
AM\916835LV.doc PE497.783v03-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

2011/0437(COD)

23.10.2012

GROZĪJUMI Nr.
742 - 990

Ziņojuma projekts
Philippe Juvin
(PE492.669v01-00)

Koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana

Direktīvas priekšlikums
(COM(2011)0897 – C7-0004/2011 – 2011/0437(COD))



PE497.783v03-00 2/147 AM\916835LV.doc

LV

AM_Com_LegReport



AM\916835LV.doc 3/147 PE497.783v03-00

LV

Grozījums Nr. 742
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja koncesijas piešķiršanas procedūrā 
nav iesniegti piedāvājumi vai nav iesniegti 
piemēroti piedāvājumi vai pieteikumi, ar 
noteikumu, ka koncesijas līguma 
sākotnējie nosacījumi nav būtiski mainīti 
un ka Komisijai vai saskaņā ar Direktīvas 
[ar kuru aizstāj Direktīvu 2004/18/EK] 
84. pantu norīkotajai valsts pārraudzības 
struktūrai pēc pieprasījuma nosūtīts 
ziņojums;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Svītrots, lai nodrošinātu saskanību ar publiskā iepirkuma direktīvu (30. pants).

Grozījums Nr. 743
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja būvdarbus vai pakalpojumus var 
nodrošināt tikai konkrēts ekonomikas 
dalībnieks, jo nav konkurences tehnisku 
apsvērumu dēļ, patentu, autortiesību vai 
citu intelektuālā īpašuma tiesību 
aizsardzības dēļ vai citu ekskluzīvu tiesību 
aizsardzības dēļ, ja nav saprātīgas 
alternatīvas vai aizvietotāja un ja 
konkurences trūkums nav koncesijas 
piešķiršanas raksturlielumu mākslīgas 
sašaurināšanas rezultāts;

svītrots
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Or. de

Pamatojums

Svītrots, jo bija jāpārveido viss punkts.

Grozījums Nr. 744
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja būvdarbus vai pakalpojumus var 
nodrošināt tikai konkrēts ekonomikas 
dalībnieks, jo nav konkurences tehnisku 
apsvērumu dēļ, patentu, autortiesību vai 
citu intelektuālā īpašuma tiesību 
aizsardzības dēļ vai citu ekskluzīvu tiesību 
aizsardzības dēļ, ja nav saprātīgas 
alternatīvas vai aizvietotāja un ja 
konkurences trūkums nav koncesijas 
piešķiršanas raksturlielumu mākslīgas 
sašaurināšanas rezultāts;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Svītrots, lai nodrošinātu saskanību ar publiskā iepirkuma direktīvu (30. pants).

Grozījums Nr. 745
Herbert Dorfmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ja būvdarbus vai pakalpojumus var 
nodrošināt tikai konkrēts ekonomikas 
dalībnieks, jo nav konkurences tehnisku 
apsvērumu dēļ, patentu, autortiesību vai 
citu intelektuālā īpašuma tiesību 

(b) ja būvdarbus vai pakalpojumus var 
nodrošināt tikai konkrēts ekonomikas 
dalībnieks, jo nav konkurences tehnisku 
apsvērumu dēļ, patentu, autortiesību vai 
citu intelektuālā īpašuma tiesību 
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aizsardzības dēļ vai citu ekskluzīvu tiesību 
aizsardzības dēļ, ja nav saprātīgas 
alternatīvas vai aizvietotāja un ja 
konkurences trūkums nav koncesijas 
piešķiršanas raksturlielumu mākslīgas 
sašaurināšanas rezultāts;

aizsardzības dēļ vai citu ekskluzīvu tiesību 
aizsardzības dēļ, tostarp tādu tiesību, kas 
ļauj ekonomikas dalībniekam izmantot 
zemi vai citas neatvietojamas lietas, lai 
īstenotu koncesijas līguma priekšmetu, ja 
nav saprātīgas alternatīvas vai aizvietotāja 
un ja konkurences trūkums nav koncesijas 
piešķiršanas raksturlielumu mākslīgas 
sašaurināšanas rezultāts;

Or. it

Pamatojums

Grozījums ir nepieciešams, lai aizsargātu in rem tiesības, piemēram, tiesības uz īpašumu un 
in personam tiesības, piemēram tiesības, kas izriet no īres vai nomas līgumiem un kas 
ekonomikas dalībniekam varētu būt uz konkrētu zemi, kas ir nepieciešama, lai veiktu 
koncesijas līgumā paredzētos būvdarbus un/vai pakalpojumus. Šīs tiesības ietilpst „citās 
ekskluzīvajās tiesībās”, kas minētas šajā tekstā.   

Grozījums Nr. 746
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 5. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) jauniem būvdarbiem vai 
pakalpojumiem, kas ir tiem līdzīgu 
būvdarbu vai pakalpojumu atkārtojums 
un kas uzticēti ekonomikas dalībniekam, 
kuram tās pašas līgumslēdzējas iestādes 
vai līgumslēdzēji piešķīra sākotnējo 
koncesiju, piemērojot 1. punktā minēto 
pienākumu, ar nosacījumu, ka šādi 
būvdarbi vai pakalpojumi atbilst pamata 
projektam, par ko piešķīra sākotnējo 
koncesiju. Pamata projektā norāda 
būvdarbu vai pakalpojumu iespējamo 
papildu apmēru un nosacījumus, ar ko 
saskaņā tiks piešķirtas tiesības veikt šos 
būvdarbus vai sniegt šos pakalpojumus.

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Svītrots, jo bija jāpārveido viss punkts.

Grozījums Nr. 747
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 5. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) jauniem būvdarbiem vai 
pakalpojumiem, kas ir tiem līdzīgu 
būvdarbu vai pakalpojumu atkārtojums 
un kas uzticēti ekonomikas dalībniekam, 
kuram tās pašas līgumslēdzējas iestādes 
vai līgumslēdzēji piešķīra sākotnējo 
koncesiju, piemērojot 1. punktā minēto 
pienākumu, ar nosacījumu, ka šādi 
būvdarbi vai pakalpojumi atbilst pamata 
projektam, par ko piešķīra sākotnējo 
koncesiju. Pamata projektā norāda 
būvdarbu vai pakalpojumu iespējamo 
papildu apmēru un nosacījumus, ar ko 
saskaņā tiks piešķirtas tiesības veikt šos 
būvdarbus vai sniegt šos pakalpojumus.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Svītrots, lai nodrošinātu saskanību ar publiskā iepirkuma direktīvu (30. pants).

Grozījums Nr. 748
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 5. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) ja koncesijas līgumā iekļautais valsts 
īpašums ir piešķirts piejūras tūrisma 
pakalpojumu sniegšanai pēc ekonomikas 



AM\916835LV.doc 7/147 PE497.783v03-00

LV

dalībnieka iniciatīvas un pieprasījuma un 
ir priekšnoteikums šā dalībnieka 
uzņēmējdarbībai tiktāl, ka koncesijas 
zaudējuma gadījumā tiktu zaudētas arī 
uzņēmuma īpašumtiesības. 

Or. it

Grozījums Nr. 749
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 5. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) koncesijas par valsts īpašumu, kas 
piešķirtas pakalpojumu sniegšanai pēc tā 
ekonomikas dalībnieka pieprasījuma, 
kuram tās pašas līgumslēdzējas iestādes 
vai līgumslēdzēji bija piešķīruši sākotnējo 
koncesiju, uz kuru attiecas 1. punktā 
minētais pienākums, ja koncesijas 
zaudējums faktiski nozīmētu 
uzņēmējdarbības pārtraukšanu.

Or. it

Pamatojums

Ar šo grozījumu ir paredzēts aizsargāt mikrouzņēmumus, bieži vien ģimenes uzņēmumus, kas 
sniedz, piemēram, piejūras tūrisma pakalpojumus; ja viņi šo koncesiju zaudētu, uzņēmums 
beigtu pastāvēt.

Grozījums Nr. 750
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 5. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) ja koncesijas līgumā iekļautais valsts
īpašums ir piešķirts piejūras tūrisma 
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pakalpojumu sniegšanai pēc ekonomikas 
dalībnieka iniciatīvas un pieprasījuma un 
ir priekšnoteikums šā dalībnieka 
uzņēmējdarbībai tiktāl, ka koncesijas 
zaudējuma gadījumā tiktu zaudētas arī 
uzņēmuma īpašumtiesības. 

Or. it

Grozījums Nr. 751
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiklīdz par pirmo projektu izsludina 
iepirkuma procedūru, līgumslēdzējas 
iestādes vai līgumslēdzēji, piemērojot 
5. pantu, ņem vērā turpmāko būvdarbu 
vai pakalpojumu kopējās paredzamās 
izmaksas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 752
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiklīdz par pirmo projektu izsludina 
iepirkuma procedūru, līgumslēdzējas 
iestādes vai līgumslēdzēji, piemērojot 
5. pantu, ņem vērā turpmāko būvdarbu 
vai pakalpojumu kopējās paredzamās 
izmaksas.

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Svītrots, lai nodrošinātu saskanību ar publiskā iepirkuma direktīvu (30. pants).

Grozījums Nr. 753
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Šā panta pirmā punkta a) apakšpunkta 
vajadzībām piedāvājumu uzskata par 
nepiemērotu, ja tas:

svītrots

– ir neatbilstīgs vai nepieņemams un
– neattiecas uz līgumu, jo nevar 
apmierināt līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēja vajadzības, kas norādītas 
koncesijas dokumentos.
Piedāvājumus uzskata par neatbilstīgiem, 
ja tie neatbilst koncesijas dokumentiem 
vai ja piedāvātās cenas ir aizsargātas pret 
normāliem konkurences apstākļiem.
Piedāvājumus uzskata par 
nepieņemamiem šādos gadījumos:
(a) tie ir saņemti novēloti;
(b) tos iesnieguši pretendenti, kuriem nav 
vajadzīgās kvalifikācijas;
(c) to cena pārsniedz līgumslēdzējas 
iestādes vai līgumslēdzēja budžetu, kas 
noteikts pirms koncesijas piešķiršanas 
procedūras sākšanas un ir dokumentēts 
rakstiski;
(d) tie atzīti par nepamatoti lētiem.

Or. en

Pamatojums

Šis punkts ir pārāk detalizēts un līdz ar to palielina kļūdu iespējamību koncesijas līgumu 
piešķiršanā. Pietiek ar pienākumu publicēt paziņojumu par koncesiju.
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Grozījums Nr. 754
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 6. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta pirmā punkta a) apakšpunkta 
vajadzībām piedāvājumu uzskata par 
nepiemērotu, ja tas:

Šā panta 5. punkta a) apakšpunkta 
vajadzībām piedāvājumu uzskata par 
nepiemērotu, ja tas neattiecas uz līgumu, 
jo nevar apmierināt piešķīrēja vajadzības, 
kas norādītas koncesijas dokumentos.

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts, lai precizētu un ierobežotu gadījumus, kad piešķīrējam nav 
jāpublicē jauns paziņojums par koncesiju (kas paredzēts 26. panta 5. punkta a) apakšpunktā / 
referenta grozījumā Nr. 145). Tas ir vienīgi iespējams gadījumos, kad piedāvājumi neattiecas 
uz līgumu. Tādējādi nav vajadzības sīkāk precizēt piedāvājuma neatbilstību vai 
nepieņemamību.

Grozījums Nr. 755
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 6. punkts – 1. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ir neatbilstīgs vai nepieņemams un svītrots

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts, lai precizētu un ierobežotu gadījumus, kad piešķīrējam nav 
jāpublicē jauns paziņojums par koncesiju (kas paredzēts 26. panta 5. punkta a) apakšpunktā / 
referenta grozījumā Nr. 145). Ta ir vienīgi iespējams gadījumos, kad piedāvājumi neattiecas 
uz līgumu. Tādējādi nav vajadzības sīkāk precizēt piedāvājuma neatbilstību vai 
nepieņemamību. Skatīt 26. panta 6. punkta pirmās daļas grozījumu.
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Grozījums Nr. 756
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– neattiecas uz līgumu, jo nevar 
apmierināt līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēja vajadzības, kas norādītas 
koncesijas dokumentos.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts, lai precizētu un ierobežotu gadījumus, kad piešķīrējam nav 
jāpublicē jauns paziņojums par koncesiju (kas paredzēts 26. panta 5. punkta a) apakšpunktā / 
referenta grozījumā Nr. 145). Ta ir vienīgi iespējams gadījumos, kad piedāvājumi neattiecas 
uz līgumu. Tādējādi nav vajadzības sīkāk precizēt piedāvājuma neatbilstību vai 
nepieņemamību. Skatīt 26. panta 6. punkta pirmās daļas grozījumu.

Grozījums Nr. 757
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piedāvājumus uzskata par neatbilstīgiem, 
ja tie neatbilst koncesijas dokumentiem 
vai ja piedāvātās cenas ir aizsargātas pret 
normāliem konkurences apstākļiem.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts, lai precizētu un ierobežotu gadījumus, kad piešķīrējam nav 
jāpublicē jauns paziņojums par koncesiju (kas paredzēts 26. panta 5. punkta a) apakšpunktā / 
referenta grozījumā Nr. 145). Ta ir vienīgi iespējams gadījumos, kad piedāvājumi neattiecas 
uz līgumu. Tādējādi nav vajadzības sīkāk precizēt piedāvājuma neatbilstību vai 
nepieņemamību. Skatīt 26. panta 6. punkta pirmās daļas grozījumu.
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Grozījums Nr. 758
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 6. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piedāvājumus uzskata par 
nepieņemamiem šādos gadījumos:

svītrots

(a) tie ir saņemti novēloti;
(b) tos iesnieguši pretendenti, kuriem nav 
vajadzīgās kvalifikācijas; (c)
(c) to cena pārsniedz līgumslēdzējas 
iestādes vai līgumslēdzēja budžetu, kas 
noteikts pirms koncesijas piešķiršanas 
procedūras sākšanas un ir dokumentēts 
rakstiski;
(d) tie atzīti par nepamatoti lētiem.

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts, lai precizētu un ierobežotu gadījumus, kad piešķīrējam nav 
jāpublicē jauns paziņojums par koncesiju (kas paredzēts 26. panta 5. punkta a) apakšpunktā / 
referenta grozījumā Nr. 145). Tas ir vienīgi iespējams gadījumos, kad piedāvājumi neattiecas 
uz līgumu. Tādējādi nav vajadzības sīkāk precizēt piedāvājuma neatbilstību vai 
nepieņemamību. Skatīt 26. panta 6. punkta pirmās daļas grozījumu.

Grozījums Nr. 759
Pier Antonio Panzeri

Direktīvas priekšlikums
26.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.a pants
Vispārīgi principi

1. Koncesijas piešķir, pamatojoties uz 
piešķīrēja noteiktajiem kritērijiem, 
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saskaņā ar 38.a pantu, ja ir izpildīti šādi 
kumulatīvie nosacījumi:
(a) piedāvājums atbilst prasībām, 
nosacījumiem un kritērijiem, kas izklāstīti 
paziņojumā par koncesiju vai 
uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu un 
koncesijas piešķiršanas dokumentos;
(b) piedāvājumu ir iesniedzis pretendents, 
kas
(i) nav izslēgts no dalības piešķiršanas 
procedūrā saskaņā ar 36. panta 5. un 
7. punktu un kam piemēro 39. panta 
8. punktu, un
(ii) atbilst piešķīrēja noteiktajiem atlases 
kritērijiem saskaņā ar 36. panta 2. un 
3. punktu,
(iii) ievēro attiecīgo nodarbināšanas 
kārtību, tostarp normatīvos aktus un 
standartus, kas reglamentē vides 
aizsardzību, veselības aizsardzību un 
drošību, sociālās tiesības un darba 
tiesības, kā noteikts valsts un Savienības 
tiesību aktos, kā arī koplīgumos, kuri 
piemērojami būvdarbu, pakalpojumu vai 
piegāžu izpildes vietā;
2. Piešķīrējs nodrošina vienlīdzīgu 
attieksmi pret visiem ekonomikas 
dalībniekiem un rīkojas pārredzami un 
samērīgi. Jo īpaši piešķīrējs nedrīkst 
rīkoties diskriminējoši, darot zināmu 
dažiem kandidātiem vai pretendentiem 
tādu informāciju, kas tiem var dot 
priekšrocības salīdzinājumā ar pārējiem. 
Koncesijas piešķiršanas procedūras 
struktūru neizstrādā ar mērķi to izslēgt no 
šīs direktīvas darbības jomas vai mākslīgi 
sašaurināt konkurenci.
3. Piešķīrējs un ekonomikas dalībnieks 
ievēro saistības attiecībā uz sociālo un 
darba aizsardzību un nodarbinātības 
nosacījumiem, kuras piemēro koncesijas 
īstenošanas vietā saskaņā ar 
koplīgumiem, valsts un Eiropas 
Savienības tiesību aktiem starptautisko 
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darba tiesību noteikumiem.
Piešķīrējs piedāvājuma dokumentācijā var 
brīvi paredzēt sociālos un vides kritērijus, 
kas ir stingrāki par iepriekš minētajām 
saistībām. Tas attiecas arī uz atbilstību 
SDO Konvencijai Nr. 94, pat ja tā vēl nav 
ieviesta valsts tiesību aktos.

Or. en

Grozījums Nr. 760
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto pienākumu 
piemēro arī tām pakalpojumu koncesijām, 
kuru paredzamā vērtība, kas aprēķināta 
saskaņā ar 6. panta 5. punktā minēto 
metodi, ir vienāda ar EUR 2 500 000 vai 
lielāka, izņemot vienīgi sociālos un citus 
īpašus pakalpojumus, kā minēts 
17. pantā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 761
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šādi paziņojumi ietver V pielikumā 
izklāstīto informāciju vai — saistībā ar 
koncesijām par sociālajiem 
pakalpojumiem un citiem īpašiem 
pakalpojumiem — VI pielikumā izklāstīto 
informāciju, un tos publicē saskaņā ar 

svītrots
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28. panta noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 762
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
28. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28. pants svītrots
[...]

Or. en

Grozījums Nr. 763
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
28. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28. pants svītrots
[...]

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 764
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
29. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29. pants svītrots
Publicēšana attiecīgajā valstī
1. Kamēr 26.–27. punktā minētie 
paziņojumi un tajos ietvertā informācija 
nav publicēta saskaņā ar 28. pantu, 
attiecīgajā valstī nepublicē ne 
paziņojumus, ne to saturu.
2. Attiecīgajā valstī publicētajos 
paziņojumos ietvertā informācija 
neatšķiras no informācijas paziņojumos, 
kas nosūtīti Komisijai, turklāt tajos 
norāda datumu, kurā paziņojums ir 
nosūtīts Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 765
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29. pants svītrots
Publicēšana attiecīgajā valstī
1. Kamēr 26.–27. punktā minētie 
paziņojumi un tajos ietvertā informācija 
nav publicēta saskaņā ar 28. pantu, 
attiecīgajā valstī nepublicē ne 
paziņojumus, ne to saturu.
2. Attiecīgajā valstī publicētajos 
paziņojumos ietvertā informācija 
neatšķiras no informācijas paziņojumos, 
kas nosūtīti Komisijai, turklāt tajos 
norāda datumu, kurā paziņojums ir 
nosūtīts Komisijai.

Or. de
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 766
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
30. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30. pants svītrots
Koncesijas dokumentu elektroniskā 
pieejamība
1. Līgumslēdzējas iestādes un 
līgumslēdzēji bez maksas nodrošina 
neierobežotu, pilnu un tiešu elektronisko 
piekļuvi koncesijas dokumentiem, sākot 
no dienas, kad publicēts paziņojums 
saskaņā ar 28. pantu, vai no dienas, kurā 
ir nosūtīts uzaicinājums iesniegt 
piedāvājumus. Paziņojuma vai šo 
uzaicinājumu tekstā norāda interneta 
adresi, kurā var piekļūt šai 
dokumentācijai.
2. Ja pieprasīts laikus, tad līgumslēdzējas 
iestādes un līgumslēdzēji vai kompetentās 
struktūrvienības sniedz papildu 
informāciju par koncesijas dokumentiem 
ne vēlāk kā sešas dienas pirms 
piedāvājumu saņemšanai noteiktā 
termiņa.

Or. de

Pamatojums

Ar šo grozījumu ir paredzēts vienkāršot noteikumus par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanu.
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Grozījums Nr. 767
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
30.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30.a pants
Ziņotāju aizsardzība

Līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji 
izveido iekšējās ziņošanas procedūras 
darbiniekiem, kuras nodrošina, ka:
(a) jebkurš darbinieks (ietverot pagaidu 
darbiniekus un līgumdarbiniekus, 
stažierus un konsultantus), kas labticīgi 
atklāj informāciju par jebkāda veida 
būtisku ļaundarību, ir aizsargāts no 
jebkāda veida un visu veidu atriebības, 
vajāšanas vai kaitējošām darbībām;
(b) ziņotāju konfidencialitāte tiek 
saglabāta, ja vien viņi paši no tās 
nepārprotami neatsakās;
(c) informācijas atklāšanai ir pieejami 
atbilstīgi mehānismi, piemēram, 
palīdzības dienesti un tiešsaistes 
veidlapas;
(d) ziņotājam, pret kuru vērsta atriebība, 
ir tiesības uz taisnīgu uzklausīšanu 
objektīvā sanāksmē un pilnu 
kompensāciju; tiem, kas īsteno atriebību, 
piemēro atbilstīgas sankcijas;
(e) informācijas atklāšanas gadījumi tiek 
pienācīgi izmeklēti un tiek īstenoti 
koriģējoši pasākumi (ja tas ir atbilstīgi), 
kā arī ziņotājiem ir iespēja piedalīties 
šajās procedūrās;
(f) vadītājiem ir jāpierāda, ka jebkādu 
rīcību pret ziņotājiem ir pamatojuši citi 
iemesli, nevis notikusī ziņošana;
(g) nepatiesi ziņojumi, ja tie sniegti 
labticīgi, tiek aizsargāti; informācijas 
atklāšana, kas izdarīta ļaunticīgi, netiek 
aizsargāta;
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(h) vadība un darbinieki tiek atbilstīgi 
apmācīti jautājumos par ziņotāju 
tiesībām, politiku un procedūrām;
(i) ziņošanas politiku regulāri uzrauga un 
novērtē neatkarīgas iestādes;
(j) ārēja ziņošana vēlētām amatpersonām, 
NVO, plašsaziņas līdzekļiem un citām 
piemērotām personām tiek aizsargāta, ja 
iekšējie kanāli nedarbojas vai neeksistē.

