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ĪSS PAMATOJUMS

Koncesijas ir Eiropas Savienības dalībvalstu saimnieciskās darbības nozīmīga daļa. Lai gan 
pašreizējās juridiskās situācijas dēļ precīzus aprēķinus ir sarežģīti veikt, pētījumos konstatēts, 
ka vairāk nekā 60 % no visām Eiropas publiskajām un privātajām partnerībām ir saistītas ar 
koncesijām.

Patlaban tikai būves koncesiju piešķiršanai piemēro ierobežotu skaitu sekundāro tiesību aktu 
noteikumu, savukārt uz pakalpojumu koncesijām attiecas tikai Līguma par Eiropas Savienības 
darbību vispārīgie principi. Ar ierosināto direktīvas priekšlikumu šo nepilnību paredzēts 
novērst.

Pašreizējā situācija nav apmierinoša, jo ne uzņēmumiem, ne līgumslēdzējām iestādēm 
nenodrošina pietiekamu juridisko noteiktību un ierobežo Eiropas uzņēmumu, jo īpaši mazo un 
vidējo uzņēmumu, piekļuvi ar koncesiju līgumiem saistītām saimnieciskās darbības iespējām.

Turklāt, ņemot vērā sarežģīto ekonomisko situāciju lielākajā daļā ES dalībvalstu, ārkārtīgi 
svarīgi ir efektīvi izmantot publiskos līdzekļus, tādējādi konkursam par visefektīvāko un 
ekonomiski izdevīgāko risinājumu ir būtiska nozīme koncesijas līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanā.

ES līmeņa regulējums nekādā ziņā neierobežo publisko līgumslēdzēju iestāžu tiesības pildīt to 
uzdevumus patstāvīgi un ar saviem līdzekļiem. Tomēr, ja publiska līgumslēdzēja iestāde 
nolemj šo uzdevumu veikšanai pilnvarot trešās personas, ir jānodrošina faktiska tirgus 
pieejamība visiem piemērotajiem uzņēmumiem, lai panāktu visefektīvāko un ekonomiski 
izdevīgāko risinājumu, vienlaikus novēršot korupcijas risku.

Skaidru atbalstu ir guvušas Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas publicētajā 
darba dokumentā uzskaitītās direktīvas par koncesijām priekšrocības, jo īpaši attiecībā uz 
pašreizējā tiesiskā regulējuma precizēšanu, konkurenci veicinošu stimulu radīšanu un 
atsevišķu ierosināto kritēriju iezīmēm, kuras paredzēts grozīt.

Atzinuma sagatavotājs kopumā atbalsta Komisijas priekšlikumu.

Attiecībā uz robežvērtībām pakalpojumu koncesiju līgumu robežvērtību ierosina samazināt 
līdz EUR 2,5 miljoniem; tādējādi nebūtu spēkā Komisijas ierosinātais papildu obligātās 
ziņošanas pienākums.

Ierosinātajiem grozījumiem būtu arī jāpalīdz novērst pārmērīgi detalizētie noteikumi attiecībā 
uz aprites cikla un aprites cikla izmaksu jēdzienu, jo tas saistīts ar ļaunprātīgas izmantošanas 
risku. Tomēr vienlaikus līgumslēdzējiem jānodrošina iespēja piešķiršanas kritērijos iekļaut 
faktorus, kas saistīti ar nodarbinātības nosacījumiem, un ļaut izslēgt pretendentus, par kuriem 
ir zināms, ka tie izdarījuši nopietnus sociālo, darba un vides tiesību pārkāpumus. Tā kā šajā 
direktīvā un direktīvā par publisko iepirkumu ir noteiktas ļoti atšķirīgas robežvērtības, ir 
jānovērš arī noteikumu apiešanas iespēja, definējot līgumu kā koncesiju. Piecu gadu 
laikposms pēc transponēšanas šķiet pārāk ilgs, lai ieviestu elektronisku sistēmu līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanai, jo īpaši ņemot vērā to, ka direktīvā par publisko iepirkumu ir 
paredzēts daudz īsāks laikpsoms. Izņēmuma kārtā valsts uzņēmumos ir pieļaujama neliela 
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privātā līdzdalība līdz 10 % apmērā.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus 
un patērētāju aizsardzības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1
Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 2
Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Šā tiesiskā regulējuma noteikumiem 
jābūt skaidriem un vienkāršiem, un tie 
nedrīkst radīt pārmērīgu birokrātiju.
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Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Koncesijas iezīmju dēļ noteikumi par 
koncesijas līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanu nebūtu vienkārši jāpielīdzina 
publiskā iepirkuma noteikumiem.

Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) līgumslēdzējas iestādes saskaņā ar šīs 
direktīvas 3. pantu neatkarīgi no tā, vai 
būvdarbi vai pakalpojumi, arī saistītās 
piegādes, ir paredzēti sabiedriskiem 
mērķiem vai ne;

Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Saskaņā ar savstarpēju vienošanos var 
piešķirt koncesijas, kuras nepārsniedz 
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robežvērtību.

Pamatojums

Šī direktīva būtu jāpiemēro tikai koncesijām, kas skar iekšējo tirgu.

Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – b apakšpukts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 8. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) „kandidāts” ir ekonomikas dalībnieks, 
kas ir izteicis vēlēšanos vai ir uzaicināts 
piedalīties koncesijas piešķiršanas 
procedūrā;

(8) „kandidāts” ir ekonomikas dalībnieks, 
kas ir iesniedzis pieteikumu piedalīties 
koncesijas piešķiršanas procedūrā vai ir 
uzaicināts tajā piedalīties;

Grozījums Nr. 9
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 10
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo saimniecisko risku var veidot: Šo saimniecisko risku jo īpaši var veidot:

Grozījums Nr. 11
Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Šo direktīvu piemēro šādām koncesijām, 
kuru vērtība ir EUR 5 000 000 vai lielāka, 
ja koncesijas līguma termiņš nepārsniedz 
piecus gadus:

Pamatojums

Koncesiju līgumiem var būt dažādi termiņi. Koncesijām ar garāku termiņu EUR 5 000 000 
robežvērtība var nebūt pietiekama attiecībā uz ietekmi uz iekšējo tirgu. Tādēļ nosacījumiem ir 
jāpievieno laika komponents.

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šo direktīvu piemēro šādām 
koncesijām, kuru vērtība ir 
EUR 10 000 000 vai lielāka, ja koncesijas 
līgumu termiņš pārsniedz piecus gadus:
a) koncesijām, ko slēdz līgumslēdzēji, lai 
īstenotu kādu no III pielikumā minētajām 
darbībām;
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b) koncesijām, ko slēdz līgumslēdzējas 
iestādes.

Grozījums Nr. 13
Direktīvas priekšlikums
5.pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Pakalpojumu koncesijām, kuru termiņš 
nepārsniedz piecus gadus un kuru vērtība 
ir EUR 2 500 000 vai lielāka, bet 
nepārsniedz EUR 5 000 000, un kuras nav 
sociālo vai citu īpašu pakalpojumu 
koncesijas, piemēro pienākumu publicēt 
koncesijas piešķiršanas paziņojumu 
atbilstīgi 27. un 28. pantam. Pakalpojumu 
koncesijām, kuru termiņš pārsniedz 
piecus gadus un kuru vērtība ir
EUR 5 000 000 vai lielāka, bet 
nepārsniedz EUR 10 000 000, un kuras 
nav sociālo vai citu īpašu pakalpojumu 
koncesijas, piemēro pienākumu publicēt 
koncesijas piešķiršanas paziņojumu 
atbilstīgi 27. un 28. pantam.

Grozījums Nr. 14
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 15
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 16
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Nosakot robežvērtību, koncesijas 
paredzamā vērtība ir vienāda ar 
paredzamo apgrozījumu, bez nodokļiem, 
visā līguma darbības laikā.

Pamatojums

Koncesijas līgumi bieži vien attiecas gan uz būvēm, gan pakalpojumiem. Būvju koncesijas var 
ietvert darbību un pakalpojumu sniegšanu. Pakalpojumu koncesijās var paredzēt, ka būvdarbi 
jāveic līgumā paredzētajā laikposmā. Koncesijas vērtības aprēķina metodei ir jābūt vienādai 
gan attiecībā uz būves koncesijām, gan pakalpojumu koncesijām un labāk jāatspoguļo 
ieņēmumi no koncesijas līguma (apgrozījums).

Grozījums Nr. 17
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Šo direktīvu piemēro katras daļas 
piešķiršanai, ja daļu kopējā vērtība ir 
vienāda ar 5. pantā noteikto robežvērtību

7. Šo direktīvu piemēro katras daļas 
piešķiršanai, ja daļu kopējā vērtība ir 
vienāda ar 5. pantā noteiktajām
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vai lielāka par to. robežvērtībām vai lielāka par tām.

Grozījums Nr. 18
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēji var piešķirt koncesijas par 
atsevišķām daļām, nepiemērojot šajā 
direktīvā paredzētos piešķiršanas 
noteikumus, ar nosacījumu, ka attiecīgās 
daļas maksimālā paredzamā vērtība bez 
PVN nepārsniedz EUR 1 miljonu. Tomēr 
šādi bez šīs direktīvas piemērošanas 
piešķirto daļu kopējā vērtība nepārsniedz 
20 % no visu to daļu kopējās vērtības, 
kurās ir sadalīta ierosinātā būve vai 
pakalpojumu ierosinātā iegāde.

8. Līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēji var piešķirt koncesijas par 
atsevišķām daļām, nepiemērojot šajā 
direktīvā paredzētos piešķiršanas 
noteikumus, ar nosacījumu, ka attiecīgās 
daļas maksimālā paredzamā vērtība bez 
PVN nepārsniedz EUR 500 000. Tomēr 
šādi bez šīs direktīvas piemērošanas 
piešķirto daļu kopējā vērtība nepārsniedz 
20 % no visu to daļu kopējās vērtības, 
kurās ir sadalīta ierosinātā būve vai 
pakalpojumu ierosinātā iegāde.

Grozījums Nr. 19
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpat nedrīkst noteikt mērķi izslēgt 
koncesijas piešķiršanas procedūru no 
direktīvas par publisko iepirkumu 
darbības jomas.

Pamatojums

Tā kā šajā direktīvā un direktīvā par publisko iepirkumu ir noteiktas ļoti atšķirīgas 
robežvērtības, līdz ar to pastāv iespēja līgumus definēt kā koncesijas, lai apietu direktīvas par 
publiskajiem iepirkumiem darbības jomu.

Grozījums Nr. 20
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1.b daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publiskām līgumslēdzējām iestādēm un 
līgumslēdzējiem, piešķirot tādu koncesijas 
līgumu slēgšanas tiesības, kuri to vērtības 
dēļ nav iekļauti šīs direktīvas darbības 
jomā, ir jāievēro LESD noteiktie 
vienlīdzīgas attieksmes, nediskriminācijas 
un pārredzamības principi.

