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PRIEKŠLIKUMS DIREKTĪVAI PAR KONCESIJAS LĪGUMIEM COM(2011) 897 
GALĪGĀ REDAKCIJA
COD(2011) 0437

Šobrīd uz būvdarbu koncesiju slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecas tikai noteikumi, kas 
ietverti Direktīvā 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts 
līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru. Uz 
pakalpojumu koncesijām attiecas tikai Līguma par Eiropas Savienības darbību vispārējie 
principi (ekonomiskās brīvības, nediskriminācija, pārredzamība, vienlīdzīga attieksme, 
proporcionalitāte, savstarpēja atzīšana). Šis priekšlikums ir cieši saistīts ar šobrīd spēkā esošo 
publiskā iepirkuma jomas Direktīvu 2004/17/EK un 2004/18/EK pārskatīšanu. Tas ļaus 
pieņemt atsevišķu juridisku instrumentu, kas reglamentēs būvdarbu koncesiju un pakalpojumu 
koncesiju slēgšanas tiesību piešķiršanu „klasiskajā” nozarē un komunālo pakalpojumu nozarē.

Šā priekšlikuma priekšizpētes kontekstā šā dokumenta mērķis ir definēt šādas iniciatīvas 
pievienoto vērtību, lai noteiktu nepieciešamo noteikumu veidu, un identificēt galvenās 
problēmas, kuru risinājumi jāietver ziņojuma projektā.

1. Kāda pievienotā vērtība?

Referents ir pārliecināts, ka šādai iniciatīvai ir pievienotā vērtība četru iemeslu dēļ:

- pastāvošā tiesiskā regulējuma precizēšana. Tiesas judikatūras apjoma pieaugums 
(25 spriedumi kopš 2000. gada) liecina par pastāvošu nesakārtotību tiesiskā regulējuma jomā.
Kaut arī pozīcijas starp uzņēmumiem nav tik skaidri noteiktas kā starp līgumslēdzējām 
iestādēm1, jāprecizē vairāki jēdzieni (koncesija, risks, pakalpojumu un būvdarbu koncesiju 
nošķiršana, koncesiju un citu līgumu veidu — atļauju vai licenču — nošķiršana vai koncesiju 
un publiskā iepirkuma nošķiršana);

- tiesiskās sistēmas stabilitātes un drošības garantēšana. Izmaiņas judikatūrā, 
vienotas Līguma principu piemērošanas sistēmas trūkums un ES pastāvošā nesaskaņotā 
tiesiskā struktūra rada tiesisko neskaidrību, kas negatīvi ietekmē dažādus iesaistītos 
dalībniekus. Ja arī Tiesa ir norādījusi, ka līgumslēdzējām iestādēm vajadzētu ievērot Līgumā 
ietvertos pamatprincipus2, tā nav pietiekami izskaidrojusi, ko tas nozīmē;

- atbalsts valsts iestāžu darbībām, kuru mērķis ir attīstīt un modernizēt ekonomikas 
infrastruktūras un sekmēt sabiedriskos pakalpojumus;

- konkurences stimulēšana ES un dalībnieku no Eiropas veicināšana (procedūru 
pārredzamības un taisnīguma nodrošināšana, tiešās piešķiršanas līgumu ļaunprātīgas 
izmantošanas sodīšana). 40 % no uzņēmumiem, ko iztaujāja 2010. gadā, apgalvoja, ka zina 
par šādu līgumu esamību3. Skaidru noteikumu trūkums, kā rezultātā visi kandidāti atrodas 
līdzvērtīgā situācijā, var radīt MVU neizdevīgus apstākļus, tiem piešķirot apakšuzņēmēju 

                                               
1 SEC(2011) 1588 galīgā redakcija, 20.12.2011., I B pielikums
2 Lieta C-324/98, Telaustria, 2000.
3 SEC(2011) 1588 galīgā redakcija, 20.12.2011., I B pielikums, 68. lpp.
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lomu1. Neraugoties uz to, konkurencei labvēlīgu apstākļu radīšana nenozīmē paātrinātu 
sabiedrisko pakalpojumu piešķiršanu privātajam sektoram.

