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ĪSS PAMATOJUMS

1. Ievads

Neskatoties uz publisko iepirkumu lielo nozīmīgumu, Eiropas Savienības tiesību aktos nav 
noteikts īpašs koncesijas līgumu piešķiršanas tiesiskais režīms1. Kopēja regulējuma trūkums 
rada būtisku neefektivitāti ekonomiskajā jomā un zaudējumus ieinteresētajām personām, 
tostarp līgumslēdzējām iestādēm un līgumslēdzējiem, ekonomikas dalībniekiem un 
pakalpojumu lietotājiem2. Ekonomikas dalībnieki darbojas nevienlīdzīgos apstākļos, kas bieži 
noved pie nepareizas prakses vai pat korupcijas3.

Tāpēc direktīvas priekšlikuma nolūks ir īstenot divus galvenos mērķus — palielināt tiesisko 
noteiktību un uzlabot Eiropas uzņēmumu piekļuvi koncesiju tirgiem. Direktīvā noteikts 
piemērojamais tiesiskais režīms un ieviesti standarti, lai veicinātu lielāku pārredzamību un 
piešķiršanas procedūru godīgumu.

2. Atzinuma sagatavotāja nostāja

2.1. Galvenie apsvērumi un prioritātes

Atzinuma sagatavotājs atbalsta Komisijas izvēlētos mērķus direktīvas priekšlikumā un pretēji 
atsevišķām nostājām4 uzskata, ka koncesiju jomā ir jāpieņem ES mēroga tiesību akti, lai 
nodrošinātu normatīvu konverģenci un vienādas iespējas piedalīties ES koncesiju tirgos.

                                               
1 Uz būvdarbu līgumu tiesību piešķiršanu attiecas Direktīvas 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts 
līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru, 
pamatnoteikumi. Savukārt uz pakalpojumu līgumu piešķiršanu attiecas tikai Līguma vispārējie principi 
ekonomiskās brīvības, nediskriminācijas, pārredzamības, vienlīdzīgas attieksmes, proporcionalitātes un 
savstarpējas atzīšanas jomā.
2 Saskaņā ar Komisijas ietekmes novērtējumu tiesiskā nenoteiktība attiecas gan uz koncesijas definīciju, gan uz 
piemērojamo tiesisko režīmu. Neskatoties uz Tiesas noteikto, ka būtiskam koncesijas raksturlielumam jābūt 
saistītam ar risku, kas jāuzņemas koncesionāram saistībā ar būvju un pakalpojumu ekspluatāciju, tādi būtiski 
definīcijas elementi kā riska līmenis un veidi joprojām nav skaidri noteikti. Turklāt arvien ir neskaidrs, kāds ir 
Līgumā noteikto pārredzamības un nediskriminācijas pienākumu konkrētais saturs. Ar ietekmes novērtējuma 
tekstu var iepazīties tīmekļa vietnē 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/concessions/SEC2011_1588_en.pdf. Attiecībā uz 
tirgus slēgšanas negatīvo ekonomisko ietekmi sk. Saussier S. (2012.) An Economic Analysis of the Closure of 
Markets and other Dysfunctions in the Awarding of Concession Contracts. Parlamenta pasūtītais pētījums ir 
pieejams tīmekļa vietnē
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120626ATT47715/20120626ATT47715EN.pd
f.
3 Sk. Soreide Tina (2012.) Risks of Corruption and Collusion in the Awarding of Concessions Contracts.
Parlamenta pasūtītais pētījums ir pieejams tīmekļa vietnē
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120626ATT47717/20120626ATT47717EN.p
df.
4 Saskaņā ar 2. protokola par subsidiaritātes un proporcionalitātes principu piemērošanu 6. pantu valstu 
parlamenti var iesniegt pamatotu atzinumu par iemesliem, kuru dēļ tie uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst 
subsidiaritātes principam. Līdz šim Eiropas Parlaments ir saņēmis trīs pamatotus atzinumus saistībā ar direktīvu 
par koncesijas līgumu piešķiršanu no Austrijas Bundesrat, Vācijas Bundesrat un Spānijas Cortes Generales del 
Regno.
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Šajā sakarībā atzinuma sagatavotājs uzsver nepieciešamību pēc skaidriem noteikumiem, 
galvenokārt attiecībā uz šādiem jautājumiem:

- precīzāka koncesijas līgumu tiesību piešķiršanas definīcija, īpaši attiecībā uz 
operacionālā riska jēdzienu1;
- konkrētas un nozīmīgas līguma piešķiršanas procesā piemērojamās prasības2;
- konkrēti noteikumi izmaiņu gadījumos spēkā esošajās koncesijās3 un
- atbilstoši noteikumi, lai palielinātu pārredzamību un procedūru godīgumu.

Tāpēc atzinuma sagatavotājs uzskata, ka jānovērš visa veida pārmērīga regulēšana, lai 
nodrošinātu tiesību aktu efektīvu un saskaņotu piemērošanu. Atzinuma sagatavotājs uzsver 
divus paralēlus mērķus:

- vienkāršot direktīvas ieviestos noteikumus, lai tos varētu vieglāk un saskaņotāk 
transponēt un

- nodrošināt atbilstošu līdzsvaru starp nepieciešamību nodrošināt piekļuves un pieejas 
līdztiesību un nepieciešamību līgumslēdzējiem un līgumslēdzējām iestādēm saglabāt 
atbilstošu elastības līmeni4 (sk. 5.–13. grozījumu).

