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Grozījums Nr. 1
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
–

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlaments noraida priekšlikumu 
direktīvai par koncesijas līgumu slēgšanas 
tiesību piešķiršanu.

Or. de

Pamatojums

Primārie tiesību akti un Tiesas judikatūra ir objektīvs un elastīgs tiesiskais regulējums, ar ko 
paredz koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu un pārredzamu un nediskriminējošu 
procedūru nosaka par obligātu. Tā kā dalībvalstīs pastāv dažādi koncesijas veidi un 
administratīvās struktūras, nav atbilstīgi piemērot vienotu procedūru (subsidiaritātes 
princips), turklāt tiktu ierobežotas vietējo iestāžu manevrēšanas iespējas, kuras būtiski 
paplašināja Lisabonas līgums.

Grozījums Nr. 2
Heide Rühle

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,

Or. en

Grozījums Nr. 3
Mojca Kleva

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums
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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 joprojām būtu jābūt tiesībām 
noteikt sniedzamā pakalpojuma 
raksturlielumus, tostarp nosacījumus 
attiecībā uz pakalpojumu kvalitāti vai 
cenu, lai īstenotu savus valsts politikas 
mērķus.

(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.

Or. en

Grozījums Nr. 4
Mojca Kleva

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 drīkst to darīt 
arī sadarbībā ar citām valsts iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 5
Mojca Kleva
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Mojca Kleva

Direktīvas priekšlikums
3.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3c) Šai direktīvai nevajadzētu skart ne 
nodarbinātības nosacījumus, ne attiecības 
starp sociālajiem partneriem. 
Līgumslēdzējām iestādēm ir plaša rīcības 
brīvība piemērot gan tehniskās 
specifikācijas, gan līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritērijus, lai 
sasniegtu valsts politikas mērķus. Ja 
noteikums par saikni ar līguma 
priekšmetu ir izpildīts, direktīvā nebūtu 
jāparedz papildu ierobežojumi 
līgumslēdzējas iestādes apsvērumiem 
saistībā ar tehniskajām specifikācijām vai 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijiem. Dalībvalstis var noteikt, ka 
līgumslēdzējām iestādēm un 
līgumslēdzējiem koncesiju piešķiršanu 



AM\916319LV.doc PE498.004v01-006/42 AM\

LV

cita starpā jāpamato ar saimnieciski 
visizdevīgākā piedāvājuma kritēriju.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Attiecībā uz būves un pakalpojumu 
koncesiju slēgšanas tiesību piešķiršanu 
ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un 
pasta pakalpojumu nozarē būtu jāievieš 
arī konkrēti koordinēšanas noteikumi, 
ņemot vērā, ka valstu iestādes var 
ietekmēt šo nozaru subjektus un ka tirgi, 
kuros tie darbojas, ir slēgti, jo šajos tirgos 
pastāv īpašas vai ekskluzīvas tiesības, ko 
dalībvalstis piešķir attiecībā uz attiecīgo 
pakalpojumu sniegšanas tīklu apgādi, 
nodrošināšanu un ekspluatāciju.

(5) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
2004. gada 14. janvāra, 2004. gada 
10. marta un 2006. gada 31. maija 
rezolūciju ūdensapgādes nozari vajadzētu 
nevis liberalizēt, bet gan modernizēt. Līdz 
ar to ūdensapgādes nozari nevajadzētu 
iekļaut šīs direktīvas darbības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 8
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Attiecībā uz būves un pakalpojumu 
koncesiju slēgšanas tiesību piešķiršanu 
ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un 
pasta pakalpojumu nozarē būtu jāievieš arī 
konkrēti koordinēšanas noteikumi, ņemot 
vērā, ka valstu iestādes var ietekmēt šo 
nozaru subjektus un ka tirgi, kuros tie 
darbojas, ir slēgti, jo šajos tirgos pastāv 

(5) Attiecībā uz būves un pakalpojumu 
koncesiju slēgšanas tiesību piešķiršanu 
enerģētikas, transporta un pasta 
pakalpojumu nozarē būtu jāievieš arī 
konkrēti koordinēšanas noteikumi, ņemot 
vērā, ka valstu iestādes var ietekmēt šo 
nozaru subjektus un ka tirgi, kuros tie 
darbojas, ir slēgti, jo šajos tirgos pastāv 
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īpašas vai ekskluzīvas tiesības, ko 
dalībvalstis piešķir attiecībā uz attiecīgo 
pakalpojumu sniegšanas tīklu apgādi, 
nodrošināšanu un ekspluatāciju.