Tika izvirzīts jautājums, kādēļ ir nepieciešama atsevišķa iniciatīva attiecībā uz publisko 
iepirkumu. To pamato ar faktu, ka koncesija ir pilnīgi cita veida līgums attiecībā pret 
publisko iepirkumu — valsts iestādes atbildības nodošana koncesionāram un pastāvošs 
ekonomiskais risks saistībā ar būvdarbu/pakalpojumu izpildi. Koncesija nav publiskā 
iepirkuma veids, tādēļ jāņem vērā tās specifiskās iezīmes.

2. Kādi noteikumi ir nepieciešami?

Referents uzskata, ka:

- koncesijas definēšana ir ļoti būtiska situācijā, kad valstīs pastāv definīciju dažādība 
(piemērošanas jomas ierobežošana);

- attiecībā uz koncesijām nedrīkst tieši pārņemt noteikumus, ko piemēro 
publiskajam iepirkumam;

- noteikumiem jābūt skaidriem, vienkāršiem, un tie nedrīkst radīt birokrātisko 
slogu;

- skaidri jānosaka varas iestāžu rīcības brīvība lemt par veidu, kā tās organizē tām 
uzticēto sabiedrisko pakalpojumu uzdevumu izpildi;

- jāievēro valsts iestāžu un ekonomikas dalībnieku tiesības vest sarunas un slēgt 
līgumus. Ja valsts iestādēm jāpiešķir noteikta rīcības un izvērtēšanas brīvība attiecībā uz 
izvēles izdarīšanu, tad ekonomikas dalībniekiem jānosaka objektīvi un pārredzami kritēriji, 
ņemot vērā laika un finanšu ierobežojumus saistībā ar kandidatūras pieteikšanu;

- jāievēro apakšuzņēmēju tiesības (tiesības uz tiesību aizsardzību, informācijas 
konfidencialitāte u. c.).

3. Galvenās problēmas

Turpmākajos punktos ir norādīti jautājumi un ar tiem saistītās galvenās problēmas, ko 
referents vēlas iztirzāt sīkāk.  

a) Koncesijas definīcija

Kā izriet no Tiesas judikatūras (13 no 25 spriedumiem kopš 2000. gada), koncesijas 
definēšana ir ļoti būtiska. Koncesijas/ publiskā iepirkuma nošķiršana Eiropas līmenī joprojām 

                                               
1 SEC(2011) 1588 galīgā redakcija, 20.12.2011., 17. lpp.
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ir neprecīza (Direktīvā 2004/18/EK noteiktā koncesijas definīcija attiecībā pret publiskā 
iepirkuma līgumu).

→ Nepieciešamība precizēt koncesijas definīciju (riska veids/tips, atbilstība specifiskākiem 
kritērijiem — piem., apgrozījuma procents).

→ Būvdarbu un pakalpojumu koncesiju nošķiršana; jaukto koncesiju definīcija un tām 
piemērojamo tiesību aktu kopums. Lielākā daļa būvdarbu koncesiju ietver arī pakalpojumu 
koncesijas, tādēļ ir grūti noteikt, kāds statuss piešķirams šāda veida līgumam.

→ Atšķirības precizēšana starp koncesiju un publisko iepirkumu (ar publisko iepirkumu 
saistītu terminu izmantošana attiecībā uz koncesijām, piem., „iepirkums” — „līgums”, 
„cena” — „vērtība” u. c.).

b) Piemērošanas joma un nozares izņēmumi

Šis priekšlikums piemērojams līgumiem, kuru vērtība ir EUR 5 000 000 vai lielāka (5. pants); 
pakalpojumu koncesijām, kuru vērtība ir no EUR 2 500 000 līdz EUR 5 000 000, piemēro 
vienkāršotu procedūru (5. panta 2. punkts). Ir paredzēti izņēmumi (8.–15. pants) un atkāpes 
(17. pants).

Pakalpojumi, kas iepriekš klasificēti kā neprioritāri

Direktīvā 2004/18/EK un Direktīvā 2004/17/EK pastāvošā dalījuma starp prioritārajiem 
pakalpojumiem un neprioritārajiem pakalpojumiem novēršana rada zināmu nesakārtotību 
attiecībā uz to pakalpojumu statusu, ko līdz šim uzskatīja par neprioritārajiem, no direktīvas 
pilnīgas piemērošanas izslēdzot „tikai tos pakalpojumus, kam ir ierobežota pārrobežu 
dimensija” (21. apsvērums).

→ Precīza minēto pakalpojumu noteikšana.

