku, ja 
normālos ekspluatācijas apstākļos un 
saskaņā ar līguma noteikumiem netiek 
garantēta būves vai pakalpojumu, uz ko 
attiecas koncesija, ekspluatācijas laikā 
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veikto ieguldījumu vai un radušos 
izmaksu atgūšana.

Or. en

Grozījums Nr. 408
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) „pakalpojumu koncesija” ir līgums, 
kas rakstiski noslēgts finansiālās interesēs 
un ar kuru viena vai vairākas 
līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēji 
uztic pakalpojumu, par kuriem tās ir 
atbildīgas, sniegšanu vienam vai 
vairākiem ekonomikas dalībniekiem, ja 
atlīdzība par šo deleģēšanu ir vai nu tikai 
tiesības izmantot pakalpojumu, uz ko 
attiecas līgums, vai arī minētās tiesības 
kopā ar samaksu.
Tiesības ekspluatēt būvi vai izmantot 
pakalpojumus ietver tāda būtiska 
ekonomiska riska nodošanu 
koncesionāram, ko rada šīs būves vai 
pakalpojumu ekspluatācija un kas tiek 
definēts kā risks būt pakļautam tirgus 
mainīgumam un kas ietver gan 
pieprasījuma, gan piedāvājuma puses 
risku. Tiek uzskatīts, ka koncesionārs ir 
uzņēmies būtisko operacionālo risku, ja 
normālos ekspluatācijas apstākļos un 
saskaņā ar līguma noteikumiem netiek 
garantēta būves vai pakalpojumu, uz ko 
attiecas koncesija, ekspluatācijas laikā 
veikto ieguldījumu un radušos izmaksu 
atgūšana.

Or. en
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Grozījums Nr. 409
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) „būves koncesija” ir līgums, kas 
finansiālās interesēs rakstiski noslēgts 
starp vienu vai vairākiem ekonomikas 
dalībniekiem un vienu vai vairākiem 
līgumslēdzējiem un kura priekšmets ir 
būvdarbu izpilde, ja atlīdzība par 
veicamajiem būvdarbiem ir vai nu tikai 
tiesības ekspluatēt būvi, uz ko attiecas 
līgums, vai arī minētās tiesības kopā ar 
samaksu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 410
Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) „būves koncesija” ir līgums, kas 
finansiālās interesēs rakstiski noslēgts 
starp vienu vai vairākiem ekonomikas 
dalībniekiem un vienu vai vairākiem 
līgumslēdzējiem un kura priekšmets ir 
būvdarbu izpilde, ja atlīdzība par 
veicamajiem būvdarbiem ir vai nu tikai 
tiesības ekspluatēt būvi, uz ko attiecas 
līgums, vai arī minētās tiesības kopā ar 
samaksu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 411
Josef Weidenholzer
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) „būvdarbu izpilde” ir ar kādu no 
I pielikumā minētajām darbībām saistītu 
būvdarbu vai būves realizācija vai arī šo 
būvdarbu vai būves projektēšana un 
realizācija, vai būves realizācija ar 
jebkādiem līdzekļiem atbilstīgi prasībām, 
ko noteikusi līgumslēdzēja iestāde, kurai 
ir izšķiroša ietekme uz būves veidu vai 
projektu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 412
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) „būvdarbu izpilde” ir ar kādu no 
I pielikumā minētajām darbībām saistītu 
būvdarbu vai būves realizācija vai arī šo 
būvdarbu vai būves projektēšana un 
realizācija, vai būves realizācija ar 
jebkādiem līdzekļiem atbilstīgi prasībām, 
ko noteikusi līgumslēdzēja iestāde, kurai
ir izšķiroša ietekme uz būves veidu vai 
projektu;

(5) „būvdarbu izpilde” ir ar kādu no 
I pielikumā minētajām darbībām saistītu 
būvdarbu vai būves realizācija vai arī šo 
būvdarbu vai būves projektēšana un 
realizācija, vai būves realizācija ar 
jebkādiem līdzekļiem atbilstīgi prasībām, 
ko noteicis piešķīrējs, kuram ir izšķiroša 
ietekme uz būves veidu vai projektu;

Or. en

Grozījums Nr. 413
Pier Antonio Panzeri

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) „pakalpojumu koncesija” ir līgums, 
kas finansiālās interesēs rakstiski noslēgts 
starp vienu vai vairākiem ekonomikas 
dalībniekiem un vienu vai vairākām 
līgumslēdzējām iestādēm vai 
līgumslēdzējiem un kura priekšmets ir 
tādu pakalpojumu sniegšana, kas nav 2. 
un 4. punktā minētie pakalpojumi, ja 
atlīdzība par pakalpojumu sniegšanu ir 
vai nu tikai tiesības izmantot 
pakalpojumus, uz kuriem attiecas līgums, 
vai arī minētās tiesības kopā ar samaksu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 414
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) „pakalpojumu koncesija” ir līgums, kas 
finansiālās interesēs rakstiski noslēgts 
starp vienu vai vairākiem ekonomikas 
dalībniekiem un vienu vai vairākām 
līgumslēdzējām iestādēm vai 
līgumslēdzējiem un kura priekšmets ir 
tādu pakalpojumu sniegšana, kas nav 2. 
un 4. punktā minētie pakalpojumi, ja 
atlīdzība par pakalpojumu sniegšanu ir vai 
nu tikai tiesības izmantot pakalpojumus, 
uz kuriem attiecas līgums, vai arī minētās 
tiesības kopā ar samaksu;

(7) „pakalpojumu koncesija” ir līgums, kas
rakstiski noslēgts finansiālās interesēs un 
ar kuru viena vai vairākas līgumslēdzējas 
iestādes vai līgumslēdzēji uztic 
pakalpojumu, par kuriem tās ir atbildīgas, 
sniegšanu vienam vai vairākiem 
ekonomikas dalībniekiem, un ja atlīdzība 
par šo deleģēšanu ir vai nu tikai tiesības 
izmantot pakalpojumu, uz ko attiecas 
līgums, vai arī minētās tiesības kopā ar 
samaksu. Turpretī daži valstu akti, 
piemēram, atļaujas, tiesības vai licences, 
ar kuriem valsts vai publiska iestāde 
paredz nosacījumus ekonomiskās 
darbības veikšanai un kuru priekšmets ir 
tiesības piedāvāt sociālos pakalpojumus 
un/vai tiesības slēgt līgumus, ar ko 
piešķīrējs piešķir ekonomikas dalībniekam 
tiesības ekspluatēt konkrētus valsts 
īpašumus vai resursus vai nodrošina 
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servitūtus, nebūtu jāuzskata par 
koncesijām, kamēr tie tikai nosaka 
izmantošanas vispārīgos nosacījumus, 
publiskā sektora iestādei nekļūstot par 
līguma partnera veiktu konkrētu 
būvdarbu vai pakalpojumu saņēmēju.