Grozījums Nr. 21
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva neattiecas uz pakalpojumu 
koncesijām, ko līgumslēdzēja iestāde vai 
līgumslēdzējs piešķir ekonomikas 
dalībniekam, kurš pats ir līgumslēdzējs vai 
to apvienība, pamatojoties uz ekskluzīvām 
tiesībām, kas šim ekonomikas dalībniekam 
ir atbilstīgi piemērojamajiem un 
publicētajiem valsts normatīvajiem vai 
administratīvajiem aktiem un kas ir 
piešķirtas saskaņā ar Līgumu un Savienības 
nozaru tiesību aktiem par tīklu 
infrastruktūras pārvaldību saistībā ar 
III pielikumā izklāstītajām darbībām.

1. Šī direktīva neattiecas uz pakalpojumu 
koncesijām, ko līgumslēdzēja iestāde vai 
līgumslēdzējs piešķir ekonomikas 
dalībniekam, pamatojoties uz ekskluzīvām 
tiesībām, kas šim ekonomikas dalībniekam 
ir atbilstīgi piemērojamajiem un 
publicētajiem valsts normatīvajiem aktiem 
un kas ir piešķirtas saskaņā ar Līgumu un 
Savienības nozaru tiesību aktiem par tīklu 
infrastruktūras pārvaldību saistībā ar 
III pielikumā izklāstītajām darbībām.

Pamatojums

Direktīvas 8. panta 1. punktā un V pielikumā ir norādīts, ka ir piemērojami izņēmumi 
darbībām, uz kurām attiecas citas konkrētu nozaru direktīvas. Tomēr priekšlikuma 
formulējumu var saprast tā, ka ekonomikas dalībniekam ir jābūt līgumslēdzējai iestādei, taču 
tas tā nav attiecībā uz visiem uzņēmumiem, kuri veic šīs darbības. Ar šo grozījumu ierosina 
formulējumu, kas atbilst priekšlikuma pamatmērķim.

Grozījums Nr. 22
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) starptautiskā nolīgumā, ko atbilstīgi a) starptautiskā nolīgumā, ko atbilstīgi 
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Līgumam par Eiropas Savienības darbību 
noslēgusi dalībvalsts ar vienu vai vairākām 
trešām valstīm par būvdarbiem, piegādēm 
vai pakalpojumiem sakarā ar nolīguma 
parakstītāju valstu piedalīšanos kāda 
projekta kopīgā īstenošanā vai 
ekspluatācijā;

Līgumam par Eiropas Savienības darbību 
noslēgusi dalībvalsts ar vienu vai vairākām 
trešām valstīm par būvdarbiem, piegādēm 
vai pakalpojumiem sakarā ar nolīguma 
parakstītāju valstu piedalīšanos kāda 
projekta kopīgā īstenošanā vai 
ekspluatācijā, ja vien šim mērķim nav 
piešķirts Eiropas Savienības finansējums;

Pamatojums

Izmantojot ES finanšu līdzekļus, būtu jāņem vērā šīs direktīvas principi.

Grozījums Nr. 23
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar pirmās daļas d) apakšpunktu, ja 
koncesiju lielā mērā līdzfinansē 
starptautiska organizācija vai starptautiska 
finanšu iestāde, puses izlemj, kuras 
koncesiju piešķiršanas procedūras ir 
piemērojamas, un šīm procedūrām ir 
jāatbilst Līguma par Eiropas Savienības 
darbību noteikumiem.

Saskaņā ar pirmās daļas d) apakšpunktu, ja 
vairāk par ceturtdaļu no koncesijas 
apmēra līdzfinansē starptautiska 
organizācija vai starptautiska finanšu 
iestāde, puses izlemj, kuras koncesiju 
piešķiršanas procedūras ir piemērojamas, 
un šīm procedūrām ir jāatbilst Līguma par 
Eiropas Savienības darbību noteikumiem.

Grozījums Nr. 24
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šo direktīvu nepiemēro līgumiem, ar 
kuriem valsts, līgumslēdzēja iestāde vai 
līgumslēdzējs piešķir ekonomikas 
dalībniekam tiesības izmantot konkrētus 
valsts īpašumus vai resursus, ja valsts, 
līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs 
paredz tikai vispārīgus nosacījumus to 
izmantošanai, nekļūstot par to būvju 
īpašnieku vai pakalpojumu saņēmēju, ko 
būvējis vai sniedzis attiecīgais ekonomikas 
dalībnieks.
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Grozījums Nr. 25
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 5. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva neattiecas uz pakalpojumu 
koncesijām, kuru priekšmets ir šāds:

Šī direktīva neattiecas uz pakalpojumu 
koncesijām, kuras līgumslēdzēja iestāde 
piešķir citai līgumslēdzējai iestādei vai 
līgumslēdzēju iestāžu apvienībai, 
pamatojoties uz ekskluzīvām tiesībām, kas 
pēdējām ir saskaņā ar publicētiem 
normatīvajiem un administratīvajiem 
aktiem, kuri ir saderīgi ar Līgumu.
Tā arī neattiecas uz šādiem koncesiju 
līgumu priekšmetiem:

Pamatojums

Atbilst pašreiz spēkā esošās Direktīvas 2004/18/EK 18. panta formulējumam, tādējādi 
precizējot, ka dalībvalstis var turpināt piešķirt šādas ekskluzīvas tiesības saskaņā ar Līgumu.