2.2. Ieteiktie grozījumi

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka priekšlikumā dažviet neatbilstoši noteikta koncesijas 
līgumu tiesību piešķiršana, piemērojot šiem līgumiem tos pašus kritērijus, ko piemēro 
publiskajiem iepirkumiem. Ņemot vērā koncesijas līgumu īpašo raksturu, atzinuma 
sagatavotājs iesaka grozīt šādus noteikumus:

- atcelt 5. pantā noteiktās vidējās robežvērtības, kas nesniedz nekādu pievienoto vērtību 
un var nevajadzīgi sarežģīt direktīvas piemērošanas jomas definēšanu (sk. 17. un 
30. grozījumu);

- vienkāršot aprēķina metodi, atceļot atšķirību starp būvdarbu un pakalpojumu 
koncesijām tāpēc, ka daudzām koncesijām ir „jaukts” raksturs, un ieviešot kopēju 
principu „paredzamās vērtības” aprēķināšanai atbilstoši pirmsnodokļu apgrozījumam 
attiecībā uz visu koncesijas līguma laiku (sk. 8., 9., 18., 19., 20., 21., 22. un 
23. grozījumu);

                                               
1 Vismaz 13 no 25 Tiesas spriedumiem attiecībā uz koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecas uz 
koncesijas jēdziena precizēšanu.
2 Neskatoties uz to, ka Tiesa, taisot spriedumu lietā Teleaustria (C-324/98), konstatēja, ka kompetentajām 
iestādēm koncesijas tiesību piešķiršanas posmā ir jāievēro Līgumā paredzētie principi, Tiesa nav pietiekami 
skaidri noteikusi šo regulējošo principu saturu.
3 Kā minēts Komisijas ietekmes novērtējumā (op. cit. 13. lpp.), izmaiņām līgumos piemērojamās prasības no 
ekonomiskas dalībnieku viedokļa ir spēcīgs tiesiskās nenoteiktības elements.
4 Koncesionārs uzņemas risku, kas atšķiras no līgumslēdzēja riska, kurš neattiecas tikai uz preču piegādi vai 
pakalpojuma sniegšanu, ievērojot konkrētus kvantitatīvos un kvalitatīvos kritērijus, bet arī uz faktisko darba 
un/vai pakalpojuma ienesīgumu. Tāpēc koncesionāram jāuzņemas kvalificēts uzņēmēja risks attiecībā uz vērtību, 
ko beigu beigās piedāvā nevis līgumslēdzējam, bet tiešajam lietotājam. Tā kā tiešā lietotāja rīcība ir daļēji 
neparedzama, tas rada konkrētu tirgus risku, kas izriet no koncesijas attiecību trīspusības: koncesionārs–
līgumslēdzējs–tiešais lietotājs (sk. Goisis, Concessioni di costruzione e gestione di lavori e concessioni di 
servizi, IUS Publicum, 2011. gada jūnijs, 2.–9. lpp.).



AD\921028LV.doc 5/41 PE494.668v02-00

LV

- ierobežot koncesiju darbības ilgumu un noteikt, ka šis ierobežojums nepārsniedz laika 
periodu, kas nepieciešams, lai koncesionārs atgūtu veiktos ieguldījumus un gūtu 
saprātīgu peļņu (sk. 10. un 24. grozījumu);

- piemērot piešķiršanas kritērijus koncesijas līgumu veidiem, tādējādi nodrošinot 
konkrētu elastības līmeni, kas vienlaicīgi līgumslēdzējam vai līgumslēdzējai iestādei 
neparedzētu beznosacījumu izvēles brīvību (sk. 11., 12., 16., 35., 44., 46., 47. un 
48. grozījumu).

Lai vienkāršotu direktīvas ieviestos noteikumus un novērstu visa veida pārmērīgu 
regulēšanu, atzinuma sagatavotājs iesaka atcelt jebkādus liekus noteikumus un pēc iespējas 
apvienot dažādus noteikumus vienā pantā (sk. 26., 27., 28., 41. un 43. grozījumu). Tāpēc 
atzinuma sagatavotājs iesaka noteikt obligātu piemērojamo noteikumu un tiesību izvēli kopīgi 
piešķirtām koncesijām starp līgumslēdzējām iestādēm un līgumslēdzējiem dažādās 
dalībvalstīs, lai novērstu tiesisko nenoteiktību un nevajadzīgus pārpratumus (sk. 31., 32. un 
33. grozījumu);

Visbeidzot, atzinuma sagatavotājs uzskata, ka šī direktīva var būtiski uzlabot politiku 
īstenošanu ar mērķi sasniegt augstu nodarbinātības līmeni, nodrošināt atbilstošu sociālo 
aizsardzību un augstu izglītības, apmācības un veselības līmeni (sk. 1. un 3. grozījumu).
Tāpēc atzinuma sagatavotājs iesaka apsvērt iespēju starp tiesību piešķiršanas kritērijiem 
ietvert vides, sociālos vai ar inovāciju saistītus kritērijus un atbilstošā gadījumā kritērijus, kas 
saistīti ar to politikas pasākumu īstenošanu, kuru mērķis ir veicināt ilgtspējīgu ekonomisko 
izaugsmi un spēcīgāku sociālo kohēziju (sk. 4., 14. un 15. grozījumu).