→ Pakalpojumu, kas līdz šim klasificēti kā neprioritāri saskaņā ar Direktīvu 2004/18/EK 
(II B pielikums), svītrošanas no saraksta pamatotība.

→ Skaidrojums tam, kādēļ sociālajiem/citiem īpašiem pakalpojumiem piemēro tikai 
noteikumus attiecībā uz publicēšanu (17. pants).
Enerģija

Darbības, kas saistītas ar infrastruktūras tīkla pārvaldību ekonomikas dalībniekam piešķirto 
ekskluzīvo tiesību izmantošanas ietvaros (8. panta 1. punkts), neietilpst piemērošanas jomā. Ja 
šis izņēmums būs praktiski piemērojams (neesoša konkurence valsts piešķirtu ekskluzīvu 
tiesību dēļ), tajā neietilps energoapgādes darbības, kurām piemēro tarifus, ko noteikusi valsts 
saskaņā ar tarifu vienādošanas metodi. Tam pamatā ir sociālās un teritoriālās solidaritātes 
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princips (visi pilsoņi saņem enerģiju par vienādu tarifu neatkarīgi no valsts, kurā tie atrodas).
Vietējā pašpārvalde nevar izvēlēties operatoru.

→ Energoapgādes darbību, kuru tarifu nosaka valsts, izslēgšanas no piemērošanas jomas 
ņemšana vērā.

Ūdens

Šajā nozarē skaidri saskatāmas vairākas pretrunas, radot bažas par iespējamu paātrinātu 
nodošanu privātajam sektoram.

→ Nevienkāršot šīs jomas jautājuma izskatīšanu līdz parastai ideoloģiskai diskusijai „par 
un pret” nodošanu privātajam sektoram.

→ Nepieciešamība apstiprināt varas iestāžu rīcības brīvību lemt par veidu, kā tās organizē 
tām uzticēto sabiedrisko pakalpojumu uzdevumu izpildi.

Citi izņēmumi

Šis priekšlikums būtu neskaidrs attiecībā uz citām nozarēm (piem., ostu pakalpojumi, 
sabiedriskais transports).

→ Nepieciešamība precizēt attiecīgos noteikumus.

c) Izņēmumi attiecībā uz principu: valsts līmeņa savstarpēja sadarbība un saistītais 
uzņēmums

Vertikālā sadarbība („iekšēji”)

Koncesijas, ko līgumslēdzējs/ līgumslēdzēja iestāde piešķīris(-usi) juridiskai personai, 
neietilpst piemērošanas jomā, ja: attiecībā uz juridisko personu tiek īstenota līdzīga kontrole 
tai, kādu līgumslēdzējs/ līgumslēdzēja iestāde īsteno attiecībā uz savām struktūrvienībām; 
vismaz 90 % šīs juridiskās personas darbību īsteno līgumslēdzēja/ līgumslēdzējas iestādes 
labā; nav privātas līdzdalības (15. panta 1. punkts). Šī vertikālā sadarbība, kas nav paredzēta 
šobrīd spēkā esošajās Direktīvās 2004/17/EK un 2004/18/EK, izveidota Tiesas judikatūras 
(spriedums lietā Teckal1) kodifikācijas rezultātā, vēlāk jēdzienu piemērojot vairāku 
līgumslēdzēju kopīgi īstenotai kontrolei (spriedums lietā Coditel2) (šā priekšlikuma 15. panta 
3. punkts).
                                               
1 Lieta C-107/98, 1999. gads
2 Lieta C-324/07, 2008. gads
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Kritika galvenokārt attiecas uz šādiem jautājumiem: judikatūras kodifikācija veikta 
neatbilstošā veidā; neloģiska 90 % izvēle (no judikatūras izriet tikai tas, ka juridiskai personai 
nepieciešams veikt „būtisku” savu darbību daļu ar kontrolējošā(-o) līgumslēdzēja(-u) 
palīdzību; nepieciešamība analizēt katru gadījumu; ideja, ka „iekšējās” sadarbības izveide 
rada negodīgu konkurenci publiskā un privātā sektora starpā.

It kritizēta arī pilnīga privātās līdzdalības neesamība, apgalvojot, ka nepieciešams izvērtēt 
noteikto mērķi (komerciālais/rūpniecības mērķis vai sabiedrisko pakalpojumu uzdevums) 
ārpus šīs līdzdalības pastāvēšanas robežām vai ka nepieciešams atļaut privāto līdzdalību 
mazākumā.