Or. en

Pamatojums

There is still considerable lack of clarity and thus of legal certainty in the definition of 
services concessions. In any case, it must be ensured that sovereign activities like licences 
and permits or court instructions and assignments are excluded from the concept of the 
concession contract. Permission procedures of member states which are based on the point 
that all service providers which fulfil certain statutory preconditions are permitted to provide 
services irrespective of their legal structure should not be deemed a service concession 
contract. Social services are for example in some Member States carried out by independent 
providers. These independent providers – and to some extent also the measures themselves –
require a permit under social law. This permit should be excluded from the scope of the 
directive. Under the current wording, this is not clearly the case.

Grozījums Nr. 415
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) „pakalpojumu koncesija” ir līgums, kas 
finansiālās interesēs rakstiski noslēgts starp 
vienu vai vairākiem ekonomikas 
dalībniekiem un vienu vai vairākām 
līgumslēdzējām iestādēm vai 
līgumslēdzējiem un kura priekšmets ir tādu 
pakalpojumu sniegšana, kas nav 2. un 
4. punktā minētie pakalpojumi, ja atlīdzība 
par pakalpojumu sniegšanu ir vai nu tikai 
tiesības izmantot pakalpojumus, uz kuriem 
attiecas līgums, vai arī minētās tiesības 
kopā ar samaksu;

(7) „pakalpojumu koncesija” ir līgums, kas 
finansiālās interesēs rakstiski noslēgts starp 
vienu vai vairākiem ekonomikas 
dalībniekiem un vienu vai vairākām 
līgumslēdzējām iestādēm vai 
līgumslēdzējiem un kura priekšmets ir tādu 
pakalpojumu sniegšana, kas nav 2. un 
4. punktā minētie pakalpojumi, ja atlīdzība 
par pakalpojumu sniegšanu ir vai nu tikai 
tiesības izmantot pakalpojumus, uz kuriem 
attiecas līgums, vai arī minētās tiesības 
kopā ar samaksu; Dalībvalsts procedūras, 
kas pamatojas uz principu, ka visi 
pakalpojumu sniedzēji, kuri spēj izpildīt 
likumā iepriekš noteiktās prasības, saņem 
atļauju sniegt pakalpojumu, nav 
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pakalpojumu koncesijas, kamēr tajās ir 
ievēroti vienlīdzīgas attieksmes, 
pārredzamības un nediskriminācijas 
vispārīgie principi.

Or. de

Pamatojums

Pakalpojumu koncesijas jēdziena precizējums. Juridiskās noteiktības labad ir skaidri 
jānosaka, ka procedūras, kuru pamatā ir vispārēja un nediskriminējoša pieeja tirgum un 
kuras ir atvērtas visiem pakalpojumu sniedzējiem, kas atbilst likumā iepriekš noteiktiem 
kritērijiem, nav pakalpojumu koncesijas, neatkarīgi no tā, vai apstiprinājums tiek piešķirts 
atļaujas, licences vai līguma veidā.

Grozījums Nr. 416
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) „pakalpojumu koncesija” ir līgums, kas 
finansiālās interesēs rakstiski noslēgts starp 
vienu vai vairākiem ekonomikas 
dalībniekiem un vienu vai vairākām 
līgumslēdzējām iestādēm vai 
līgumslēdzējiem un kura priekšmets ir tādu 
pakalpojumu sniegšana, kas nav 2. un 
4. punktā minētie pakalpojumi, ja atlīdzība 
par pakalpojumu sniegšanu ir vai nu tikai 
tiesības izmantot pakalpojumus, uz kuriem 
attiecas līgums, vai arī minētās tiesības 
kopā ar samaksu;

(7) „pakalpojumu koncesija” ir līgums, kas 
finansiālās interesēs rakstiski noslēgts starp 
vienu vai vairākiem ekonomikas 
dalībniekiem un vienu vai vairākām 
līgumslēdzējām iestādēm vai 
līgumslēdzējiem un kura priekšmets ir tādu 
pakalpojumu sniegšana, kas nav 2. un 
4. punktā minētie pakalpojumi, ja atlīdzība 
par pakalpojumu sniegšanu ir vai nu tikai 
tiesības izmantot pakalpojumus, uz kuriem 
attiecas līgums, vai arī minētās tiesības 
kopā ar samaksu, izņemot vienkāršus 
apstiprinājumus, īpaši apstiprinājumus 
par sabiedrisko preču vai valsts īpašuma 
izmantošanu;

Or. de

Pamatojums

Precizējums par to, ka direktīva neattiecas uz vienkāršiem apstiprinājumiem, piemēram, 
servitūtiem.
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Grozījums Nr. 417
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) „pakalpojumu koncesija” ir līgums, kas
finansiālās interesēs rakstiski noslēgts
starp vienu vai vairākiem ekonomikas 
dalībniekiem un vienu vai vairākām 
līgumslēdzējām iestādēm vai 
līgumslēdzējiem un kura priekšmets ir 
tādu pakalpojumu sniegšana, kas nav 2. 
un 4. punktā minētie pakalpojumi, ja 
atlīdzība par pakalpojumu sniegšanu ir 
vai nu tikai tiesības izmantot
pakalpojumus, uz kuriem attiecas līgums, 
vai arī minētās tiesības kopā ar samaksu;

(7) „pakalpojumu koncesija” ir finansiālās 
interesēs rakstiski noslēgts līgums, ar kuru 
viena vai vairākas līgumslēdzējas iestādes 
vai līgumslēdzēji piešķir vienam vai
vairākiem ekonomikas dalībniekiem
tiesības sniegt pakalpojumus, par ko tie ir 
atbildīgi, un kurā atlīdzība par šo 
piešķīrumu, kas sastāv no pilnvarojuma 
akta, ir vai nu tikai tiesības sniegt
pakalpojumus, uz ko attiecas līgums, vai 
arī minētās tiesības kopā ar samaksu. 
Tiesības ekspluatēt būvi vai izmantot 
pakalpojumus ietver būtiska ekonomiska 
riska, ko rada šīs būves vai pakalpojumu 
ekspluatācija un kas tiek definēts kā risks 
būt pakļautam tirgus mainīgumam, 
nodošanu koncesionāram. Tiek uzskatīts, 
ka koncesionārs ir uzņēmies būtisko 
operacionālo risku, ja normālos 
ekspluatācijas apstākļos netiek garantēta 
būves vai pakalpojumu, uz ko attiecas 
koncesija, ekspluatācijas laikā veikto 
ieguldījumu un radušos izmaksu 
atgūšana.