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 14. pantu, 53. panta 
1. punktu, 62. pantu un 114. pantu, kā arī 
26. protokolu,
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Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(2) Stratēģijā „Eiropa 2020” publiskajam 
iepirkumam ir svarīga nozīme, jo tas ir 
viens no tirgus instrumentiem, kas 
izmantojams, lai panāktu gudru, ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi, vienlaikus 
nodrošinot visefektīvāko publiskā sektora 
līdzekļu izmantošanu. Šajā sakarībā 
koncesiju līgumi ir uzskatāmi par 
būtiskiem instrumentiem infrastruktūru 
un stratēģisku pakalpojumu ilgtermiņa 
strukturālā attīstībā. Attiecīgi tie veicina 
konkurences attīstību iekšējā tirgū, 
palielina privātā sektora prasmes, 
nodrošina efektivitāti un inovācijas.
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Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Būves koncesiju piešķiršanai pašlaik 
piemēro pamatnoteikumus, kas paredzēti 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 31. marta Direktīvā 
2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu 
valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un 
pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas 
tiesību piešķiršanas procedūru1, savukārt 
tādu pakalpojumu koncesiju piešķiršanai, 
par kuriem ir pārrobežu interese, ir 
piemērojami Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) principi, it 
sevišķi preču brīvas aprites princips, 
brīvības veikt uzņēmējdarbību princips un 
brīvības sniegt pakalpojumus princips, kā 
arī tādi no tiem atvasinātie principi kā 
vienlīdzīgas attieksmes, nediskriminācijas, 
savstarpējās atzīšanas, proporcionalitātes 
un pārredzamības princips. Pastāv 
tiesiskās nenoteiktības risks, kas saistīts ar 
to, ka valstu likumdevēji var atšķirīgi 
interpretēt LESD principus, un ar dažādu 
dalībvalstu tiesību aktu būtiskām 
atšķirībām. Šo risku apliecina Eiropas 
Savienības Tiesas plašā judikatūra, taču 
tā tikai daļēji risina atsevišķus koncesijas 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
aspektus. 
_______________
1 OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Tāpēc šīs direktīvas mērķis ir Līguma 
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principu vienota piemērošana visās 
dalībvalstīs, lai nodrošinātu juridisko 
noteiktību, novērstu jopropjām pastāvošos 
iekšējā tirgus traucējumus, palielinātu 
valsts izdevumu efektivitāti, veicinātu 
MVU vienlīdzīgas iespējas un godīgu 
piedalīšanos koncesijas līgumu 
piešķiršanā gan vietējā, gan Savienības 
līmenī un atbalstītu ilgtspējīgas publiskās 
politikas mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
2.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2c) Turklāt šīs direktīvas mērķis ir 
atbalstīt to politikas pasākumu 
īstenošanu, kas saistīti ar augsta līmeņa 
nodarbinātības veicināšanu, atbilstošas 
sociālās aizsardzības nodrošināšanu, cīņu 
pret sociālo izstumšanu, augsta līmeņa 
izglītību, apmācību un cilvēku veselības 
aizsardzību. Līdz ar to šī direktīva palīdz 
sasniegt šos mērķus, nodrošinot, ka visos 
iepirkuma procedūras posmos tiek ievēroti 
sociālie kritēriji, kas attiecas uz darba 
apstākļiem, sociālo aizsardzību un 
sabiedrības veselību.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Šai direktīvai nekādā veidā nebūtu 
jāskar dalībvalstu vai publiskā sektora 
iestāžu tiesības izlemt par būvdarbu vai 
pakalpojumu tiešu nodrošināšanu 
sabiedrībai vai par šādu pakalpojumu 
sniegšanas uzticēšanu trešām personām.
Dalībvalstīm vai publiskā sektora iestādēm 

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

joprojām būtu jābūt tiesībām noteikt 
sniedzamā pakalpojuma raksturlielumus un 
pieņemt lēmumu par to, kā un kādā mērā 
tās vēlas pašas veikt publiskās funkcijas, 
tostarp nosacījumus attiecībā uz 
pakalpojumu kvalitāti vai cenu, lai īstenotu 
savus valsts politikas mērķus. Līdz ar to 
šai direktīvai nebūtu jāietekmē dalībvalstu 
brīvība atbilstoši LESD 14. pantam un 
šim līgumam pievienotajam 
26. protokolam noteikt, ko tās uzskata par 
vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumiem, kā šie pakalpojumi būtu 
jāorganizē un jāfinansē saskaņā ar 
noteikumiem par valsts atbalstu un kādi 
īpaši pienākumi būtu jānosaka šajā 
sakarā.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Attiecībā uz koncesijām, kas pārsniedz 
noteiktu vērtību, ir atbilstīgi nodrošināt to 
valsts procedūru obligātu koordinēšanu, 
kuras nosaka šādu līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanu, pamatojoties uz Līguma 
principiem, tā, lai nodrošinātu koncesiju
atvērtību konkurencei un atbilstīgu tiesisko 
noteiktību. Šiem koordinējošiem noteikumi 
nevajadzētu būt plašākiem, nekā 
nepieciešams, lai sasniegtu iepriekš 
minētos mērķus. Tomēr būtu jānodrošina 
iespēja dalībvalstīm šos noteikumus 
pilnveidot un izstrādāt sīkāk, ja tās to 
uzskata par vajadzīgu, it sevišķi, lai 
nodrošinātu labāku atbilstību minētajiem 
principiem.

(4) Attiecībā uz koncesijām, kas pārsniedz 
noteiktu vērtību, ir atbilstīgi nodrošināt to 
valsts procedūru obligātu koordinēšanu, 
kuras nosaka šādu līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanu, pamatojoties uz Līguma 
principiem, tā, lai nodrošinātu koncesiju 
atvērtību konkurencei un atbilstīgu tiesisko 
noteiktību. Šiem koordinējošiem 
noteikumiem nevajadzētu būt plašākiem, 
nekā nepieciešams, lai sasniegtu iepriekš 
minētos mērķus un garantētu zināmu 
elastības pakāpi. Līdz ar to dalībvalstīm
būtu jānodrošina iespēja dalībvalstīm šos 
noteikumus pilnveidot un izstrādāt sīkāk, ja 
tās to uzskata par vajadzīgu, it sevišķi, lai 
nodrošinātu labāku atbilstību minētajiem 
principiem.
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Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(7) Ar koncesijas un publiskā līguma 
jēdziena interpretāciju saistītās grūtības 
ilgstoši ir bijušas tiesiskās nenoteiktības 
cēlonis, un saistībā ar tām Eiropas 
Savienības Tiesa ir pasludinājusi vairākus 
spriedumus. Ņemot vērā to, ka tiesības 
ekspluatēt būves vai pakalpojumus 
vienmēr nozīmē, ka koncesionāram tiek 
nodots saimnieciskais risks, kas saistīts ar 
iespēju, ka piešķirto būvju vai 
pakalpojumu ekspluatācijas laikā veiktie 
ieguldījumi un radušās izmaksas var netikt 
atlīdzinātas, koncesijas definīcija būtu 
jāprecizē un jāsaista ar būtiska 
saimnieciskā riska jēdzienu. Īpašu, uz 
koncesiju piešķiršanu attiecināmu 
noteikumu piemērošana nebūtu pamatota, 
ja līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs 
atbrīvotu darbuzņēmēju no iespējamiem 
zaudējumiem, garantējot minimālus 
ieņēmumus, kas atbilst izmaksām vai 
pārsniedz izmaksas, kādas darbuzņēmējam 
rodas saistībā ar līguma izpildi. 



AD\921028LV.doc 11/41 PE494.668v02-00

LV

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Attiecībā uz būtiska operacionālā 
riska jēdzienu, būtu skaidri jānosaka, ka 
konkrēti pasākumi, ko pilnībā apmaksā 
līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs, 
būtu jāuzskata par koncesijām, ja to 
ekonomikas dalībnieka veikto ieguldījumu 
un izmaksu atgūšana, kuri radušies, 
veicot būvdarbus vai sniedzot 
pakalpojumus, ir atkarīga no faktiskā 
pieprasījuma pēc pakalpojuma vai 
pamatlīdzekļa vai no to faktiskās 
pieejamības. 