→ Nepieciešamība atzīt līgumslēdzējiem/ līgumslēdzējām iestādēm piešķirtajās pilnvarās 
ietilpstošās pašorganizācijas pilnvaras un izslēgt „iekšējo” sadarbību no direktīvas 
piemērošanas jomas.

→ Jautājums par 90 % kritērija izvēli un par kārtību, kādā tiks pārbaudīta šīs robežas 
ievērošana.

→ Nepieciešamība precizēt juridiskās personas darbības, ko tā veic 
līgumslēdzēju/ līgumslēdzēju iestāžu labā, jēdzienu (līgumu skaits? apgrozījums?).

→ Tāds pats jautājums jāuzdod par vairāku līgumslēdzēju/ līgumslēdzēju iestāžu kopīgi 
īstenoto juridiskās personas kontroli „iekšējas” sadarbības apstākļos (15. panta 3. punkts).

→ Jautājums par to, cik pamatota ir pilnīga privātās līdzdalības neesamība.

Horizontālā sadarbība

Ar šo priekšlikumu no piemērošanas jomas izslēdz horizontālo sadarbību starp valsts iestādēm 
(15. panta 4. punkts). Ar to kodificē Tiesas judikatūru (spriedums lietā Hambourg1), paredzot 
šai izslēgšanai vairākus nosacījumus (jebkādas privātās līdzdalības izslēgšana; reāla sadarbība 
starp valsts iestādēm ar mērķi panākt saskaņotību ar sabiedrisko pakalpojumu uzdevumu; 
sabiedrības intereses kā vienīgais līguma mērķis).

Citi kumulatīvie nosacījumi, kas nav paredzēti judikatūrā, ir šādi: atvērtajā tirgū iesaistīto 
līgumslēdzēju/ līgumslēdzēju iestāžu darbības nenodrošina apgrozījumu, kas pārsniedz 10 % 
no visu ar līgumu saistīto darbību apgrozījuma (15. panta 4. punkta c) apakšpunkts), vai 
līgums nav saistīts ar finanšu pārskaitījumiem starp līgumslēdzējiem/ līgumslēdzējām 
iestādēm, izņemot pārskaitījumus, kas atbilst faktisko izmaksu atlīdzinājumam par 
būvdarbiem, pakalpojumiem vai piegādēm (15. panta 4. punkta d) apakšpunkts).

→ Nepieciešamība analizēt piedāvāto nosacījumu, jo īpaši to nosacījumu, kas neizriet no 
                                               
1 Lieta C-480/06, 2009. gads
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judikatūras, pamatotību.

→ Jautājums par uzdevuma saskaņotas īstenošanas jēdzienu (ideja, ka līgumslēdzējām 
iestādēm noteikti jāveic uzdevums kopīgi, un tādējādi var gadīties, ka kāda no tām to paveic 
citu vietā).

Saistītie uzņēmumi

Koncesijas, ko līgumslēdzēja iestāde piešķīrusi saistītam uzņēmumam, neietilpst 
piemērošanas jomā (11. panta 3. punkts). Šo dažkārt uzskatīja par nepamatotu „iekšējās” 
sadarbības papildinājumu īpašās nozarēs, piemērojot mazāk stingrus nosacījumus (nosacījums 
par 80 %).

→ Jautājums par šo noteikumu pamatojumu un par iespējamām sekām uz konkurencei 
labvēlīgu apstākļu radīšanu.

→ Nepieciešamība analizēt šo noteikumu ietekmi uz MVU.

d) Procesuālās garantijas

Publicēšana un pārredzamība

Līgumslēdzēji/ līgumslēdzējas iestādes elektroniskā veidā pārsūta Komisijai paziņojumu par 
koncesiju (vēlēšanās piešķirt koncesiju) un paziņojumu par piešķiršanu (procedūras rezultāts), 
kas sagatavoti, izmantojot standarta veidlapas, un nosūtīti publicēšanai Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī pirms to publicēšanas attiecīgajā valstī. Pienākums nosūtīt paziņojumu par 
piešķiršanu attiecas arī uz pakalpojumu koncesijām, kuru vērtība ir no EUR 2 500 000 līdz 
EUR 5 000 000 (izņemot sabiedriskos pakalpojumus un citus īpašus pakalpojumus).