Grozījums Nr. 26
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 5. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) finanšu pakalpojumi saistībā ar 
vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu 
emisiju, pārdošanu, pirkšanu vai nodošanu 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2004/39/EK nozīmē, centrālas 
bankas pakalpojumi un darbības, ko veic ar 
Eiropas finanšu stabilitātes instrumenta 
(EFSI) palīdzību;

(d) finanšu pakalpojumi saistībā ar 
vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu 
emisiju, pārdošanu, pirkšanu vai nodošanu 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2004/39/EK nozīmē, līgumslēdzēju iestāžu 
darījumi nolūkā gūt peļņu vai palielināt 
kapitālu, centrālas bankas pakalpojumi un 
darbības, ko veic ar Eiropas finanšu 
stabilitātes instrumenta (EFSI) un Eiropas 
Stabilizācijas mehānisma (ESM) 
palīdzību;

Pamatojums

Apsvērums nepadarīt aizņemšanos pārāk vienkāršu cita starpā pašvaldībām ir saprātīgs.
Tomēr patlaban jau ir spēkā pietiekami drošības pasākumi šajā nolūkā, un nav vajadzības 
pēc jauniem Eiropas mēroga noteikumiem. Pašvaldībām joprojām jāpiemēro zināms 
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elastīgums attiecībā uz aizņemšanos, un tādēļ darījumiem, kuru mērķis ir gūt peļņu vai 
palielināt kapitālu, būtu jāpaliek ārpus šīs direktīvas darbības jomas.

Grozījums Nr. 27
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 5. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) darba līgumi; svītrots

Grozījums Nr. 28
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apraide, kas minēta pirmās daļas 
b) apakšpunktā, ietver visu veidu 
raidīšanu un izplatīšanu, izmantojot 
jebkāda veida elektroniskos tīklus.

svītrots

Pamatojums

Jēdziens „apraide” jau ir definēts 5. punkta b) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 29
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumslēdzēji pēc Komisijas vai valsts 
pārraudzības struktūras pieprasījuma ziņo 
par visām darbībām, kurām — viņuprāt —
piemērojams izņēmums. Informatīvos 
nolūkos Komisija var periodiski publicēt 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī to 
darbību kategoriju sarakstu, kam pēc tās 
ieskatiem ir piemērojams šis izņēmums. To 
darot, Komisija ņem vērā visus sensitīvos 
komerciālos aspektus, ko līgumslēdzēji var 
norādīt, nosūtot šo informāciju.

2. Līgumslēdzēji pēc Komisijas vai valsts 
pārraudzības struktūras pieprasījuma ziņo 
par visām darbībām, kurām — viņuprāt —
piemērojams izņēmums. Reizi sešos 
mēnešos, sākot no 2013. gada 1. jūlija,
Komisija Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī informācijas nolūkā publicē to 
darbību kategoriju sarakstu, kam pēc tās 
ieskatiem ir piemērojams šis izņēmums. To 
darot, Komisija ņem vērā visus sensitīvos 
komerciālos aspektus, ko līgumslēdzēji var 
norādīt, nosūtot šo informāciju.
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Grozījums Nr. 30
Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pakalpojumu koncesijām, ja vismaz 
80 % no saistītā uzņēmuma vidējā 
apgrozījuma par pakalpojumiem, kas 
sniegti iepriekšējos trīs gados, radušies no 
šādu pakalpojumu sniegšanas 
uzņēmumiem, ar kuriem tas ir saistīts;

a) pakalpojumu koncesijām, ja vismaz 
60 % no saistītā uzņēmuma vidējā 
apgrozījuma par pakalpojumiem, kas 
sniegti iepriekšējos trīs gados, radušies no 
šādu pakalpojumu sniegšanas 
uzņēmumiem, ar kuriem tas ir saistīts;

Grozījums Nr. 31
Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) būves koncesijām, ja vismaz 80 % no 
saistītā uzņēmuma vidējā apgrozījuma par 
būvdarbiem, kas veikti iepriekšējos trīs 
gados, radušies no šādu būvdarbu 
veikšanas uzņēmumiem, ar kuriem tas ir 
saistīts.

b) būves koncesijām, ja vismaz 60 % no 
saistītā uzņēmuma vidējā apgrozījuma par 
būvdarbiem, kas veikti iepriekšējos trīs 
gados, radušies no šādu būvdarbu 
veikšanas uzņēmumiem, ar kuriem tas ir 
saistīts.

Grozījums Nr. 32
Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vismaz 90 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošās līgumslēdzējas 
iestādes vai līgumslēdzēja labā vai citu 
juridisko personu labā, kuras kontrolē 
minētā līgumslēdzēja iestāde vai 
līgumslēdzējs;

b) vismaz 80 % šīs juridiskās personas 
darbību īsteno kontrolējošās līgumslēdzējas 
iestādes vai līgumslēdzēja labā vai citu 
juridisko personu labā, kuras kontrolē 
minētā līgumslēdzēja iestāde vai 
līgumslēdzējs;

Grozījums Nr. 33
Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kontrolētajā juridiskajā personā nav
privātas līdzdalības.

c) kontrolētajā juridiskajā personā privātas 
līdzdalības apmērs nepārsniedz 10 %.

Pamatojums

Ņemot vērā Tiesas spriedumu Altmark lietā, ir vajadzīgs noteikuma precizējums.

Grozījums Nr. 34
Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vismaz 90 % minētās juridiskās 
personas darbību īsteno kontrolējošo 
līgumslēdzēju iestāžu vai līgumslēdzēju —
kā minēts 4. panta 1. punkta 
1. apakšpunktā — labā vai citu juridisko 
personu labā, kuras kontrolē tā pati 
līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs;

b) vismaz 80 % minētās juridiskās 
personas darbību īsteno kontrolējošo 
līgumslēdzēju iestāžu vai līgumslēdzēju —
kā minēts 4. panta 1. punkta 
1. apakšpunktā — labā vai citu juridisko 
personu labā, kuras kontrolē tā pati 
līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs;

Grozījums Nr. 35
Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kontrolētajā juridiskajā personā nav 
privātas līdzdalības.

c) kontrolētajā juridiskajā personā privātas 
līdzdalības apmērs nepārsniedz 10 %.