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
9°.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Koncesijas paredzamā vērtība ir 
būtisks faktors koncesijas līguma 
piešķiršanā. Lai novērstu līgumslēdzēju 
pušu neziņu, ir jānosaka kopējs šīs 
vērtības aprēķināšanas princips. Tāpēc 
koncesijas paredzamā vērtība no 
koncesijas līguma sākuma līdz tā beigām 
būtu jābalsta uz gada papildu 
apgrozījumu.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai nodrošinātu faktisku tirgus 
pieejamību un koncesiju piešķiršanas 

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

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

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) Lai nodrošinātu tādu būves un 
pakalpojumu koncesiju atbilstīgu 
izsludināšanu, kas pārsniedz konkrētu 
vērtību un ko piešķir līgumslēdzēji un 
līgumslēdzējas iestādes, pirms šādu līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī būtu 
obligāti jāpublicē paziņojums par 
koncesiju. Robežvērtībām būtu jāatspoguļo 
skaidra pārrobežu interese par koncesijām 
no tādu ekonomikas dalībnieku puses, kas 
atrodas citās dalībvalstīs. 

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Ilgtermiņa koncesiju dēļ varētu slēgt 
tirgu, tādējādi kavējot pakalpojumu brīvu 
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apriti un brīvību veikt uzņēmējdarbību. 
Tomēr šis termiņš var būt pamatots, ja tas 
ļauj koncesionāram atgūt ieguldījumus, 
kas veikti, pildot koncesijas līgumu, 
tostarp iepriekšējās izmaksas, kā arī gūt 
ieguldītā kapitāla atdevi, kādai vajdzētu 
būt normālos tirgus apstākļos. 

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 15
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Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lai nodrošinātu pārredzamību un 
vienlīdzīgu attieksmi, koncesiju 
piešķiršanas kritērijiem būtu vienmēr 

(25) Lai nodrošinātu pārredzamību un 
vienlīdzīgu attieksmi, koncesiju 
piešķiršanas kritērijiem būtu vienmēr 
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jāatbilst dažiem vispārējiem standartiem. 
Šie standarti būtu iepriekš jāatklāj visiem 
potenciālajiem pretendentiem, tiem būtu 
jābūt saistītiem ar līguma priekšmetu, un 
tiem nebūtu jānodrošina līgumslēdzējai 
iestādei vai līgumslēdzējam neierobežota 
izvēles brīvība. Šiem kritērijiem būtu 
jānodrošina efektīvas konkurences iespēja, 
un tie būtu jāpapildina ar prasībām, kas 
ļauj efektīvi pārbaudīt pretendentu sniegto 
informāciju. Lai nodrošinātu atbilstību 
šiem standartiem, vienlaikus uzlabojot 
tiesisko noteiktību, dalībvalstis var 
paredzēt izmantot kritēriju „saimnieciski 
visizdevīgākais piedāvājums”.

jāatbilst dažiem vispārējiem standartiem. 
Šie standarti būtu iepriekš jāatklāj visiem 
potenciālajiem pretendentiem, tiem būtu 
jābūt saistītiem ar līguma priekšmetu, un 
tiem nebūtu jānodrošina līgumslēdzējai 
iestādei vai līgumslēdzējam neierobežota 
izvēles brīvība. Šiem kritērijiem būtu 
jānodrošina efektīvas konkurences iespēja, 
un tie būtu jāpapildina ar prasībām, kas 
ļauj efektīvi pārbaudīt pretendentu sniegto 
informāciju. 

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Ja līgumslēdzējas iestādes un 
līgumslēdzēji izvēlas piešķirt koncesiju 
saimnieciski visizdevīgākajam 
piedāvājumam, tiem jānosaka 
ekonomiskie un kvalitātes kritēriji, uz 
kuru pamata tie novērtēs piedāvājumus ar 
mērķi noteikt, kurš piedāvājums piedāvā 
vislabāko rezultātu par maksājamo cenu. 
Šo kritēriju noteikšana ir atkarīga no 
koncesijas priekšmeta, jo šiem kritērijiem 
būtu jāļauj novērtēt katrā piedāvājumā 
piedāvāto izpildes līmeni, ņemot vērā 
koncesijas priekšmetu, kā noteikts 
tehniskajās specifikācijās, un novērtēt 
katra piedāvājuma piedāvātā rezultāta un 
maksājamās cenas attiecību.

svītrots
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Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Koncesijas parasti ir sarežģītas 
ilgtermiņa vienošanās, ar kurām 
darbuzņēmējs uzņemas atbildību un riskus, 
ko tradicionāli uzņemas līgumslēdzējas 
iestādes — un kas parasti ietilpst to 
kompetences jomā — un līgumslēdzēji. Šā 
iemesla dēļ līgumslēdzējām iestādēm vai 
līgumslēdzējiem būtu jāsaglabā zināma 
elastība piešķiršanas procesa organizēšanā, 
ietverot arī iespēju sarunās ar kandidātiem 
apspriest līguma saturu. Tomēr, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi un 
pārredzamību visos piešķiršanas 
procedūras posmos, ir atbilstīgi paredzēt 
konkrētas prasības attiecībā uz piešķiršanas 
procesa struktūru, arī sarunām, 
informācijas izplatīšanu un rakstiski 
dokumentētas informācijas pieejamību. 
Tāpat arī būtu jānodrošina paziņojumā par 
koncesiju minēto sākotnējo noteikumu 
ievērošana, lai novērstu netaisnīgu 
attieksmi pret potenciālajiem kandidātiem.