Or. fr

Grozījums Nr. 418
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 7.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) „pakalpojumu koncesija” ir līgums, 
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kas finansiālās interesēs rakstiski noslēgts 
starp vienu vai vairākiem ekonomikas 
dalībniekiem un vienu vai vairākām 
līgumslēdzējām iestādēm vai 
līgumslēdzējiem un kura priekšmets ir 
tādu pakalpojumu sniegšana, kas nav 
2. un 4. punktā minētie pakalpojumi, ja 
atlīdzība par pakalpojumu sniegšanu ir 
vai nu tikai tiesības izmantot 
pakalpojumus, uz kuriem attiecas līgums, 
vai arī minētās tiesības kopā ar samaksu; 
Dalībvalsts procedūras, kas pamatojas uz 
principu, ka visi pakalpojumu sniedzēji, 
kuri spēj izpildīt likumā iepriekš noteiktās 
prasības, neatkarīgi no to juridiskās 
formas saņem atļauju sniegt 
pakalpojumu, netiek uzskatītas par 
pakalpojumu koncesijām, kamēr tajās ir 
ievēroti vienlīdzīgas attieksmes, 
pārredzamības un nediskriminācijas 
vispārīgie principi. 

Or. de

Pamatojums

Direktīvā ir jāprecizē, ka visi potenciālie pakalpojuma sniedzēji ir vienlīdz tiesīgi saņemt 
atļauju sniegt pakalpojumu un ka uz to neattiecas šīs direktīvas darbības joma.

Grozījums Nr. 419
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 7.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) „pakalpojumu koncesija” ir līgums, 
kas finansiālās interesēs rakstiski noslēgts 
starp vienu vai vairākiem ekonomikas
dalībniekiem un vienu vai vairākām 
līgumslēdzējām iestādēm vai 
līgumslēdzējiem un kura priekšmets ir 
tādu pakalpojumu sniegšana, kas nav 
2. un 4. punktā minētie pakalpojumi, ja 
atlīdzība par pakalpojumu sniegšanu ir 
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vai nu tikai tiesības izmantot 
pakalpojumus, uz kuriem attiecas līgums, 
vai arī minētās tiesības kopā ar samaksu; 
apstiprinājumi vai vienkāršs 
apstiprinājums par tiesībām izmantot 
sabiedrisko preci vai valsts īpašumu nav 
pakalpojumu koncesijas šīs direktīvas 
nozīmē.

Or. de

Pamatojums

Precizējums, ka šīs direktīvas darbības joma neattiecas uz dažām sfērām, piemēram, 
servitūtiem, uz kuriem attiecas vienkāršas publiskas atļauja un kuriem nevajag rīkot publiskā 
iepirkuma procedūru.

Grozījums Nr. 420
Pier Antonio Panzeri

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 10. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) „ekonomikas dalībnieks” ir jebkura 
fiziska vai juridiska persona vai publisko 
tiesību subjekts, vai šādu personu un/vai 
subjektu grupa, kas tirgū piedāvā būvdarbu 
un/vai būvju realizāciju, preču piegādi vai 
pakalpojumu sniegšanu;

(10) „ekonomikas dalībnieks” ir jebkura 
fiziska vai juridiska persona vai publisko 
tiesību subjekts, vai šādu personu un/vai 
subjektu grupa, tostarp uzņēmumu 
konsorciji, kas tirgū piedāvā būvdarbu 
un/vai būvju realizāciju, preču piegādi vai 
pakalpojumu sniegšanu;

Or. it

Grozījums Nr. 421
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 12. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) „elektroniskie saziņas līdzekļi” ir (12) „elektroniskie saziņas līdzekļi” ir 
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elektroniskais aprīkojums tādu datu 
apstrādei (ieskaitot datu saspiešanu) un 
glabāšanai, ko pārraida, pārsūta un saņem 
pa vadiem, pa radio, izmantojot optiskus 
līdzekļus vai citādus elektromagnētiskos 
līdzekļus;

elektroniskais aprīkojums tādu datu 
apstrādei (ieskaitot datu saspiešanu) un 
glabāšanai, ko pārraida, pārsūta un saņem 
pa vadiem, pa radio, izmantojot optiskus 
līdzekļus vai citādus elektromagnētiskos 
līdzekļus; būvdarbu koncesijas gadījumā 
„elektroniskie saziņas līdzekļi” attiecas 
arī uz savstarpēji izmantojamu 
trīsdimensiju prezentāciju izmantošanu 
saistībā ar ēkas vai infrastruktūras 
projektēšanu, realizāciju un 
ekspluatāciju;

Or. en

Pamatojums

Šis ir būtisks instruments, kas līgumslēdzējām iestādēm ļauj uzlabot lēmumu pieņemšanas 
procesa izmaksu lietderību un efektivitāti. Ar šo pasākumu tiks ietaupīti nodokļu maksātāju 
līdzekļi, nodrošinot to, ka alternatīvos risinājumus varēs salīdzinoši vienkārši novērtēt un jo 
īpaši tiks atbilstoši aprēķināti un salīdzināti enerģijas un citi aprites cikla ietaupījumi.

