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AMENDMENTS

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

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Ar šo direktīvu nekādā veidā 
neietekmē publiskā sektora valsts, 
reģionālā vai vietējā līmeņa iestāžu 
tiesības lemt par to, kādā veidā un cik 
lielā mērā tās vēlas pašas pildīt 
sabiedriskās funkcijas. Valsts iestādes 
visos līmeņos var pildīt vispārējas nozīmes 
uzdevumus, izmantojot pašu resursus, un 
tām nav obligāti jāpiesaista ārēji 
ekonomikas dalībnieki. Tās var to darīt 
arī sadarbībā ar citām publiskā sektora 
iestādēm.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Šai direktīvai nevajadzētu attiekties 
uz vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumu finansēšanu vai uz 
dalībvalstu piešķirtā atbalsta sistēmām, jo 
īpaši sociālajā jomā, saskaņā ar Kopienas 
noteikumiem par konkurenci. Valsts, 
reģionālajām un vietējām iestādēm būtu 
jāsaglabā būtiska nozīme un plaša rīcības 
brīvība vispārējas nozīmes pakalpojumu 
sniegšanā, pasūtīšanā un rīkošanā pēc 
iespējas pietuvināti lietotāju vajadzībām 
un atbilstoši valsts politikas īstenotajiem 
mērķiem.
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Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Koncesijas ir līgumi, kas finansiālās 
interesēs ir noslēgti starp vienu vai 
vairākiem ekonomikas dalībniekiem un 
vienu vai vairākām līgumslēdzējām 
iestādēm vai līgumslēdzējiem un kuru 
priekšmets ir būvdarbu vai pakalpojumu 
iegāde, kā arī kuros atlīdzība parasti 
izpaužas kā tiesības ekspluatēt būves vai 
pakalpojumus, kam piemēro šādu līgumu. 
Šo būvdarbu vai pakalpojumu izpildei 
piemēro īpašus saistošus pienākumus, ko 
nosaka līgumslēdzēja iestāde vai 
līgumslēdzējs un kas ir likumīgi izpildāmi. 
Savukārt konkrētus valsts izdotus 
dokumentus, piemēram, atļaujas vai 
licences, ar ko valsts vai publiskā sektora 
iestāde paredz nosacījumus saimnieciskās 
darbības īstenošanai, nebūtu jāuzskata par 
koncesijām. Tas pats attiecas uz 
konkrētiem līgumiem, kuru priekšmets ir 
ekonomikas dalībnieka tiesības ekspluatēt 
konkrētus valsts īpašumus vai resursus, 
piemēram, zemes nomas līgumiem, ar ko 
valsts vai līgumslēdzēja iestāde, vai 
līgumslēdzējs paredz to izmantošanas 
vispārīgos nosacījumus, neiegādājoties 
konkrētus būvdarbus vai pakalpojumus.

(6) Koncesijas ir līgumi, kas finansiālās 
interesēs ir noslēgti starp vienu vai 
vairākiem ekonomikas dalībniekiem un 
vienu vai vairākām līgumslēdzējām 
iestādēm vai līgumslēdzējiem un kuru 
priekšmets ir būvdarbu vai pakalpojumu 
iegāde, kā arī kuros atlīdzība parasti 
izpaužas kā tiesības ekspluatēt būves vai 
pakalpojumus, kam piemēro šādu līgumu. 
Šo būvdarbu vai pakalpojumu izpildei 
piemēro īpašus saistošus pienākumus, ko 
nosaka līgumslēdzēja iestāde vai 
līgumslēdzējs un kas ir likumīgi izpildāmi. 
Savukārt konkrētus valsts izdotus 
dokumentus, piemēram, atļaujas vai 
licences, ar ko valsts vai publiskā sektora 
iestāde paredz nosacījumus saimnieciskās 
darbības īstenošanai, nebūtu jāuzskata par 
koncesijām. Tas pats attiecas uz 
konkrētiem līgumiem, kuru priekšmets ir 
ekonomikas dalībnieka tiesības ekspluatēt 
konkrētus valsts īpašumus vai resursus, 
piemēram, zemes nomas līgumiem, tostarp 
attiecībā uz piejūras teritorijām, ar ko 
valsts vai līgumslēdzēja iestāde, vai 
līgumslēdzējs paredz to izmantošanas 
vispārīgos nosacījumus, neiegādājoties 
konkrētus būvdarbus vai pakalpojumus.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ir piemēroti šīs direktīvas darbības 
jomā neiekļaut atsevišķas pakalpojumu 