(27) Koncesijas parasti ir sarežģītas 
ilgtermiņa vienošanās, ar kurām 
darbuzņēmējs uzņemas atbildību un riskus, 
ko tradicionāli uzņemas līgumslēdzējas 
iestādes — un kas parasti ietilpst to 
kompetences jomā — un līgumslēdzēji. Šā 
iemesla dēļ līgumslēdzējām iestādēm vai 
līgumslēdzējiem būtu jāsaglabā zināma 
elastība piešķiršanas procesa organizēšanā. 
Tas ietver elastības nodrošināšanu 
piešķiršanas kritēriju izmantošanā, lai 
ļautu līgumslēdzējai iestādei veikt 
iepirkuma globālu ekonomisku un 
kvalitatīvu analīzi, un iespēju sarunās ar 
kandidātiem apspriest līguma saturu. 
Tomēr, lai nodrošinātu vienlīdzīgu 
attieksmi un pārredzamību visos 
piešķiršanas procedūras posmos, ir 
atbilstīgi paredzēt konkrētas prasības 
attiecībā uz piešķiršanas procesa struktūru, 
arī sarunām, informācijas izplatīšanu un 
rakstiski dokumentētas informācijas 
pieejamību. Tāpat arī būtu jānodrošina 
paziņojumā par koncesiju minēto sākotnējo 
noteikumu ievērošana, lai novērstu 
netaisnīgu attieksmi pret potenciālajiem 
kandidātiem. 

Grozījums Nr. 19

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 

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

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. Šie kritēriji var 
ietvert vides, sociālos vai ar inovāciju 
saistītus kritērijus, kā arī elementus, kas 
saistīti ar valsts politikas mērķiem veicināt 
ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi un 
sociālo kohēziju. Lai koncesiju piešķiršanā 
labāk integrētu sociālos apsvērumus, 
iepirkumu rīkotājiem var atļaut 
piešķiršanas kritērijos iekļaut 
raksturlielumus, kas saistīti ar darba 
apstākļiem. Minētie raksturlielumi var 
attiekties tikai uz ražošanas procesā 
iesaistīto darbinieku veselības aizsardzību, 
viņu nodarbinātības un darba apstākļu 
saglabāšanu un kolektīvo līgumu 
ievērošanu vai var būt paredzēti tam, lai 
veicinātu nelabvēlīgā stāvoklī nonākušu un 
mazaizsargātām sabiedrības grupām 
piederīgu personu, arī personu ar 
invaliditāti, sociālo integrēšanu, iesaistot 
tās līguma izpildē. Šādā gadījumā visiem 
piešķiršanas kritērijiem, kas ietver minētos 
raksturlielumus, jebkurā gadījumā būtu 
jābūt tikai tādiem, kam ir tūlītēja ietekme 
uz darbiniekiem viņu darba vidē. Tie būtu 
jāpiemēro saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 1996. gada 16. decembra 
Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju 
norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas 
jomā un tādā veidā, kas nerada tiešu vai 
netiešu diskrimināciju pret ekonomikas 
dalībniekiem no citām dalībvalstīm vai 
trešām valstīm, kas ir nolīguma vai tādu 
brīvās tirdzniecības nolīgumu puses, kuru 
pamatā ir Starptautiskās Darba 
organizācijas normas un kuros Savienība 
ir viena no pusēm. 
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piedāvājuma saimniecisko vērtību.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Šajā direktīvā ir paredzēti noteikumi par
procedūrām, kurās piešķir tiesības veikt 
būvdarbus vai sniegt pakalpojumus, kuru 
paredzamā vērtība nav mazāka par 5. pantā 
noteiktajām robežvērtībām.
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robežvērtībām.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Publiskā sektora iestāžu administratīvās 

brīvības princips
Direktīva atzīst publisko iestāžu tiesības 
īstenot administratīvās brīvības principu 
saskaņā ar spēkā esošajiem valstu tiesību 
aktiem un Savienības tiesībām. Publiskām 
iestādēm ir tiesības izlemt par pārvaldības 
metodi, kuru tās uzskata par 
vispiemērotāko, lai veiktu būvdarbus 
un/vai sniegtu pakalpojumus, par kuriem 
tās ir atbildīgas.
Šī direktīva neietekmē dalībvalstu tiesības, 
ievērojot Savienības tiesību aktus, noteikt, 
ko tās uzskata par vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumiem, kā šie pakalpojumi būtu 
jāorganizē un jāfinansē saskaņā ar 
noteikumiem par valsts atbalstu un kādi 
īpaši pienākumi attiecībā uz šiem 
pienākumiem būtu jānosaka.

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „koncesijas” ir publiskas būves 
koncesijas, būves koncesijas vai 
pakalpojumu koncesijas;

(1) „koncesijas” ir būves vai pakalpojumu 
koncesijas.
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Pamatojums

Praksē publisko būvju koncesiju un būvju koncesiju nošķīrums nav lietderīgs. Grozījums 
izdarīts vienkāršošanas nolūkā.

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(7) „pakalpojumu koncesija” ir 
finansiālās interesēs rakstiski noslēgts
līgums, ar ko viena vai vairākas 
līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēji
uzdod sniegt pakalpojumus, par kuriem 
tie ir atbildīgi, vienam vai vairākiem 
ekonomikas dalībniekiem un kurā 
atlīdzība ir vai nu tikai tiesības gūt 
labumu no pakalpojuma, uz ko attiecas 
līgums, vai arī minētās tiesības kopā ar 
samaksu;

Grozījums Nr. 26
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 14. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Tiesības ekspluatēt būvi vai izmantot 
pakalpojumus, kā minēts 1. punkta 2., 4. un 
7. apakšpunktā, nozīmē, ka koncesionāram 
tiek nodota būtiska saimnieciskā riska 
daļa. Tiek uzskatīts, ka koncesionārs ir 
uzņēmies būtisko operacionālo risku, ja 
netiek garantēta veikto ieguldījumu un to 
būvju ekspluatācijas un to pakalpojumu 
nodrošināšanas izmaksu atgūšana, uz 
kuriem attiecas līgums.