Grozījums Nr. 422
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 13. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) „koncesijas dokumenti” ir visi 
dokumenti, ko sagatavojusi vai uz ko 
atsaucas līgumslēdzēja iestāde vai 
līgumslēdzējs, lai aprakstītu vai noteiktu 
iepirkuma vai procedūras elementus, 
tostarp paziņojums par līgumu, iepriekšējs 
informatīvs paziņojums, ja to izmanto 
iepirkuma izsludināšanai, tehniskās 
specifikācijas, ierosinātie līguma 
nosacījumi, kandidātu un pretendentu 
iesniedzamo dokumentu formāti, 
informācija par vispārīgi piemērojamām 
saistībām un visi papildu dokumenti;

(13) „koncesijas dokumenti” ir visi 
dokumenti, ko sagatavojusi vai uz ko 
atsaucas līgumslēdzēja iestāde vai 
līgumslēdzējs, lai aprakstītu vai noteiktu 
koncesijas līgumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 423
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 13.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) „sociāli ilgtspējīgs ražošanas 
process” nozīmē to, ka koncesijas līgums 
tiek veikts saskaņā ar likumiem, 
noteikumiem un standartiem, kas regulē 
veselību un drošību, un saskaņā ar 
sociālajiem un nodarbinātības likumiem, 
jo īpaši attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi 
darba vietā. Vienlīdzīgas attieksmes 
princips darba vietā nozīmē, ka tiek 
ievērota attiecīga nodarbināšanas kārtība, 
jo īpaši normatīvie akti, noteikumi un 
standarti, kas reglamentē veselības 
aizsardzību un drošību, sociālās tiesības 
un darba tiesības, kā noteikts Savienības 
un valsts tiesību aktos, kā arī koplīgumos, 
kuri piemērojami būvdarbu, pakalpojumu 
vai piegāžu izpildes vietā;

Or. fr

Grozījums Nr. 424
Pier Antonio Panzeri

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 14. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) „aprites cikls” ir visi secīgie un/vai 
savstarpēji saistītie posmi, tostarp 
ražošana, transportēšana, izmantošana un 
apkope, kuri attiecas uz visu preces 
lietošanas vai būvdarbu veikšanas, vai
pakalpojuma sniegšanas gaitu, no izejvielu 
ieguves vai resursu ražošanas līdz 
likvidēšanai, nojaukšanai un pabeigšanai.

(14) „aprites cikla raksturlielumi” attiecas 
uz produkta vai būves vai pakalpojuma 
sniegšanas jebkuru daļu. Aprites cikla 
raksturlielumi ir integrēti precē atkarībā 
no izvēlēm, kas veiktas ražošanas procesa 
laikā vai citā ar lietošanu nesaistītā 
aprites cikla posmā, arī tad, ja šādi 
raksturlielumi nav skaidri saskatāmi 
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iegūtās būves vai sniegtā pakalpojuma 
fizikālajās vai funkcionālajās īpašībās. 
Aprites cikla raksturlielumi, kas attiecas 
uz ražošanas procesu, ietver vides, 
veselības aizsardzības un drošības, sociālo 
un darba tiesību prasību ievērošanu, kā 
noteikts starptautiskajos, Eiropas 
Savienības un valstu tiesību aktos un 
attiecīgā gadījumā koplīgumos, kas ir 
spēkā būvdarbu vai pakalpojuma 
veikšanas vietā; 

Or. en

Grozījums Nr. 425
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 14. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) „aprites cikls” ir visi secīgie un/vai 
savstarpēji saistītie posmi, tostarp 
ražošana, transportēšana, izmantošana un 
apkope, kuri attiecas uz visu preces 
lietošanas vai būvdarbu veikšanas, vai 
pakalpojuma sniegšanas gaitu, no izejvielu 
ieguves vai resursu ražošanas līdz 
likvidēšanai, nojaukšanai un pabeigšanai.

(14) „aprites cikls” ir visi secīgie un/vai 
savstarpēji saistītie posmi, tostarp 
ražošana, transportēšana, izmantošana un 
apkope, kuri attiecas uz visu preces 
lietošanas vai būvdarbu veikšanas, vai 
pakalpojuma sniegšanas gaitu, no izejvielu 
ieguves vai resursu ražošanas līdz 
likvidēšanai un nojaukšanai.

Or. de

Pamatojums

Jēdziens „pabeigšana” ir neskaidrs. Tādēļ tas jāsvītro.

Grozījums Nr. 426
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 14. apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) „aprites cikls” ir visi secīgie un/vai 
savstarpēji saistītie posmi, tostarp
ražošana, transportēšana, izmantošana un 
apkope, kuri attiecas uz visu preces 
lietošanas vai būvdarbu veikšanas, vai 
pakalpojuma sniegšanas gaitu, no izejvielu 
ieguves vai resursu ražošanas līdz 
likvidēšanai, nojaukšanai un pabeigšanai.

(14) „aprites ciklam” un „sociāli 
ilgtspējīgam ražošanas procesam” būtu 
jānosaka ekonomiski visizdevīgākais 
piedāvājums, ņemot vērā sociālos un vides 
aspektus, kas izriet no visiem secīgiem
un/vai savstarpēji saistītiem posmiem, 
tostarp ražošanas, transportēšanas, 
izmantošanas un apkopes, kuri attiecas uz 
visu preces lietošanas vai būvdarbu 
veikšanas, vai pakalpojuma sniegšanas 
gaitu, no izejvielu ieguves vai resursu 
ražošanas līdz likvidēšanai, nojaukšanai un 
pabeigšanai. Līgumslēdzējas iestādes un 
līgumslēdzēji var arī izmantot tehniskās 
specifikācijas vai piešķiršanas kritērijus, 
lai minimizētu kaitīgu sociālo vai vides 
ietekmi un maksimizētu pozitīvo sociālo 
vai vides ietekmi ar mērķi sasniegt 
izmaksu ziņā vislietderīgāko rezultātu.

Or. fr

Grozījums Nr. 427
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) “finansiālas intereses” pastāv, ja ir 
noteikti savstarpēji saistoši pienākumi, 
saskaņā ar kuriem būvdarbu vai 
pakalpojumu izpildei piemēro īpašas 
prasības, ko nosaka līgumslēdzēja iestāde 
vai līgumslēdzējs, un šādi pienākumi ir 
likumīgi izpildāmi.

Or. en
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Grozījums Nr. 428
Heide Rühle

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 ietver ekonomiska riska, ko 
rada šīs būves vai pakalpojumu 
ekspluatācija un kas tiek definēts kā risks 
būt pakļautam tirgus mainīgumam, 
nodošanu koncesionāram. Tiek uzskatīts, 
ka koncesionārs ir uzņēmies operacionālo 
risku, ja normālos ekspluatācijas 
apstākļos netiek garantēta būves vai 
pakalpojumu, uz ko attiecas koncesija,
ekspluatācijas laikā veikto ieguldījumu un 
radušos izmaksu atgūšana, tomēr, ja 
operacionālais risks atsevišķos tirgos ir 
ierobežots jau no paša sākuma, taču šis 
ierobežotais risks pilnībā tiek nodots 
koncesionāram, šādi apstākļi ļauj to 
uzskatīt par koncesiju.