Or. en

Grozījums Nr. 768
Pier Antonio Panzeri

Direktīvas priekšlikums
30.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30.a pants
Korupcijas apkarošana un interešu 

konfliktu novēršana
Dalībvalstis pieņem noteikumus, kuri 
apkaro krāpšanu, favorītismu un 
korupciju un novērš interešu konfliktus 
un kuru mērķis ir nodrošināt piešķiršanas 
procedūras pārredzamību un vienlīdzīgu 
attieksmi pret visiem kandidātiem un 
pretendentiem.
Ar pieņemtajiem pasākumiem izveido un 
piemēro iedarbīgas un vispusīgas rādītāju 
un uzraudzības sistēmas, lai novērstu, 
konstatētu un izslēgtu krāpšanas, 
korupcijas, interešu konfliktu un citu 
nopietnu pārkāpumu gadījumus koncesiju 
jomā. Interešu konflikta gadījumā šie 
noteikumi ļauj no procedūras izslēgt 
pretendentu vai kandidātu tikai tad, ja 
interešu konfliktu nevar efektīvi novērst 
ar citiem līdzekļiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 769
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
31. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31. pants svītrots
[...]

Or. en

Pamatojums

Nevajadzīgs pants, jo vispārējie principi par vienlīdzīgu attieksmi, nediskrimināciju, 
pārredzamību un proporcionalitāti jau ir norādīti šīs direktīvas 7. pantā.

Grozījums Nr. 770
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
32. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32. pants svītrots
[...]

Or. en

Grozījums Nr. 771
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tehniskās specifikācijas, kā noteikts 
VIII pielikuma 1. punktā, izklāsta 
koncesijas dokumentos. Tajās nosaka 

Tehniskās specifikācijas un/vai 
funkcionālās prasības izklāsta koncesijas 
dokumentos, un tās garantē visiem 
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būves, pakalpojuma vai piegādes 
raksturlielumus.

ekonomikas dalībniekiem vienādu 
piekļuvi koncesijas piešķiršanas 
procedūrai un nerada nepamatotus 
ierobežojumus konkurencei koncesiju 
piešķiršanas procedūrās.
Izņemot tad, ja vien līguma priekšmets to 
attaisno, jo īpaši tehniskajās specifikācijās 
un/vai funkcionālajās prasībās nemin
konkrētus ražotājus vai avotus vai 
konkrētus procesus, vai tirdzniecības 
markas, patentus, tipus, vai konkrētu 
ražošanas veidu, kas dažiem uzņēmumiem 
vai ražojumiem var nodrošināt 
priekšrocības vai izraisīt to izslēgšanu.
Izņēmuma gadījumos šādu atsauci var 
iekļaut, ja nav iespējams sagatavot 
pietiekami precīzu un skaidru līguma 
priekšmeta aprakstu. Tādā gadījumā šādu 
atsauci papildina ar frāzi „vai 
līdzvērtīgs”.

Or. en

Pamatojums

Sākotnējā priekšlikuma projektā tika vienkārši pārņemti pamata direktīvā minētie tehnisko 
specifikāciju noteikumi, kas tomēr nav pilnībā piemēroti koncesijām. Referents iesaka 
izmantot vienkāršāku atsauci uz tehniskajām specifikācijām jaunajā 38.b pantā, savukārt šo 
atsauci labāk būtu atstāt 32. pantā. Nebūtu vēlams svītrot visas atsauces uz tehniskajām 
specifikācijām, jo tas var veicināt protekcionisma pieejas. Tas balstās uz paša referenta 
ierosinājumu.

Grozījums Nr. 772
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šie raksturlielumi var arī attiekties uz 
pieprasīto būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu īpašu ražošanas vai 
sniegšanas procesu vai jebkuru citu to 
aprites cikla posmu, kā minēts 2. panta 

svītrots
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14. punktā.

Or. en

Pamatojums

Svītrojums ir jāskata saistībā ar grozījumu, ar ko aizstāj 32. panta tekstu.

Grozījums Nr. 773
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tehniskajās specifikācijās norāda arī, vai 
būs vajadzīga intelektuālā īpašuma tiesību 
nodošana.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Svītrojums ir jāskata saistībā ar grozījumu, ar ko aizstāj 32. panta tekstu.

Grozījums Nr. 774
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visām koncesijām, kuru priekšmets ir 
paredzēts lietošanai personām —
neatkarīgi no tā, vai tas paredzēts 

plašākai sabiedrībai vai līgumslēdzējas 
iestādes vai līgumslēdzēja personālam —
minētās tehniskās specifikācijas, izņemot 
atbilstīgi pamatotus gadījumus, sagatavo 
tā, lai ņemtu vērā kritērijus par 
pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti vai 
projektēšanu visu lietotāju ērtībām.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Svītrojums ir jāskata saistībā ar grozījumu, ar ko aizstāj 32. panta tekstu.

Grozījums Nr. 775
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ar Savienības tiesību aktu pieņem 
obligātus piekļuves standartus, 
tehniskajās specifikācijās ietver atsauci uz 
šādiem standartiem, ciktāl ir runa par 
piekļuves kritērijiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Svītrojums ir jāskata saistībā ar grozījumu, ar ko aizstāj 32. panta tekstu.

Grozījums Nr. 776
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tehniskās specifikācijas garantē visiem 
ekonomikas dalībniekiem vienādu 
piekļuvi koncesijas piešķiršanas 
procedūrai un nerada nepamatotus 
ierobežojumus konkurencei koncesiju 
piešķiršanas procedūrās.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Svītrojums ir jāskata saistībā ar grozījumu, ar ko aizstāj 32. panta tekstu.

Grozījums Nr. 777
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot obligātos valsts tehniskos 
noteikumus, ciktāl tie ir saderīgi ar 
Savienības tiesību aktiem, tehniskās 
specifikācijas izsaka kādā no 
turpmākajiem veidiem:

svītrots

(a) ar darbības rezultātiem vai 
funkcionālām prasībām, ietverot vides 
raksturlielumus, ar nosacījumu, ka šie 
raksturlielumi ir pietiekami precīzi, lai 
pretendenti varētu noteikt līguma 
priekšmetu un lai līgumslēdzējas iestādes 
vai līgumslēdzēji varētu piešķirt līguma 
slēgšanas tiesības;
(b) ar atsauci uz tehniskajām 
specifikācijām, kas definētas 
VIII pielikumā, un — hierarhiskā 
secībā — uz valsts standartiem, kuros 
pārņemti Eiropas standarti, Eiropas 
tehniskiem apstiprinājumiem, kopējām 
tehniskajām specifikācijām, 
starptautiskiem standartiem, Eiropas 
standartizācijas institūciju noteiktām 
citām tehnisko atsauču sistēmām vai, ja 
tādu nav, uz valsts standartiem, valsts 
tehniskajiem apstiprinājumiem vai valsts 
tehniskajām specifikācijām attiecībā uz 
būvju projektēšanu, tāmēšanu un 
realizāciju un piegāžu izmantošanu; katru 
atsauci papildina ar frāzi „vai 
līdzvērtīgs”;
(c) ar darbības rezultātiem vai 
funkcionālām prasībām, kā minēts 
a) apakšpunktā, pievienojot tādu atsauci 
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uz b) apakšpunktā minētajām 
tehniskajām specifikācijām, ko uzskata 
par atbilstošu šādiem darbības rezultātiem 
vai funkcionālajām prasībām;
(d) ar atsauci uz a) apakšpunktā 
minētajām specifikācijām attiecībā uz 
dažiem raksturlielumiem un ar atsauci uz 
b) apakšpunktā minētajiem darbības 
rezultātiem vai funkcionālajām prasībām 
attiecībā uz citiem raksturlielumiem.

Or. en

Pamatojums

Svītrojums ir jāskata saistībā ar grozījumu, ar ko aizstāj 32. panta tekstu.

Grozījums Nr. 778
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ir jāņem vērā sociālie aspekti saistībā 
ar ārējām sociālajām izmaksām, kas ir 
tieši saistītas ar aprites cikla posmu un 
kuras veido, piemēram, ražošanas ietekme 
uz apkārtējo vidi un tuvumā esošajām 
kopienām; sociālie nosacījumi un 
nodarbinātības noteikumi par veselības 
aizsardzību un drošību darba vietā, 
sociālo nodrošinājumu un darba 
apstākļiem, kā tas ir noteikts ES un valsts 
tiesību aktos, normatīvajos vai 
administratīvajos noteikumos, šķīrējtiesas 
spriedumos, koplīgumos un līgumos, kā 
arī starptautisko darba tiesību 
noteikumos, kurus piemēro būvdarbu, 
pakalpojuma vai piegādes veikšanas vietā; 
minētās saistības attiecas arī uz pārrobežu 
gadījumiem, kad vienas dalībvalsts darba 
ņēmēji sniedz pakalpojumus citā 
dalībvalstī.
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Or. de

Pamatojums

Es pilnībā atbalstu P. Juvin priekšlikumu svītrot noteikumus par tehniskajām specifikācijām.  
Ja viņa priekšlikums negūs vairākuma atbalstu, šis grozījums varētu būt alternatīvs 
risinājums.

Grozījums Nr. 779
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Izņemot tad, ja līguma priekšmets to 
attaisno, tehniskajās specifikācijās nemin 
konkrētus ražotājus vai avotus vai 
konkrētus procesus, vai tirdzniecības 
markas, patentus, tipus, vai konkrētu 
izcelsmi, vai ražošanas veidu, kas dažiem 
uzņēmumiem vai ražojumiem var 
nodrošināt priekšrocības vai izraisīt to 
izslēgšanu. Izņēmuma gadījumos šādu 
atsauci var iekļaut, ja nav iespējams 
sagatavot pietiekami precīzu un skaidru 
līguma priekšmeta aprakstu saskaņā ar 
3. punktu. Tādā gadījumā šādu atsauci 
papildina ar frāzi „vai līdzvērtīgs”.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Svītrojums ir jāskata saistībā ar grozījumu, ar ko aizstāj 32. panta tekstu.

Grozījums Nr. 780
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēji izmanto iespēju atsaukties 
uz 3. punkta b) apakšpunktā minētajām 
specifikācijām, tie nenoraida 
piedāvājumu tikai tāpēc, ka piedāvātie 
būvdarbi, piegādes un pakalpojumi 
neatbilst atsaucē norādītajām 
specifikācijām, ja pretendents, izmantojot 
jebkādus piemērotus līdzekļus, tostarp 
33. pantā minētos pierādījumus, pierāda, 
ka viņa piedāvātie risinājumi līdzvērtīgi 
nodrošina tehnisko specifikāciju prasību 
izpildi.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Svītrojums ir jāskata saistībā ar grozījumu, ar ko aizstāj 32. panta tekstu.

Grozījums Nr. 781
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēji izmanto 3. punkta 
a) apakšpunktā noteikto iespēju tehniskās 
specifikācijas izteikt ar darbības 
rezultātiem vai funkcionālām prasībām, 
tad tie nenoraida tādu būvdarbu, piegāžu 
vai pakalpojumu piedāvājumu, kas atbilst 
valsts standartam, ar ko pārņemts Eiropas 
standarts, Eiropas tehniskajam 
apstiprinājumam, kopējai tehniskai 
specifikācijai, starptautiskajam 
standartam vai tehnisko atsauču sistēmai, 
kuru izveidojusi Eiropas standartizācijas 
institūcija, ja šīs specifikācijas nodrošina 
noteiktos darbības rezultātus vai 

svītrots
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funkcionālās prasības.

Or. en

Pamatojums

Svītrojums ir jāskata saistībā ar grozījumu, ar ko aizstāj 32. panta tekstu.

Grozījums Nr. 782
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pretendents, izmantojot jebkādus 
piemērotus līdzekļus, tostarp 33. pantā 
minētos, savā piedāvājumā pierāda, ka 
piedāvātie būvdarbi, piegādes vai 
pakalpojumi atbilst līgumslēdzējas 
iestādes vai līgumslēdzēja noteiktajiem 
darbības rezultātiem vai funkcionālajām 
prasībām.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Svītrojums ir jāskata saistībā ar grozījumu, ar ko aizstāj 32. panta tekstu.

Grozījums Nr. 783
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33. pants svītrots
Testa ziņojumi, sertifikācija un citi 
pierādījumi
1. Līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēji var pieprasīt, lai 
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ekonomikas dalībnieki nodrošinātu testa 
ziņojumu, ko izsniegusi atzīta struktūra, 
vai sertifikātu, kuru izdevusi šāda 
struktūra, lai pierādītu atbilstību 
tehniskajām specifikācijām.
Ja līgumslēdzējas iestādes pieprasa 
iesniegt sertifikātus, ko izdevušas atzītas 
struktūras un kas apstiprina atbilstību 
konkrētai tehniskajai specifikācijai, tās 
pieņem arī citu līdzvērtīgu atzītu struktūru 
sertifikātus.
2. Līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēji pieņem arī citus atbilstīgus 
pierādījumus, piemēram, ražotāja 
tehnisko dokumentāciju, ja attiecīgais 
ekonomikas dalībnieks nevar piekļūt 
1. punktā minētajiem sertifikātiem vai 
testa ziņojumiem vai ja nav iespējams tos 
iegūt attiecīgajos termiņos.
3. Atzītas struktūras šā panta nozīmē ir 
testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas 
un visas sertificēšanas un inspekcijas 
struktūras, kas akreditētas saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 765/200829.
4. Dalībvalstis nodrošina citām 
dalībvalstīm pēc to pieprasījuma visu 
informāciju, kas saistīta ar liecībām un 
dokumentiem, kuri iesniegti, lai pierādītu 
atbilstību 32. un šajā pantā minētajām 
tehniskajām prasībām. Reģistrācijas 
dalībvalsts kompetentās iestādes sniedz šo 
informāciju saskaņā ar noteikumiem par 
pārvaldību, kā minēts [direktīvas, ar ko 
aizstāj Direktīvu 2004/18/EK] 88. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 784
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
34. pants



PE497.783v03-00 30/147 AM\916835LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

34. pants svītrots
Vispārīgi principi
Koncesijas piešķir, pamatojoties uz 
līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja 
noteiktajiem kritērijiem, saskaņā ar 
39. pantu, ja ir izpildīti šādi kumulatīvie 
nosacījumi:
(a) piedāvājums atbilst prasībām, 
nosacījumiem un kritērijiem, kas izklāstīti 
paziņojumā par koncesiju vai 
uzaicinājumā apstiprināt ieinteresētību un 
koncesijas piešķiršanas dokumentos;
(b) piedāvājumu ir iesniedzis pretendents, 
kas
(i) nav izslēgts no dalības piešķiršanas 
procedūrā saskaņā ar 36. panta 4.–
8. punktu un
(ii) atbilst līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēja noteiktajiem atlases 
kritērijiem saskaņā ar 36. panta 1.–
3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 785
Pier Antonio Panzeri

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iia) ievēro attiecīgo nodarbināšanas 
kārtību, tostarp normatīvos aktus un 
standartus, kas reglamentē vides 
aizsardzību, veselības aizsardzību un 
drošību, sociālās tiesības un darba 
tiesības, kā noteikts valsts un Savienības 
tiesību aktos, kā arī koplīgumos, kuri 
piemērojami būvdarbu, pakalpojumu vai 
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piegāžu veikšanas vietā;

Or. en

Grozījums Nr. 786
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
35. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35. pants svītrots
[...]

Or. en

Pamatojums

Šis pants ir pārāk detalizēts un līdz ar to palielina kļūdu iespējamību koncesijas līgumu 
piešķiršanā; pilnīgi pietiek ar pamatnoteikumiem par vienlīdzīgu attieksmi, nediskrimināciju, 
pārredzamību un proporcionalitāti, kas jau ir norādīti šīs direktīvas 7. pantā.

Grozījums Nr. 787
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja koncesijas piešķiršana ietver 
sarunas, līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēji ievēro šādus noteikumus:

svītrots

a) ja sarunas notiek pēc piedāvājumu 
iesniegšanas, tie rīko sarunas ar 
pretendentiem par viņu iesniegtajiem 
piedāvājumiem, lai tos pielāgotu 
kritērijiem un prasībām, kas norādītas 
saskaņā ar 1. punktu;
b) tie dalībniekiem neatklāj piedāvātos 
risinājumus vai kādu citu konfidenciālu 
informāciju, ko tiem paziņojis kandidāts, 
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kas piedalās sarunās, ja nav saņemta 
kandidāta piekrišana; šāda piekrišana 
nav vispārējs atbrīvojums, bet ir jāsniedz, 
atsaucoties uz konkrētu risinājumu vai 
citas konfidenciālas informācijas 
paredzēto atklāšanu;
c) lai samazinātu apspriežamo 
piedāvājumu skaitu, tie var risināt 
sarunas secīgos posmos, piemērojot 
piešķiršanas kritērijus, kuri norādīti 
paziņojumā par līgumu, uzaicinājumā 
iesniegt piedāvājumus vai koncesijas 
dokumentos; paziņojumā par līgumu, 
uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus vai 
koncesijas dokumentos līgumslēdzēja 
iestāde norāda, vai tā izmantos šo iespēju;
d) tie novērtē sarunās apspriestos 
piedāvājumus, pamatojoties uz sākotnēji 
norādītajiem piešķiršanas kritērijiem;
e) tie rakstiski dokumentē oficiālās 
pārrunas un visus citus pasākumus un 
notikumus, kas saistīti ar koncesijas 
piešķiršanas procedūru; precīzāk, 
izmantojot visus atbilstīgos līdzekļus, tie 
nodrošina sarunu izsekojamību.

Or. de

Pamatojums

Visām procedūrām ir jābūt līdzvērtīgām.

Grozījums Nr. 788
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Pēc attiecīgās personas pieprasījuma 
līgumslēdzēja iestāde iespējami drīzāk —
un jebkurā gadījumā 15 dienu laikā pēc 

rakstiska pieprasījuma saņemšanas —

svītrots
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informē:
a) katru neizraudzīto kandidātu par viņa 
pieteikuma noraidīšanas iemesliem,
b) katru neizraudzīto pretendentu par 
piedāvājuma noraidīšanas iemesliem, 
tostarp — attiecībā uz 32. panta 5. un 
6. punktā minētajiem gadījumiem —
norādot pamatojumu lēmumam par 
līdzvērtības neesību vai lēmumam par to, 
ka būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi 
neatbilst darbības rezultātiem vai 
funkcionālajām prasībām,
c) katru pretendentu, kurš iesniedzis 
pieņemamu piedāvājumu, — par atlasītā 
piedāvājuma raksturlielumiem un 
nosacītajām priekšrocībām, kā arī norāda 
izraudzītā pretendenta nosaukumu vai 
vispārīgās vienošanās puses,
d) katru pretendentu, kurš iesniedzis 
pieņemamu piedāvājumu, — par sarunu 
un dialoga ar pretendentiem norisi un 
virzību.

Or. de

Pamatojums

Ar šo grozījumu ir paredzēts vienkāršot noteikumus par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanu. Turklāt lēmums par koncesijas piešķiršanu jau tiek publicēts, līdz ar to nav 
nepieciešamības paredzēt papildu prasību par pretendentu informēšanu.

Grozījums Nr. 789
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Tomēr līgumslēdzējas iestādes var 
izlemt neatklāt daļu 6. punktā minētās 
informācijas par līgumu, ja šādas 
informācijas atklāšana kavētu tiesību 
aktu izpildi, būtu pretrunā sabiedrības 

svītrots
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interesēm, kaitētu ekonomikas dalībnieku 
likumīgām saimnieciskajām interesēm vai 
varētu ierobežot godīgu konkurenci starp 
tiem.

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 790
Pier Antonio Panzeri

Direktīvas priekšlikums
36. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kandidātu atlase un kvalifikācijas 
novērtēšana

Kandidātu un piedāvājumu atlase un 
kvalifikācijas novērtēšana un izslēgšanas 
iemesli

Or. en

Grozījums Nr. 791
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
36. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kandidātu atlase un kvalifikācijas 
novērtēšana

Kandidātu un pretendentu atlase un 
kvalifikācijas novērtēšana un izslēgšanas 
iemesli

Or. fr

Pamatojums

Precizēts referenta ierosinātais grozījums Nr. 169.
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Grozījums Nr. 792
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
36. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Piešķīrējs:
(a) paziņojumā par koncesiju sniedz 
koncesijas aprakstu un dalības 
nosacījumus;
(b) paziņojumā par koncesiju, 
uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu vai 
koncesijas dokumentos sniedz 
piešķiršanas kritēriju aprakstu.

Or. fr

Pamatojums

Precizēts referenta ierosinātais grozījums Nr. 169. Koncesijas un dalības nosacījumu 
apraksts ir obligāti jāiekļauj paziņojumā par koncesiju, lai varētu nodrošināt atbilstību 
principiem par pārredzamību, nediskrimināciju un vienlīdzīgu attieksmi pret kandidātiem un 
pretendentiem.

Grozījums Nr. 793
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Līgumslēdzējas iestādes pārbauda dalības 
nosacījumus saistībā ar tehniskajām un 
profesionālajām spējām, kandidātu vai 
pretendentu finansiālo stāvokli un izziņu 
vai izziņas, kas ir jāiesniedz kā 
apliecinājums saskaņā ar prasībām, kas 
norādītas paziņojumā par koncesiju. Šie 
nosacījumi ir nediskriminējoši saistīti ar 
līguma priekšmetu, un tos vajadzības 
gadījumā var papildināt ar prasību 
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minimumu.

Or. en

Grozījums Nr. 794
Josef Weidenholzer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Līgumslēdzējas iestādes paziņojumā par 
koncesiju norāda dalības nosacījumus, kas 
jo īpaši saistīti ar:

Or. de

Grozījums Nr. 795
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) piemērotību profesionālās darbības 
veikšanai;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 796
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) saimniecisko un finansiālo stāvokli; svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 797
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) tehniskām un profesionālām spējām. svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 798
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 799
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzēju iestāžu izvirzītie dalības 
nosacījumi ir tikai tādi, kuri ir atbilstīgi, lai 

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

nodrošinātu, ka kandidātam vai 
pretendentam ir juridiskās un finansiālās 
iespējas un saimnieciskās un tehniskās 
spējas izpildīt piešķiramo koncesiju. Visas 
prasības ir saistītas un samērīgas ar līguma 
priekšmetu, un tajās ņem vērā vajadzību 
nodrošināt īstu konkurenci.

Or. de

Pamatojums

Šajā frāzē vārds „stingri” ir lieks, jo pēc konteksta termins „samērīgs” nav novērtējams.

Grozījums Nr. 800
Josef Weidenholzer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Līgumslēdzēju iestāžu izvirzītie dalības 
nosacījumi ir tikai tādi, kuri ir atbilstīgi, lai 
nodrošinātu, ka kandidātam vai 
pretendentam ir juridiskās un finansiālās 
iespējas un saimnieciskās un tehniskās 
spējas izpildīt piešķiramo koncesiju.

Or. de

Grozījums Nr. 801
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji 
paziņojumā par koncesiju norāda arī, 

svītrots
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kāda izziņa vai izziņas jāiesniedz kā 
ekonomikas dalībnieka spēju 
apliecinājums. Prasības attiecībā uz 
šādām izziņām ir nediskriminējošas un 
samērīgas attiecībā pret koncesijas 
priekšmetu.