Šo saimniecisko risku var veidot: Saimnieciskais risks ir:
(a) risks, kas ir saistīts ar būves 
izmantošanu vai pieprasījumu pēc 
pakalpojumu sniegšanas, vai

(a) risks, kas ir saistīts ar faktisko 
pieprasījumu pēc būvdarbiem vai 
pakalpojumiem, kas ir līguma priekšmets, 
vai

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

(b) risks, kas ir saistīts ar tādas 
infrastruktūras pieejamību, kuru ir 
nodrošinājis koncesionārs vai kuru izmanto 
lietotājiem paredzēto pakalpojumu 
sniegšanai.
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Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
5. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. pants Article 6
Koncesiju paredzamās vērtības 

aprēķināšanas metodes
Koncesiju paredzamās vērtības 

aprēķināšanas metodes

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

1. Koncesijas paredzamās vērtības aprēķina 
pamatā ir koncesijas piešķīrēja aplēstais 
kopējais apgrozījums bez nodokļiem 
līguma darbības laikā. Šī aplēse ir derīga 
brīdī, kad tiek nosūtīts paziņojums par 
koncesiju, vai — ja šāds paziņojums nav 
paredzēts — brīdī, kad koncesijas 
piešķīrējs vai līgumslēdzējs sāk koncesijas 
piešķiršanas procedūru. Ja pēc sarunām, 
kas tiek veiktas piešķiršanas procedūras 
laikā, vērtību maina, derīgā aplēse ir tā, 
kura tiek norādīta līguma parakstīšanas 
brīdī.

2. Koncesijas paredzamo vērtību aprēķina 
kā būvdarbu vai pakalpojumu kopuma 
vērtību, pat ja tas ir iegādāts saskaņā ar 
dažādiem līgumiem, ja līgumi ietilpst
vienotā projektā. Uz to, ka konkrēts
projekts ir vienots projekts, norāda
līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja

2. Koncesijas paredzamo vērtību aprēķina 
kā to būvdarbu un/vai pakalpojumu 
kopuma vērtību, kas ir iekļauti vienotā 
koncesijas projektā, tostarp pētījumi. Par 
projekta unikālo raksturu var visvairāk 
liecināt tas, ka līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzējs ir veikuši vispārēju 
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vispārējā iepriekšējā plānošana un 
koncepcijas izstrāde, tas, ka dažādie 
iegādātie elementi īsteno vienotu 
saimniecisku un tehnisku funkciju vai ka 
tie ir citādi loģiski savstarpēji saistīti.

iepriekšēju plānošanu un izstrādājuši 
koncepciju, tas, ka dažādie projekta 
elementi īsteno vienotu saimniecisku un 
tehnisku funkciju vai tas, ka tie ir citādi 
loģiski savstarpēji saistīti.

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

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

4. Koncesijas vērtību aplēš saskaņā ar 
objektīvu metodi, kas ir konkrēti minēta 
paziņojumā par koncesiju.

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.
6. Ja ierosināto būvdarbu vai 
pakalpojumu iegādes rezultātā koncesijas 
var piešķirt vienlaikus, tās sadalot 
atsevišķās daļās, ņem vērā visu šādu daļu 
kopējo paredzamo vērtību.
7. Šo direktīvu piemēro katras daļas 
piešķiršanai, ja daļu kopējā vērtība ir 
vienāda ar 5. pantā noteikto robežvērtību 
vai lielāka par to.
8. Līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēji var piešķirt koncesijas par 
atsevišķām daļām, nepiemērojot šajā
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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.
9. Pakalpojumu koncesiju vērtība ir 
paredzamā kopējā to pakalpojumu 
vērtība, ko koncesionārs sniegs koncesijas 
darbības laikā, kas aprēķināta saskaņā ar 
objektīvu metodiku, kuru norāda 
paziņojumā par koncesiju vai koncesijas 
dokumentos.
Koncesijas paredzamo vērtību aprēķina, 
attiecīgā gadījumā pamatojoties uz:
(a) apdrošināšanas pakalpojumiem —
maksājamām apdrošināšanas prēmijām 
un citiem atlīdzības veidiem;
(b) banku un citiem finanšu 
pakalpojumiem —  maksām, komisijas 
maksām, procentiem un citiem atlīdzības 
veidiem;
(c) projektēšanas pakalpojumiem —
maksām, komisijas maksām, procentiem 
un citiem atlīdzības veidiem;
10. Koncesiju vērtība ietver gan 
paredzamos ieņēmumus, ko saņems no 
trešām personām, gan summas, kuras 
izmaksā līgumslēdzēja iestāde vai 
līgumslēdzējs.

Grozījums Nr. 30

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 

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

juridisko personu labā, kuras kontrolē 
minētā līgumslēdzēja iestāde vai 
līgumslēdzējs;

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktu piemēro arī 
gadījumā, ja kontrolētā struktūra, kas ir 
līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs, kā 
minēts 4. panta 1. punkta 1. apakšpunktā, 
piešķir koncesiju savai kontrolējošajai 
struktūrai vai citai juridiskai personai, 
kuru kontrolē tā pati līgumslēdzēja 
iestāde, ar nosacījumu, ka juridiskajā 
personā, kurai piešķir publisku koncesiju, 
nav privātas līdzdalības.

svītrots

Pamatojums

Komisijas priekšlikums par apgriezto struktūras iekšienē pieļaujamo izņēmumu pārsniedz  
spriedumu Teckal lietā un pārāk ierobežo konkurenci.

Grozījums Nr. 32

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) minētās juridiskās personas darbību 
pilnībā 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. 33
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Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ar līgumu izveido faktisku sadarbību 
starp iesaistītajām līgumslēdzējām 
iestādēm vai līgumslēdzējiem, lai kopīgi 
īstenotu savus sabiedrisko pakalpojumu 
uzdevumus, un šis līgums ir saistīts ar 
pušu savstarpējām tiesībām un 
pienākumiem;

(a) ar līgumu izveido faktisku sadarbību 
starp iesaistītajām līgumslēdzējām 
iestādēm vai līgumslēdzējiem, kas rīkojas 
kā kompetentās iestādes, lai kopīgi 
nodrošinātu tā paša sabiedrisko 
pakalpojumu uzdevuma izpildes 
organizāciju;

Pamatojums

Horizontālās sadarbības precizējums.

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) līgumu reglamentē tikai ar sabiedrības 
interesēm saistīti apsvērumi, un tas nav 
orientēts uz tirgu;

Pamatojums

Horizontālās sadarbības precizējums.

Grozījums Nr. 35

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;

(c) iesaistītās līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēji nedarbojas brīvā tirgū;
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Pamatojums

Saskaņošana ar iepriekšējiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 36

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 neesību un citus nosacījumus
pārbauda koncesijas piešķiršanas vai 
līguma slēgšanas laikā.

Pamatojums

Visi 1.–4. punktā minētie nosacījumi būtu jāpārbauda piešķiršanas posmā — un ne tikai 
privātā līdzdalība.