Or. en

Grozījums Nr. 429
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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, pieprasa nodot
koncesionāram būtisku operacionālo 
risku. 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. Ja koncesija notiek jomā, uz 
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kuru attiecas noteikumi vai regulējums, 
kas ierobežo koncesijā iesaistīto 
finansiālo risku, tiek tomēr uzskatīts, ka 
koncesionārs ir uzņēmies būtisko 
operacionālo risku, ja viņš uzņemas visu 
vai vismaz būtisku daļu no līgumslēdzējas 
iestādes operacionālā riska pat tad, ja šis 
risks jau no paša sākuma ir ļoti 
ierobežots, ņemot vērā detalizētos publisko 
tiesību noteikumus, kas reglamentē 
attiecīgo pakalpojumu.

Or. en

Pamatojums

Būtiskā riska nodošanas definīcijai būtu skaidri jāatspoguļo ES Tiesas judikatūra (C-206/08 
un C-274/09), proti, ka koncesijas fakts var rasties pat tad, ja faktiskā nodotā riska lielumu 
ierobežo likums.

Grozījums Nr. 430
Peter Simon

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 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; operacionālais risks, kas ir 
ierobežots jau no paša sākuma, neietekmē 
šo principu.

Or. de

Pamatojums

Precizējums, ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas spriedumu lietā WAZV Gotha (C-206/08), 
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saskaņā ar ko koncesijas ir iespējamas, ja dalībnieka pārņemtais risks ir ierobežots jau no 
sākuma saskaņā ar publisko tiesību noteikumiem.

Grozījums Nr. 431
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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.

Koncesijas piešķiršana 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.

Or. pl

Pamatojums

Šis grozījums tiek ierosināts jo „tiesības ekspluatēt” koncesijas gadījumā ir vienīgi atlīdzības 
forma.

Grozījums Nr. 432
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo saimniecisko risku var veidot: svītrots
(a) risks, kas ir saistīts ar būves 
izmantošanu vai pieprasījumu pēc 
pakalpojumu sniegšanas, vai
(b) risks, kas ir saistīts ar tādas 
infrastruktūras pieejamību, kuru 
nodrošinājis koncesionārs vai kuru 
izmanto pakalpojumu sniegšanai 
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lietotājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 433
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo saimniecisko risku var veidot: svītrots
a) risks, kas ir saistīts ar būves 
izmantošanu vai pieprasījumu pēc 
pakalpojumu sniegšanas, vai
b) risks, kas ir saistīts ar tādas 
infrastruktūras pieejamību, kuru 
nodrošinājis koncesionārs vai kuru 
izmanto pakalpojumu sniegšanai 
lietotājiem.

Or. de

Pamatojums

„Saimnieciskā riska” jēdziens konsekvences labad būtu jāaizstāj ar „operacionālā riska” 
jēdzienu. Tas ir precīzāk definēts 8.a apsvērumā (jauns).

Grozījums Nr. 434
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. 435
Lara Comi
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) risks, kas ir saistīts ar tādas 
infrastruktūras pieejamību, kuru 
nodrošinājis koncesionārs vai kuru izmanto 
pakalpojumu sniegšanai lietotājiem.

(b) risks, kas ir saistīts ar tādas 
infrastruktūras pieejamību, kuru ir 
nodrošinājis koncesionārs vai kuru izmanto 
lietotājiem, tostarp līgumslēdzējām 
iestādēm, paredzēto pakalpojumu 
sniegšanai.

Or. it

Grozījums Nr. 436
Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Būtisku operacionālo risku nosaka, ņemot 
vērā Eirostata kritērijus, kas 
nepieciešami, lai noteiktu, vai ieguldījumi 
būtu jāiekļauj publiskās iestādes vai 
privātā dalībnieka budžetā tā, lai uzsāktu 
pārmērīga deficīta procedūru.  

Or. it

Grozījums Nr. 437
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Tiesības ekspluatēt būvi vai izmantot 
pakalpojumus, kā minēts 1. punkta 2., 
4. un 7. apakšpunktā, nozīmē, ka 
koncesionāram tiek nodots operacionālais 
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risks. Tiek uzskatīts, ka koncesionārs ir 
uzņēmies operacionālo risku, ja netiek 
garantēta būves vai pakalpojumu, uz ko 
attiecas koncesija, ekspluatācijas laikā 
veikto ieguldījumu un radušos izmaksu 
atgūšana. Tas attiecas arī uz gadījumu, 
kad operacionālais risks ir ierobežots jau 
no paša sākuma.

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas spriedumu lietā WAZV Gotha (C-206/08) 
līgumslēdzējām iestādēm jāspēj izmantot koncesija, lai saņemtu noteiktus pakalpojumus. Tas 
attiecas arī uz gadījumu, kad ar lietošanu asociētais risks tiek ierobežots atbilstoši attiecīgajā 
nozarē spēkā esošajiem noteikumiem. Tas attiecas arī uz tirgiem, kuros dalībnieka pārņemtais 
risks ir ierobežots jau no sākuma saskaņā ar publisko tiesību noteikumiem.

Grozījums Nr. 438
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiesības, kas ir piešķirtas saskaņā ar 
procedūru, kurā ir nodrošināta atbilstīga 
publicitāte un kurā minētās tiesības 
piešķīra, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem, nav „īpašas vai ekskluzīvas 
tiesības” šīs direktīvas nozīmē. Šāda 
procedūra ietver:

svītrots

(a) iepirkuma procedūras ar iepirkuma 
iepriekšēju izsludināšanu saskaņā ar 
Direktīvu [2004/18/EK vai 2004/17/EK] 
vai šo direktīvu;
(b) procedūras saskaņā ar citiem 
XI pielikumā uzskaitītajiem Savienības 
tiesību aktiem, kuras nodrošina atbilstīgu 
iepriekšēju pārredzamību atļauju 
piešķiršanai, pamatojoties uz objektīviem 
kritērijiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 439
Herbert Dorfmann

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 2. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) procedūras saskaņā ar dalībvalsts 
tiesību aktiem atbilstoši tādiem Līgumā 
noteiktiem principiem kā vienlīdzīga 
attieksme, pārredzamība, 
proporcionalitāte un savstarpēja atzīšana.