Or. en

Grozījums Nr. 802
Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji 
paziņojumā par koncesiju norāda arī, kāda 
izziņa vai izziņas jāiesniedz kā ekonomikas 
dalībnieka spēju apliecinājums. Prasības 
attiecībā uz šādām izziņām ir 
nediskriminējošas un samērīgas attiecībā 
pret koncesijas priekšmetu.

Līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji 
paziņojumā par koncesiju norāda arī, kāda 
izziņa vai izziņas jāiesniedz kā ekonomikas 
dalībnieka spēju apliecinājums. Prasības 
attiecībā uz šādām izziņām ir 
nediskriminējošas. 

Or. de

Grozījums Nr. 803
Pier Antonio Panzeri

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Paziņojumā par koncesiju, 
uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus vai 
koncesijas dokumentos piešķīrējs iekļauj 
koncesijas aprakstu, dalības nosacījumus 
un piešķiršanas kritērijus.
Piešķīrējs pārbauda dalības nosacījumus 
saistībā ar:
(a) piemērotību profesionālās darbības 
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veikšanai;
(b) saimniecisko un finansiālo stāvokli;
(c) tehniskajām un profesionālajām 
spējām;
(d) normatīvos aktus un standartus, kas 
reglamentē vides aizsardzību, veselības 
aizsardzību un drošību, sociālās tiesības 
un darba tiesības, kā noteikts Savienības 
un valsts tiesību aktos un koplīgumos, 
kuri piemērojami būvdarbu, pakalpojumu 
vai piegāžu veikšanas vietā.
Tehniskās un profesionālās spējas, 
kandidātu vai pretendentu finansiālais 
stāvoklis un izziņa vai izziņas, kas ir 
jāiesniedz kā apliecinājums saskaņā ar 
prasībām, kas norādītas paziņojumā par 
koncesiju. Šie nosacījumi ir saistīti un 
samērīgi ar līguma priekšmetu, ir 
nediskriminējoši, un tos vajadzības 
gadījumā var papildināt ar prasību 
minimumu.

Or. en

Grozījums Nr. 804
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz 1. punktā minētajiem 
kritērijiem ekonomikas dalībnieks 
attiecīgā gadījumā un attiecībā uz 
konkrētu koncesiju var paļauties uz citu 
subjektu spējām neatkarīgi no tā, kāds ir 
tā un šo subjektu attiecību juridiskais 
raksturs. Šādā gadījumā ekonomikas 
dalībnieks pierāda līgumslēdzējai iestādei 
vai līgumslēdzējam, ka viņa rīcībā būs 
nepieciešamie resursi, piemēram, uzrādot 
minēto subjektu attiecīgu apņemšanos. 
Attiecībā uz saimniecisko un finansiālo 

svītrots
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stāvokli līgumslēdzējas iestādes un 
līgumslēdzēji var pieprasīt, lai 
ekonomikas dalībnieks un minētie 
subjekti būtu kopīgi atbildīgi par līguma 
izpildi.

Or. de

Pamatojums

Koncesionāra un apakšuzņēmēju attiecības ir jāreglamentē attiecīgās valsts civillikumam, 
nevis ES tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 805
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz 1. punktā minētajiem 
kritērijiem ekonomikas dalībnieks 
attiecīgā gadījumā un attiecībā uz 
konkrētu koncesiju var paļauties uz citu 
subjektu spējām neatkarīgi no tā, kāds ir 
tā un šo subjektu attiecību juridiskais 
raksturs. Šādā gadījumā ekonomikas 
dalībnieks pierāda līgumslēdzējai iestādei 
vai līgumslēdzējam, ka viņa rīcībā būs 
nepieciešamie resursi, piemēram, uzrādot 
minēto subjektu attiecīgu apņemšanos. 
Attiecībā uz saimniecisko un finansiālo 
stāvokli līgumslēdzējas iestādes un 
līgumslēdzēji var pieprasīt, lai 
ekonomikas dalībnieks un minētie 
subjekti būtu kopīgi atbildīgi par līguma 
izpildi.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Ar šo grozījumu ir paredzēts vienkāršot noteikumus par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanu. Turklāt noteikumi par atbildību ir jāiekļauj civillikumā, nevis iepirkumu likumā.



PE497.783v03-00 42/147 AM\916835LV.doc

LV

Grozījums Nr. 806
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz 1. punktā minētajiem 
kritērijiem ekonomikas dalībnieks attiecīgā 
gadījumā un attiecībā uz konkrētu 
koncesiju var paļauties uz citu subjektu 
spējām neatkarīgi no tā, kāds ir tā un šo 
subjektu attiecību juridiskais raksturs. Šādā 
gadījumā ekonomikas dalībnieks pierāda 
līgumslēdzējai iestādei vai līgumslēdzējam, 
ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, 
piemēram, uzrādot minēto subjektu 
attiecīgu apņemšanos. Attiecībā uz 
saimniecisko un finansiālo stāvokli 
līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji 
var pieprasīt, lai ekonomikas dalībnieks un 
minētie subjekti būtu kopīgi atbildīgi par 
līguma izpildi.

2. Lai izpildītu 1. punktā minētos dalības 
nosacījumus, ekonomikas dalībnieks 
attiecīgā gadījumā un attiecībā uz konkrētu 
koncesiju var paļauties uz citu subjektu 
spējām neatkarīgi no tā, kāds ir tā un šo 
subjektu attiecību juridiskais raksturs. Šādā 
gadījumā ekonomikas dalībnieks pierāda 
līgumslēdzējai iestādei vai līgumslēdzējam, 
ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, 
piemēram, uzrādot minēto subjektu 
attiecīgu apņemšanos. Attiecībā uz 
saimniecisko un finansiālo stāvokli 
līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji 
var pieprasīt, lai ekonomikas dalībnieks un 
minētie subjekti būtu kopīgi atbildīgi par 
līguma izpildi.

Or. en

Pamatojums

Referenta priekšlikums ir daudz labāks.

Grozījums Nr. 807
Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz 1. punktā minētajiem 
kritērijiem ekonomikas dalībnieks 
attiecīgā gadījumā un attiecībā uz 
konkrētu koncesiju var paļauties uz citu 
subjektu spējām neatkarīgi no tā, kāds ir 

2. Ja tiek izmantoti apakšuzņēmuma 
līgumi, ekonomikas dalībnieks pierāda 
līgumslēdzējai iestādei vai līgumslēdzējam, 
ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, 
uzrādot minēto subjektu attiecīgu 
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tā un šo subjektu attiecību juridiskais 
raksturs. Šādā gadījumā ekonomikas 
dalībnieks pierāda līgumslēdzējai iestādei 
vai līgumslēdzējam, ka viņa rīcībā būs 
nepieciešamie resursi, piemēram, uzrādot 
minēto subjektu attiecīgu apņemšanos. 
Attiecībā uz saimniecisko un finansiālo 
stāvokli līgumslēdzējas iestādes un 
līgumslēdzēji var pieprasīt, lai ekonomikas 
dalībnieks un minētie subjekti būtu kopīgi 
atbildīgi par līguma izpildi.

apņemšanos. Šā panta 5.–7. punktā 
minētās tiesiskās prasības ir jāievēro arī 
apakšuzņēmējiem. Ekonomikas dalībnieks 
pārliecinās, ka uz šiem apakšuzņēmējiem 
neattiecas izslēgšanas kritēriji. Attiecībā 
uz saimniecisko un finansiālo stāvokli 
ekonomikas dalībnieks ir atbildīgs par 
visiem saviem apakšuzņēmējiem 
neatkarīgi no tā un minēto 
apakšuzņēmumu tiesiskajām attiecībām.

Or. de

Grozījums Nr. 808
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar tādiem pašiem 
nosacījumiem ekonomikas dalībnieku 
grupa, kā minēts 22. pantā, var paļauties 
uz grupas dalībnieku vai citu subjektu 
spējām.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 809
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Piešķīrējs var ierobežot kandidātu vai 
pretendentu skaitu atbilstīgā līmenī, ar 
nosacījumu, ka to dara pārredzami un uz 
objektīvu kritēriju pamata. Uzaicināto 
kandidātu vai pretendentu skaitam ir 
jābūt pietiekamam, lai nodrošinātu reālu 
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konkurenci.

Or. fr

Pamatojums

Precizējums referenta grozījumam Nr. 173, lai nodrošinātu reālu konkurenci.

Grozījums Nr. 810
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Saskaņā ar 38.a pantu piešķīrējs var 
rīkot pārrunas ar kandidātiem un 
pretendentiem. Tas veic procedūras 
galveno posmu dokumentēšanu sev 
piemērotā veidā, ievērojot šīs direktīvas 
24. panta 1. punktu.

Or. fr

Pamatojums

Paredzot līgumslēdzējām iestādēm un līgumslēdzējiem lielāku elastību, vienlaikus ir jāparedz 
pienākums par pārredzamības principa ievērošanu. Piešķīrējam ir jādokumentē procedūras 
galvenie posmi, lai novērstu patvaļīgu lēmumu pieņemšanu. 

Grozījums Nr. 811
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem noteikumus, kuri 
novērš favorītismu, korupciju un interešu 
konfliktus un kuru mērķis ir nodrošināt 
piešķiršanas procedūras pārredzamību un 
vienlīdzīgu attieksmi pret visiem 

svītrots
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pretendentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 812
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz interešu konfliktiem 
pieņemtie pasākumi nav plašāki par to, 
kas absolūti nepieciešams, lai nepieļautu 
vai izbeigtu konstatēto konfliktu. Šādi 
noteikumi ļauj no procedūras izslēgt 
pretendentu vai kandidātu, ja interešu 
konfliktu nevar efektīvi novērst ar citiem 
līdzekļiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 813
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No dalības koncesijā izslēdz ikvienu 
kandidātu vai pretendentu, kas ar spēkā 
stājušos tiesas spriedumu ir atzīts par 
vainīgu vienā vai vairākos turpmāk 
minētajos noziegumos:

svītrots

(a) līdzdalība noziedzīgā organizācijā, kā 
noteikts Padomes 
Pamatlēmuma 2008/841/TI30 2. pantā;

(b) korupcija, kā noteikts 3. pantā 
Konvencijā par cīņu pret korupciju, kurā 
iesaistītas Eiropas Kopienas 
amatpersonas vai Eiropas Savienības 
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dalībvalstu amatpersonas, un Padomes 
Pamatlēmuma 2003/568/TI31 2. pantā, kā 
arī korupcija, kā noteikts līgumslēdzējas 
iestādes vai ekonomikas dalībnieka valsts 
tiesību aktos;
(c) krāpnieciskas darbības Konvencijas 
par Eiropas Kopienu finansiālo interešu 
aizsardzību32 1. panta nozīmē;
(d) teroristu noziegumi vai ar terorisma 
darbībām saistīti pārkāpumi, kā noteikts 
attiecīgi 1. un 3. pantā Pamatlēmumā 
2002/475/TI33, vai kūdīšana, atbalstīšana 
vai līdzdalība, vai mēģinājums izdarīt 
noziegumu minētā pamatlēmuma 4. panta 
nozīmē;
(e) nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšana, kā noteikts Padomes 
Direktīvas 91/308/EEK34 1. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 814
Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No dalības koncesijā izslēdz ikvienu 
kandidātu vai pretendentu, kas ar spēkā 
stājušos tiesas spriedumu ir atzīts par 
vainīgu vienā vai vairākos turpmāk 
minētajos noziegumos:

No dalības koncesijā izslēdz ikvienu 
kandidātu vai pretendentu, kas ar spēkā 
stājušos tiesas spriedumu ir atzīts par 
vainīgu vienā vai vairākos noziegumos, 
kas minēti publiskā iepirkuma direktīvas 
[iepriekš 2004. gada 31. marta Direktīva 
2004/18/EK] 55. panta 1. punktā, ko 
piemēro mutatis mutandis:

Or. de

Pamatojums

Ar šo grozījumu paredz vienkāršot noteikumus par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanu un tos saskaņot ar publiskā iepirkuma direktīvas noteikumiem.
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Grozījums Nr. 815
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) līdzdalība noziedzīgā organizācijā, kā 
noteikts Padomes 
Pamatlēmuma 2008/841/TI 2. pantā;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Ar šo grozījumu paredz vienkāršot noteikumus par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanu un tos saskaņot ar publiskā iepirkuma direktīvas noteikumiem.

Grozījums Nr. 816
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) korupcija, kā noteikts 3. pantā 
Konvencijā par cīņu pret korupciju, kurā 
iesaistītas Eiropas Kopienas 
amatpersonas vai Eiropas Savienības 
dalībvalstu amatpersonas, un Padomes 
Pamatlēmuma 2003/568/TI 2. pantā, kā 
arī korupcija, kā noteikts līgumslēdzējas 
iestādes vai ekonomikas dalībnieka valsts 
tiesību aktos;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Ar šo grozījumu paredz vienkāršot noteikumus par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanu un tos saskaņot ar publiskā iepirkuma direktīvas noteikumiem.
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Grozījums Nr. 817
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 5. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) krāpnieciskas darbības Konvencijas par 
Eiropas Kopienu finansiālo interešu 
aizsardzību 1. panta nozīmē;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Ar šo grozījumu paredz vienkāršot noteikumus par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanu un tos saskaņot ar publiskā iepirkuma direktīvas noteikumiem.

Grozījums Nr. 818
Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 5. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) krāpnieciskas darbības Konvencijas par 
Eiropas Kopienu finansiālo interešu 
aizsardzību 1. panta nozīmē;

c) krāpnieciskas darbības Konvencijas par 
Eiropas Kopienu finansiālo interešu 
aizsardzību 1. panta nozīmē un 
krāpnieciskas darbības valsts tiesību aktu 
nozīmē;

Or. de

Grozījums Nr. 819
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 5. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) teroristu noziegumi vai ar terorisma svītrots
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darbībām saistīti pārkāpumi, kā noteikts 
attiecīgi 1. un 3. pantā Pamatlēmumā 
2002/475/TI, vai kūdīšana, atbalstīšana 
vai līdzdalība, vai mēģinājums izdarīt 
noziegumu minētā pamatlēmuma 4. panta 
nozīmē;

Or. de

Pamatojums

Ar šo grozījumu paredz vienkāršot noteikumus par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanu un tos saskaņot ar publiskā iepirkuma direktīvas noteikumiem.

Grozījums Nr. 820
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, 
kā noteikts Padomes 
Direktīvas 91/308/EEK 1. pantā.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Ar šo grozījumu paredz vienkāršot noteikumus par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanu un tos saskaņot ar publiskā iepirkuma direktīvas noteikumiem.

Grozījums Nr. 821
Pier Antonio Panzeri

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 5. punkts – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) līdzdalība cilvēku tirdzniecībā un 
bērnu nodarbināšanā, kā noteikts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011  gada 
5. aprīļa Direktīvā 2011/36/ES par cilvēku 
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tirdzniecības novēršanu un apkarošanu 
un cietušo aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 822
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pienākumu izslēgt kandidātu vai 
pretendentu no dalības koncesijā piemēro 
arī gadījumos, kad tiesas spriedumā, kas 
stājies spēkā, par vainīgiem ir atzīti 
uzņēmuma direktori vai jebkuras citas 
personas, kam ir pārstāvniecības, lēmumu 
pieņemšanas vai kontroles pilnvaras 
attiecībā uz kandidātu vai pretendentu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 823
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pienākumu izslēgt kandidātu vai 
pretendentu no dalības koncesijā piemēro 
arī gadījumos, kad tiesas spriedumā, kas 
stājies spēkā, par vainīgiem ir atzīti 
uzņēmuma direktori vai jebkuras citas 
personas, kam ir pārstāvniecības, lēmumu 
pieņemšanas vai kontroles pilnvaras 
attiecībā uz kandidātu vai pretendentu.

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Ar šo grozījumu paredz vienkāršot noteikumus par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanu un tos saskaņot ar publiskā iepirkuma direktīvas noteikumiem.

Grozījums Nr. 824
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 825
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ekonomikas dalībnieku izslēdz no 
dalības koncesijā, ja līgumslēdzēja iestāde 
vai līgumslēdzējs ir saņēmis informāciju 
par lēmumu, kas ir spēkā res judicata un 
kas nosaka, ka attiecīgais ekonomikas 
dalībnieks nav izpildījis saistības, kuras 
attiecas uz nodokļu maksājumiem vai 

6. Ekonomikas dalībnieku izslēdz no 
dalības koncesijā, pamatojoties uz 
publiskā iepirkuma direktīvas [iepriekš
2004. gada 31. marta Direktīva 
2004/18/EK] 55. panta 2. punktu, ko 
piemēro mutatis mutandis.
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sociālā nodrošinājuma iemaksām saskaņā 
ar tās valsts tiesību aktu noteikumiem, 
kurā šis dalībnieks ir reģistrēts, vai 
saskaņā ar līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēja valsts tiesību aktu 
noteikumiem.

Or. de

Pamatojums

Ar šo grozījumu paredz vienkāršot noteikumus par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanu un tos saskaņot ar publiskā iepirkuma direktīvas noteikumiem.

Grozījums Nr. 826
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Valodniecisks precizējums.

Grozījums Nr. 827
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
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Direktīvas priekšlikums
36. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Ekonomikas dalībnieku izslēdz no 
dalības koncesijā, ja līgumslēdzēja iestāde 
vai līgumslēdzējs ir saņēmis informāciju 
par lēmumu, kas ir spēkā res judicata, vai 
lēmumu ar juridisku spēku, ko ir 
pieņēmusi valsts iestāde, un kas nosaka, ka 
attiecīgais ekonomikas dalībnieks nav 
izpildījis saistības, kuras attiecas uz 
nodokļu maksājumiem vai sociālā 
nodrošinājuma iemaksām, vai citas 
saistības, kas izriet no sociālajiem un 
nodarbinātības nosacījumiem, piemēram, 
par veselības aizsardzību un drošību 
darbā, sociālo nodrošināšanu un darba 
apstākļiem, kā noteikts Savienības un 
valsts normatīvajos vai administratīvajos 
aktos, šķīrējtiesas nolēmumos, 
koplīgumos un līgumos, kā arī 
XI pielikumā minētajos starptautisko 
darba tiesību noteikumos, kurus piemēro 
attiecīgo būvdarbu, pakalpojumu vai 
piegāžu veikšanas vietā; šīs saistības 
attiecas arī uz pārrobežu gadījumiem, ja 
vienas dalībvalsts darba ņēmēji sniedz 
pakalpojumus citā dalībvalstī vai ja 
kompetentās iestādes ir saņēmušas 
informāciju par dokumentētiem un 
pierādītiem pārkāpumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 828
Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

dalības koncesijā, ja līgumslēdzēja iestāde 
vai līgumslēdzējs ir saņēmis informāciju 
par tiesas vai administratīvu lēmumu, kas 
ir spēkā res judicata un kas nosaka, ka 
attiecīgais ekonomikas dalībnieks nav 
izpildījis saistības, kuras attiecas uz 
nodokļu maksājumiem vai sociālā 
nodrošinājuma iemaksām saskaņā ar tās 
valsts tiesību aktu noteikumiem, kurā šis 
dalībnieks ir reģistrēts, vai saskaņā ar 
līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja 
valsts tiesību aktu noteikumiem, vai ka tas 
ir atzīts par vainīgu atkārtotos darba 
tiesību pārkāpumos. Par atkārtotiem 
darba tiesību pārkāpumiem uzskata 
vismaz piecus darba tiesas nolēmumus 
par sliktu attiecīgajam ekonomikas 
dalībniekam.

Or. de

Grozījums Nr. 829
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Dažās dalībvalstīs šos lēmumus pieņem administratīvās iestādes, un tie var būt pakļauti tiesu 
iestāžu uzraudzībai.

Grozījums Nr. 830
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs 
var nolemt ekonomikas dalībnieku izslēgt 
no dalības koncesijā, ja tie ir saņēmuši 
informāciju par lēmumu, kas ir spēkā res 
judicata un kas nosaka, ka attiecīgais 
ekonomikas dalībnieks nav izpildījis 
saistības, kuras attiecas uz nodokļu 
maksājumiem vai sociālā nodrošinājuma 
iemaksām, vai citas saistības, kas izriet no 
sociālajiem un nodarbinātības 
nosacījumiem, piemēram, par veselības 
aizsardzību un drošību darbā, sociālo 
nodrošinājumu un darba apstākļiem, kā 
noteikts Savienības un valsts normatīvajos 
vai administratīvajos aktos, tostarp 
koplīgumos, kurus piemēro attiecīgo 
būvdarbu vai pakalpojumu veikšanas 
vietā;

Or. fr

Pamatojums

Ir jāparedz noteikums par ekonomikas dalībnieka izslēgšanu, ja tas nepilda ne tikai nodokļu 
saistības, bet arī sociālās saistības, un piešķīrējam ir jāsaglabā atbildība pieņemt lēmumu par 
šādu izslēgšanu.

Grozījums Nr. 831
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 7. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

(a) ja tie uzzina par tādu Eiropas 
Savienības vai valsts tiesību aktu citu 
nopietnu pārkāpumu, kuru mērķis ir 
aizsargāt sabiedrības intereses atbilstīgi 
Līgumam;
(b) ja ekonomikas dalībniekam ir 
piemērotas maksātnespējas vai 
likvidācijas procedūras, ja tā aktīvus 
pārvalda likvidators vai tiesa, ja tas ir 
noslēdzis mierizlīgumu ar kreditoriem, ja 
tas ir pārtraucis saimniecisko darbību vai 
nonācis citā līdzvērtīgā situācijā, kas izriet 
no līdzīgas procedūras, kura paredzēta 
valsts normatīvajos aktos;
(c) ja ekonomikas dalībniekam ir 
konstatēti būtiski vai pastāvīgi trūkumi 
saistībā ar kādas būtiskas prasības izpildi 
saskaņā ar iepriekšēju līdzīgu koncesiju 
vai koncesijām ar to pašu līgumslēdzēju 
iestādi vai līgumslēdzēju.

Or. en

Grozījums Nr. 832
Josef Weidenholzer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 833
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 834
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 7. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ja tie uzzina par tādu Eiropas 
Savienības vai valsts tiesību aktu citu 
nopietnu pārkāpumu, kuru mērķis ir 
aizsargāt sabiedrības intereses atbilstīgi 
Līgumam;

(a) ja tie uzzina par tādu Eiropas 
Savienības vai valsts tiesību aktu nopietnu 
pārkāpumu, kuru mērķis ir aizsargāt 
sabiedrības intereses atbilstīgi Līgumam, 
ar noteikumu, ka šo pārkāpumu ir 
konstatējusi tiesa;

Or. en

Pamatojums

Precizēti izslēgšanas nosacījumu, lai nodrošinātu proporcionalitāti un brīvu pieeju koncesijas 
līgumiem.