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā pantā paredzētos izņēmumus 
nepiemēro, tiklīdz ir sākusies privāta 
līdzdalība, un tādā gadījumā uz spēkā 
esošajām koncesijām ir attiecināma 
konkurence, piemērojot parastas koncesiju 
piešķiršanas procedūras.

Šajā pantā paredzētos izņēmumus 
nepiemēro, tiklīdz vairs nav izpildīti tajā 
uzskaitītie kumulatīvie nosacījumi, un 
tādā gadījumā uz spēkā esošajām 
koncesijām ir attiecināma konkurence, 
piemērojot parastas koncesiju piešķiršanas 
procedūras.

Grozījums Nr. 38

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 

Koncesijām, kuru darbības laiks ir ilgāks 
par pieciem gadiem, maksimālais 
koncesijas darbības laiks nepārsniedz
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pakalpojumu ekspluatācijas laikā veiktos 
ieguldījumus kopā ar saprātīgu peļņu no 
ieguldītā kapitāla.

laiku, ko uzskata par vajadzīgu, lai 
koncesionārs varētu atgūt būves vai 
pakalpojumu ekspluatācijas laikā veiktos 
ieguldījumus, tostarp iepriekšējās 
izmaksas kopā ar saprātīgu peļņu no 
ieguldītā kapitāla, kas atbilst normālos 
tirgus apstākļos paredzamai peļņai.

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Ekonomikas dalībnieku grupas var 
iesniegt piedāvājumus vai pieteikties kā 
kandidāti. Ekonomikas dalībnieku grupas, 
jo īpaši MVU, var apvienoties uzņēmumu 
konsorcijā.

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzējas iestādes un 
līgumslēdzēji, kas vēlas piešķirt koncesiju, 
šo nodomu dara zināmu, publicējot 
paziņojumu par koncesiju.

1. Līgumslēdzējas iestādes un 
līgumslēdzēji, kas vēlas piešķirt koncesiju, 
šo nodomu dara zināmu, publicējot 
paziņojumu par koncesiju saskaņā ar 28. 
pantu.

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Minētās standarta veidlapas sagatavo 
Komisija. Attiecīgos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 48. pantā minēto 

svītrots
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konsultēšanās procedūru.

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 5. punkts – 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;

(b) ja būvdarbus vai pakalpojumus var 
nodrošināt tikai konkrēts ekonomikas 
dalībnieks jebkādu šādu iemeslu dēļ:

(i) koncesijas mērķis ir radīt vai iegādāties 
unikālu mākslas darbu vai māksliniecisku 
sniegumu;
(ii) konkurence nepastāv tehnisku iemeslu 
dēļ; 
(iii) patentu, autortiesību vai cita 
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība 
vai citu ekskluzīvu tiesību aizsardzība.
Izņēmumus, kas noteikti ii) un iii) punktā, 
piemēro tikai tad, ja nepastāv saprātīga 
alternatīva vai cita iespēja un 
konkurences nepastāvēšanas iemesls nav 
koncesijas piešķiršanas parametru 
mākslīga sašaurināšana;

Grozījums Nr. 43

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Šā panta pirmā punkta a) apakšpunkta 
vajadzībām piedāvājumu uzskata par 

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

Grozījums Nr. 44

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. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot piemērojamos valsts tiesību aktus 
saskaņā ar a) apakšpunktu, līgumslēdzējas 
iestādes vai līgumslēdzēji var izvēlēties
jebkuras tās dalībvalsts noteikumus, kurā 
atrodas vismaz viena no iesaistītajām 
iestādēm.

Nosakot piemērojamos valsts tiesību aktus 
saskaņā ar a) apakšpunktu, līgumslēdzējas 
iestādes vai līgumslēdzēji izvēlas jebkuras 
tās dalībvalsts noteikumus, kurā atrodas 
vismaz viena no iesaistītajām iestādēm.

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja nav vienošanās par piemērojamiem 
koncesiju piešķiršanas noteikumiem, 
koncesiju piešķiršanai piemērojamos 
valsts tiesību aktus nosaka saskaņā ar 
šādiem noteikumiem:

svītrots
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(a) ja procedūru īsteno vai pārvalda viena 
iesaistītā līgumslēdzēja iestāde vai 
iesaistītais līgumslēdzējs citu vārdā, 
piemēro minētās līgumslēdzējas iestādes 
vai līgumslēdzēja dalībvalsts noteikumus;
(b) ja procedūru neīsteno vai nepārvalda 
viena iesaistītā līgumslēdzēja iestāde vai 
iesaistītais līgumslēdzējs citu vārdā un
(i) ja tā attiecas uz publisku būves 
koncesiju vai būves koncesiju, 
līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēji 
piemēro tās dalībvalsts noteikumus, kurā 
atrodas lielākā daļa būvdarbu;
(ii) ja tā attiecas uz pakalpojumu 
koncesiju, līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēji piemēro tās dalībvalsts 
noteikumus, kurā sniegta lielākā daļa 
pakalpojumu;
(c) ja nav iespējams noteikt piemērojamos 
valsts tiesību aktus saskaņā ar a) vai 
b) apakšpunktu, līgumslēdzējas iestādes 
vai līgumslēdzēji piemēro tās 
līgumslēdzējas iestādes dalībvalsts 
noteikumus, kas uzņemas lielāko daļu 
izmaksu.

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja nav vienošanās par piemērojamiem 
koncesiju piešķiršanas tiesību aktiem 
saskaņā ar 3. punktu, valsts tiesību aktus, 
kas reglamentē koncesiju piešķiršanas 
procedūras, kuras īsteno kopēji tiesību 
subjekti, ko izveidojušas līgumslēdzējas 
iestādes vai līgumslēdzēji no dažādām 
dalībvalstīm, nosaka saskaņā ar šādiem 
noteikumiem:

svītrots

(a) ja procedūru īsteno vai pārvalda 
kopējā tiesību subjekta kompetentā 
struktūra, piemēro tās dalībvalsts 
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noteikumus, kurā tiesību subjektam ir 
reģistrēta juridiskā adrese;
(b) ja procedūru īsteno vai pārvalda 
tiesību subjekta dalībnieks šā tiesību 
subjekta vārdā, piemēro 4. punkta a) un 
b) apakšpunktā paredzētos noteikumus;
(c) ja nav iespējams noteikt piemērojamos 
valsts tiesību aktus saskaņā ar 4. punkta 
a) vai b) apakšpunktu, līgumslēdzējas 
iestādes vai līgumslēdzēji piemēro tās 
dalībvalsts noteikumus, kurā tiesību 
subjektam ir reģistrēta juridiskā adrese.