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

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

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

pamatot koncesijas piešķiršanu 
ekonomikas dalībniekam bez publicēšanas, 
ja ekskluzivitātes situāciju nav radījusi 
līgumslēdzēja iestāde pati vai 
līgumslēdzējs pats turpmākās piešķiršanas 
procedūras nolūkos un ja nav atbilstīgu 
aizstājēju, kuru pieejamība būtu rūpīgi 
jāizvērtē.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Komisijas veiktās tā saucamo 
prioritāro un neprioritāro pakalpojumu 
(„A” un „B” pakalpojumu) pārskatīšanas 
rezultāti liecina, ka vairs nav pamatoti 
iepirkuma tiesību aktus pilnībā piemērot 
tikai ierobežotai pakalpojumu grupai. 
Rezultātā šī direktīva būtu jāpiemēro 
vairākiem pakalpojumiem (piemēram, 
sabiedriskās ēdināšanas un ūdens sadales 
pakalpojumiem), kuros ir apliecinājies 
pārrobežu tirdzniecības potenciāls.

svītrots

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Ņemot vērā rezultātus, kas gūti 
Komisijas veiktā novērtējumā par publiskā 
iepirkuma noteikumu reformu, būtu 
atbilstīgi no šīs direktīvas pilnīgas 
piemērošanas izslēgt tikai tos 
pakalpojumus, kam ir ierobežota pārrobežu 
dimensija, proti, tā sauktos pakalpojumus 
cilvēkam, piemēram, konkrētus sociālos, 
veselības aprūpes un izglītības 
pakalpojumus. Šos pakalpojumus sniedz 
konkrētā kontekstā, kas būtiski atšķiras 

(21) Ņemot vērā rezultātus, kas gūti 
Komisijas veiktā novērtējumā par publiskā 
iepirkuma noteikumu reformu, būtu 
atbilstīgi no šīs direktīvas pilnīgas 
piemērošanas izslēgt tos pakalpojumus, 
kam ir ierobežota pārrobežu dimensija, 
proti, tā sauktos pakalpojumus cilvēkam, 
piemēram, konkrētus sociālos, veselības 
aprūpes un izglītības pakalpojumus. Šos 
pakalpojumus sniedz konkrētā kontekstā, 
kas būtiski atšķiras dažādās dalībvalstīs 
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dažādās dalībvalstīs atšķirīgu kultūras 
tradīciju dēļ. Tāpēc būtu jāizstrādā īpašs 
režīms šādu pakalpojumu koncesijām, kurā 
ņem vērā to, ka šo pakalpojumu regulējums 
ir jauns. Pienākums publicēt iepriekšēju 
informatīvu paziņojumu un koncesijas 
piešķiršanas paziņojumu par visām 
koncesijām, kuru vērtība ir vienāda ar šajā 
direktīvā noteiktajām robežvērtībām vai 
lielāka par to, ir pietiekams, lai 
potenciālajiem pretendentiem nodrošinātu 
informāciju par uzņēmējdarbības iespējām, 
kā arī visām ieinteresētajām personām —
par piešķirto līgumu skaitu un veidu. 
Turklāt dalībvalstīm būtu jāievieš 
atbilstīgas procedūras šādu pakalpojumu 
koncesijas līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanai, nodrošinot pilnīgu atbilstību 
pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes 
principiem attiecībā pret ekonomikas 
dalībniekiem un ļaujot līgumslēdzējām 
iestādēm un līgumslēdzējiem ņemt vērā 
attiecīgo pakalpojumu specifiku. 
Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji 
var ņemt vērā nepieciešamību nodrošināt 
pakalpojumu kvalitāti, nepārtrauktību, 
pieejamību un vispusību, dažādu kategoriju 
lietotāju īpašās vajadzības, lietotāju 
iesaistīšanos un iespējas, ka arī inovācijas.