Grozījums Nr. 835
Josef Weidenholzer
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Direktīvas priekšlikums
36. pants – 7. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja tie uzzina par tādu Eiropas Savienības 
vai valsts tiesību aktu citu nopietnu 
pārkāpumu, kuru mērķis ir aizsargāt 
sabiedrības intereses atbilstīgi Līgumam;

(a) ja tie uzzina par tādu Eiropas 
Savienības vai valsts tiesību aktu citiem 
nopietniem pārkāpumiem, kuru mērķis ir 
aizsargāt sabiedrības intereses atbilstīgi 
Līgumam; par šādiem pārkāpumiem jo 
īpaši uzskata sociālo, darba un vides 
aizsardzības tiesību aktu pārkāpumus;

Or. de

Grozījums Nr. 836
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 7. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ja ekonomikas dalībniekam ir konstatēti 
būtiski vai pastāvīgi trūkumi saistībā ar 
kādas būtiskas prasības izpildi saskaņā ar 
iepriekšēju līdzīgu koncesiju vai 
koncesijām ar to pašu līgumslēdzēju 
iestādi vai līgumslēdzēju.

(c) ja ekonomikas dalībniekam ir konstatēti 
būtiski vai pastāvīgi trūkumi kādas 
būtiskas prasības izpildē saistībā ar 
iepriekšēju līdzīgu koncesiju vai 
koncesijām.

Or. en

Pamatojums

Ir jābūt iespējai izslēgt ekonomikas dalībnieku, ja līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs ir 
informēts par šādiem pastāvīgiem trūkumiem attiecīgā darbinieka sadarbībā ar citu 
līgumslēdzēju iestādi vai līgumslēdzēju.

Grozījums Nr. 837
Pier Antonio Panzeri

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 7. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) ja tie ir informēti par to normatīvo 
aktu un standartu pārkāpumiem, kas 
reglamentē vides aizsardzību, veselības 
aizsardzību un drošību, sociālās tiesības 
un darba tiesības, kā noteikts Savienības 
un valsts tiesību aktos un koplīgumos, 
kuri piemērojami būvdarbu, pakalpojumu 
vai piegāžu veikšanas vietā.

Or. en

Grozījums Nr. 838
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 7. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) sociālā nodrošinājuma noteikumu, 
nodarbinātības, nodokļu vai vides tiesību 
aktu pārkāpumi.

Or. en

Grozījums Nr. 839
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 7. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) 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 Savienībā reģistrētu 



PE497.783v03-00 60/147 AM\916835LV.doc

LV

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. 840
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai piemērotu izslēgšanas iemeslu, kas 
minēts pirmās daļas c) apakšpunktā, 
līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji 
paredz līguma izpildes novērtēšanas 
metodi, kuras pamatā ir objektīvi un 
izmērāmi kritēriji un kuru piemēro 
sistēmiski, konsekventi un pārredzami. 
Izpildes novērtējuma rezultātus paziņo 
attiecīgajam ekonomikas dalībniekam, 
kam dod iespēju iebilst pret 
konstatējumiem un saņemt tiesisku 
aizsardzību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 841
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ikviens kandidāts vai pretendents, kas 
nonācis kādā no 5.–7. punktā minētajām 

svītrots
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situācijām, var līgumslēdzējai iestādei vai 
līgumslēdzējam nodrošināt liecības, kas 
pierāda viņu uzticamību, neraugoties uz 
to, ka pastāv attiecīgais izslēgšanas 
iemesls.

Or. en

Grozījums Nr. 842
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ikviens kandidāts vai pretendents, kas 
nonācis kādā no 5.–7. punktā minētajām 
situācijām, var līgumslēdzējai iestādei vai 
līgumslēdzējam nodrošināt liecības, kas 
pierāda viņu uzticamību, neraugoties uz to, 
ka pastāv attiecīgais izslēgšanas iemesls.

8. Ikviens kandidāts vai pretendents, kas 
nonācis kādā no 5.–7. punktā minētajām 
situācijām, var, pamatojoties uz publiskā 
iepirkuma direktīvu [iepriekš 2004. gada 
31. marta Direktīva 2004/18/EK, ko 
piemēro mutatis mutandis, līgumslēdzējai 
iestādei vai līgumslēdzējam nodrošināt 
liecības, kas pierāda viņu uzticamību, 
neraugoties uz to, ka pastāv attiecīgais 
izslēgšanas iemesls.

Or. de

Pamatojums

Ar šo grozījumu paredz vienkāršot noteikumus par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanu un tos saskaņot ar publiskā iepirkuma direktīvas noteikumiem.

Grozījums Nr. 843
Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ikviens kandidāts vai pretendents, kas 
nonācis kādā no 5.–7. punktā minētajām 

8. Īpaši pamatotos gadījumos ikviens 
kandidāts vai pretendents, kas nonācis 
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situācijām, var līgumslēdzējai iestādei vai 
līgumslēdzējam nodrošināt liecības, kas 
pierāda viņu uzticamību, neraugoties uz to, 
ka pastāv attiecīgais izslēgšanas iemesls.

7. punktā minētajā situācijā, var 
līgumslēdzējai iestādei vai līgumslēdzējam 
nodrošināt liecības, kas pierāda viņu 
uzticamību, neraugoties uz to, ka pastāv 
attiecīgais izslēgšanas iemesls. Īpaši 
pamatoti gadījumi ir, piemēram, pirms 
daudziem gadiem pieņemts tiesas 
spriedums.

Or. de

Grozījums Nr. 844
Robert Rochefort, Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ikviens kandidāts vai pretendents, kas 
nonācis kādā no 5.–7. punktā minētajām 
situācijām, var līgumslēdzējai iestādei vai 
līgumslēdzējam nodrošināt liecības, kas 
pierāda viņu uzticamību, neraugoties uz to, 
ka pastāv attiecīgais izslēgšanas iemesls.

8. Ikviens kandidāts vai pretendents, kas 
nonācis kādā no 7. punktā minētajām 
situācijām, var līgumslēdzējai iestādei vai 
līgumslēdzējam nodrošināt liecības, kas 
pierāda viņu uzticamību, neraugoties uz to, 
ka pastāv attiecīgais izslēgšanas iemesls.

Or. fr

Grozījums Nr. 845
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Dalībvalstis konkretizē šā panta 
īstenošanas nosacījumus. Dalībvalstis 
citām dalībvalstīm pēc pieprasījuma 
sniedz visu informāciju par šajā panta 
uzskaitītajiem izslēgšanas iemesliem. 
Reģistrācijas dalībvalsts kompetentās 
iestādes sniedz šo informāciju saskaņā ar 
noteikumiem par pārvaldību, kā minēts 

svītrots
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Direktīvas [ar ko aizstāj 
Direktīvu 2004/18/EK] 88. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 846
Josef Weidenholzer, Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Direktīvas priekšlikums
36.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

36.a pants
Līgumu izpildes nosacījumi

1. Līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēji būvdarbu un pakalpojumu 
nodrošināšanai piemēro papildu sociālos 
un vides kritērijus, ko norāda koncesijas 
paziņojumā.
2. Līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēji attiecībā uz algām (tostarp 
prēmijām), darba stundām un citiem 
koncesijas veikšanā iesaistīto darba 
ņēmēju nodarbinātības nosacījumiem 
paredz prasības, kas nav sliktākas par 
tām, kuras piemēro attiecībā uz tās pašas 
profesijas vai nozares darba ņēmējiem 
attiecīgajā teritorijā, un kas pamatojas uz:
(a) atalgojuma koplīgumu vai vienošanos, 
kuru citā atzītā sarunu procedūrā ir 
panākušas darba ņēmēju un darba devēju 
asociācijas, kuras ir pārstāvēta 
ievērojama daļa attiecīgās profesijas vai 
nozares darba ņēmēju un darba devēju; 
vai
(b) šķīrējtiesas lēmumu (ja to paredz 
valsts tiesību akti); vai
(c) valsts tiesību aktiem.
Ja teritorijā, kurā ir veicami būvdarbi, 
attiecīgie nodarbinātības nosacījumi nav 
noteikti kādā no iepriekš minētajiem 
veidiem, līgumslēdzējas iestādes vai 
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līgumslēdzēji paredz tādus nosacījumus, 
kas garantē iesaistīto darba ņēmēju algas 
(tostarp prēmijas), darba stundas un citus 
nodarbinātības nosacījumus, kas nav 
sliktāki par tiem, kurus darba devēji 
nodrošina tuvākajā salīdzināmajā 
teritorijā vai attiecībā darba ņēmējiem, 
kas pieder tai pašai profesijai un nozarei 
vai atrodas tādos pašos apstākļos kā 
līgumslēdzēja puse.

Or. de

Grozījums Nr. 847
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
36.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

36.a pants
1. Līgumslēdzējas iestādes un 
līgumslēdzēji paredz īpašus nosacījumus 
par pakalpojuma vai būvdarbu koncesijas 
izpildi, kas jo īpaši attiecas uz sociālajiem 
un vides aspektiem, ar noteikumu, ka tas 
ir norādīts paziņojumā par koncesiju.
2. Līgumslēdzējas iestādes attiecībā uz 
algām (tostarp piemaksām), darba 
stundām un citiem iesaistīto darba ņēmēju 
nodarbinātības nosacījumiem paredz 
nosacījumus, kas attiecīgajiem darba 
ņēmējiem nodrošina aizsardzības līmeni, 
kas nav zemāks par to, ko par to pašu 
darbu attiecīgajā amatā vai nozarē paredz 
teritorijā, kurā veic minētos būvdarbus, 
un kas pamatojas uz:
a) koplīgumu vai citu atzītu sarunu 
procedūru starp darba ņēmēju un darba 
devēju pārstāvju organizācijām, kuras ir 
pārstāvēta ievērojama daļa attiecīgās 
tirdzniecības vai rūpniecības nozares 
darba ņēmēju un darba devēju; vai
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b) šķīrējtiesas lēmumu (ja to paredz valsts 
tiesību akti); vai
c) valsts normatīvajiem vai 
administratīvajiem aktiem.
Ja teritorijā, kurā ir veicami būvdarbi vai 
pakalpojumi, iepriekšējā punktā minētie 
nodarbinātības nosacījumi nav noteikti 
kādā no tajā norādītajiem veidiem, 
līgumu izpildes nosacījumus paredz 
saskaņā ar tuvākajā atbilstīgajā teritorijā 
piemērotajiem instrumentiem vai tiem 
nosacījumiem, kurus parasti piemēro tās 
tirdzniecības vai rūpniecības nozares 
darba devēji, kuri atrodas līdzīgos 
apstākļos kā koncesionārs.

Or. en

Grozījums Nr. 848
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
37. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

37. pants svītrots
Termiņu noteikšana
1. Nosakot koncesijas pieteikumu un 
piedāvājumu iesniegšanas termiņus, 
līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēji 
ņem vērā konkrētās koncesijas sarežģītību 
un piedāvājuma izstrādei nepieciešamo 
laiku, neskarot 37. pantā paredzētos 
minimālos termiņus.
2. Ja pieteikumus vai piedāvājumus var 
sagatavot tikai pēc attiecīgā objekta 
apmeklēšanas vai pēc koncesijas 
piešķiršanas dokumentācijas 
pavaddokumentu pārbaudes uz vietas, 
koncesijas pieteikumu iesniegšanas 
termiņus pagarina, lai visi attiecīgie 
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ekonomikas dalībnieki būtu informēti par 
visu informāciju, kas vajadzīga 
pieteikumu vai piedāvājumu 
sagatavošanai.

Or. en

Pamatojums

Nevajadzīgs pants, jo minimālais termiņš ir paredzēts 38. pantā.

Grozījums Nr. 849
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
37. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Nosakot koncesijas pieteikumu un 
piedāvājumu iesniegšanas termiņus, 
līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēji 
ņem vērā konkrētās koncesijas sarežģītību 
un piedāvājuma izstrādei nepieciešamo 
laiku, neskarot 37. pantā paredzētos 
minimālos termiņus.

1. Nosakot koncesijas pieteikumu un 
piedāvājumu iesniegšanas termiņus, 
līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēji 
ņem vērā konkrētās koncesijas sarežģītību 
un piedāvājuma izstrādei nepieciešamo 
laiku, neskarot 38. pantā paredzētos 
minimālos termiņus.

Or. es

Grozījums Nr. 850
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pieteikumu vai piedāvājumu 
iesniegšanas termiņš ir ne mazāks kā 
52 dienas, attiecīgi sākot no dienas, kad ir 
nosūtīts paziņojums par koncesiju vai kad 
kandidātiem bijis pieejams uzaicinājums 
iesniegt piedāvājumu.
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Or. fr

Pamatojums

Referenta ierosinātais 30 dienu termiņš ir pārāk īss koncesijas piedāvājumu iesniegšanai, kas 
pēc to būtības ir salīdzinoši sarežģīti. Būtu piemērotāk noteikt 52 dienu termiņu, kas ļautu 
uzturēt konkurenci un izslēgtu iespēju, ka ierastajiem kandidātiem ir lielākas priekšrocības 
nekā jaunpienācējiem.

Grozījums Nr. 851
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja līgumslēdzējas iestādes un 
līgumslēdzēji izvēlas koncesiju, koncesijas 
pieteikumu iesniegšanas termiņš ir ne 
mazāks kā 52 dienas, sākot no dienas, kad 
nosūtīts paziņojums par koncesiju.

1. Ja līgumslēdzējas iestādes un 
līgumslēdzēji izvēlas koncesiju, koncesijas 
pieteikumu iesniegšanas termiņš ir ne 
mazāks kā 30 dienas, sākot no dienas, kad 
nosūtīts paziņojums par koncesiju.

Or. en

Grozījums Nr. 852
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja līgumslēdzējas iestādes un 
līgumslēdzēji izvēlas koncesiju, koncesijas 
pieteikumu iesniegšanas termiņš ir ne 
mazāks kā 52 dienas, sākot no dienas, kad 
nosūtīts paziņojums par koncesiju.

1. Ja līgumslēdzējas iestādes un 
līgumslēdzēji izvēlas koncesiju, koncesijas 
pieteikumu iesniegšanas termiņš ir ne 
mazāks kā 52 kalendārās dienas, sākot no 
dienas, kad nosūtīts paziņojums par 
koncesiju.

Or. de

Pamatojums

Termins „kalendārās dienas” ir precīzāks.
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Grozījums Nr. 853
Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja līgumslēdzējas iestādes un 
līgumslēdzēji izvēlas koncesiju, koncesijas 
pieteikumu iesniegšanas termiņš ir ne 
mazāks kā 52 dienas, sākot no dienas, kad 
nosūtīts paziņojums par koncesiju.

1. Ja līgumslēdzējas iestādes un 
līgumslēdzēji izvēlas koncesiju, koncesijas 
pieteikumu iesniegšanas termiņš ir ne 
mazāks kā 30 dienas, sākot no dienas, kad 
nosūtīts paziņojums par koncesiju.

Or. en

Grozījums Nr. 854
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piedāvājumu saņemšanas termiņu var 
samazināt par 5 dienām, ja līgumslēdzējs 
pieņem piedāvājumus, kas iesniegti 
elektroniski atbilstīgi 25. pantam.

2. Piedāvājumu saņemšanas termiņu var 
samazināt par 5 dienām, ja līgumslēdzējs 
pieņem piedāvājumus, kas iesniegti 
elektroniski.

Or. en

Grozījums Nr. 855
Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piedāvājumu saņemšanas termiņu var 
samazināt par 5 dienām, ja līgumslēdzējs 
pieņem piedāvājumus, kas iesniegti 

2. Piedāvājumu saņemšanas termiņu var 
samazināt par 5 dienām, ja līgumslēdzējs 
pieņem piedāvājumus, kas iesniegti 
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elektroniski atbilstīgi 25. pantam. elektroniski.

Or. en

Grozījums Nr. 856
Mikael Gustafsson, Regina Bastos

Direktīvas priekšlikums
38.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38.a pants
Piešķiršanas kritēriji

1. Piešķīrējs var rīkot pārrunas ar 
kandidātiem un pretendentiem. Piešķīrējs 
koncesijas piešķir, pamatojoties uz 
objektīviem piešķiršanas kritērijiem, kas 
atbilst 26.a panta 2. punktā izklāstītajiem 
principiem.
2. Koncesijas priekšmetu, piešķiršanas 
kritērijus un prasību minimumu nevar 
mainīt sarunu laikā patvaļīgā vai 
diskriminējošā veidā. Par jebkādām 
izmaiņām nekavējoties ziņo attiecīgajiem 
kandidātiem un pretendentiem.
3. Piešķiršanas kritēriji ir saistīti ar 
koncesijas priekšmetu. Tie var ietvert 
vides, sociālos vai ar inovāciju saistītus 
kritērijus. Piešķīrējs pārbauda, vai 
piedāvājumi pienācīgi atbilst piešķiršanas 
kritērijiem.
4. Piešķīrējs paziņojumā par koncesiju vai 
uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu 
attiecīgā gadījumā norāda 1. punktā 
minēto kritēriju prioritāro secību.

Or. en

Grozījums Nr. 857
Cristian Silviu Buşoi
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Direktīvas priekšlikums
38.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38.a pants
Funkcionālās prasības

1. Funkcionālās prasības nosaka 
koncesijas priekšmetā paredzēto būvdarbu 
vai pakalpojumu mērķi. Tās izklāsta 
koncesijas dokumentos.
2. Funkcionālās prasības atbilst 
principam par visiem ekonomikas 
dalībniekiem vienādu pieeju koncesijas 
piešķiršanas procedūrai un nerada
nepamatotus ierobežojumus konkurencei 
koncesiju piešķiršanas procedūrās.
Izņemot tad, ja vien līguma priekšmets to 
attaisno, jo īpaši funkcionālajās prasībās 
nemin konkrētus ražotājus vai avotus vai 
konkrētus procesus, vai tirdzniecības 
markas, patentus, tipus, vai konkrētu 
ražošanas veidu, kas dažiem uzņēmumiem 
vai ražojumiem var nodrošināt 
priekšrocības vai izraisīt to izslēgšanu. 
Izņēmuma gadījumos šādu atsauci var 
iekļaut, ja nav iespējams sagatavot 
pietiekami precīzu un skaidru līguma 
priekšmeta aprakstu. Tādā gadījumā šādu 
atsauci papildina ar frāzi „vai 
līdzvērtīgs”.

Or. fr

Pamatojums

Jauns pants, ņemot vērā referenta ierosināto 32. panta svītrojumu. Koncesionāriem 
izvirzītajām saistībām ir jāattiecas uz rezultātu, nevis līdzekļiem. Frāzē „tehniskas un/vai 
funkcionālās prasības” netiek pietiekami ņemts vērā koncesiju īpašais raksturs.

Grozījums Nr. 858
Bernadette Vergnaud
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Direktīvas priekšlikums
38.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38.a pants
Piešķiršanas kritēriji

1. Piešķīrējs var rīkot pārrunas ar 
kandidātiem un pretendentiem. Piešķīrējs 
koncesijas piešķir, pamatojoties uz 
objektīviem piešķiršanas kritērijiem, kas 
atbilst 26. panta 2. punktā izklāstītajiem 
principiem.
2. Koncesijas priekšmetu, piešķiršanas 
kritērijus un prasību minimumu nevar 
mainīt sarunu laikā patvaļīgā vai 
diskriminējošā veidā. Par jebkādām 
izmaiņām nekavējoties ziņo attiecīgajiem 
kandidātiem un pretendentiem.
3. Piešķiršanas kritēriji var ietvert vides, 
sociālos, kohēzijas vai ar inovāciju 
saistītus kritērijus. Piešķīrējs pārbauda, 
vai piedāvājumi pienācīgi atbilst 
piešķiršanas kritērijiem.

Or. fr

Pamatojums

Pārņemts no referenta ierosinātā jaunā 38.a panta, izņemot saistību starp koncesijas 
priekšmetu un sociālajiem un vides kritērijiem, kā arī kritēriju prioritāro secību, kas var radīt 
tiesisku nenoteiktību un nav samērīgi ar īstenojamo pārredzamības mērķi. 

Grozījums Nr. 859
Pier Antonio Panzeri

Direktīvas priekšlikums
38.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38.a pants
Tehniskās un/vai funkcionālās prasības
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1. Tehniskās un/vai funkcionālās prasības 
nosaka koncesijas dokumentos.
Tajās nosaka būvdarbu, pakalpojuma vai 
piegādes nepieciešamos raksturlielumus.
Šie raksturlielumi var arī attiekties uz 
pieprasīto būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu īpašu ražošanas vai 
sniegšanas procesu vai jebkuru citu to 
aprites cikla posmu, kā minēts 2. panta 
14. punktā.
2. Tehniskās un/vai funkcionālās prasības 
nosaka koncesijas priekšmetā paredzēto 
būvdarbu un/vai pakalpojumu 
nepieciešamos raksturlielumus.
3. Tehniskās un/vai funkcionālās prasības 
atbilst principam par visiem ekonomikas 
dalībniekiem vienādu pieeju koncesijas 
piešķiršanas procedūrai un nerada 
nepamatotus ierobežojumus konkurencei 
koncesiju piešķiršanas procedūrās.
Tehniskajās un/vai funkcionālajās 
prasībās ievēro 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.
Izņemot tad, ja vien līguma priekšmets to 
attaisno, jo īpaši tehniskajās un/vai 
funkcionālajās prasībās nemin konkrētus 
ražotājus vai avotus vai konkrētus 
procesus, vai tirdzniecības markas, 
patentus, tipus, vai konkrētu ražošanas 
veidu, kas dažiem uzņēmumiem vai 
ražojumiem var nodrošināt priekšrocības 
vai izraisīt to izslēgšanu. Izņēmuma 
gadījumos šādu atsauci var iekļaut, ja nav 
iespējams sagatavot pietiekami precīzu un 
skaidru līguma priekšmeta aprakstu. Tādā 
gadījumā šādu atsauci papildina ar frāzi 
„vai līdzvērtīgs”.
Līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēji 
var pieprasīt, lai ekonomikas dalībnieki 
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nodrošinātu atzītas iestādes izsniegtu 
sertifikātu, kas pierāda atbilstību 
koncesijas dokumentos izklāstītajām 
tehniskajām un/vai funkcionālajām 
prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 860
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
39. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39. pants svītrots
[...]

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ir nevajadzīgs un nepalīdz nodrošināt tiesisko skaidrību. Pamata principi par 
vienlīdzīgu attieksmi, nediskrimināciju, pārredzamību un proporcionalitāti jau ir norādīti šīs 
direktīvas 7. pantā, un tos nav jāpiemin atkārtoti. Savukārt skaidra saistība ar līguma 
priekšmetu ir svarīga, tomēr arī tā jau ir iekļauta 36. pantā.