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 5. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) tie norāda koncesijas dokumentos, 
kuri elementi var tikt apspriesti un kuri 
elementi nosaka prasību minimumu, kas 
minēts 1. punktā;

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

(a) piemērotību profesionālās darbības 
veikšanai;

(a) piemērotību profesionālās darbības 
veikšanai;

(b) saimniecisko un finansiālo stāvokli; (b) saimniecisko un finansiālo stāvokli;

(c) tehniskām un profesionālām spējām. (c) tehniskām un profesionālām spējām.

Līgumslēdzēju iestāžu izvirzītie dalības 
nosacījumi ir tikai tādi, kuri ir atbilstīgi, 
lai nodrošinātu, ka kandidātam vai 
pretendentam ir juridiskās un finansiālās 

Visas prasības ir saistītas un stingri 
samērīgas ar nepieciešamību nodrošināt 
koncesionāra spēju izpildīt koncesijas 
līgumu, ņemot vērā līguma priekšmetu un 
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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.

mērķi nodrošināt īstu konkurenci.

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 un samērīgas attiecībā 
pret koncesijas priekšmetu.

Grozījums Nr. 50

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Dalībvalstis pieņem atbilstošus 
noteikumus, lai novērstu, apzinātu un 
nekavējoties iznīcinātu favorītismu, 
korupciju un interešu konfliktus un kuru 
mērķis ir nodrošināt piešķiršanas 
procedūras pārredzamību un vienlīdzīgu 
attieksmi pret visiem pretendentiem.

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums
36.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

36.a pants
Kandidātu izslēgšanas iemesli
(Šis jaunais pants ietver 36. panta 5.–
9. punktu ieskaitot)
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Grozījums Nr. 52

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(e) nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana 
un teroristu finansēšana, kā noteikts 
Padomes Direktīvas 2005/60/EK 1. pantā.

Grozījums Nr. 53

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) līdzdalība cilvēku tirdzniecībā un 
bērnu darba izmantošanā Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
5. aprīļa Direktīvas 2011/36/ES par 
cilvēku tirdzniecības novēršanu un 
apkarošanu un cietušo aizsardzību 
izpratnē;

Grozījums Nr. 54

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 1.–3. punktā minētajām 
situācijām, var līgumslēdzējai iestādei vai 
līgumslēdzējam nodrošināt liecības, kas 
pierāda viņu uzticamību vai attiecīgā 
gadījumā apakšuzņēmēju uzticamību, 
neraugoties uz to, ka pastāv attiecīgais 
izslēgšanas iemesls.
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Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums
37. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Termiņu noteikšana Koncesijas pieteikumu iesniegšanas 
termiņi

Grozījums Nr. 56

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 3. un 4. punktā paredzētos 
minimālos termiņus.

Grozījums Nr. 57

Direktīvas priekšlikums
38. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

38. pants
Koncesijas pieteikumu iesniegšanas 

termiņi
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.

3. 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.

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

4. Piedāvājumu saņemšanas termiņu var 
samazināt par 5 dienām, ja līgumslēdzējs 
pieņem piedāvājumus, kas iesniegti 
elektroniski atbilstīgi 25. pantam.
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(Ja šis grozījums tiek pieņemts, 38. panta abi punkti kļūst par 37. panta 3. un 4. punktu.)

Grozījums Nr. 58

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 
un vienlīdzīgas attieksmes principiem, un 
kas garantē, ka piedāvājumus novērtē, 
ļaujot noteikt vispārēju ieguvumu no 
saimnieciskā, vides, sociālā un kohēzijas
viedokļa.

Grozījums Nr. 59

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Piešķiršanas kritēriji nenodrošina 
līgumslēdzējai iestādei vai līgumslēdzējam 
neierobežotu izvēles brīvību un tos nevar 
mainīt patvaļīgā vai diskriminējošā veidā 
sarunu laikā. Par jebkādām izmaiņām 
nekavējoties jāziņo attiecīgajiem 
kandidātiem un konkursa dalībniekiem.

Grozījums Nr. 60

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piešķiršanas kritēriji ir saistīti ar 2. Piešķiršanas kritēriji ir saistīti ar 
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koncesijas priekšmetu un nenodrošina 
līgumslēdzējai iestādei vai līgumslēdzējam 
neierobežotu izvēles brīvību.

koncesijas priekšmetu un var ietvert vides, 
sociālus vai ar inovāciju saistītus aspektus 
un attiecīgā gadījumā valsts politikas 
pamatojumu ilgtspējīgas ekonomiskās 
izaugsmes un sociālās kohēzijas 
veicināšanai.

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. 

Grozījums Nr. 61

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;
(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 
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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.

Grozījums Nr. 62

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. 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.

svītrots

Kritērijiem piešķirto svērumu var izteikt, 
nosakot diapazonu ar attiecīgu maksimālo 
starpību.
Ja svērumu noteikšana nav iespējama 
objektīvu iemeslu dēļ, līgumslēdzēja 
iestāde vai līgumslēdzējs norāda 
kritērijus, sakārtojot tos secībā pēc 
nozīmības.
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Grozījums Nr. 63

Direktīvas priekšlikums
40. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

40. pants svītrots
Aprites cikla izmaksas

1. Aprites cikla izmaksas aptver, ciktāl 
attiecināms, šādas preces, pakalpojuma 
vai būvdarbu aprites cikla izmaksas, kā 
definēts 2. panta 1. punkta 
14. apakšpunktā:
(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); 
(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.
2. 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:
(a) tā ir izstrādāta, pamatojoties uz 
zinātnisku informāciju, vai balstās uz 
citiem objektīvi pārbaudāmiem un 
nediskriminējošiem kritērijiem;
(b) tā ir noteikta atkārtotai vai pastāvīgai 
izmantošanai;
(c) tā ir pieejama visām ieinteresētajām 
personām.
Līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji 
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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.
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.
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.
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