atšķirīgu kultūras tradīciju dēļ. Tāpēc būtu 
jāizstrādā īpašs režīms šādu pakalpojumu 
koncesijām, kurā ņem vērā to, ka šo 
pakalpojumu regulējums ir jauns. 
Pienākums publicēt iepriekšēju informatīvu 
paziņojumu un koncesijas piešķiršanas 
paziņojumu par visām koncesijām, kuru 
vērtība ir vienāda ar šajā direktīvā 
noteiktajām robežvērtībām vai lielāka par 
to, ir pietiekams, lai potenciālajiem 
pretendentiem nodrošinātu informāciju par 
uzņēmējdarbības iespējām, kā arī visām 
ieinteresētajām personām — par piešķirto 
līgumu skaitu un veidu. Turklāt 
dalībvalstīm būtu jāievieš atbilstīgas 
procedūras šādu pakalpojumu koncesijas 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanai, 
nodrošinot pilnīgu atbilstību pārredzamības 
un vienlīdzīgas attieksmes principiem 
attiecībā pret ekonomikas dalībniekiem un 
ļaujot līgumslēdzējām iestādēm un 
līgumslēdzējiem ņemt vērā attiecīgo 
pakalpojumu specifiku. Dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, ka līgumslēdzējas iestādes un 
līgumslēdzēji var ņemt vērā 
nepieciešamību nodrošināt pakalpojumu 
kvalitāti, nepārtrauktību, pieejamību un 
vispusību, dažādu kategoriju lietotāju 
īpašās vajadzības, lietotāju iesaistīšanos un 
iespējas, ka arī inovācijas.

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) Ievērojot administratīvās brīvības 
principu un saskaņā ar ES Līgumiem 
līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji 
brīvi izvēlas, kā vislabāk veikt, organizēt 
un pārvaldīt viņu atbildībā esošās būves 
un pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar 
tiesisko kārtību un metodēm, kuras tie 
uzskata par efektīvāko veidu, kā jo īpaši 
nodrošināt augstu kvalitātes, drošības un 
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pakalpojumu pieejamības līmeni, 
vienlīdzīgu attieksmi un kā veicināt 
vispārēju pieeju un patērētāju tiesības 
sabiedrisko pakalpojumu jomā.

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šī direktīva neietekmē dalībvalstu 
brīvību atbilstoši Savienības tiesību 
aktiem noteikt, ko tās uzskata par 
pakalpojumiem ar vispārēju 
tautsaimniecisku nozīmi, kā šie 
pakalpojumi būtu jāorganizē un jāfinansē 
saskaņā ar noteikumiem par valsts 
atbalstu un kādi īpaši pienākumi būtu 
jānosaka šajā sakarā.

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Precizējums par to, ka direktīva neattiecas uz vienkāršiem apstiprinājumiem, piemēram, 
servitūtiem.

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji 
nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret visiem 
ekonomikas dalībniekiem un rīkojas 
pārredzami un samērīgi. Koncesijas 
piešķiršanas procedūras struktūru 
neizstrādā ar mērķi to izslēgt no šīs 
direktīvas darbības jomas vai mākslīgi 
sašaurināt konkurenci.

Līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji 
nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret visiem 
ekonomikas dalībniekiem un rīkojas 
pārredzami. Koncesijas piešķiršanas 
procedūras struktūru neizstrādā ar mērķi to 
izslēgt no šīs direktīvas darbības jomas vai 
mākslīgi sašaurināt konkurenci.

Pamatojums

Šādi var tikt apdraudēta proporcionalitātes principa piemērošana attiecībā uz konkrētām 
iestādēm, uz kurām attiecas šis direktīvas priekšlikums.

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) zemes, ēku vai cita nekustama īpašuma 
vai ar to saistīto tiesību iegāde vai noma, 
izmantojot jebkādus finanšu līdzekļus; šī 
direktīva tomēr attiecas uz finanšu 
pakalpojumu koncesijām, kas ir piešķirtas 
vienlaikus ar jebkāda veida līgumu par 
īpašuma iegādi vai nomu, pirms vai pēc 
šāda līguma;

(a) zemes, ēku vai cita nekustama īpašuma 
vai ar to saistīto tiesību iegāde vai noma, 
tostarp piejūras teritorijās, izmantojot 
jebkādus finanšu līdzekļus; šī direktīva
tomēr attiecas uz finanšu pakalpojumu 
koncesijām, kas ir piešķirtas vienlaikus ar 
jebkāda veida līgumu par īpašuma iegādi 
vai nomu, pirms vai pēc šāda līguma;

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 5. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) pakalpojumi ar vispārēju 
tautsaimniecisku nozīmi;