Or. it

Grozījums Nr. 440
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 46. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
grozītu XI pielikumā sniegto Savienības 
tiesību aktu sarakstu, ja minētie grozījumi 
ir vajadzīgi saistībā ar jaunu Savienības 
tiesību aktu pieņemšanu vai šādu tiesību 
aktu atcelšanu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 441
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
5. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants svītrots
Robežvērtības
1. Šo direktīvu piemēro šādām 
koncesijām, kuru vērtība ir 
EUR 5 000 000 vai lielāka:
(a) koncesijām, ko slēdz līgumslēdzēji, lai 
īstenotu kādu no III pielikumā minētajām 
darbībām;
(b) koncesijām, ko slēdz līgumslēdzējas 
iestādes.
2. Pakalpojumu koncesijām, kuru vērtība 
ir EUR 2 500 000 vai lielāka, bet 
nepārsniedz EUR 5 000 000, un kuras nav 
sociālo vai citu īpašu pakalpojumu 
koncesijas, piemēro pienākumu publicēt 
koncesijas piešķiršanas paziņojumu 
atbilstīgi 27. un 28. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 442
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo direktīvu piemēro šādām koncesijām, 
kuru vērtība ir EUR 5 000 000 vai lielāka:

1. Šo direktīvu piemēro šādām koncesijām, 
kuru vērtība ir vienāda vai lielāka nekā:

Or. en

Grozījums Nr. 443
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo direktīvu piemēro šādām koncesijām, 
kuru vērtība ir EUR 5 000 000 vai lielāka:

1. Šo direktīvu piemēro šādām koncesijām, 
kuru vērtība ir EUR 10 000 000 vai lielāka:

Or. de

Pamatojums

Robežvērtībai jābūt pietiekamai, lai nodrošinātu, ka administratīvais slogs ir samērīgs, ņemot 
vērā koncesijas norises ievērojamo ilgumu. Robežvērtība tikai EUR 5 miljonu apmērā radītu 
nozīmīgu administratīvo slogu, jo īpaši mazajiem koncesionāriem.

Grozījums Nr. 444
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo direktīvu piemēro šādām koncesijām, 
kuru vērtība ir EUR 5 000 000 vai lielāka:

1. Šo direktīvu piemēro šādām koncesijām, 
kuru vērtība ir EUR 10 000 000 vai lielāka:

Or. fr

Grozījums Nr. 445
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) koncesijām, ko slēdz līgumslēdzēji, lai 
īstenotu kādu no III pielikumā minētajām 
darbībām;

(a) EUR 5 000 000, ja koncesijas ilgums 
nepārsniedz piecus gadus;

Or. en
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Grozījums Nr. 446
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) koncesijām, ko slēdz līgumslēdzēji, lai 
īstenotu kādu no III pielikumā minētajām 
darbībām;

a) koncesijām, ko slēdz līgumslēdzēji, lai 
īstenotu kādu no III pielikumā minētajām 
darbībām, un kas attiecas uz tīklu vai 
ģeogrāfiski ierobežotu reģionu ar vismaz 
100 000 piesaistītajiem patērētājiem vai 
vismaz 100 000 iedzīvotājiem;

Or. de

Pamatojums

Pielāgojums skaitļiem, kas minēti 26. panta 4. punktā Direktīvā 96/92/EK par kopīgiem 
noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu.

Grozījums Nr. 447
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) koncesijām, ko slēdz līgumslēdzējas 
iestādes.

(b) EUR 1 000 000 reizināts ar koncesijas 
maksimālo ilgumu kalendārajos gados, ja 
plānotais ilgums, neskaitot jebkurus 
atļautos pagarinājumus, pārsniedz piecus 
gadus. Ja plānotais ilgums nav apaļš gadu 
skaits, ilgumu noapaļo uz leju līdz 
tuvākajam pilnajam kalendārajam 
mēnesim un robežvērtību noapaļo uz leju 
līdz tuvākajiem EUR 80 000.
Plānotais ilgums robežvērtības 
aprēķināšanai ir tas, kas ir noteikts 
paziņojumā par koncesiju, vai, ja 
uzaicinājums nav paredzēts, ilgumu 
nosaka brīdī, kad līgumslēdzēja iestāde 
vai līgumslēdzējs uzsāk koncesijas 
piešķiršanas procedūru, piemēram, 
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sazinoties ar ekonomikas dalībniekiem 
saistībā ar iepirkumu. 

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek risināta problēma, ka EUR 5 miljonu robežvērtība varētu būt pārāk 
zema ilgtermiņa līgumiem un tiek ieviests saprātīgs slīdošās robežvērtības mehānisms 
ilgākiem laikposmiem. Būs nepieciešams arī aprēķināt attiecīgo summu to valstu nacionālajās 
valūtās, kas nav euro zonā: šo jautājumu laikam var atrisināt, tekstu pārņemot no galvenās 
direktīvas (vai no 78. panta direktīvā par publisko iepirkumu), un tas ir tehnisks grozījums, ko 
visticamāk var risināt ar juristu lingvistu palīdzību.

Grozījums Nr. 448
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija ik pēc diviem gadiem pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā pārskata 
1. punkta a) un b) apakšpunktā noteiktās 
robežvērtības un vajadzības gadījumā tās 
groza saskaņā ar šajā direktīvā noteikto 
procedūru.
Robežvērtības palielina atbilstoši 
saliktajam vidējam gada inflācijas 
līmenim, kas aprēķināts saskaņā ar 
Saskaņoto patēriņa cenu indeksu Eiropas 
Savienībā, kurš definēts Padomes 
1995. gada 23. oktobra Regulā (EK) 
Nr. 2494/95 par saskaņotajiem patēriņa 
cenu indeksiem, un ko publicē Eirostats, 
izmantojot jaunāko publicēto indeksu 
pirms saskaņā ar šo pantu veicamās 
pārskatīšanas. Šādi pārskatīto 
robežvērtību lielumu vajadzības gadījumā 
noapaļo uz leju līdz tuvākajiem simts 
tūkstošiem euro.

Or. en
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Pamatojums

Komisijas priekšlikumā trūka atbilstoša atsauce uz ieviestām robežvērtības pārskatīšanas 
procedūrām.