īpašas vai ekskluzīvas tiesības, ko 
dalībvalstis piešķir attiecībā uz attiecīgo 
pakalpojumu sniegšanas tīklu apgādi, 
nodrošināšanu un ekspluatāciju.

Or. de

Grozījums Nr. 9
Mojca Kleva

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. 
Koncesijās ir paredzēti savstarpēji saistoši 
pienākumi: šo būvdarbu vai pakalpojumu 
izpildei piemēro īpašas prasības, ko nosaka 
līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs un 
kas ir likumīgi izpildāmi. Savukārt 
konkrētus valsts izdotus dokumentus, 
piemēram, atļaujas vai ierobežotai jomai 
paredzētas 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Giommaria Uggias

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.

Or. it

Grozījums Nr. 11
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai nodrošinātu faktisku tirgus 
pieejamību un koncesiju piešķiršanas 
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.

(11) Lai nodrošinātu faktisku tirgus 
pieejamību un koncesiju piešķiršanas 
noteikumu līdzsvarotu piemērošanu 
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.

Or. de

Grozījums Nr. 12
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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.

Or. it

Grozījums Nr. 13
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Saskaņā ar LESD 14. pantu un 
26. protokolu dalībvalstis un vietējās un 
reģionālās iestādes ir tiesīgas pēc saviem 
ieskatiem organizēt sabiedrisko 
pakalpojumu uzdevumu īstenošanu, 
izmantojot savus iekšējos resursus. 
Saskaņā ar dalībvalstu iekšējo 
organizatorisko struktūru sabiedrisko 
pakalpojumu uzdevumus tās var īstenot 
sadarbībā ar citām publiskā sektora 
iestādēm vai publiskā sektora iestāžu 
grupām, veicot līgumisko vai 
institucionālo uzdevumu dalīšanu. 
Eiropas tiesību akti par publisko 
iepirkumu un koncesijām uz šāda veida 
sadarbību neattiecas. ES tiesībās publiskā 
sektora iestādēm netiek prasīts izmantot 
kādu konkrētu juridisko formu, ja šīs 
iestādes sabiedrisko pakalpojumu 
uzdevumus vēlas veikt kopīgi. 
Kompetenču nodošana starp publiskā 
sektora iestādēm ir iekšējās organizācijas 
jautājums un līdz ar to tas neietilpst šā 
tiesību akta jomā.

Or. en
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(Sk. Reģionu komitejas atzinumu par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu (ECOS-
V-030) 2012. gada jūlijs)

Grozījums Nr. 14
Mojca Kleva

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Vietējo publiskā sektora iestāžu 
sadarbība vai vietējo publiskā sektora 
iestāžu un tādu grupu sadarbība, ko veido 
tikai vietējās publiskā sektora iestādes, 
nolūkā kopīgi īstenot sabiedrisko 
pakalpojumu uzdevumu kādā dalībvalstī 
būtu jāatbrīvo no šīs direktīvas noteikumu 
piemērošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

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 
līgumslēdzēja iestāde pati vai 

(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 
pamatot koncesijas piešķiršanu 
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līgumslēdzējs pats turpmākās piešķiršanas 
procedūras nolūkos un ja nav atbilstīgu 
aizstājēju, kuru pieejamība būtu rūpīgi 
jāizvērtē.

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.

Or. it

Grozījums Nr. 16
Peter Simon

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

Or. de

Grozījums Nr. 17
Peter Simon

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 

(21) Ņemot vērā rezultātus, kas gūti 
Komisijas veiktā novērtējumā par publiskā 
iepirkuma noteikumu reformu, būtu 
atbilstīgi no šīs direktīvas pilnīgas 
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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 
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.

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 
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.