Pamatojums

Lisabonas līguma 26. protokolā ir skaidri atzītas reģionālo un vietējo iestāžu tiesības 
pārvaldīt savus publiskos pakalpojumus un plašo rīcības brīvību, ko tās bauda attiecībā uz 
vispārējas ekonomiskas nozīmes pakalpojumu sniegšanu, pilnvarošanu un organizēšanu tā, 
lai tas notiktu pēc iespējas atbilstošāk lietotāju vajadzībām. Tādēļ šāda veida pakalpojumi 
nevar būt šīs direktīvas darbības jomā.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 5. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) civilajai aizsardzībai, katastrofu 
novēršanai un ikdienas pasākumiem 
apdraudējuma novēršanai;

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) šķīrējtiesas un samierināšanas 
pakalpojumi;

(c) šķīrējtiesas un samierināšanas 
pakalpojumi, juridiski pakalpojumi un 
notāru pakalpojumi;

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) finanšu pakalpojumi saistībā ar 
vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu 

(d) finanšu pakalpojumi saistībā ar 
vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu 
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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;

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, un darījumi, kuru 
mērķis ir līgumslēdzējas iestādes apgādāt 
ar naudu vai kapitālu;

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) darba līgumi; (e) darba līgumi un obligātās sociālās 
aizsardzības kārtība;

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 5. punkts – 1. daļa – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) sabiedriskā pasažieru transporta 
pakalpojumi saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1370/2007.

(g) transporta pakalpojumi tiktāl, cik tos 
pārvalda ar citiem Kopienas 
instrumentiem;

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 5. punkts – 1. daļa – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) sociālie un veselības pakalpojumi.

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) šāda līgumslēdzēja iestāde vai 
līgumslēdzējs attiecībā uz juridisko 
personu īsteno līdzīgu kontroli, kādu tā 
īsteno attiecībā uz savām struktūrvienībām;

(a) šāda līgumslēdzēja iestāde vai 
līgumslēdzējs attiecībā uz juridisko 
personu īsteno līdzīgu kontroli, kādu tā 
īsteno attiecībā uz savām struktūrvienībām;
šo uzskata par gadījumu, kad izšķirīgi tiek 
ietekmēta gan kontrolētās juridiskās 
personas stratēģiskie mērķi, gan būtiski 
lēmumi; lai noteiktu, vai šāda kontrole 
tiek īstenota, var ņemt vērā arī tādus 
faktorus kā pārstāvības līmenis 
administratīvajā, pārvaldības vai 
uzraudzības struktūrā, attiecīgie statūtu 
noteikumi vai īpašumtiesību kārtība; nav 
paredzēta obligāta prasība, ka 
kontrolētajai juridiskajai personai 
vajadzētu būt pilnīgā līgumslēdzējas 
iestādes vai līgumslēdzēja īpašumā;

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēji, kā minēts 4. panta 1. punkta 
1. apakšpunktā, attiecībā uz juridisko 
personu kopīgi īsteno līdzīgu kontroli, 
kādu tie īsteno attiecībā uz savām 
struktūrvienībām;

(a) līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēji, kā minēts 4. panta 1. punkta 
1. apakšpunktā, attiecībā uz juridisko 
personu kopīgi īsteno līdzīgu kontroli, 
kādu tie īsteno attiecībā uz savām 
struktūrvienībām; šo uzskata par 
gadījumu, kad izšķirīgi tiek ietekmēta gan 
kontrolētās juridiskās personas 
stratēģiskie mērķi, gan būtiski lēmumi; lai 
noteiktu, vai šāda kontrole tiek īstenota, 
var ņemt vērā arī tādus faktorus kā 
pārstāvības līmenis administratīvajā, 
pārvaldības vai uzraudzības struktūrā, 
attiecīgie statūtu noteikumi vai 
īpašumtiesību kārtība; nav paredzēta 
obligāta prasība, ka kontrolētajai 
juridiskajai personai vajadzētu būt pilnīgā 
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līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja 
īpašumā;

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) līgums nav saistīts ar finanšu 
pārskaitījumiem starp iesaistītajām 
līgumslēdzējām iestādēm vai 
līgumslēdzējiem, izņemot pārskaitījumus, 
kas atbilst faktisko izmaksu 
atlīdzinājumam par būvdarbiem, 
pakalpojumiem vai piegādēm;

svītrots

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Līgumslēdzējas iestādes paziņojumā par 
koncesiju, uzaicinājumā iesniegt 
piedāvājumus vai dalības nosacījumos
iekļauj koncesijas aprakstu un 
piešķiršanas kritērijus, kas saistīti ar.

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 5. punkts – 1. daļa – 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. 28

Direktīvas priekšlikums
44. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

pants svītrots

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
44.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
45. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

pants svītrots
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