Pamatojums

Ņemot vērā Tiesas spriedumu Altmark lietā, ir vajadzīgs noteikuma precizējums.

Grozījums Nr. 36
Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ar līgumu izveido faktisku sadarbību 
starp iesaistītajām līgumslēdzējām 

(a) partnerības mērķis ir sabiedrības 
interesēs pildīt sabiedrisko pakalpojumu 
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iestādēm vai līgumslēdzējiem, lai kopīgi 
īstenotu savus sabiedrisko pakalpojumu 
uzdevumus, un šis līgums ir saistīts ar 
pušu savstarpējām tiesībām un 
pienākumiem;

uzdevumu, kas uzticēts valsts iestādēm, 
vai īstenot iegādes palīgdarbības 2. panta 
17. punkta izpratnē, kuras ir 
nepieciešamas, lai sabiedrības interesēs
pildītu sabiedrisko pakalpojumu 
uzdevumu. Uzskata, ka uzdevumi tiek 
apvienoti arī gadījumos, kad pašvaldībai 
ir vienīgi jāveic maksājums, ar 
nosacījumu, ka sadarbība ļauj pašvaldībai 
taupīgāk vai efektīvāk pildīt tās 
uzdevumus;

Grozījums Nr. 37
Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) līgumu reglamentē tikai ar sabiedrības 
interesēm saistīti apsvērumi;

(b) uzdevumu īsteno tikai iesaistītās valsts 
sektora iestādes, neiesaistot aktīvu privāto 
kapitālu;

Grozījums Nr. 38
Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) atvērtajā tirgū iesaistīto līgumslēdzēju 
iestāžu vai līgumslēdzēju darbības 
nenodrošina apgrozījumu, kas pārsniedz 
10 % no visu ar līgumu saistīto darbību 
apgrozījuma;

svītrots

Grozījums Nr. 39
Direktīvas priekšlikums
15. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1.–4. punktā minētās privātās 
līdzdalības neesību pārbauda koncesijas 
piešķiršanas vai līguma slēgšanas laikā.

Šā panta 1.–4. punktā minētās privātās 
līdzdalības, kuras kopapjoms nepārsniedz 
10 %, neesību pārbauda koncesijas 
piešķiršanas vai līguma slēgšanas laikā.
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Grozījums Nr. 40
Direktīvas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Lingvistisks grozījums.

Grozījums Nr. 41
Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumu, kuru priekšmets ir gan 
pakalpojumi, gan piegādes, slēgšanas 
tiesības piešķir saskaņā ar šo direktīvu, ja 
attiecīgā līguma galvenais priekšmets ir 
pakalpojumi un ja tie ir koncesijas 2. panta 
1. punkta 1. apakšpunkta nozīmē.

1. Šo direktīvu piemēro gan pakalpojumu, 
gan piegādes līgumiem, ja attiecīgā līguma 
galvenais priekšmets ir pakalpojumi un ja 
tie ir koncesijas 2. panta 1. punkta 
1. apakšpunkta nozīmē.

Grozījums Nr. 42
Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr izvēle starp vienas koncesijas 
piešķiršanu un vairāku atsevišķu koncesiju 
piešķiršanu nevar tikt izdarīta ar mērķi to 
izslēgt no šīs direktīvas darbības jomas.

Tomēr izvēle starp vienas koncesijas 
piešķiršanu un vairāku atsevišķu koncesiju 
piešķiršanu netiek izdarīta ar mērķi to 
izslēgt no šīs direktīvas darbības jomas.

Grozījums Nr. 43
Direktīvas priekšlikums
20. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var rezervēt tiesības piedalīties 
koncesiju piešķiršanas procedūrās 
aizsargātām darbnīcām un ekonomikas 
dalībniekiem, kuru galvenais mērķis ir 
personu ar invaliditāti un mazaizsargātu 
personu sociālā un profesionālā integrācija, 
vai paredzēt šādu koncesiju izpildi 
aizsargātu nodarbinātības programmu 
ietvaros, ar nosacījumu, ka vairāk nekā 
30 % šo darbnīcu, ekonomikas dalībnieku 
vai programmu darbinieku ir personas ar 
invaliditāti vai mazaizsargātas personas.

Dalībvalstis var rezervēt tiesības piedalīties 
koncesiju piešķiršanas procedūrās 
aizsargātām darbnīcām un ekonomikas 
dalībniekiem, kuru galvenais mērķis ir 
personu ar invaliditāti un mazaizsargātu 
personu sociālā un profesionālā integrācija, 
vai paredzēt šādu koncesiju izpildi 
aizsargātu nodarbinātības programmu 
ietvaros, ar nosacījumu, ka vairāk nekā 
50 % šo darbnīcu, ekonomikas dalībnieku 
vai programmu darbinieku ir personas ar 
invaliditāti vai mazaizsargātas personas.

Grozījums Nr. 44
Direktīvas priekšlikums
25. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka ne vēlāk kā 
5 gadus pēc 49. panta 1. punktā paredzētā 
datuma visas koncesiju piešķiršanas 
procedūras atbilstoši šai direktīvai īsteno, 
izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, 
jo īpaši elektronisko iesniegšanu, saskaņā 
ar šā panta prasībām.

Dalībvalstis nodrošina, ka ne vēlāk kā 
3 gadus pēc 49. panta 1. punktā paredzētā 
datuma visas koncesiju piešķiršanas 
procedūras atbilstoši šai direktīvai īsteno, 
izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, 
jo īpaši elektronisko iesniegšanu, saskaņā 
ar šā panta prasībām.