Grozījums Nr. 861
Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Koncesijas piešķir, pamatojoties uz 
objektīviem kritērijiem, kas nodrošina 
atbilstību pārredzamības, nediskriminācijas 
un vienlīdzīgas attieksmes principiem, un 
kas garantē, ka piedāvājumus novērtē 
efektīvas konkurences apstākļos, kas ļauj 
noteikt līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēja vispārēju saimniecisko 

1. Koncesijas piešķir, pamatojoties uz 
objektīviem kritērijiem, kas nodrošina 
atbilstību pārredzamības, nediskriminācijas 
un vienlīdzīgas attieksmes principiem.
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ieguvumu.

Or. de

Grozījums Nr. 862
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Koncesijas piešķir, pamatojoties uz 
objektīviem kritērijiem, kas nodrošina 
atbilstību pārredzamības, nediskriminācijas 
un vienlīdzīgas attieksmes principiem, un 
kas garantē, ka piedāvājumus novērtē 
efektīvas konkurences apstākļos, kas ļauj 
noteikt līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēja vispārēju saimniecisko 
ieguvumu.

1. Koncesijas piešķir, pamatojoties uz 
objektīviem kritērijiem, kas nodrošina 
atbilstību pārredzamības, 
nediskriminācijas, vienlīdzīgas attieksmes 
un ekonomiskās efektivitātes principiem, 
un kas garantē, ka piedāvājumus novērtē 
efektīvas konkurences apstākļos, kas ļauj 
noteikt līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēja vispārēju saimniecisko 
ieguvumu.

Or. de

Grozījums Nr. 863
Josef Weidenholzer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piešķiršanas kritēriji ir saistīti ar 
koncesijas priekšmetu un nenodrošina 
līgumslēdzējai iestādei vai līgumslēdzējam 
neierobežotu izvēles brīvību.

Piešķiršanas kritēriji nenodrošina 
līgumslēdzējai iestādei vai līgumslēdzējam 
neierobežotu izvēles brīvību.

Or. de

Grozījums Nr. 864
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen
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Direktīvas priekšlikums
39. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētie kritēriji nodrošina efektīvas 
konkurences iespēju, un tos papildina ar 
prasībām, kas ļauj efektīvi pārbaudīt 
pretendentu sniegto informāciju. 
Līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji, 
pamatojoties uz pretendentu sniegto 
informāciju un pierādījumiem, efektīvi
pārbauda, vai piedāvājumi atbilst 
piešķiršanas kritērijiem.

Minētie kritēriji nodrošina efektīvas 
konkurences iespēju, un tos papildina ar 
prasībām, kas ļauj efektīvi pārbaudīt 
pretendentu sniegto informāciju. 
Līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji 
pēc viņu uzskatiem pienācīgā veidā 
pārbauda, vai pretendentu iesniegtā 
informācija atbilst piešķiršanas kritērijiem.
Šajās darbībās tie ievēro principus par 
pārredzamību un vienlīdzīgu attieksmi 
pret pretendentiem.

Or. de

Pamatojums

Iekļauj principus, kurus ES Tiesa noteikusi Wienstrom spriedumā par to, kā līgumslēdzējām 
iestādēm ir jāpārbauda piešķiršanas kritēriju pienācīga piemērošana.

Grozījums Nr. 865
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

a) kvalitāte, ietverot tehniskās 
priekšrocības, estētiskās un funkcionālās 
īpašības, pieejamība, projektēšana visu 
lietotāju ērtībām, vides raksturlielumi un 
inovatīvais raksturs;
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b) pakalpojumu koncesijām un 
koncesijām, kas saistītas ar būvju 
projektēšanu, var ņemt vērā tā personāla 
organizāciju, kvalifikāciju un pieredzi, 
kurš norīkots attiecīgās koncesijas 
izpildei, paredzot, ka pēc koncesijas 
piešķiršanas šādu personālu drīkst aizstāt 
tikai ar līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēja piekrišanu, kam 
jāpārliecinās, ka aizstājēji nodrošina 
līdzvērtīgu organizāciju un kvalitāti;
c) pēcpārdošanas pakalpojumi un 
tehniskā palīdzība, piegādes datums un 
piegādes laikposms vai pabeigšanas 
laikposms;
d) pieprasīto būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu konkrētais ražošanas vai 
sniegšanas process vai citi aprites cikla 
posmi, kā minēts 2. panta 1. punkta 
14. apakšpunktā, ciktāl minētie kritēriji 
attiecas uz faktoriem, kas ir tieši iesaistīti 
šajos procesos un kas raksturo pieprasīto 
būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu 
konkrēto ražošanas vai sniegšanas 
procesu.

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 866
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis var noteikt, ka 
līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji 
koncesiju piešķiršanu pamato ar 
saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma 

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

atbilstīgi 2. punktam. Minētie kritēriji 
papildus cenai vai izmaksām var ietvert 
jebkuru no šādiem kritērijiem:

Or. it

Grozījums Nr. 867
Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Dalībvalstis nosaka, ka līgumslēdzējas 
iestādes un līgumslēdzēji koncesiju 
piešķiršanu pamato ar saimnieciski 
visizdevīgākā piedāvājuma kritēriju 
atbilstīgi 2. punktam. Minētie kritēriji var 
ietvert šādus kritērijus:

Or. de

Grozījums Nr. 868
Josef Weidenholzer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) kvalitāte, ietverot tehniskās 
priekšrocības, estētiskās un funkcionālās 
īpašības, pieejamība, projektēšana visu 
lietotāju ērtībām, vides raksturlielumi un 
inovatīvais raksturs; sociālās un 
nodarbinātības politikas kritēriji, 
piemēram, dzimumu līdztiesības 
veicināšanas pasākumi un īpaši 
nelabvēlīgu grupu, jo īpaši jauniešu un 
mācekļu, ilgtermiņa bezdarbnieku, 
personu ar migrācijas vēsturi un personu 
ar invaliditāti, integrācija darba tirgū un 
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pretendenta, apakšuzņēmēju un piegādes 
ķēdes uzņēmumu garantijas, ka to darba 
ņēmējiem būs lieliski darba apstākļi.

Or. de

Grozījums Nr. 869
Josef Weidenholzer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) attiecīgās koncesijas izpildei norīkotā 
personāla organizācija, kvalifikācija un 
pieredze un līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēja tiesības paredzēt, ka šādu 
personālu drīkst aizstāt tikai ar to 
piekrišanu;

Or. de

Grozījums Nr. 870
Pablo Arias Echeverría

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) pakalpojumu koncesijām un koncesijām, 
kas saistītas ar būvju projektēšanu, var 
ņemt vērā tā personāla organizāciju, 
kvalifikāciju un pieredzi, kurš norīkots 
attiecīgās koncesijas izpildei, paredzot, ka 
pēc koncesijas piešķiršanas šādu personālu 
nedrīkst aizstāt ar personālu, kuram ir 
zemāka kvalifikācija vai mazākas prasmes 
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jāpārliecinās, ka aizstājēji nodrošina 
līdzvērtīgu organizāciju un kvalitāti;

par prasītajām, un pēc aizstāšanas ir 
nepieciešama līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēja piekrišana, kam 
jāpārliecinās, ka aizstājēji nodrošina 
līdzvērtīgu organizāciju un kvalitāti;

Or. es

Grozījums Nr. 871
Josef Weidenholzer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pēcpārdošanas pakalpojumi un tehniskā 
palīdzība, piegādes datums un piegādes 
laikposms vai pabeigšanas laikposms;

(c) pēcpārdošanas pakalpojumi un tehniskā 
palīdzība, piegādes datums un piegādes 
laikposms vai pabeigšanas laikposms; 
kvalitātes kritēriji lietotājiem;

Or. de

Grozījums Nr. 872
Josef Weidenholzer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) pieprasīto būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu konkrētais ražošanas vai 
sniegšanas process vai citi aprites cikla 
posmi, kā minēts 2. panta 1. punkta 
14. apakšpunktā, ciktāl minētie kritēriji 
attiecas uz faktoriem, kas ir tieši iesaistīti 
šajos procesos un kas raksturo pieprasīto 
būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu 
konkrēto ražošanas vai sniegšanas 
procesu.

(d) pieprasīto būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu konkrētais ražošanas vai 
sniegšanas process vai citi aprites cikla 
posmi, kā minēts 2. panta 1. punkta 
14. apakšpunktā, ražošanas procesa 
ilgtspējība un taisnīgas tirdzniecības 
kritēriju izmantošana;

(e) ārējās izmaksas, piemēram, vides 
izmaksas, ko rada tāli braucieni ar 
autotransporta līdzekļiem, lai varētu veikt 
pakalpojumu, un ko varētu samazināt, 
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izmantojot videi draudzīgus transporta 
veidus, piemēram, dzelzceļu. 

Or. de

Grozījums Nr. 873
Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) pretendenta drošība un tehniskās un 
finansiālās iespējas;

Or. it

Grozījums Nr. 874
Josef Weidenholzer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) cena un izmaksas.

Or. de

Grozījums Nr. 875
Evelyne Gebhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) sociālie aspekti saistībā ar ārējām 
sociālajām izmaksām, kas ir tieši saistītas 
ar aprites cikla posmu un kuras veido, 
piemēram, produkcijas ietekme uz 
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apkārtējo vidi un tuvumā esošajām 
kopienām; sociālie nosacījumi un 
nodarbinātības noteikumi par veselības 
aizsardzību un drošību darba vietā, 
sociālo nodrošinājumu un darba 
apstākļiem, kā tas ir noteikts ES un valsts 
tiesību aktos, normatīvajos vai 
administratīvajos noteikumos, šķīrējtiesas 
spriedumos, koplīgumos un līgumos, kā 
arī starptautisko darba tiesību 
noteikumos, kurus piemēro būvdarbu, 
pakalpojuma vai piegādes veikšanas vietā; 
minētās saistības attiecas arī uz pārrobežu 
gadījumiem, kad vienas dalībvalsts darba 
ņēmēji sniedz pakalpojumus citā 
dalībvalstī.

Or. de

Pamatojums

Es pilnībā atbalstu P. Juvin priekšlikumu svītrot noteikumus par tehniskajām specifikācijām.  
Ja viņa priekšlikums negūs vairākuma atbalstu, šis grozījums varētu būt alternatīvs 
risinājums.

Grozījums Nr. 876
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ārējās vides izmaksas, kas tieši saistītas 
ar aprites ciklu — ar nosacījumu, ka tās var 
aprēķināt naudas izteiksmē un pārbaudīt, 
— un kas var ietvert siltumnīcefekta gāzu 
un citu piesārņotāju emisijas izmaksas un 
citas klimata pārmaiņu mazināšanas 
izmaksas.

(b) ārējās vides izmaksas, kas tieši saistītas 
ar aprites ciklu — ar nosacījumu, ka tās var 
aprēķināt naudas izteiksmē un pārbaudīt, 
— un kas var ietvert tādas sociālās un 
vides izmaksas kā siltumnīcefekta gāzu un 
citu piesārņotāju emisijas izmaksas un citas 
klimata pārmaiņu mazināšanas izmaksas.

Or. en
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Grozījums Nr. 877
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja līgumslēdzējas iestādes novērtē 
izmaksas, izmantojot aprites cikla izmaksu 
pieeju, tās koncesijas piešķiršanas 
dokumentos norāda datus, kas jāsniedz 
pretendentiem, un metodi, ko 
līgumslēdzēja iestāde un līgumslēdzējs 
izmantos aprites cikla izmaksu 
noteikšanai. Šo aprites cikla izmaksu 
novērtēšanai izmantotajai metodei jāatbilst 
visiem šādiem nosacījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 878
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) tā ir izstrādāta, pamatojoties uz 
zinātnisku informāciju, vai balstās uz 
citiem objektīvi pārbaudāmiem un 
nediskriminējošiem kritērijiem;

(a) tā balstās uz objektīvi pārbaudāmiem 
un nediskriminējošiem kritērijiem;

Or. en

Grozījums Nr. 879
Heide Rühle

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

(b) tā ir noteikta atkārtotai vai pastāvīgai 
izmantošanai;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 880
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) tā ir pieejama visām ieinteresētajām 
personām.

(c) nepieciešamos datus samērā vienkārši 
var nodrošināt ekonomikas dalībnieki, kas 
ierasti rūpīgi veic savu darbu, tostarp 
dalībnieki no trešām valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 881
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji 
atļauj ekonomikas dalībniekiem, tostarp 
ekonomikas dalībniekiem no trešām 
valstīm, izmantot atšķirīgu metodiku 
piedāvājumu aprites cikla izmaksu 
noteikšanai ar nosacījumu, ka ekonomikas 
dalībnieki pierāda, ka šī metodika atbilst 
a), b) un c) apakšpunktā noteiktajām 
prasībām un ir līdzvērtīga līgumslēdzējas 
iestādes vai līgumslēdzēja norādītajai 
metodikai.

Līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji 
atļauj ekonomikas dalībniekiem, tostarp 
ekonomikas dalībniekiem no trešām 
valstīm, izmantot atšķirīgu metodiku 
piedāvājumu aprites cikla izmaksu 
noteikšanai ar nosacījumu, ka ekonomikas 
dalībnieki pierāda, ka šī metodika atbilst 
a), b) un c) apakšpunktā noteiktajām 
prasībām un ir līdzvērtīga līgumslēdzējas 
iestādes vai līgumslēdzēja norādītajai 
metodikai. Tomēr, lai nediskriminētu tos 
pretendentus, kas iegulda laiku un naudu, 
lai panāktu atbilstību līgumslēdzējas 
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iestādes norādītajai metodoloģijai, 
līgumslēdzējas iestādes var prasīt trešās 
personas apliecinātu dokumentu kā 
pierādījumu līdzvērtības izpildei.

Or. en

Grozījums Nr. 882
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja kopēja metodika aprites cikla 
izmaksu aprēķināšanai ir pieņemta kā 
Savienības tiesību akta daļa, arī ar nozaru 
regulējumā pieņemtajiem deleģētajiem 
aktiem, to piemēro gadījumos, kad aprites 
cikla izmaksas ir ietvertas 39. panta 
4. punktā minētajos līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritērijos.

svītrots

Šādu tiesību aktu saraksts ir izklāstīts II 
pielikumā. Saskaņā ar 46. pantu Komisija 
ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz šā saraksta atjaunināšanu, ja 
minētie grozījumi ir vajadzīgi saistībā ar 
jauna tiesību akta pieņemšanu vai šādu 
tiesību aktu atcelšanu vai grozīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 883
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja kopēja metodika aprites cikla 
izmaksu aprēķināšanai ir pieņemta kā 
Savienības tiesību akta daļa, arī ar nozaru 

svītrots
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regulējumā pieņemtajiem deleģētajiem 
aktiem, to piemēro gadījumos, kad aprites 
cikla izmaksas ir ietvertas 39. panta 
4. punktā minētajos līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritērijos.
Šādu tiesību aktu saraksts ir izklāstīts II 
pielikumā. Saskaņā ar 46. pantu Komisija 
ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz šā saraksta atjaunināšanu, ja 
minētie grozījumi ir vajadzīgi saistībā ar 
jauna tiesību akta pieņemšanu vai šādu 
tiesību aktu atcelšanu vai grozīšanu.

Or. de

Pamatojums

Aprites cikla izmaksu ietveršana iepirkumu procedūrā ir vērtējama atzinīgi. Taču šīs 
juridiskās saistības attiecas uz turpmāk paredzētu, vēl neapstiprinātu aprēķina metodi, tādēļ 
ietekmes neparedzamības dēļ šis ierosinājums šobrīd ir noraidāms.

Grozījums Nr. 884
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
41. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

41. pants svītrots
Apakšuzņēmuma līgumi
1. Līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēji pēc pašu iniciatīvas vai 
saskaņā ar dalībvalsts prasībām 
koncesijas dokumentos var pieprasīt, lai 
pretendents savā piedāvājumā norādītu 
tās līguma daļas, kuru izpildei tas ir 
paredzējis slēgt apakšuzņēmuma līgumus 
ar trešām personām, un visus ierosinātos 
apakšuzņēmējus.
2. Šā panta 1. punkts neskar galvenā 
ekonomikas dalībnieka atbildības jomu.

Or. en
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Grozījums Nr. 885
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Direktīvas priekšlikums
41. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

41. pants svītrots
Apakšuzņēmuma līgumi
1. Līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēji pēc pašu iniciatīvas vai 
saskaņā ar dalībvalsts prasībām 
koncesijas dokumentos var pieprasīt, lai 
pretendents savā piedāvājumā norādītu 
tās līguma daļas, kuru izpildei tas ir 
paredzējis slēgt apakšuzņēmuma līgumus 
ar trešām personām, un visus ierosinātos 
apakšuzņēmējus.
2. Šā panta 1. punkts neskar galvenā 
ekonomikas dalībnieka atbildības jomu.

Or. de

Pamatojums

Pretendenta un apakšuzņēmēja attiecības regulē valsts līgumtiesības, kuras šai direktīvai 
nevajadzētu ietekmēt. Šis noteikums arī radītu neskaidru tiesisko situāciju, jo apakšuzņēmējs 
kļūtu par līgumslēdzēju. Šāds noteikums liegtu līgumslēdzējai iestādei ieturēt maksājumu, ja 
līguma izpilde būtu nepareiza.

Grozījums Nr. 886
Pier Antonio Panzeri

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēji pēc pašu iniciatīvas vai 
saskaņā ar dalībvalsts prasībām koncesijas 

1. Piešķīrēji pēc pašu iniciatīvas vai 
saskaņā ar dalībvalsts prasībām koncesijas 
dokumentos var pieprasīt, lai pretendents 
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dokumentos var pieprasīt, lai pretendents 
savā piedāvājumā norādītu tās līguma 
daļas, kuru izpildei tas ir paredzējis slēgt 
apakšuzņēmuma līgumus ar trešām 
personām, un visus ierosinātos 
apakšuzņēmējus.

savā piedāvājumā norādītu tās līguma 
daļas, kuru izpildei tas ir paredzējis slēgt 
apakšuzņēmuma līgumus ar trešām 
personām, un visus ierosinātos 
apakšuzņēmējus. Dalībvalstis ierobežo 
pretendenta iespējas slēgt 
apakšuzņēmuma līgumus par būvdarbu 
veikšanu, pakalpojumu sniegšanu vai 
preču piegādi, nosakot ne vairāk kā trīs 
secīgus apakšlīgumu slēgšanas līmeņus.

Or. en

Grozījums Nr. 887
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēji pēc pašu iniciatīvas vai 
saskaņā ar dalībvalsts prasībām koncesijas 
dokumentos var pieprasīt, lai pretendents 
savā piedāvājumā norādītu tās līguma 
daļas, kuru izpildei tas ir paredzējis slēgt 
apakšuzņēmuma līgumus ar trešām 
personām, un visus ierosinātos 
apakšuzņēmējus.

1. Līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēji pēc pašu iniciatīvas vai 
saskaņā ar dalībvalsts prasībām koncesijas 
dokumentos var pieprasīt, lai pretendents 
savā piedāvājumā norādītu tās līguma 
daļas, kuru izpildei tas ir paredzējis slēgt 
apakšuzņēmuma līgumus ar trešām 
personām.

Apakšuzņēmēju sarakstu atjaunina 
koncesijas līguma izpildes laikā, lai ņemtu 
vērā aizstāšanu vai izmaiņas.

Or. it

Grozījums Nr. 888
Josef Weidenholzer

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēji pēc pašu iniciatīvas vai 
saskaņā ar dalībvalsts prasībām 
koncesijas dokumentos var pieprasīt, lai 
pretendents savā piedāvājumā norādītu tās 
līguma daļas, kuru izpildei tas ir paredzējis 
slēgt apakšuzņēmuma līgumus ar trešām 
personām, un visus ierosinātos 
apakšuzņēmējus.

1. Līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēji prasa pretendentam savā 
piedāvājumā norādīt tās līguma daļas, kuru 
izpildei tas ir paredzējis slēgt 
apakšuzņēmuma līgumus ar trešām 
personām, un visus ierosinātos 
apakšuzņēmējus.

Or. de

Grozījums Nr. 889
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēji pēc pašu iniciatīvas vai 
saskaņā ar dalībvalsts prasībām koncesijas 
dokumentos var pieprasīt, lai pretendents 
savā piedāvājumā norādītu tās līguma 
daļas, kuru izpildei tas ir paredzējis slēgt 
apakšuzņēmuma līgumus ar trešām 
personām, un visus ierosinātos 
apakšuzņēmējus.

1. Piešķīrēji pēc pašu iniciatīvas vai 
saskaņā ar dalībvalsts prasībām koncesijas 
dokumentos var pieprasīt, lai pretendents 
savā piedāvājumā norādītu tās līguma 
daļas, kuru izpildei tas ir paredzējis slēgt 
apakšuzņēmuma līgumus ar trešām 
personām, un visus ierosinātos 
apakšuzņēmējus. Piešķīrējs var norādīt, 
par kurām būvdarbu vai pakalpojumu 
daļām nedrīkst slēgt apakšuzņēmuma 
līgumus. Pretendents informē piešķīrēju, 
ja par daļu no būvdarbiem vai 
pakalpojumiem tiek slēgti 
apakšuzņēmuma līgumi. Dalībvalstis 
ierobežo pretendenta iespējas slēgt 
apakšuzņēmuma līgumus par kādu 
būvdarbu vai pakalpojumu daļu veikšanu, 
nosakot ne vairāk kā trīs secīgus 
apakšlīgumu slēgšanas līmeņus. 
Apakšuzņēmuma līgumu slēgšana 
nedrīkst novest pie sliktākiem darba 
apstākļiem vai zemākiem vides 
standartiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 890
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēji pēc pašu iniciatīvas vai 
saskaņā ar dalībvalsts prasībām koncesijas 
dokumentos var pieprasīt, lai pretendents 
savā piedāvājumā norādītu tās līguma 
daļas, kuru izpildei tas ir paredzējis slēgt 
apakšuzņēmuma līgumus ar trešām 
personām, un visus ierosinātos 
apakšuzņēmējus.

1. Līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēji pēc pašu iniciatīvas vai 
saskaņā ar dalībvalsts prasībām koncesijas 
dokumentos pieprasa, lai pretendents savā 
piedāvājumā norādītu tās līguma daļas, 
kuru izpildei tas ir paredzējis slēgt 
apakšuzņēmuma līgumus ar trešām 
personām, un visus ierosinātos 
apakšuzņēmējus.