Grozījums Nr. 449
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pakalpojumu koncesijām, kuru vērtība 
ir EUR 2 500 000 vai lielāka, bet 
nepārsniedz EUR 5 000 000, un kuras nav 
sociālo vai citu īpašu pakalpojumu 
koncesijas, piemēro pienākumu publicēt 
koncesijas piešķiršanas paziņojumu 
atbilstīgi 27. un 28. pantam.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Starprobežvērtības svītrojums saskaņā ar referenta nostāju.

Grozījums Nr. 450
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pakalpojumu koncesijām, kuru vērtība ir 
EUR 2 500 000 vai lielāka, bet nepārsniedz 
EUR 5 000 000, un kuras nav sociālo vai 
citu īpašu pakalpojumu koncesijas, 
piemēro pienākumu publicēt koncesijas 
piešķiršanas paziņojumu atbilstīgi 27. un 
28. pantam.

2. Pakalpojumu koncesijām, kuru vērtība ir 
EUR 5 000 000 vai lielāka, bet nepārsniedz 
EUR 10 000 000, un kuras nav sociālo vai 
citu īpašu pakalpojumu koncesijas, 
piemēro pienākumu publicēt koncesijas 
piešķiršanas paziņojumu atbilstīgi 27. un 
28. pantam.

Or. fr
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Grozījums Nr. 451
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Koncesiju paredzamās vērtības 
aprēķināšanas metodes

Koncesiju paredzamās vērtības 
robežvērtības un aprēķināšanas metodes

Or. en

Grozījums Nr. 452
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Koncesijas paredzamās vērtības 
aprēķina pamatā ir kopējā izmaksājamā 
summa, bez PVN, ko aprēķinājusi 
līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs, 
ietverot visas iespējas un visus koncesijas 
darbības laika pagarinājumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 453
Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Koncesijas paredzamās vērtības 
aprēķina pamatā ir kopējā izmaksājamā 
summa, bez PVN, ko aprēķinājusi 
līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs, 

svītrots
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ietverot visas iespējas un visus koncesijas 
darbības laika pagarinājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 454
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Koncesijas paredzamās vērtības 
aprēķina pamatā ir kopējā izmaksājamā 
summa, bez PVN, ko aprēķinājusi 
līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs, 
ietverot visas iespējas un visus koncesijas
darbības laika pagarinājumus.

1. Koncesijas vērtība ir vienāda ar 
koncesionāra aplēsto kopējo apgrozījumu 
pēc PVN nomaksas, ņemot vērā būves un 
pakalpojumus, tostarp piegādes, kas 
veiktas koncesijas izpildes laikā.

Or. de

Grozījums Nr. 455
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Koncesijas paredzamās vērtības aprēķina 
pamatā ir kopējā izmaksājamā summa, bez 
PVN, ko aprēķinājusi līgumslēdzēja 
iestāde vai līgumslēdzējs, ietverot visas 
iespējas un visus koncesijas darbības 
laika pagarinājumus.

1. Koncesijas paredzamās vērtības aprēķina 
pamatā ir koncesijas piešķīrēja aplēstais 
kopējais apgrozījums pēc nodokļu 
nomaksas līguma darbības laikā, kam 
pieskaita visus koncesionāra saņemtos 
publiskā sektora ieguldījumu subsīdijas.

Šī aplēse ir derīga brīdī, kad tiek nosūtīts 
paziņojums par koncesiju, vai — ja šāds 
paziņojums nav paredzēts — brīdī, kad 
koncesijas piešķīrējs sāk koncesijas 
piešķiršanas procedūru.
Ja pēc sarunām, kas tiek veiktas 
piešķiršanas procedūras laikā, vērtību 
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maina, derīgā aplēse ir tā, kura tiek 
norādīta līguma parakstīšanas brīdī.

Or. fr

Pamatojums

Pašreiz apgrozījuma aprēķinā neiekļauj publiskā sektora ieguldījumu subsīdijas (turpretim 
tiek iekļautas operacionālās subsīdijas). Tomēr dažām koncesijām publiskā sektora 
ieguldījumu subsīdijas var būt ļoti ievērojamas. Lai izvairītos no koncesijas vērtības aprēķina 
izkropļojumiem, aprēķinā būtu jāiekļauj gan apgrozījums, gan publiskā sektora ieguldījumu 
subsīdijas.

Grozījums Nr. 456
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šo direktīvu piemēro koncesijām, kuru 
vērtība ir EUR 8 000 000 vai lielāka:

Or. en

Grozījums Nr. 457
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 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.

svītrots
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Ja līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs 
ir paredzējis kandidātiem vai 
pretendentiem piešķirt godalgas vai 
maksājumus, tos ņem vērā, aprēķinot 
koncesijas paredzamo vērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 458
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 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.

svītrots

Ja līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs 
ir paredzējis kandidātiem vai 
pretendentiem piešķirt godalgas vai 
maksājumus, tos ņem vērā, aprēķinot 
koncesijas paredzamo vērtību.

Or. de

Pamatojums

Ar šo grozījumu ir paredzēts vienkāršot noteikumus par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanu. Turklāt, apvienojot visu kopā, rodas problēmas, un jēdziens „vienots projekts” ir 
jāsvītro (skatīt grozījumu, ar kuru svītro 10. apsvērumu).

Grozījums Nr. 459
Heide Rühle
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Novērtējot robežvērtību, koncesijas 
paredzamā vērtība ir vienāda ar 
paredzētajiem uzkrātajiem ieņēmumiem 
pēc nodokļu nomaksas visā līguma 
darbības laikā. Koncesijas paredzamās 
vērtības aprēķināšanas metodi nosaka 
koncesijas dokumentos.

Or. en

Grozījums Nr. 460
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Koncesijas paredzamās vērtības 
aprēķinam neizvēlas metodi, kas dod 
iespēju izvairīties no šīs direktīvas 
piemērošanas. Būvdarbu projekts vai 
pakalpojumu kopums netiek dalīts, lai 
panāktu, ka tas neietilpst šīs direktīvas 
darbības jomā, ja vien to nepamato 
objektīvi iemesli.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Ar šo grozījumu ir paredzēts vienkāršot noteikumus par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanu.