Pamatojums

Šķiet, ka piecu gadu termiņš ir pārāk ilgs, jo vairāk tāpēc, ka direktīvā par publisko 
iepirkumu ir paredzēts ievērojami īsāks termiņš.

Grozījums Nr. 45
Direktīvas priekšlikums
25. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Līgumslēdzējas iestādes var izmantot 
elektroniski apstrādātus datus publiskā 
iepirkuma procedūrās, lai, izstrādājot 
atbilstīgus rīkus, novērstu, konstatētu un 

svītrots
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labotu kļūdas, kas rodas katrā posmā.

Grozījums Nr. 46
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.

– neattiecas uz līgumu, jo neatbilst
līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja 
prasībām, kas norādītas koncesijas 
dokumentos.

Grozījums Nr. 47
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

Grozījums Nr. 48
Direktīvas priekšlikums
26. pants – 6. punkts – 3. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piedāvājumus uzskata par nepieņemamiem 
šādos gadījumos:

(Nerada izmaiņas latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 49
Direktīvas priekšlikums
26. pants – 6. punkts – 3. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tos iesnieguši pretendenti, kuriem nav 
vajadzīgās kvalifikācijas;

b) tos iesnieguši pretendenti, kuriem nav 
vajadzīgo kvalifikācijas apliecinājumu;
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Grozījums Nr. 50
Direktīvas priekšlikums
26. pants – 6. punkts – 3. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) to cena pārsniedz līgumslēdzējas 
iestādes vai līgumslēdzēja budžetu, kas 
noteikts pirms koncesijas piešķiršanas 
procedūras sākšanas un ir dokumentēts 
rakstiski;

c) to cena par vairāk nekā 20 % pārsniedz 
līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja 
budžetu, kas noteikts pirms koncesijas 
piešķiršanas procedūras sākšanas un ir 
dokumentēts rakstiski;

Grozījums Nr. 51
Direktīvas priekšlikums
26. pants – 6. punkts – 3. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) tie atzīti par nepamatoti lētiem. d) tie ir vairāk nekā 20 % lētāki par pārējo 
piedāvājumu vidējo vērtību vai rakstiski 
dokumentēto budžetu.

Grozījums Nr. 52
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

Grozījums Nr. 53
Direktīvas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

pieprasīto būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu īpašu ražošanas vai 
sniegšanas procesu.

Grozījums Nr. 54
Direktīvas priekšlikums
35. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Paziņojumā par līgumu, uzaicinājumā 
iesniegt piedāvājumus vai koncesijas 
dokumentos līgumslēdzējas iestādes un 
līgumslēdzēji ietver koncesijas aprakstu, 
piešķiršanas kritērijus un prasību 
minimumu, kas jāizpilda. Šai informācijai 
jāļauj noteikt koncesijas būtību un darbības 
jomu, kas savukārt ļauj ekonomikas 
dalībniekiem izlemt, vai viņi vēlas 
piedalīties koncesijas piešķiršanas 
procedūrā. Sarunu gaitā nemaina 
aprakstu, piešķiršanas kritērijus un 
prasību minimumu.

1. Paziņojumā par līgumu, uzaicinājumā 
iesniegt piedāvājumus vai koncesijas 
dokumentos līgumslēdzējas iestādes un 
līgumslēdzēji ietver koncesijas aprakstu, 
piešķiršanas kritērijus un prasību 
minimumu, kas jāizpilda. Šai informācijai 
jāļauj noteikt koncesijas būtību un darbības 
jomu, kas savukārt ļauj ekonomikas 
dalībniekiem izlemt, vai viņi vēlas 
piedalīties koncesijas piešķiršanas 
procedūrā. Procedūras laikā, bet pirms 
piedāvājumu saņemšanas, līgumslēdzējas 
iestādes drīkst mainīt prasību minimumu 
un piešķiršanas kritērijus, nepublicējot 
vispārēju grozījumu, ja šīs izmaiņas 
neietekmē kandidātus. Līgumslēdzējām 
iestādēm par to ir jāinformē kandidāti un 
jānosaka piemērots piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa pagarinājums.

Pamatojums

Koncesiju piešķiršanas noteikumiem jābūt elastīgiem. Tādēļ ir jābūt iespējai procedūras laikā 
izdarīt papildinājumus.

Grozījums Nr. 55
Direktīvas priekšlikums
35. pants – 5. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) tie rakstiski dokumentē oficiālās 
pārrunas un visus citus pasākumus un 
notikumus, kas saistīti ar koncesijas 

(e) tie dokumentē oficiālās pārrunas un 
visus citus pasākumus un notikumus, kas 
saistīti ar koncesijas piešķiršanas 



PE492.572v03-00 24/33 AD\917760LV.doc

LV

piešķiršanas procedūru; precīzāk, 
izmantojot visus atbilstīgos līdzekļus, tie 
nodrošina sarunu izsekojamību.

procedūru, lai, izmantojot visus atbilstīgos 
līdzekļus, nodrošinātu sarunu 
izsekojamību.

Grozījums Nr. 56
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, kā arī 
krāpnieciskas darbības publiskas 
līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja 
valsts tiesību aktu izpratnē;

Grozījums Nr. 57
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 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 ir 
saņemta informācija par darba tiesas 
spriedumiem vai juridiski saistošiem 
administratīviem lēmumiem.