Or. fr

Grozījums Nr. 891
Pier Antonio Panzeri

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Šā panta 1. punkts neskar galvenā 
ekonomikas dalībnieka atbildības jomu. 
Dalībvalstis izstrādā sistēmu, ar ko 
nosaka kopēju un individuālu atbildību 
apakšuzņēmuma līgumu slēgšanas ķēdē. 
Dalībvalstis nodrošina, ka galvenajam 
darbuzņēmējam un ikvienam 
pakārtotajam apakšuzņēmējam, kurš ir 
pārkāpis pamattiesības, veselības un 
drošības prasības vai sociālās un darba 
tiesības un standartus, kas noteikti 
Savienības un valsts tiesību aktos, kā arī 
koplīgumos, ko piemēro attiecīgo 
būvdarbu, pakalpojumu vai piegāžu 
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veikšanas vietā, ir pienākums samaksāt ar 
minētajiem pārkāpumiem saistītos 
nenomaksātos maksājumus, piemēram, 
nesamaksātās darba algas, nodokļus vai 
sociālās iemaksas, papildus maksājumiem 
vai to vietā, kas jāveic apakšuzņēmējam, 
kurš ir darba devējs, vai darbuzņēmējam, 
kura darba devējs ir tiešais 
apakšuzņēmējs.

Or. en

Grozījums Nr. 892
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Dalībvalstis ievieš sistēmu, ar ko paredz 
solidāru atbildību apakšuzņēmuma 
līgumu slēgšanas ķēdē. Dalībvalstis 
nodrošina, ka galvenajam 
darbuzņēmējam un ikvienam 
pakārtotajam apakšuzņēmējam, kurš ir 
pārkāpis pamattiesības, veselības un 
drošības prasības vai sociālās un darba 
tiesības un standartus, kas noteikti 
Savienības un valsts tiesību aktos, kā arī 
koplīgumos, ko piemēro attiecīgo 
būvdarbu, pakalpojumu vai piegāžu 
veikšanas vietā, ir pienākums samaksāt ar 
minētajiem pārkāpumiem saistītos 
nenomaksātos maksājumus papildus 
maksājumiem vai to vietā, kas jāveic 
apakšuzņēmējam, kurš ir darba devējs, vai 
darbuzņēmējam, kura darba devējs ir 
tiešais apakšuzņēmējs.
Dalībvalstis var noteikt stingrākus
atbilstības noteikumus saskaņā ar valstu 
tiesību aktiem.
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Or. fr

Grozījums Nr. 893
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis var paredzēt, ka piešķīrējs 
var noraidīt ekonomikas dalībnieka 
ierosināto apakšuzņēmēju, ja:
(i) apakšuzņēmējs neatbilst procedūras 
dalības nosacījumiem, kas izvirzīti līgumu 
izpildei norīkotajam ekonomikas 
dalībniekam;
(ii) apakšuzņēmējam nav iespēju 
pienācīgi izpildīt kādu līguma daļu.
Procedūras dalības nosacījumus un 
apakšuzņēmuma iespējas izpildīt līgumu 
novērtē saskaņā ar izpildāmo līguma 
daļu, izmantojot 36. pantā noteiktos 
atlases kritērijus.

Or. pl

Grozījums Nr. 894
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
42. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

42. pants svītrots
[...]

Or. de

Pamatojums

Pašlaik spēkā esošās direktīvas paredz pienācīgus noteikumus par koncesijas piešķiršanas 
procedūru kārtības reglamentēšanu. Ar šā panta noteikumiem tiek uzlikts nevajadzīgs 
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administratīvais slogs līgumslēdzējām iestādēm un tiek mazināta koncesijas piešķiršanas 
procedūru elastība.

Grozījums Nr. 895
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
42. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Koncesiju grozījumi to darbības laikā Pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā piešķirto
koncesiju grozījumi

Or. it

Grozījums Nr. 896
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Koncesijas noteikumu būtiskus 
grozījumus tās darbības laikā uzskata par 
jaunu piešķiršanu šīs direktīvas nozīmē, 
un rīko jaunu koncesijas piešķiršanas 
procedūru saskaņā ar šo direktīvu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 897
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Koncesijas noteikumu būtiskus 
grozījumus tās darbības laikā uzskata par 

1. Pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā 
piešķirtās koncesijas noteikumu būtiskus 
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jaunu piešķiršanu šīs direktīvas nozīmē, un 
rīko jaunu koncesijas piešķiršanas 
procedūru saskaņā ar šo direktīvu.

grozījumus šīs koncesijas darbības laikā 
uzskata par jaunu piešķiršanu šīs direktīvas 
nozīmē, un rīko jaunu koncesijas 
piešķiršanas procedūru saskaņā ar šo 
direktīvu.

Or. it

Grozījums Nr. 898
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Koncesijas noteikumu būtiskus 
grozījumus tās darbības laikā uzskata par 
jaunu piešķiršanu šīs direktīvas nozīmē, 
un rīko jaunu koncesijas piešķiršanas 
procedūru saskaņā ar šo direktīvu.

1. Koncesiju tās darbības laikā var grozīt 
ar papildu līgumu, izņemot gadījumus, ja 
grozījumi ir būtiski. Ja koncesijas darbības 
laikā tiek būtiski grozīti koncesijas 
noteikumi, rīko jaunu koncesijas 
piešķiršanas procedūru saskaņā ar šo 
direktīvu un piemērojot 6. punkta 
noteikumus.

Or. fr

Pamatojums

Ir jāprecizē noteikumi par koncesijas grozījumiem ar papildu līgumu, lai sniegtu lielāku 
elastību, ņemot vērā koncesiju ilgtermiņa raksturu.

Grozījums Nr. 899
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Koncesijas grozījumu tās darbības laikā 
uzskata par būtisku 1. punkta nozīmē, ja 
grozījums būtiski maina sākotnēji 
noslēgto koncesiju. Jebkurā gadījumā, 

svītrots
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neskarot 3. un 4. punktu, grozījumu 
uzskata par būtisku, ja ir atbilstība kādam 
no šiem nosacījumiem:
(a) ar grozījumu ievieš nosacījumus, 
kas — ja tie būtu bijuši ietverti sākotnējā 
koncesijas piešķiršanas procedūrā —
būtu ļāvuši izvēlēties citus kandidātus, 

nevis sākotnēji atlasītos, vai būtu ļāvuši 
piešķirt koncesiju citam pretendentam;
(b) grozījums izmaina koncesijas 
saimniecisko līdzsvaru par labu 
koncesionāram vai
(c) grozījums būtiski paplašina koncesijas 
darbības jomu, lai ietvertu piegādes, 
pakalpojumus vai būvdarbus, kas 
sākotnēji nebija ietverti.

Or. en

Grozījums Nr. 900
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Koncesijas grozījumu tās darbības laikā 
uzskata par būtisku 1. punkta nozīmē, ja 
grozījums būtiski maina sākotnēji 
noslēgto koncesiju. Jebkurā gadījumā, 
neskarot 3. un 4. punktu, grozījumu 
uzskata par būtisku, ja ir atbilstība kādam 
no šiem nosacījumiem:

2. Koncesijas grozījumu tās darbības laikā 
uzskata par būtisku, ja ir atbilstība kādam 
no šiem nosacījumiem:

(-a) tas maina koncesijas būtību;
(-aa) tas paredz mainīt koncesionāru. 
Šo noteikumu nepiemēro gadījumā, kad 
tiek kopumā vai daļēji pārņemti sākotnējā 
darbuzņēmēja pienākumi pēc:
(i) uzņēmuma pārstrukturēšanas 
darbībām;
(ii) kapitāla vai aktīvu nodošanas starp 
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uzņēmumiem;
(iii) koncesionāra pārņemšanas pēc tā 
maksātnespējas vai uz līguma klauzulas 
pamata, ko veic cits ekonomikas 
dalībnieks, kas atbilst sākotnēji 
noteiktajiem kvalifikācijas atlases 
kritērijiem, ar noteikumu, ka tas nerada 
citus būtiskus koncesijas grozījumus un 
nav iecerēts ar mērķi izvairīties no šīs 
direktīvas piemērošanas. 

Or. fr

Pamatojums

Jēdziena „būtiski grozījumi” precizējums.

Grozījums Nr. 901
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) grozījums izmaina koncesijas 
saimniecisko līdzsvaru par labu 
koncesionāram vai

(b) grozījums būtiski izmaina koncesijas 
saimniecisko līdzsvaru, vai

Or. fr

Grozījums Nr. 902
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja netiek mainīta koncesijas vispārējā 
būtība, koncesijas grozījumu neuzskata 
par būtisku, ja: 
(a) grozījumi sākotnējā koncesijas līgumā 
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ir izklāstīti skaidrās, precīzās un 
nepārprotamās pārskatīšanas klauzulās 
vai kā iespējas, kurās norādīts iespējamo 
grozījumu apmērs un būtība, kā arī 
nosacījumi, ar kuriem tās var izmantot;
(b) tā vērtība nepārsniedz 6. pantā 
noteikto robežlīmeni un ir zemāka par 
15 % no koncesijas atjauninātās vērtības 
šīs direktīvas transponēšanas termiņā.
Iepriekšējās daļas piemērošanai:
(i) ja tiek ieviesti vairāki secīgi grozījumi, 
vērtību novērtē, pamatojoties uz secīgo 
grozījumu kopējo atjaunināto vērtību. 
Koncesijām, kas ir spēkā šīs direktīvas 
transponēšanas pēdējā dienā, attiecīgā 
vērtība ir kopējā atjaunināta vērtība 
secīgajiem grozījumiem, kas veikti kopš 
šīs direktīvas transponēšanas pēdējās 
dienas;
(ii) šo vērtību aprēķina pēc 6. pantā 
noteiktās metodes;
(iii) šo vērtību izsaka konstantā valūtā 
attiecīgi šīs direktīvas pēdējā 
transponēšanas dienā vai plānotā 
grozījuma dienā.

Or. fr

Pamatojums

Ar šo grozījumu ievieš lielāku elastību koncesiju grozīšanā.

Grozījums Nr. 903
Robert Rochefort

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja netiek mainīta koncesijas vispārējā 
būtība, koncesijas grozījumu neuzskata 
par būtisku, ja:
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(a) grozījumi sākotnējā koncesijas līgumā 
ir izklāstīti skaidrās, precīzās un 
nepārprotamās pārskatīšanas klauzulās 
vai kā iespējas, kurās norādīts iespējamo 
grozījumu apmērs un būtība, kā arī 
nosacījumi, ar kuriem tās var izmantot;
(b) tā vērtība nepārsniedz 6. pantā 
noteikto robežlīmeni un ir zemāka par 
10 % no sākotnējā līguma atjauninātās 
vērtības.
Ja tiek ieviesti vairāki secīgi grozījumi, to 
novērtē, pamatojoties uz secīgo grozījumu 
kopējo atjaunināto vērtību.

Or. fr

Pamatojums

Šajā grozījumā ir pārņemts referenta ierosinājums (grozījums Nr. 191), mainot robežlīmeni 
no 5 % uz 10 %, lai nodrošinātu lielāku elastību.

Grozījums Nr. 904
Philippe Juvin, Constance Le Grip

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja netiek mainīta koncesijas vispārējā 
būtība, koncesijas grozījumu neuzskata 
par būtisku, ja:
(a) grozījumi sākotnējā koncesijas līgumā 
ir izklāstīti skaidrās, precīzās un 
nepārprotamās pārskatīšanas klauzulās 
vai kā iespējas, kurās norādīts iespējamo 
grozījumu apmērs un būtība, kā arī 
nosacījumi, ar kuriem tās var izmantot; 
vai
(b) tā vērtība nepārsniedz 6. pantā 
noteikto robežlīmeni un ir zemāka par 
5 % no sākotnējā līguma atjauninātās 
vērtības.
Ja tiek ieviesti vairāki secīgi grozījumi, to 
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novērtē, pamatojoties uz secīgo grozījumu 
kopējo atjaunināto vērtību.

Or. fr

Pamatojums

Precizēts referenta ierosinātais grozījums Nr. 191: jaunajā punktā paredzētie nosacījumi 
nesummējas (pievienots vārds „vai”).

Grozījums Nr. 905
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Koncesionāra aizstāšanu uzskata par 
būtisku grozījumu 1. punkta nozīmē.

svītrots

Tomēr pirmo daļu nepiemēro gadījumā, 
kad pēc uzņēmuma pārstrukturēšanas 
darbībām, maksātnespējas vai uz līguma 
klauzulas pamata sākotnējā 
darbuzņēmēja pienākumus kopumā vai 
daļēji pārņem cits ekonomikas dalībnieks, 
kas atbilst sākotnēji noteiktajiem 
kvalifikācijas atlases kritērijiem, ar 
nosacījumu, ka tas nerada citus būtiskus 
koncesijas grozījumus un nav iecerēts ar 
mērķi izvairīties no šīs direktīvas 
piemērošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 906
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Koncesionāra aizstāšanu uzskata par 
būtisku grozījumu 1. punkta nozīmē.

svītrots

Tomēr pirmo daļu nepiemēro gadījumā, 
kad pēc uzņēmuma pārstrukturēšanas 
darbībām, maksātnespējas vai uz līguma 
klauzulas pamata sākotnējā 
darbuzņēmēja pienākumus kopumā vai 
daļēji pārņem cits ekonomikas dalībnieks, 
kas atbilst sākotnēji noteiktajiem 
kvalifikācijas atlases kritērijiem, ar 
nosacījumu, ka tas nerada citus būtiskus 
koncesijas grozījumus un nav iecerēts ar 
mērķi izvairīties no šīs direktīvas 
piemērošanas.

Or. fr

Pamatojums

Teksts iekļauts 2. punktā.

Grozījums Nr. 907
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 908
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Tehnisks grozījums (skatīt kopā ar referenta grozījumu Nr. 191 par 42. panta 4. punkta 
iekļaušanu 42. panta jaunajā 2.a punktā)..

Grozījums Nr. 909
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr
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Pamatojums

Teksts iekļauts 2.a punktā.

Grozījums Nr. 910
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Ja grozījuma vērtību var izteikt naudas 
izteiksmē, grozījumu neuzskata par būtisku 
1. punkta nozīmē, ja tā vērtība nepārsniedz 
5. pantā noteiktās robežvērtības un/vai ir 
zemāka par 20 % no sākotnējā līguma 
cenas, ar nosacījumu, ka grozījums 
neizmaina līguma vispārējo būtību. Ja tiek 
ieviesti vairāki secīgi grozījumi, to novērtē, 
pamatojoties uz secīgo grozījumu kopējo 
vērtību.

Or. it

Grozījums Nr. 911
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Ja grozījuma vērtību var izteikt naudas 
izteiksmē, grozījumu neuzskata par būtisku 
1. punkta nozīmē, ja tā vērtība nepārsniedz 
5. pantā noteiktās robežvērtības un ir 
zemāka par 20 % no sākotnējā līguma 
cenas, ar nosacījumu, ka grozījums 
neizmaina līguma vispārējo būtību. Ja tiek 
ieviesti vairāki secīgi grozījumi, to novērtē, 
pamatojoties uz secīgo grozījumu kopējo 
vērtību. Ja koncesionārs no trešām pusēm 
saņem lielāku summu par to, ko 
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iepirkuma procesa sākumā aplēsusi 
līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs, to 
neuzskata par līguma grozījumu.

Or. en

Pamatojums

Grozījums ir saskaņā ar ECR grupas pieeju pamatdirektīvai. Saskaņā ar 42. panta 4. punktu 
par „būtiskām” uzskatītās sākotnējās vērtības izmaiņas koncesijas līgumā ir jāpalielina no 
5 % līdz vismaz 20 %. Turklāt būtu svarīgi skaidri norādīt, ka gadījumā, ja koncesionārs 
uzņemas operacionālos riskus, viņš drīkst paturēt atlikumu.

Grozījums Nr. 912
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Koncesijas grozījumus neuzskata par 
būtiskiem 1. punkta nozīmē, ja tie ir 
paredzēti koncesijas dokumentos skaidrās, 
precīzās un nepārprotamās pārskatīšanas 
klauzulās vai kā iespējas. Šādās klauzulās 
norāda iespējamo grozījumu vai iespēju 
apmēru un būtību, kā arī nosacījumus, ar 
kuriem tās var izmantot. Klauzulās 
neparedz grozījumus vai iespējas, kas 
mainītu koncesijas vispārējo būtību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 913
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Koncesijas grozījumus neuzskata par 
būtiskiem 1. punkta nozīmē, ja tie ir 

svītrots
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paredzēti koncesijas dokumentos skaidrās, 
precīzās un nepārprotamās pārskatīšanas 
klauzulās vai kā iespējas. Šādās klauzulās 
norāda iespējamo grozījumu vai iespēju 
apmēru un būtību, kā arī nosacījumus, ar 
kuriem tās var izmantot. Klauzulās 
neparedz grozījumus vai iespējas, kas 
mainītu koncesijas vispārējo būtību.

Or. fr

Pamatojums

Teksts iekļauts 2.a punktā.

Grozījums Nr. 914
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Koncesijas grozījumus neuzskata par 
būtiskiem 1. punkta nozīmē, ja tie ir 
paredzēti koncesijas dokumentos skaidrās, 
precīzās un nepārprotamās pārskatīšanas 
klauzulās vai kā iespējas. Šādās klauzulās 
norāda iespējamo grozījumu vai iespēju 
apmēru un būtību, kā arī nosacījumus, ar 
kuriem tās var izmantot. Klauzulās 
neparedz grozījumus vai iespējas, kas 
mainītu koncesijas vispārējo būtību.

5. Koncesijas grozījumus neuzskata par 
būtiskiem 1. punkta nozīmē, ja tie ir 
paredzēti koncesijas dokumentos skaidrās, 
precīzās un nepārprotamās pārskatīšanas 
klauzulās vai kā iespējas un veikti 
atbilstīgi tiesību aktiem. Šādās klauzulās 
norāda iespējamo grozījumu vai iespēju 
apmēru un būtību, kā arī nosacījumus, ar 
kuriem tās var izmantot. Klauzulās 
neparedz grozījumus vai iespējas, kas 
mainītu koncesijas vispārējo būtību.

Or. it

Grozījums Nr. 915
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 6. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no 1. punkta, būtiskam 
grozījumam nav vajadzīga jauna koncesijas 
piešķiršanas procedūra, ja ir atbilstība 
šādiem kumulatīviem nosacījumiem:

būtiskam grozījumam nav vajadzīga jauna 
koncesijas piešķiršanas procedūra, ja tas 
attiecas tikai uz koncesijas darbības laika 
pagarināšanu, kas nepieciešams, lai 
uzturētu vai uzlabotu direktīvas darbības 
jomā iekļautās darbības efektivitāti un 
izpildi vai ja ir atbilstība šādiem 
kumulatīviem nosacījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 916
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 6. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) grozījumi ir vajadzīgi tādu apstākļu dēļ, 
ko rūpīga līgumslēdzēja iestāde vai 
līgumslēdzējs nevarēja paredzēt;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. fr

Pamatojums

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Grozījums Nr. 917
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 6. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) grozījumi ir vajadzīgi tādu apstākļu dēļ, 
ko rūpīga līgumslēdzēja iestāde vai 
līgumslēdzējs nevarēja paredzēt;

(a) grozījumi ir vajadzīgi jo īpaši tādu 
tehnisku un/vai finansiālu apstākļu dēļ, ko 
rūpīgs piešķīrējs nevarēja paredzēt;
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Or. en

Grozījums Nr. 918
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 6. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) grozījums nemaina koncesijas 
vispārējo būtību;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 919
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 6. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) līgumslēdzēju iestāžu piešķirtu 
koncesiju gadījumā — ja cenas pieaugums 
nepārsniedz 50 % no sākotnējās koncesijas 
vērtības.

(c) paredzētā grozījuma vērtība 
nepārsniedz 50 % no sākotnējās 
koncesijas atjauninātās vērtības. Šo 
vērtību atjaunina saskaņā ar 2.a panta 
noteikumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 920
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 6. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) līgumslēdzēju iestāžu piešķirtu 
koncesiju gadījumā — ja cenas pieaugums
nepārsniedz 50 % no sākotnējās koncesijas 

(c) līgumslēdzēju iestāžu piešķirtu 
koncesiju gadījumā — ja paredzētā 
grozījuma vērtība nepārsniedz 50 % no 
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vērtības. sākotnējās koncesijas atjauninātās
vērtības.

Or. fr

Pamatojums

Tehnisks grozījums referenta ierosinātajam grozījumam Nr. 194 (kļūdas dēļ grozījuma 
sākotnējā versija nebija negatīva).

Grozījums Nr. 921
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 6. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) līgumslēdzēju iestāžu piešķirtu 
koncesiju gadījumā — ja cenas 
pieaugums nepārsniedz 50 % no 
sākotnējās koncesijas vērtības.

(c) vai paredzētā grozījuma vērtība
pārsniedz 50 % no sākotnējās koncesijas 
atjauninātās vērtības.

Or. en

Grozījums Nr. 922
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēji
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 
publicē paziņojumu par šādiem 
grozījumiem. Šādi paziņojumi ietver 
VII pielikumā izklāstīto informāciju, un tos 
publicē saskaņā ar 28. pantu.

Piešķīrējs Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī publicē paziņojumu par šādiem 
grozījumiem. Šādi paziņojumi ietver 
VII pielikumā izklāstīto informāciju, un tos 
publicē saskaņā ar 28. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 923
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Līgumslēdzējas iestādes un 
līgumslēdzēji neizmanto koncesijas 
grozījumu iespēju šādos gadījumos:

svītrots

(a) ja grozījuma nolūks būtu novērst 
koncesionāra darbības nepilnības vai to 
sekas, ko var novērst, piemērojot 
līgumsaistību izpildi;
(b) ja grozījuma nolūks būtu kompensēt 
cenu svārstību izraisīto cenas pieauguma 
risku, kas būtiski ietekmētu līguma izpildi 
un pret kuru koncesionārs ir 
nodrošinājies.

Or. en

Grozījums Nr. 924
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 7. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b a) ja grozījums attiecas tikai uz 
koncesijas darbības laika pagarināšanu, 
kas nepieciešams, lai koncesionārs varētu 
atgūt papildu ieguldījumus, kas veikti, lai 
uzturētu vai uzlabotu darbības efektivitāti 
un izpildi, kā to paredz koncesijas 
darbības joma. Šādus ieguldījumus 
neuzskata par koncesijas būtiskiem 
grozījumiem šā panta 2. punkta nozīmē.

Or. en
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Pamatojums

Jo īpaši gadījumos, kad koncesija paredz izmantot noteiktas telpas attiecīgo pakalpojumu 
sniegšanai, koncesionārs bieži vien turpina veikt ieguldījumus (kas netika paredzēti 
koncesijas sākumā), lai atjauninātu attiecīgās telpas atbilstīgi tirgus attīstībai un klientu 
prasībām. Ja šie ieguldījumi netiktu veikti, mazinātos koncesionāra vispārējā efektivitāte, kas 
nebūtu vispārējās interesēs.