→ Šādas procedūras, kas šķiet nevajadzīgi sarežģīta un smagnēja, pamatotība.

→ Aizlieguma publicēt valsts līmenī pirms publicēšanas Eiropas līmenī pamatotība un 
iespēja paredzēt vienlaicīgu nosūtīšanu publicēšanai.

Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas kārtība

Šajā priekšlikumā paredzēti noteikumi, kas reglamentē koncesijas līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanu.

→ Jautājums par hierarhijas noteikšanu un kritēriju svērumu. Ja pirmais minētais 
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(39. panta 3. punkts) nodrošina apakšuzņēmējiem skaidru un pārredzamu piedāvājumu 
sagatavošanas struktūru, otrais minētais (obligāts ekonomiski visizdevīgākā piedāvājuma 
gadījumā) ierobežo valsts iestāžu izvēles brīvību un var radīt situāciju, kad tiek izvēlēts 
neatbilstošs apakšuzņēmējs (39. panta 3. un 5. punkts).

→ Nelokāms apgalvojums par saistību starp piešķiršanas kritērijiem un līguma mērķi 
(39. panta 2. punkts) izslēdz citu kritēriju ņemšanu vērā, kas varētu būt derīgi (piem., 
tuvums, vides un sociālie standarti).

→ Kritēriju ierobežošana attiecībā uz ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu (39. panta 
4. punkts) nešķiet pamatota (attiecīgajos noteikumos, kas ietverti priekšlikumā, ar ko izdara 
grozījumus Direktīvā 2004/18/EK, nav paredzēts šāds ierobežojums (66. pants)).

→ Neskaidri noteikumi attiecībā uz tās informācijas konfidencialitāti, ko līgumslēdzējām 
iestādēm iesniedz apakšuzņēmēji. Šķiet, ka aizsargā tikai tos risinājumus un informāciju, ko 
ekonomikas dalībnieki, iesniedzot līgumslēdzējām iestādēm, norāda kā konfidenciālus 
(24. pants un 35. panta 5. punkta b) apakšpunkts).

e) Koncesijas līgumu izpildes kārtība

Darbības laiks

Direktīvas priekšlikumā noteikts koncesijas darbības laiks, pamatojoties uz laiku, kas 
nepieciešams, lai koncesionārs varētu atgūt būvdarbu/pakalpojumu izpildes laikā veiktos 
ieguldījumus (16. pants).

→ Nepieciešamība precizēt šo definīciju, kurā ir ņemts vērā tikai būvdarbu/pakalpojumu 
izpildes posms, bet nav ņemts vērā izstrādes un sākotnējo ieguldījumu posms pirms izpildes 
sākšanas.

→ Definīcijas pielāgošana, lai iekļautu arī koncesijas, kuras jau ir noslēgtas un kurās 
ieguldījumu daļa ir mazāka.

→ Jautājums par citu kritēriju iekļaušanu attiecībā uz pakalpojumu koncesijām (piem., 
attiecībā uz izpildi).

Līgumu grozījumi to darbības laikā

Šajā priekšlikumā, pamatojoties uz līguma noteikumu „būtisku grozījumu” tā darbības laikā 
jēdzienu, paredzēta nepieciešamība ieviest jaunu koncesijas slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūru (42. pants).
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→ Jēdziena „būtiski grozījumi” skaidrojums.

→ Konkrētu nosacījumu noteikšana, kas ļautu to definēt.

Secinājumi

Neraugoties uz šā priekšlikuma radītajām problēmām, referents ir pārliecināts par tā 
pievienoto vērtību, jo ar to tiek risinātas pastāvošais iztrūkums tiesiskajā regulējumā Eiropas 
līmenī, ko tikai daļēji kompensē progresējošā Tiesas judikatūra.

Galīgajiem noteikumiem jārealizē mērķi gan attiecībā uz tiesiskās sistēmas vienkāršošanu un 
drošību, gan attiecībā uz valsts iestāžu brīvas pārvaldības principa ievērošanu. Šajā 
dokumentā nebūt nav izceltas visas pastāvošās problēmas, tādēļ referents vēlas, lai tiktu 
īstenota pārskatīšana, kas būtu plašāka par vienkāršu ideoloģisku diskusiju tādā līmenī kā „par 
un pret” Eiropas līmeņa iniciatīvu koncesiju jomā.