Grozījums Nr. 58
Direktīvas priekšlikums
36. pants – 7. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts
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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 
tiesību aktu vai valsts tiesību aktu citu 
nopietnu pārkāpumu, kuru mērķis ir 
aizsargāt sabiedrības intereses atbilstīgi 
Līgumam, vai nopietniem pārkāpumiem 
sociālo, darba vai vides tiesību jomā;

Grozījums Nr. 59
Direktīvas priekšlikums
39. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Svērums pats par sevi negarantē procedūras objektivitāti, un līgumslēdzēja iestāde to izmanto 
tikai kā ierobežojumu. Nav skaidrs, kā šīs izmaiņas ietekmēs nepieciešamās atjaunošanas 
procedūras. Kritēriju svērums vai kārtošana secībā pēc nozīmības var izraisīt to, ka attiecībā 
uz koncesijām hidroelektriskām iekārtām piešķīrējas iestādes samaksas finanšu kritērijs kļūst 
svarīgāks par piedāvājumu enerģētikas un vides aspektiem.

Grozījums Nr. 60
Direktīvas priekšlikums
39. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Līgumslēdzēja iestāde vai 
līgumslēdzējs neļauj ekonomikas 
dalībniekam, kas reģistrēts ārpuskopienas 
valstī, piedalīties koncesijā, ja saskaņā ar 
tā reģistrācijas valsts tiesību aktiem 
Savienībā reģistrēti ekonomikas 
dalībnieki nedrīkst pieteikties līdzīgām
koncesijām vai tiem šāda pieteikšanās ir 
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ierobežota.

Pamatojums

Ar šo grozījumu ierosina attiecībā uz pieteikšanos koncesijām piemērot savstarpīguma 
principu saskaņā ar starptautiskiem tirdzniecības noteikumiem. Ar to no līdzdalības koncesiju 
piešķiršanā izslēdz ekonomikas dalībniekus, kas reģistrēti tādās ārpuskopienas valstīs, kuru 
noteikumi liedz ES reģistrētiem ekonomikas dalībniekiem pieteikties koncesijām vai šādu 
pieteikšanos ierobežo.

Grozījums Nr. 61
Direktīvas priekšlikums
39. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 62
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, vides raksturlielumi un 
inovatīvais raksturs;

Grozījums Nr. 63
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 

d) pieprasīto būvdarbu, piegāžu vai 
pakalpojumu konkrētais ražošanas vai 
sniegšanas process.
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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.

Grozījums Nr. 64
Direktīvas priekšlikums
39. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 65
Direktīvas priekšlikums
40. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) iekšējās izmaksas, tostarp izmaksas, kas 
saistītas ar iegādi (piemēram, ražošanas 
izmaksas), izmantošanu (piemēram, 
elektroenerģijas patēriņš, apkopes 
izmaksas) un aprites cikla beigām 
(piemēram, savākšanas un otrreizējas 
pārstrādes izmaksas);

(a) iekšējās izmaksas, tostarp izmaksas, kas 
saistītas ar iegādi, izmantošanu (piemēram, 
elektroenerģijas patēriņš, apkopes 
izmaksas) un aprites cikla beigām 
(piemēram, savākšanas un otrreizējas 
pārstrādes izmaksas);

Pamatojums

Aprēķinot aprites cikla izmaksas, būtu jāņem vērā tikai tie izdevumi, kas radušies koncesijas 
izmantotājam, kā arī papildu izdevumi, kas saistīti ar vides tiesību aktu noteikumu izpildi.

Grozījums Nr. 66
Direktīvas priekšlikums
40. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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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 siltumnīcefekta gāzu 
un citu piesārņotāju emisijas izmaksas.

Grozījums Nr. 67
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 
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. Dalībvalstis nodrošina, 
ka starp personām, kuras nodarbina 
apakšuzņēmēji, un personām, kuras 
nodarbina pretendenti, nav darba 
apstākļu un atalgojuma diskriminācijas.

Grozījums Nr. 68
Direktīvas priekšlikums
41. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis var noteikt obligātas 
saistības saskaņā ar 1. punktu un 
ierobežot apakšuzņēmēju skaitu atbilstīgi 
līguma izpildes apjomam un sarežģītības 
pakāpei.

Grozījums Nr. 69
Direktīvas priekšlikums
42. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) grozījums izmaina koncesijas 
saimniecisko līdzsvaru par labu 
koncesionāram, izņemot gadījumus, kad 
tas izriet no koncesijas ekonomiskā un 
finanšu līdzsvara atgūšanas pēc tam, kad 
tas ticis zaudēts līgumslēdzējas iestādes 
darbību dēļ, vai

Grozījums Nr. 70
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.

svītrots

Pamatojums

Nav lietderīgi publiskot grozījumus, kas nav saistīti ar jaunu iepirkuma procedūru.

Grozījums Nr. 71
Direktīvas priekšlikums
43. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Koncesiju izbeigšana Koncesiju izbeigšana un jauns 
uzaicinājums iesniegt piedāvājumu

Grozījums Nr. 72
Direktīvas priekšlikums
43. pants – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) netiek pildītas no koncesijas līguma 
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izrietošās saistības;

Grozījums Nr. 73
Direktīvas priekšlikums
43. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) vairs nav piemērojami 15. pantā 
paredzētie izņēmumi, jo juridiskajā 
personā, kam piešķirtas līguma slēgšanas 
tiesības saskaņā ar 15. panta 4. punktu, ir
privāta līdzdalība;

(a) vairs nav piemērojami 15. pantā 
paredzētie izņēmumi, jo juridiskajā 
personā, kam piešķirtas līguma slēgšanas 
tiesības saskaņā ar 15. panta 4. punktu, 
privātā līdzdalība ir lielāka par desmit 
procentiem;

Pamatojums

Tehnisks grozījums.

Grozījums Nr. 74
Direktīvas priekšlikums
43. pants – 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.