Grozījums Nr. 925
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Eiropas Savienības Tiesa saskaņā ar 
Līguma 258. pantā noteikto procedūru ir 
konstatējusi, ka dalībvalsts nav pildījusi 
savas Līgumos paredzētās saistības, jo šīs 
dalībvalsts līgumslēdzēja iestāde vai 
līgumslēdzējs ir attiecīgo koncesiju 
piešķīris, nenodrošinot atbilstību Līgumos 
un šajā direktīvā noteiktajām saistībām.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 926
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad 
beidzas koncesijas darbības laiks un ir 
jāturpina sniegt koncesionāra 
nodrošinātie pakalpojumi, tiek izpildīti 
šādi nosacījumi:
(a) pašreizējam koncesionāram jebkurā 
gadījumā ir tiesības piedalīties jaunās 
koncesijas piešķiršanas atlases procedūrā;
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(b) ja koncesiju piešķir jaunam 
koncesionāram, pieņem visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
koncesionāru nomaiņas perioda laikā 
pakalpojumi tiek sniegti bez 
pārtraukuma;
(c) jaunajam koncesionāram vai 
līgumslēdzējai iestādei ir pašreizējam 
koncesionāram jāatlīdzina viņa veiktie 
ieguldījumi, kurus viņš nav paguvis atgūt 
līdz koncesijas darbības laika beigām. 
Attiecīgos gadījumos un ar noteikumu, ka 
tiek izmantoti objektīvi, pārredzami un 
paredzami kritēriji, dalībvalstis var turklāt 
noteikt, ka atlīdzībā ir jāņem vērā prestižs, 
ko pašreizējais koncesionārs ir ieguvis 
koncesijas izmantošanas laikā un ko 
pārņems jaunpienācējs.

Or. en

Pamatojums

The proposed directive establishes the principle of selective procedures to tender for the 
market of a concession, but says nothing in respect of the potential negative effects of the 
replacement of a new entrant in lieu of the previous incumbent concessionaire. When the 
existing concessionaire has actually developed a market which was not existing (e.g. the 
development of an infrastructure which has attracted many clients), it seems appropriate to 
consider the possibility to acknowledge an indemnification for intangible goodwill that has 
been created and would be otherwise inherited for free by the newcomer.

Grozījums Nr. 927
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
5. sadaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

V sadaļa svītrots
Grozījumi Direktīvā 89/665/EEK un 
Direktīvā 98/13/EEK
[...]

Or. en
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Pamatojums

Komisija diemžēl nav pārskatījusi tiesiskās aizsardzības līdzekļu direktīvas 89/665/EEK un 
92/13/EK, kā to prasījis Eiropas Parlaments. Šīs direktīvas pašreizējā redakcijā radīs 
nesamērīgi lielu birokrātisko slogu pakalpojumu koncesijām, kas pēc savas būtības ir elastīgi 
instrumenti.

Grozījums Nr. 928
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
44. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44. pants svītrots
[...]

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. 929
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
44. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44. pants svītrots
[...]

Or. de

Pamatojums

ES Tiesa spriedumā Lietā C-324/98 noteica dalībvalstīm pienākumu ļaut pārskatīt tikai 
iepirkuma procedūru objektivitāti.
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Grozījums Nr. 930
Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
44. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44. pants svītrots
[...]

Or. en

Grozījums Nr. 931
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
44.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

44.a pants
Dalībvalstis nodrošina, ka ir pieejamas 
pienācīgas procedūras, lai pārbaudītu 
piešķiršanas lēmuma objektivitāti.

Or. de

Pamatojums

ES Tiesa spriedumā Lietā C-324/98 noteica dalībvalstīm pienākumu ļaut pārskatīt tikai 
iepirkuma procedūru objektivitāti.

Grozījums Nr. 932
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
45. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

45. pants svītrots
[...]

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. 933
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
45. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

45. pants svītrots
[...]

Or. de

Grozījums Nr. 934
Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
45. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

45. pants svītrots
[...]

Or. en
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Grozījums Nr. 935
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
46. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktīvas 4. panta 3. punktā, 21. panta 
3. punktā, 23. panta 2. punktā, 25. panta 
3. punktā, 40. panta 3. punktā un 
52. panta 2. punktā minētās pilnvaras
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 
[šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas].

2. Pilnvaras pieņemt 23. panta 2. punktā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
uz nenoteiktu laiku no [šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas].

Or. en

Grozījums Nr. 936
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
46. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Direktīvas 4. panta 3. punktā, 21. panta 
3. punktā, 23. panta 2. punktā, 25. panta 
3. punktā, 40. panta 3. punktā un 
52. panta 2. punktā minētās pilnvaras 
jebkurā laikā var atsaukt Eiropas 
Parlaments vai Padome. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 
deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar 
jau spēkā esošos deleģētos aktus.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
brīdī var atsaukt 23. panta 2. punktā 
minēto pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu 
par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 
pilnvaru deleģējumu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar 
jau spēkā esošos deleģētos aktus.

Or. en

Grozījums Nr. 937
Heide Rühle
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Direktīvas priekšlikums
49. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz 2014. gada 30. jūnijam. Dalībvalstis 
tūlīt dara Komisijai zināmus minēto 
noteikumu tekstus.

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz 2014. gada 30. jūnijam. Dalībvalstis 
tūlīt dara Komisijai zināmus minēto 
noteikumu tekstus. Direktīva neskar to 
koncesiju līgumu piešķiršanu, kas 
piešķirti ne vēlāk kā pirms […]1.
__________________
1transponēšanas termiņš. 

Or. en

Grozījums Nr. 938
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
49. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz 2014. gada 30. jūnijam. Dalībvalstis 
tūlīt dara Komisijai zināmus minēto 
noteikumu tekstus.

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz 2015. gada 30. jūnijam. Dalībvalstis 
nodrošina, ka šos noteikumus nepiemēro 
pirms šī datuma piešķirtajām koncesijām.
Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus 
minēto noteikumu tekstus.

Or. de

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir novērst tiesisko nenoteiktību attiecībā uz pašreizējiem koncesijas 
līgumiem.
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Grozījums Nr. 939
Andreas Schwab, Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
50. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atsauces uz Direktīvas 2004/17/EK 
1. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktu un 
Direktīvas 2004/18/EK III sadaļas 1. panta 
3. un 4. punktu uzskata par atsaucēm uz šo 
direktīvu.

1. Atsauces uz Direktīvas 2004/17/EK 
1. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktu un 
Direktīvas 2004/18/EK III sadaļas 1. panta 
3. un 4. punktu uzskata par atsaucēm uz šo 
direktīvu.

Or. en

Pamatojums

Ar šo jauno noteikumu tiek ieviests pārejas periods tiem saistītajiem uzņēmumiem, kas 
darbojas ūdensapgādes un citās jomās un kuru darbības nevar nodalīt kopējā apgrozījuma 
aprēķināšanā atbilstīgi 11. pantā paredzētajiem nosacījumiem. Tas ļautu attiecīgajām 
struktūrām pielāgoties pašreizējiem noteikumiem, nekaitējot to vispārējai struktūrai.

Grozījums Nr. 940
Françoise Castex

Direktīvas priekšlikums
50. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis savos normatīvajos un 
administratīvajos tiesību aktos paredz 5–
10 gadu pārejas periodu šās direktīvas 
noteikumu īstenošanai attiecībā uz 
jebkuru jaunu koncesijas līgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 941
Andreas Schwab, Philippe Juvin

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

2. Pakalpojumu koncesijas III pielikuma 
3. punktā minētās darbības veikšanai, 
kuras pašlaik izpilda 11. pantā noteiktie 
saistītie uzņēmumi, var tikt pagarinātas, 
nepiemērojot šās direktīvas noteikumus, 
ja pēdējos trīs gadus 100 % no saistītā 
uzņēmuma kopējā apgrozījuma attiecībā 
uz pakalpojumiem, kas ir saistīti ar 
III pielikuma 3. pantā minēto darbību, ir 
radījusi pakalpojumu sniegšana 
uzņēmumiem, ar ko tas ir saistīts.
Šādu pagarinājumu veic 3 gadu laikā no 
49. panta 1. punktā minētās dienas. Šādi 
līgumi būs spēkā, kamēr tiek izpildīti 
minētie nosacījumu, un to darbības laiks 
nepārsniedz 5 gadus no 49. panta 
1. punktā minētās dienas.

Or. en

Pamatojums

Ar šo jauno noteikumu tiek ieviests pārejas periods tiem saistītajiem uzņēmumiem, kas 
darbojas ūdensapgādes un citās jomās un kuru darbības nevar nodalīt kopējā apgrozījuma 
aprēķināšanā atbilstīgi 11. pantā paredzētajiem nosacījumiem. Tas ļautu attiecīgajām 
struktūrām pielāgoties pašreizējiem noteikumiem, nekaitējot to vispārējai struktūrai.

Grozījums Nr. 942
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 2.,3. un 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saistībā ar gāzi un siltumu: svītrots
(a) tādu fiksēto tīklu nodrošināšana vai 
ekspluatācija, kas paredzēti pakalpojumu 
sniegšanai iedzīvotājiem saistībā ar gāzes 
vai siltuma ražošanu, pārvadi vai sadali; 
(b) gāzes vai siltuma piegāde šādiem 
tīkliem.
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Tādu gāzes vai siltuma piegādi tīkliem, 
kas iedzīvotājiem nodrošina pakalpojumu, 
kuru sniedz 4. panta 1. punkta 2. un 
3. apakšpunktā minētais līgumslēdzējs, 
neuzskata par attiecīgu darbību 1. punkta 
nozīmē, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie 
nosacījumi:
(c) attiecīgā subjekta veiktā gāzes vai 
siltuma ražošana ir neizbēgamas to 
darbību veikšanas sekas, kas nav minētas 
šā pielikuma 2.–4. punktā; 
(d) piegādi publiskajam tīklam veic tikai 
šādas ražošanas saimnieciskai 
izmantošanai un tās apmērs nepārsniedz 
20 % no subjekta apgrozījuma, ņemot 
vērā vidējo radītāju iepriekšējos trīs 
gados, ieskaitot kārtējo gadu. 
3. Saistībā ar elektroenerģiju:
(a) tādu fiksēto tīklu nodrošināšana vai 
ekspluatācija, kas paredzēti pakalpojumu 
sniegšanai iedzīvotājiem saistībā ar 
elektroenerģijas ražošanu, pārvadi vai 
sadali; 
(b) elektroenerģijas piegāde šādiem 
tīkliem. 
Šajā direktīvā elektroenerģijas piegāde 
ietver elektroenerģijas ražošanu un 
vairumtirdzniecību. 
Tādu elektroenerģijas piegādi tīkliem, kas 
iedzīvotājiem nodrošina pakalpojumu, 
kuru sniedz 4. panta 1. punkta 2. un 
3. apakšpunktā minētais līgumslēdzējs, 
neuzskata par attiecīgu darbību 1. punkta 
nozīmē, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie 
nosacījumi: 
a) attiecīgā subjekta veiktā 
elektroenerģijas ražošana notiek tādēļ, ka 
tā ir vajadzīga, lai veiktu darbības, kas 
nav minētas šajā punktā vai šā pielikuma 
1., 3. un 4. punktā; 
b) piegāde publiskajam tīklam ir atkarīga 
tikai no subjekta paša patēriņa un tās 
apjoms nav lielāks kā 30 % no subjekta 
elektroenerģijas ražošanas kopapjoma, 
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ņemot vērā vidējo rādītāju iepriekšējos trīs 
gados, ieskaitot kārtējo gadu. 
4. Saistībā ar ūdensapgādi:
(a) tādu fiksētu tīklu nodrošināšana vai 
ekspluatācija, kas paredzēti pakalpojumu 
sniegšanai iedzīvotājiem saistībā ar 
dzeramā ūdens sagatavošanu, pārvadi vai 
sadali;
(b) dzeramā ūdens piegāde šādiem 
tīkliem.
Šo direktīvu piemēro arī koncesijām, 
kuras piešķir vai kuras organizē subjekti, 
kas īsteno kādu no iepriekš minētajām 
darbībām un kas ir saistīti ar kādu no 
turpmāk nosauktajiem elementiem: 
(c) hidrotehniskie projekti, apūdeņošana 
vai zemes drenāža, ja ūdens apjoms, kas 
paredzēts dzeramā ūdens piegādei, nav 
lielāks par 20 % no ūdens kopapjoma, 
kuru nodrošina minētie projekti, 
apūdeņošanas vai drenāžas iekārtas; vai 
(d) notekūdeņu novadīšana vai attīrīšana.
Tādu dzeramā ūdens piegādi tīkliem, kas 
iedzīvotājiem nodrošina pakalpojumu, 
kuru sniedz 4. panta 1. punkta 1. un 
2. apakšpunktā minētais līgumslēdzējs, 
neuzskata par attiecīgu darbību 1. punkta 
nozīmē, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie 
nosacījumi:
(e) attiecīgā subjekta veiktā dzeramā 
ūdens sagatavošana notiek tādēļ, ka tā 
patēriņš ir vajadzīgs, lai veiktu darbības, 
kas nav minētas šā pielikuma 1.–
4. punktā; 
(f) piegāde publiskajam tīklam ir atkarīga 
tikai no subjekta paša patēriņa un tās 
apjoms nav lielāks kā 30 % no subjekta 
dzeramā ūdens sagatavošanas kopapjoma, 
ņemot vērā vidējo rādītāju iepriekšējos trīs 
gados, ieskaitot kārtējo gadu.

Or. de
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Pamatojums

Saskaņā ar 8. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 943
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saistībā ar gāzi un siltumu: Tādu gāzes 
vai siltuma piegādi tīkliem, kas 
iedzīvotājiem nodrošina pakalpojumu, 
kuru sniedz 4. panta 1. punkta 2. un 
3. apakšpunktā minētais līgumslēdzējs, 
neuzskata par attiecīgu darbību 1. punkta 
nozīmē, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie 
nosacījumi:

svītrots

(a) tādu fiksēto tīklu nodrošināšana vai 
ekspluatācija, kas paredzēti pakalpojumu 
sniegšanai iedzīvotājiem saistībā ar gāzes 
vai siltuma ražošanu, pārvadi vai sadali;
(b) gāzes vai siltuma piegāde šādiem 
tīkliem.
(c) attiecīgā subjekta veiktā gāzes vai 
siltuma ražošana ir neizbēgamas to 
darbību veikšanas sekas, kas nav minētas 
šā pielikuma 2.–4. punktā;
(d) piegādi publiskajam tīklam veic tikai 
šādas ražošanas saimnieciskai 
izmantošanai un tās apmērs nepārsniedz 
20 % no subjekta apgrozījuma, ņemot 
vērā vidējo radītāju iepriekšējos trīs 
gados, ieskaitot kārtējo gadu.

Or. en

Grozījums Nr. 944
Heide Rühle
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Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saistībā ar elektroenerģiju: svītrots
(a) tādu fiksēto tīklu nodrošināšana vai 
ekspluatācija, kas paredzēti pakalpojumu 
sniegšanai iedzīvotājiem saistībā ar 
elektroenerģijas ražošanu, pārvadi vai 
sadali;
(b) elektroenerģijas piegāde šādiem 
tīkliem.
Šajā direktīvā elektroenerģijas piegāde 
ietver elektroenerģijas ražošanu un 
vairumtirdzniecību.
Tādu elektroenerģijas piegādi tīkliem, kas 
iedzīvotājiem nodrošina pakalpojumu, 
kuru sniedz 4. panta 1. punkta 2. un 
3. apakšpunktā minētais līgumslēdzējs, 
neuzskata par attiecīgu darbību 1. punkta 
nozīmē, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie 
nosacījumi:
(a) attiecīgā subjekta veiktā 
elektroenerģijas ražošana notiek tādēļ, ka 
tā ir vajadzīga, lai veiktu darbības, kas 
nav minētas šajā punktā vai šā pielikuma 
1., 3. un 4. punktā;
(b) piegāde publiskajam tīklam ir atkarīga 
tikai no subjekta paša patēriņa un tās 
apjoms nav lielāks kā 30 % no subjekta 
elektroenerģijas ražošanas kopapjoma, 
ņemot vērā vidējo rādītāju iepriekšējos trīs 
gados, ieskaitot kārtējo gadu.

Or. en

Grozījums Nr. 945
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 2. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā direktīvā elektroenerģijas piegāde 
ietver elektroenerģijas ražošanu un 
vairumtirdzniecību.

Šajā direktīvā elektroenerģijas piegāde 
ietver elektroenerģijas ražošanu un piegādi 
(vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību 
galapatērētājiem).

Or. fr

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņotību ar nozaru direktīvas noteikumiem.

Grozījums Nr. 946
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saistībā ar ūdensapgādi: svītrots
(a) tādu fiksētu tīklu nodrošināšana vai 
ekspluatācija, kas paredzēti pakalpojumu 
sniegšanai iedzīvotājiem saistībā ar 
dzeramā ūdens sagatavošanu, pārvadi vai 
sadali;
(b) dzeramā ūdens piegāde šādiem 
tīkliem.
Šo direktīvu piemēro arī koncesijām, 
kuras piešķir vai kuras organizē subjekti, 
kas īsteno kādu no iepriekš minētajām 
darbībām un kas ir saistīti ar kādu no 
turpmāk nosauktajiem elementiem:
(a) hidrotehniskie projekti, apūdeņošana 
vai zemes drenāža, ja ūdens apjoms, kas 
paredzēts dzeramā ūdens piegādei, nav 
lielāks par 20 % no ūdens kopapjoma, 
kuru nodrošina minētie projekti, 
apūdeņošanas vai drenāžas iekārtas; vai
(b) notekūdeņu novadīšana vai attīrīšana.
Tādu dzeramā ūdens piegādi tīkliem, kas 
iedzīvotājiem nodrošina pakalpojumu, 
kuru sniedz 4. panta 1. punkta 1. un 
2. apakšpunktā minētais līgumslēdzējs, 
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neuzskata par attiecīgu darbību 1. punkta 
nozīmē, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie 
nosacījumi:
(a) attiecīgā subjekta veiktā dzeramā 
ūdens sagatavošana notiek tādēļ, ka tā 
patēriņš ir vajadzīgs, lai veiktu darbības, 
kas nav minētas šā pielikuma 1.–
4. punktā;
(b) piegāde publiskajam tīklam ir atkarīga 
tikai no subjekta paša patēriņa un tās 
apjoms nav lielāks kā 30 % no subjekta 
dzeramā ūdens sagatavošanas kopapjoma, 
ņemot vērā vidējo rādītāju iepriekšējos trīs 
gados, ieskaitot kārtējo gadu.

Or. en

Grozījums Nr. 947
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saistībā ar ūdensapgādi: svītrots
(a) tādu fiksētu tīklu nodrošināšana vai 
ekspluatācija, kas paredzēti pakalpojumu 
sniegšanai iedzīvotājiem saistībā ar 
dzeramā ūdens sagatavošanu, pārvadi vai 
sadali;
(b) dzeramā ūdens piegāde šādiem 
tīkliem.
Šo direktīvu piemēro arī koncesijām, 
kuras piešķir vai kuras organizē subjekti, 
kas īsteno kādu no iepriekš minētajām 
darbībām un kas ir saistīti ar kādu no 
turpmāk nosauktajiem elementiem:
(a) hidrotehniskie projekti, apūdeņošana 
vai zemes drenāža, ja ūdens apjoms, kas 
paredzēts dzeramā ūdens piegādei, nav 
lielāks par 20 % no ūdens kopapjoma, 
kuru nodrošina minētie projekti, 
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apūdeņošanas vai drenāžas iekārtas; vai
(b) notekūdeņu novadīšana vai attīrīšana.
Tādu dzeramā ūdens piegādi tīkliem, kas 
iedzīvotājiem nodrošina pakalpojumu, 
kuru sniedz 4. panta 1. punkta 1. un 
2. apakšpunktā minētais līgumslēdzējs, 
neuzskata par attiecīgu darbību 1. punkta 
nozīmē, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie 
nosacījumi:
(a) attiecīgā subjekta veiktā dzeramā 
ūdens sagatavošana notiek tādēļ, ka tā 
patēriņš ir vajadzīgs, lai veiktu darbības, 
kas nav minētas šā pielikuma 1.–
4. punktā;
(b) piegāde publiskajam tīklam ir atkarīga 
tikai no subjekta paša patēriņa un tās 
apjoms nav lielāks kā 30 % no subjekta 
dzeramā ūdens sagatavošanas kopapjoma, 
ņemot vērā vidējo rādītāju iepriekšējos trīs 
gados, ieskaitot kārtējo gadu.

Or. de

Grozījums Nr. 948
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saistībā ar ūdensapgādi: svītrots
(a) tādu fiksētu tīklu nodrošināšana vai 
ekspluatācija, kas paredzēti pakalpojumu 
sniegšanai iedzīvotājiem saistībā ar 
dzeramā ūdens sagatavošanu, pārvadi vai 
sadali;
(b) dzeramā ūdens piegāde šādiem 
tīkliem.
Šo direktīvu piemēro arī koncesijām, 
kuras piešķir vai kuras organizē subjekti, 
kas īsteno kādu no iepriekš minētajām 
darbībām un kas ir saistīti ar kādu no 
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turpmāk nosauktajiem elementiem:
(a) hidrotehniskie projekti, apūdeņošana 
vai zemes drenāža, ja ūdens apjoms, kas 
paredzēts dzeramā ūdens piegādei, nav 
lielāks par 20 % no ūdens kopapjoma, 
kuru nodrošina minētie projekti, 
apūdeņošanas vai drenāžas iekārtas; vai
(b) notekūdeņu novadīšana vai attīrīšana.
Tādu dzeramā ūdens piegādi tīkliem, kas 
iedzīvotājiem nodrošina pakalpojumu, 
kuru sniedz 4. panta 1. punkta 1. un 
2. apakšpunktā minētais līgumslēdzējs, 
neuzskata par attiecīgu darbību 1. punkta 
nozīmē, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie 
nosacījumi:
(a) attiecīgā subjekta veiktā dzeramā 
ūdens sagatavošana notiek tādēļ, ka tā 
patēriņš ir vajadzīgs, lai veiktu darbības, 
kas nav minētas šā pielikuma 1.–
4. punktā;
(b) piegāde publiskajam tīklam ir atkarīga 
tikai no subjekta paša patēriņa un tās 
apjoms nav lielāks kā 30 % no subjekta 
dzeramā ūdens sagatavošanas kopapjoma, 
ņemot vērā vidējo rādītāju iepriekšējos trīs 
gados, ieskaitot kārtējo gadu.

Or. de

Grozījums Nr. 949
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Darbības, kas saistītas ar tādu tīklu 
nodrošināšanu un ekspluatāciju, kas 
iedzīvotājiem sniedz pakalpojumus 
dzelzceļu, automatizēto sistēmu, tramvaju, 
trolejbusu, autobusu vai trošu transporta 
jomā.