Grozījums Nr. 461
Heide Rühle
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Koncesijas paredzamās vērtības 
aprēķinam neizvēlas metodi, kas dod 
iespēju izvairīties no šīs direktīvas 
piemērošanas. Būvdarbu projekts vai 
pakalpojumu kopums netiek dalīts, lai 
panāktu, ka tas neietilpst šīs direktīvas 
darbības jomā, ja vien to nepamato 
objektīvi iemesli.

3. Koncesijas paredzamās vērtības 
aprēķinam neizvēlas metodi, kas dod 
iespēju izvairīties no šīs direktīvas 
piemērošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 462
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šis aprēķins ir derīgs brīdī, kad tiek 
nosūtīts paziņojumus par koncesiju, 
vai — ja šāds paziņojums nav 
paredzēts — brīdī, kad līgumslēdzēja 
iestāde vai līgumslēdzējs sāk koncesijas 
piešķiršanas procedūru, it sevišķi nosakot 
paredzētās koncesijas būtiskākās iezīmes.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 463
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Publiskām būves koncesijām un būves 
koncesijām paredzamās vērtības aprēķinā 

svītrots
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ņem vērā gan būvdarbu izmaksas, gan to 
piegāžu un pakalpojumu kopējo 
paredzamo vērtību, ko līgumslēdzējas 
iestādes vai līgumslēdzēji nodrošinās 
darbuzņēmējam, ar nosacījumu, ka tie ir 
vajadzīgi būvdarbu izpildei.

Or. en

Grozījums Nr. 464
Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Publiskām būves koncesijām un būves 
koncesijām paredzamās vērtības aprēķinā 
ņem vērā gan būvdarbu izmaksas, gan to 
piegāžu un pakalpojumu kopējo 
paredzamo vērtību, ko līgumslēdzējas 
iestādes vai līgumslēdzēji nodrošinās 
darbuzņēmējam, ar nosacījumu, ka tie ir 
vajadzīgi būvdarbu izpildei.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 465
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Publiskām būves koncesijām un būves 
koncesijām paredzamās vērtības aprēķinā 
ņem vērā gan būvdarbu izmaksas, gan to 
piegāžu un pakalpojumu kopējo 
paredzamo vērtību, ko līgumslēdzējas 
iestādes vai līgumslēdzēji nodrošinās 
darbuzņēmējam, ar nosacījumu, ka tie ir 
vajadzīgi būvdarbu izpildei.

svītrots
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Or. de

Pamatojums

Ar šo grozījumu ir paredzēts vienkāršot noteikumus par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanu.

Grozījums Nr. 466
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Publiskām būves koncesijām un būves 
koncesijām paredzamās vērtības aprēķinā 
ņem vērā gan būvdarbu izmaksas, gan to 
piegāžu un pakalpojumu kopējo paredzamo 
vērtību, ko līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēji nodrošinās darbuzņēmējam, 
ar nosacījumu, ka tie ir vajadzīgi būvdarbu 
izpildei.

5. Publiskām būves koncesijām un būves 
koncesijām paredzamās vērtības aprēķinā 
ņem vērā gan būvdarbu izmaksas, gan to 
piegāžu un pakalpojumu kopējo paredzamo 
vērtību, ko līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēji nodrošinās darbuzņēmējam, 
ar nosacījumu, ka tie ir vajadzīgi būvdarbu 
izpildei. Publiskās jomas koncesijām 
attiecībā uz sabiedrībai sniedzamiem 
pakalpojumiem robežvērtību novērtē un 
aprēķina katru gadu.

Or. it

Grozījums Nr. 467
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Publiskām būves koncesijām un būves 
koncesijām paredzamās vērtības aprēķinā 
ņem vērā gan būvdarbu izmaksas, gan to 
piegāžu un pakalpojumu kopējo paredzamo 
vērtību, ko līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēji nodrošinās darbuzņēmējam, 
ar nosacījumu, ka tie ir vajadzīgi būvdarbu 

5. Publiskām būves koncesijām un būves 
koncesijām paredzamās vērtības aprēķinā 
ņem vērā gan būvdarbu izmaksas, gan to 
piegāžu un pakalpojumu kopējo paredzamo 
vērtību, ko līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēji nodrošinās darbuzņēmējam, 
ar nosacījumu, ka tie ir vajadzīgi būvdarbu 
izpildei. Publiskās jomas koncesijām 
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izpildei. attiecībā uz sabiedrībai sniedzamiem 
pakalpojumiem robežvērtību novērtē un 
aprēķina katru gadu.

Or. it

Grozījums Nr. 468
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Publiskās jomas koncesijām attiecībā 
uz tieši patērētājiem sniedzamiem 
pakalpojumiem robežvērtību novērtē 
katru gadu.

Or. it

Pamatojums

Ņemot vērā dažu koncesiju īpašo raksturu (piemēram, tūrismā un atpūtas nozarē) ir svarīgi 
noteikt, ka piemērojamības robežvērtība direktīvai būtu jāvērtē katru gadu, nevis uz visu 
koncesijas laiku.

Grozījums Nr. 469
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja ierosināto būvdarbu vai 
pakalpojumu iegādes rezultātā koncesijas 
var piešķirt vienlaikus, tās sadalot 
atsevišķās daļās, ņem vērā visu šādu daļu 
kopējo paredzamo vērtību.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 470
Pier Antonio Panzeri

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja ierosināto būvdarbu vai 
pakalpojumu iegādes rezultātā koncesijas 
var piešķirt vienlaikus, tās sadalot 
atsevišķās daļās, ņem vērā visu šādu daļu 
kopējo paredzamo vērtību.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 471
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja ierosināto būvdarbu vai 
pakalpojumu iegādes rezultātā koncesijas 
var piešķirt vienlaikus, tās sadalot 
atsevišķās daļās, ņem vērā visu šādu daļu 
kopējo paredzamo vērtību.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Ar šo grozījumu ir paredzēts vienkāršot noteikumus par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanu.

Grozījums Nr. 472
Pier Antonio Panzeri

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Līgumslēdzējas iestādes var nolemt 
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piešķirt koncesiju tos atsevišķās daļās un 
šādā gadījumā ņem vērā visu šādu daļu 
kopējo paredzamo vērtību. Šo direktīvu 
piemēro katras daļas piešķiršanai, ja daļu 
kopējā vērtība ir vienāda ar 5. pantā 
noteikto robežvērtību vai lielāka par to.

Or. it