(c) Gadījumos, kad Eiropas Savienības 
Tiesa saskaņā ar Līguma 258. pantā 
noteikto procedūru ir lēmusi, 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, iespējami drīz — sešu mēnešu 
laikā — ir jāizsludina jauns uzaicinājums 
iesniegt piedāvājumus koncesijas 
piešķiršanai. Dalībvalstīm ir jānodrošina 
tam vajadzīgie juridiskie 
priekšnosacījumi.

Pamatojums

Tehnisks grozījums — panta pārstrukturēšana.
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Grozījums Nr. 75
Direktīvas priekšlikums
50. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvu 89/665/EEK un 92/13/EEK 
grozījumus iekļauj šajos tekstos vēlākais 
līdz šīs direktīvas stāšanās spēkā brīdim.

Grozījums Nr. 76
Direktīvas priekšlikums
VIII pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) publisku būves koncesiju vai būves 
koncesiju gadījumā — tehnisko 
priekšrakstu kopums, kas īpaši ietverts 
iepirkuma procedūras dokumentos un 
nosaka materiāla, preces vai piegādes 
raksturlielumus, kuri nepieciešami, lai 
materiālu, preci vai piegādi varētu 
raksturot kā līgumslēdzējas iestādes 
paredzētajam lietojumam piemērotu; 
minētie raksturlielumi ietver ekoloģiskos 
un klimata raksturlielumus, projektēšanu 
visu lietotāju ērtībām (ietverot piekļuvi
personām ar invaliditāti) un atbilstības
novērtējumu, darbības rezultātus, drošumu 
vai izmērus, ieskaitot procedūras, kas 
attiecas uz kvalitātes nodrošināšanu, 
terminoloģiju, simboliem, testēšanas un 
pārbaudes metodēm, iesaiņojumu, 
apzīmējumiem un marķēšanu, 
norādījumiem lietotājam un ražošanas 
procesiem un metodēm visos būvdarbu 
aprites cikla posmos; minētajos 
raksturlielumos iekļauj arī noteikumus par 
būvprojektēšanu un tāmēšanu, būvju un 
būvniecības metožu un tehnoloģiju 
testēšanas, inspekcijas un pieņemšanas 
nosacījumus un visus citus tehniskos 
nosacījumus, ko var noteikt līgumslēdzēja 
iestāde vai līgumslēdzējs saskaņā ar 
vispārīgiem vai īpašiem noteikumiem 
attiecībā uz pabeigtām būvēm un tajās 

a) publisku būves koncesiju vai būves 
koncesiju gadījumā — tehnisko 
priekšrakstu kopums, kas īpaši ietverts 
iepirkuma procedūras dokumentos un 
nosaka materiāla, preces vai piegādes 
raksturlielumus, kuri nepieciešami, lai 
materiālu, preci vai piegādi varētu 
raksturot kā līgumslēdzējas iestādes 
paredzētajam lietojumam piemērotu;
minētie raksturlielumi ietver ekoloģiskos 
un klimata raksturlielumus, piekļuves 
nodrošināšanu personām ar invaliditāti un 
atbilstību Eiropas Savienības tiesību 
aktiem, darbības rezultātus, drošumu vai 
izmērus, ieskaitot procedūras, kas attiecas 
uz kvalitātes nodrošināšanu, terminoloģiju, 
simboliem, testēšanas un pārbaudes 
metodēm, iesaiņojumu, apzīmējumiem un 
marķēšanu, kā arī norādījumiem 
lietotājam; minētajos raksturlielumos 
iekļauj arī noteikumus par būvprojektēšanu 
un tāmēšanu, būvju un būvniecības metožu 
un tehnoloģiju testēšanas, inspekcijas un 
pieņemšanas nosacījumus un visus citus 
tehniskos nosacījumus, ko var noteikt 
līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs 
saskaņā ar vispārīgiem vai īpašiem 
noteikumiem attiecībā uz pabeigtām 
būvēm un tajās izmantotajiem materiāliem 
vai daļām;
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izmantotajiem materiāliem vai daļām;

Grozījums Nr. 77
Direktīvas priekšlikums
VIII pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pakalpojumu koncesiju gadījumā —
dokumentāra specifikācija, kas nosaka 
preces vai pakalpojuma vajadzīgos 
raksturlielumus, piemēram, kvalitātes 
līmeni, ekoloģisko un klimata 
raksturlielumu līmeņus, projektēšanu visu 
lietotāju ērtībām (ietverot personu ar 
invaliditāti piekļuvi) un atbilstības
novērtējumu, darbības rezultātus, preces 
lietošanu, drošumu vai izmērus, ieskaitot 
prasības attiecībā uz nosaukumu, ar kādu 
konkrēto preci pārdod, terminoloģiju, 
simboliem, testēšanas un pārbaudes 
metodēm, iepakojumu, apzīmējumiem un 
marķēšanu, norādījumiem lietotājam, 
ražošanas procesiem un metodēm jebkurā 
piegādes vai pakalpojuma aprites cikla 
posmā un atbilstības novērtēšanas 
procedūrām;

b) pakalpojumu koncesiju gadījumā —
rakstiska specifikācija, kas nosaka preces 
vai pakalpojuma vajadzīgos 
raksturlielumus, piemēram, kvalitātes 
līmeni, ekoloģisko un klimata 
raksturlielumu līmeņus, piekļuves 
nodrošināšanu personām ar invaliditāti un 
atbilstību Eiropas Savienības tiesību
aktiem, darbības rezultātus, preces 
lietošanu, drošumu vai izmērus, ieskaitot 
prasības attiecībā uz nosaukumu, ar kādu 
konkrēto preci pārdod, terminoloģiju, 
simboliem, testēšanas un pārbaudes 
metodēm, iepakojumu, apzīmējumiem un 
marķēšanu, kā arī norādījumiem 
lietotājam;
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