4. Darbības, kas saistītas ar tādu tīklu 
nodrošināšanu un ekspluatāciju, kas 
iedzīvotājiem sniedz pakalpojumus 
dzelzceļu, automatizēto sistēmu, tramvaju, 
trolejbusu, autobusu vai trošu transporta 
jomā, ciktāl tos nepārvalda ar citiem 
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Kopienas instrumentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 950
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Darbības, kas saistītas ar tādu tīklu 
nodrošināšanu un ekspluatāciju, kas 
iedzīvotājiem sniedz pakalpojumus 
dzelzceļu, automatizēto sistēmu, tramvaju, 
trolejbusu, autobusu vai trošu transporta 
jomā.

4. Darbības, kas saistītas ar tādu tīklu 
nodrošināšanu un ekspluatāciju, kas 
iedzīvotājiem sniedz pakalpojumus 
dzelzceļu, automatizēto sistēmu, tramvaju, 
trolejbusu, autobusu vai trošu transporta 
jomā un kas paredzēti, lai nodrošinātu 
iedzīvotāju vispārējās transporta 
vajadzības.

Or. it

Pamatojums

Grozījumā ir skaidri noteikts, ka sabiedriskā transporta pakalpojuma jēdzienu nevar 
attiecināt uz tīkliem, kurus izmanto transporta pakalpojumu nodrošināšanai un 
ekspluatācijai, piemēram, trošu transports ir saistīts ar uzņēmumiem, kuri nevis paredz 
nodrošināt iedzīvotāju vispārējās transporta vajadzības, bet gan darbojas tūrisma, atpūtas, 
izklaides un sporta aktivitāšu jomā un tādā veidā gūst labumu no kalniem.

Grozījums Nr. 951
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz transporta pakalpojumiem 
uzskata, ka tīkls pastāv, ja pakalpojumu 
sniedz saskaņā ar dalībvalsts kompetentās 
iestādes noteiktiem darbības 
nosacījumiem, piemēram, nosacījumiem 

svītrots



PE497.783v03-00 126/147 AM\916835LV.doc

LV

par apkalpojamiem maršrutiem, 
piedāvājamo pakalpojumu apjomu vai to 
sniegšanas biežumu.

Or. en

Grozījums Nr. 952
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz transporta pakalpojumiem 
uzskata, ka tīkls pastāv, ja pakalpojumu 
sniedz saskaņā ar dalībvalsts kompetentās 
iestādes noteiktiem darbības nosacījumiem, 
piemēram, nosacījumiem par 
apkalpojamiem maršrutiem, piedāvājamo 
pakalpojumu apjomu vai to sniegšanas 
biežumu.

Attiecībā uz transporta pakalpojumiem 
uzskata, ka tīkls pastāv, ja pakalpojumu 
sniedz saskaņā ar dalībvalsts kompetentās 
iestādes noteiktiem darbības nosacījumiem, 
piemēram, nosacījumiem par 
apkalpojamiem maršrutiem, piedāvājamo 
pakalpojumu apjomu vai to sniegšanas 
biežumu. Šo noteikumu nekādā gadījumā 
nepiemēro ar tādām transporta sistēmām 
saistītām darbībām, kas pēc savas 
struktūras vai funkcionālā raksturojuma 
ir paredzētas vienīgi tūrisma, atpūtas vai 
sporta pakalpojumu nodrošināšanai, kuru 
veikšana neietilpst līgumslēdzējas iestādes 
uzdevumos vai līgumslēdzēja darbībās. 

Or. it

Pamatojums

Grozījumā ir skaidri noteikts, ka sabiedriskā transporta pakalpojuma jēdzienu nevar 
attiecināt uz tīkliem, kurus izmanto transporta pakalpojumu nodrošināšanai un 
ekspluatācijai, piemēram, trošu transports ir saistīts ar uzņēmumiem, kuri nevis paredz 
nodrošināt iedzīvotāju vispārējās transporta vajadzības, bet gan darbojas tūrisma, atpūtas, 
izklaides un sporta aktivitāšu jomā un tādā veidā gūst labumu no kalniem.

Grozījums Nr. 953
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Darbībām, kas saistītas ar ģeogrāfiska 
apgabala izmantošanu, lai nodrošinātu 
lidostu un jūras vai iekšzemes ostu vai cita 
veida piestātņu pakalpojumus gaisa, jūras 
vai iekšzemes ūdensceļu pārvadātājiem, vai 
šo piestātņu operatoriem, kuriem to 
izmantošana ir piešķirta pēc to 
pabeigšanas.

Or. en

Pamatojums

Ar šo iekļāvumu ir paredzēts likvidēt neskaidrības gadījumā, kad ekonomikas dalībnieks 
uzbūvē šādu piestātni, tomēr to tieši neizmanto kā piestātnes operators, bet gan izīrē 
attiecīgai trešai pusei. Šādā gadījuma izīrētāja un īrnieka attiecības nevar uzskatīt par 
pakalpojumu koncesiju.

Grozījums Nr. 954
Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Piestātnes nav vispārējās infrastruktūras veids, kas ietilpst līgumslēdzēju iestāžu darbības 
jomā, bet gan zināma „superstruktūra”, kas tādējādi ietilpst privātu uzņēmumu darbības 
jomā.
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Grozījums Nr. 955
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēja veids un galvenā darbības 
joma.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Šī informācija neattiecas uz koncesijas izpildi, līdz ar to šo noteikumu var svītrot. Šā 
pielikuma 1. punktā ir pieprasīta pietiekama informācija no līgumslēdzēja.

Grozījums Nr. 956
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēja veids un galvenā darbības 
joma.

svītrots

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 957
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 7. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Koncesijas(-u) kopējā paredzamā 
vērtība; ja koncesija ir sadalīta daļās, šo 
informāciju sniedz par katru daļu kopā ar 
koncesijas kopējās paredzamās vērtības 
detalizētu aprēķina metodi saskaņā ar 
6. pantu.

svītrots

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 958
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 10. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecīgā gadījumā norāde, vai 
koncesija attiecas tikai uz aizsargātām 
darbnīcām un vai tās izpilde ir paredzēta 
tikai aizsargātu nodarbinātības 
programmu ietvaros;

svītrots

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 959
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 10. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) attiecīgā gadījumā norāde, vai saskaņā 
ar normatīvajiem vai administratīvajiem 
aktiem attiecīgo pakalpojumu drīkst 
sniegt tikai konkrētas profesijas pārstāvji; 
atsauce uz attiecīgo normatīvo vai 
administratīvo aktu;

svītrots

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 960
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. Attiecīgā gadījumā — īpaši 
nosacījumi, kas attiecas uz koncesijas 
izpildi.

svītrots

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 961
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 18. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. Attiecīgā gadījumā — norāde par 
elektronisko saziņas līdzekļu 
izmantošanas prasībām un nosacījumiem.

svītrots

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 962
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. Informācija, vai koncesija ir saistīta 
ar projektu un/vai programmu, ko finansē 
no Savienības fondiem.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Paziņojumos par koncesijām ir jāiekļauj vienīgi informācija, kas ir vajadzīga ieinteresētajām 
personām piedāvājumu iesniegšanai. Nav īsti skaidrs, kāds labums ir šajā noteikumā 
iekļautajai informācijai.

Grozījums Nr. 963
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. Informācija, vai koncesija ir saistīta 
ar projektu un/vai programmu, ko finansē 

svītrots
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no Savienības fondiem.

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 964
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – I daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Iepirkuma apraksts: būvdarbu veids un 
apjoms, piegāžu veids un daudzums vai 
vērtība, pakalpojumu veids un apjoms. Ja 
koncesija ir sadalīta daļās, šo informāciju 
sniedz par katru daļu. Atbilstīgā gadījumā 
visu iespēju apraksts.

5. Līguma apraksts: būvdarbu veids un 
apjoms, piegāžu veids un daudzums vai 
vērtība, pakalpojumu veids un apjoms.

Or. en

Grozījums Nr. 965
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – I daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Direktīvas 39. pantā minētie kritēriji, ko 
izmantoja koncesijas vai koncesiju 
piešķiršanai.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 966
Heide Rühle
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Direktīvas priekšlikums
V pielikums – I daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Attiecībā uz katru piešķiršanu saņemto 
piedāvājumu skaits, tostarp:

svītrots

(a) piedāvājumu skaits, kas saņemts no 
ekonomikas dalībniekiem, kuri ir mazi un 
vidēji uzņēmumi,
(b) no ārvalstīm saņemto piedāvājumu 
skaits,
(c) elektroniski saņemto piedāvājumu 
skaits.

Or. en

Grozījums Nr. 967
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – I daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Katrai piešķiršanai — izraudzītā(-o) 
pretendenta(-u) adrese, ietverot NUTS 
kodu, tālruņa numurs, faksa numurs, e-
pasta un interneta adrese, tostarp:

svītrots

a) informācija par to, vai izraudzītais 
pretendents pieder pie maziem un 
vidējiem uzņēmumiem;
b) informācija par to, vai koncesija 
piešķirta konsorcijam.

Or. de

Pamatojums

Ar šo grozījumu ir paredzēts vienkāršot noteikumus par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanu.
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Grozījums Nr. 968
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – I daļa – 10. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Katrai piešķiršanai — izraudzītā(-o) 
pretendenta(-u) adrese, ietverot NUTS 
kodu, tālruņa numurs, faksa numurs, e-
pasta un interneta adrese, tostarp:

10. Katrai piešķiršanai — izraudzītā(-o) 
pretendenta(-u) adrese, ietverot NUTS 
kodu, tālruņa numurs, faksa numurs, e-
pasta un interneta adrese.

Or. en

Grozījums Nr. 969
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – I daļa – 10. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) informācija par to, vai izraudzītais 
pretendents pieder pie maziem un 
vidējiem uzņēmumiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 970
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – I daļa – 10. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) informācija par to, vai koncesija 
piešķirta konsorcijam.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 971
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – I daļa – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Piešķirtās koncesijas vērtība un 
galvenie finansiālie noteikumi, tostarp 
maksas un cenas.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Ar šo grozījumu ir paredzēts vienkāršot noteikumus par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanu. Turklāt šis noteikums nav ekonomikas dalībnieku interesēs.

Grozījums Nr. 972
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – I daļa – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Piešķirtās koncesijas vērtība un 
galvenie finansiālie noteikumi, tostarp 
maksas un cenas.

11. Piešķirtās koncesijas vērtība un 
galvenie finansiālie noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 973
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – I daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Attiecīgā gadījumā un par katru 
piešķiršanu — koncesijas daļa, kas ar 
apakšuzņēmuma līgumu var tikt nodota 

svītrots



PE497.783v03-00 136/147 AM\916835LV.doc

LV

izpildei trešām personām, un šīs 
koncesijas daļas vērtība.

Or. en

Grozījums Nr. 974
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – I daļa – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. Informācija, vai koncesija ir saistīta 
ar projektu un/vai programmu, ko finansē 
no Savienības fondiem.

svītrots

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 975
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – I daļa – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. Pārraudzības struktūras un tās 
struktūras nosaukums un adrese, kas 
atbildīga par pārbaudēm un — attiecīgā 
gadījumā — starpniecības procedūrām. 
Precīza informācija par pārbaudes 
procedūru termiņu un vajadzības gadījumā 
tā dienesta adrese, tālruņa numurs, faksa 
numurs un e-pasta adrese, no kura var 
saņemt minēto informāciju.

14. Tās struktūras nosaukums un adrese, 
kas atbildīga par pārbaudēm un — attiecīgā 
gadījumā — starpniecības procedūrām. 
Precīza informācija par pārbaudes 
procedūru termiņu un vajadzības gadījumā 
tā dienesta adrese, tālruņa numurs, faksa 
numurs un e-pasta adrese, no kura var 
saņemt minēto informāciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 976
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – I daļa – 17. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. Koncesijas kopējās paredzamās 
vērtības detalizēta aprēķina metode 
saskaņā ar 6. pantu.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Ar šo grozījumu ir paredzēts vienkāršot noteikumus par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanu. Turklāt šis noteikums var pakļaut mazas līgumslēdzējas iestādes juridisku 
domstarpību riskam.

Grozījums Nr. 977
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – I daļa – 17. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. Koncesijas kopējās paredzamās 
vērtības detalizēta aprēķina metode 
saskaņā ar 6. pantu.

17. Koncesijas kopējās paredzamās 
vērtības aprēķina metode saskaņā ar 
6. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 978
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – II daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

II. INFORMĀCIJA, KAS JĀIELKĻAUJ 
PAZIŅOJUMOS PAR KONCESIJU 
PIEŠĶIRŠANU, KO PUBLICĒ 
SASKAŅĀ AR 27. PANTA 2. PUNKTU

svītrots

1. Līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēja un — ja atšķiras —
dienesta, no kura var iegūt papildu 
informāciju, nosaukums, reģistrācijas 
numurs (ja tas ir paredzēts valsts tiesību 
aktos), adrese, ietverot NUTS kodu, 
tālrunis, faksa numurs, e-pasta un 
interneta adrese.
2. Iepirkuma apraksts: būvdarbu veids un 
apjoms, piegāžu veids un daudzums vai 
vērtība, pakalpojumu veids un apjoms; ja 
koncesija ir sadalīta daļās, šo informāciju 
sniedz par katru daļu. Atbilstīgā gadījumā 
visu iespēju apraksts.
3. Uzskaites numurs(-i) CPV 
nomenklatūrā.
4. Līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēja veids un galvenā darbības 
joma.
5. Datums, kad pieņemts lēmums vai 
lēmumi par koncesijas piešķiršanu.
6. Katrai piešķiršanai— to ekonomikas 
dalībnieku nosaukums, adrese, ietverot 
NUTS kodu, tālruņa numurs, faksa 
numurs, e-pasta un interneta adrese, 
kuriem piešķirta koncesija.
7. Piešķirtās koncesijas vērtība un 
galvenie finansiālie noteikumi, tostarp 
maksas un cenas.
8. Koncesijas kopējās paredzamās vērtības 
detalizēta aprēķina metode saskaņā ar 
6. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 979
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Piešķirtās koncesijas vērtība un 
galvenie finansiālie noteikumi, tostarp 
maksas un cenas.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Ar šo grozījumu ir paredzēts vienkāršot noteikumus par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanu. Turklāt šis noteikums ir pretrunā komercnoslēpuma principiem.

Grozījums Nr. 980
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VII pielikums svītrots
[...]

Or. en

Grozījums Nr. 981
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
VIII pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VIII pielikums svītrots
[...]
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Or. en

Grozījums Nr. 982
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
IX pielikums – 1. punkts – 1. daļa – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Savienības Publikāciju birojs 
līgumslēdzējai iestādei vai līgumslēdzējam 
nosūta apstiprinājumu, kas minēts 
28. panta 5. punktā.

Eiropas Savienības Publikāciju birojs 
līgumslēdzējai iestādei vai līgumslēdzējam 
nosūta apstiprinājumu, kas minēts 
28. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 983
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
IX pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Papildinošas vai papildu informācijas 
publicēšana

svītrots

Līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji 
internetā publicē specifikācijas un 
papildu dokumentus pilnā apjomā.

Or. en

Grozījums Nr. 984
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
IX pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Papildinošas vai papildu informācijas svītrots
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publicēšana
Līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji 
internetā publicē specifikācijas un 
papildu dokumentus pilnā apjomā.

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 985
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
IX pielikums – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paziņojumu elektroniskās nosūtīšanas 
formāts un kārtība

svītrots

Komisijas noteiktais formāts un kārtība, 
kādā paziņojumi ir nosūtāmi elektroniski, 
ir pieejami interneta vietnē 
„http://simap.eu.int”.

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 986
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
X pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

X pielikums svītrots
[...]
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Or. en

Grozījums Nr. 987
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
Xa pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Xa pielikums
17. PANTĀ MINĒTIE PAKALPOJUMI

CPV kods Apraksts
79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 
75231240-8; no 85000000-9 līdz 
85323000-9; (izņemot 85321000-5 un 
85322000-2); 98133100-5 un 98200000-5 
/ Veselības un sociālie pakalpojumi un ar 
tiem saistītie pakalpojumi
75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; no 
79995000-5 līdz 79995200-7; no 
80100000-5 līdz 80660000-8 (izņemot 
80533000-9, 80533100-0, 80533200-1); no 
92000000-1 līdz 92700000-8 (izņemot 
92230000-2, 92231000-9, 92232000-6)/ 
Administratīvie izglītības, veselības 
aprūpes un kultūras pakalpojumi
75300000-9/ Obligātās sociālās 
nodrošināšanas pakalpojumi
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 / 
Pabalstu pakalpojumi
98000000-3; 55521100-9/ Citi kopienas, 
sociālie un personālie pakalpojumi
98120000-0/ Arodbiedrību sniegtie 
pakalpojumi
98131000-0/ Reliģiskie pakalpojumi
no 61000000-5 līdz 61530000-9; no 
63370000-3 līdz 63372000-7/
Ūdenstransporta pakalpojumi
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62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 
62450000-1; no 63000000-9 līdz 
63600000-5 (izņemot 63370000-3, 
63371000-0, 63372000-7); 74322000-2, 
93610000-7/ Atbalsta un palīgtransporta 
pakalpojumi
no 74500000-4 līdz 74540000-6 (izņemot 
74511000-4); no 95000000-2 līdz 
95140000-5/ Personāla darbā 
iekārtošanas un atlases pakalpojumi
no 74600000-5 līdz 74620000-1/ 
Izmeklēšanas un drošības pakalpojumi, 
izņemot bruņumašīnu pakalpojumus
no 74875000-3 līdz 74875200-5, un no 
92000000-1 līdz 92622000-7 (izņemot 
92230000-2) / Atpūtas, kultūras un sporta 
pakalpojumi

Or. en

Grozījums Nr. 988
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
XI pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

XI pielikums svītrots
4. PANTA 3. PUNKTA b) 
APAKŠPUNKTĀ MINĒTO 
SAVIENĪBAS TIESĪBU AKTU 
SARAKSTS
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. Turpmāk 
ir uzskaitītas procedūras, kurās 
nodrošināta atbilstīga iepriekšēja 
pārredzamība un ar kurām saskaņā 
piešķir atļaujas, pamatojoties uz citiem 
Eiropas Savienības tiesību aktiem, kas 
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nav „īpašas vai ekskluzīvas tiesības” šīs 
direktīvas nozīmē:
(a) atļauju piešķiršana dabasgāzes iekārtu 
ekspluatēšanai saskaņā ar 
Direktīvas 98/30/EK 4. pantā noteiktajām 
procedūrām;
(b) atļauja vai uzaicinājums iesniegt 
piedāvājumu jaunu elektroenerģijas 
ražošanas iekārtu celtniecībai saskaņā ar 
Direktīvas 96/92/EK noteikumiem;
(c) atļauju piešķiršana saistībā ar pasta 
pakalpojumu, kas nav vai nebūs rezervēts 
pakalpojums, saskaņā ar 
Direktīvas 97/67/EK 9. pantā noteiktajām 
procedūrām;
(d) procedūra atļauju piešķiršanai īstenot 
darbību, kas saistīta ar ogļūdeņražu 
izmantošanu saskaņā ar 
Direktīvu 94/22/EK;
(e) publiski pakalpojumu līgumi Regulas 
(EK) Nr. 1370/2007 nozīmē, kuru 
slēgšanas tiesības piešķirtas, izsludinot 
iepirkuma procedūru saskaņā ar minētās 
regulas 5. panta 3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 989
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
XII pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

XII pielikums svītrots
PRASĪBAS, KAS ATTIECAS UZ 
PIEDĀVĀJUMU UN PIETEIKUMU 
ELEKTRONISKĀS SAŅEMŠANAS 
IERĪCĒM
1. Ierīcēm piedāvājumu un dalības 
pieteikumu elektroniskai saņemšanai, 
izmantojot tehniskos līdzekļus un 
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attiecīgās procedūras, jānodrošina vismaz 
tas, ka:
(a) var precīzi noteikt piedāvājumu un 
dalības pieteikumu saņemšanas laiku un 
datumu;
(a) var pienācīgi nodrošināt, ka nevienai 
personai līdz noteiktajiem termiņiem nav 
pieejami dokumenti, kas nosūtīti saskaņā 
ar minētajām prasībām;
(b) ja minētais piekļuves aizliegums ir 
pārkāpts — var pienācīgi nodrošināt, ka 
šis pārkāpums ir precīzi konstatējams;
(c) vienīgi pilnvarotas personas var 
noteikt vai mainīt dienu, kurā atver 
saņemtos dokumentus;
(d) koncesijas piešķiršanas procedūras 
dažādajos posmos piekļuvei visiem 
iesniegtajiem datiem vai to daļai jābūt 
iespējamai, tikai vienlaicīgi rīkojoties 
pilnvarotajām personām;
(e) pilnvaroto personu vienlaicīga 
piekļuve iesniegtajiem dokumentiem ir 
iespējama tikai pēc attiecīgi noteiktās 
dienas;
(f) saņemtie un saskaņā ar šīm prasībām 
atvērtie dati ir pieejami tikai tām 
pilnvarotajām personām, kuras ir tiesīgas 
ar tiem iepazīties, un
(g) piedāvājumu autentifikācijai jāatbilst 
šajā pielikumā izklāstītajām prasībām.

Or. en
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INFORMĀCIJA, KAS JĀIEKĻAUJ 
IEPRIEKŠĒJOS INFORMATĪVOS 
PAZIŅOJUMOS PAR KONCESIJĀM, 
KURAS ATTIECAS UZ SOCIĀLAJIEM 
UN CITIEM ĪPAŠIEM 
PAKALPOJUMIEM
(kā minēts 26.  panta 3. punktā)
1. Līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēja un — ja atšķiras —
dienesta, no kura var iegūt papildu 
informāciju, nosaukums, reģistrācijas 
numurs (ja tas ir paredzēts valsts tiesību 
aktos), adrese, ietverot NUTS kodu, 
tālrunis, faksa numurs, e-pasta un 
interneta adrese.
2. E-pasta vai interneta adrese, kurā būs 
neierobežoti, pilnībā un bez maksas tieši 
pieejamas specifikācijas un visi 
pavaddokumenti.
3. Līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēja veids un galvenā darbības 
joma.
4. Uzskaites numurs(-i) CPV 
nomenklatūrā. ja līgums ir sadalīts daļās, 
šo informāciju sniedz par katru daļu.
5. Galvenās pakalpojumu koncesijas 
sniegšanas vai izpildes vietas NUTS kods.
6. Iepērkamo pakalpojumu un, ja 
nepieciešams, saistīto būvdarbu un 
piegāžu apraksts.
7. Koncesijas(-u) kopējā paredzamā 
vērtība; ja koncesija ir sadalīta daļās, šo 
informāciju sniedz par katru daļu.
8. Dalības nosacījumi.
9. Attiecīgā gadījumā — termiņš(-i), 
kādā(-os) jāsazinās ar līgumslēdzēju 
iestādi vai līgumslēdzēju, lai varētu 
piedalīties.
10. Attiecīgā gadījumā — piemērojamās 
piešķiršanas procedūras galveno iezīmju 
īss apraksts.
11. Cita būtiska informācija.
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