Or. de

Grozījums Nr. 18
Mojca Kleva

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
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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 
nodrošināt augstu kvalitātes, drošības un 
pakalpojumu pieejamības līmeni, 
vienlīdzīgu attieksmi un kā veicināt 
vispārēju pieeju un patērētāju tiesības 
sabiedrisko pakalpojumu jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Mojca Kleva

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.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Šī direktīva nosaka koncesiju 
piešķiršanas noteikumus. Tādējādi 
neviena no divām direktīvām — par 
publisko iepirkumu un par iepirkumu, ko 
īsteno subjekti, kuri darbojas 
ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un 
pasta pakalpojumu nozarēs — neattiecas 
uz koncesijām, kā tās noteiktas šajā 
direktīvā.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Šī direktīva neattiecas un netieši 
neietekmē pakalpojumus ar vispārēju 
tautsaimniecisku nozīmi, kurus 
noteikušas dalībvalstis. Šīs direktīvas 
noteikumi visos gadījumos aizsargā 
pakalpojumus ar vispārēju 
tautsaimniecisku nozīmi, jo īpaši veicinot 
sociālo un teritoriālo kohēziju.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar LESD 14. pantu un 26. protokolu ir būtiski pilnībā aizsargāt vispārējas nozīmes 
misijas, tostarp sniedzēju (publisko vai privāto) juridisko statusu, finansēšanu, pienākumus un 
organizāciju. Pakalpojumi ar vispārēju (tautsaimniecisku) nozīmi būtu pilnībā jāizslēdz no šīs 
direktīvas darbības jomas un direktīvai tos nevajadzētu nekādi ietekmēt.

Grozījums Nr. 22
Heide Rühle
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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 un ar 
kuru viena vai vairākas līgumslēdzējas
iestādes vai līgumslēdzēji uztic 
pakalpojumu, par kuriem tās ir atbildīgas, 
sniegšanu vienam vai vairākiem 
ekonomikas dalībniekiem, un ja atlīdzība 
par šo deleģēšanu ir vai nu tikai tiesības 
izmantot pakalpojumu, uz ko attiecas 
līgums, vai arī minētās tiesības kopā ar 
samaksu. Turpretī daži valstu akti, 
piemēram, atļaujas, tiesības vai licences, 
ar kuriem valsts vai publiska iestāde 
paredz nosacījumus ekonomiskās 
darbības veikšanai un kuru priekšmets ir 
tiesības piedāvāt sociālos pakalpojumus 
un/vai tiesības slēgt līgumus, ar ko 
piešķīrējs piešķir ekonomikas dalībniekam 
tiesības ekspluatēt konkrētus valsts 
īpašumus vai resursus vai nodrošina 
servitūtus, nebūtu jāuzskata par 
koncesijām, kamēr tie tikai nosaka 
izmantošanas vispārīgos nosacījumus, 
publiskā sektora iestādei nekļūstot par 
līguma partnera veiktu konkrētu 
būvdarbu vai pakalpojumu saņēmēju.

Or. en

Pamatojums

There is still considerable lack of clarity and thus of legal certainty in the definition of 
services concessions. In any case, it must be ensured that sovereign activities like licences 
and permits or court instructions and assignments are excluded from the concept of the 
concession contract. Permission procedures of member states which are based on the point 
that all service providers which fulfil certain statutory preconditions are permitted to provide 
services irrespective of their legal structure should not be deemed a service concession 
contract. Social services are for example in some Member States carried out by independent 
providers. These independent providers – and to some extent also the measures themselves –
require a permit under social law. This permit should be excluded from the scope of the 
directive. Under the current wording, this is not clearly the case.
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Grozījums Nr. 23
Peter Simon

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;

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 24
Heide Rühle

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 

Tiesības ekspluatēt būvi vai izmantot 
pakalpojumus ietver tā ekonomiskā riska 
nodošanu koncesionāram, ko rada šīs 
būves vai pakalpojumu ekspluatācija un 
kas tiek definēts kā risks būt pakļautam 
tirgus mainīgumam. Tiek uzskatīts, ka 
koncesionārs ir uzņēmies operacionālo 



AM\916319LV.doc PE498.004v01-0018/42 AM\

LV

būves vai pakalpojumu, uz ko attiecas 
koncesija, ekspluatācijas laikā veikto 
ieguldījumu un radušos izmaksu atgūšana.

risku, ja normālos ekspluatācijas 
apstākļos netiek garantēta būves vai 
pakalpojumu, uz ko attiecas koncesija, 
ekspluatācijas laikā veikto ieguldījumu un 
radušos izmaksu atgūšana, tomēr, ja 
operacionālais risks atsevišķos tirgos ir 
ierobežots jau no paša sākuma, taču šis 
ierobežotais risks pilnībā tiek nodots 
koncesionāram, šādi apstākļi ļauj to 
uzskatīt par koncesiju.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Peter Simon

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.

Or. de

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. 26
Mojca Kleva
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Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 27
Mojca Kleva

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 28
Mojca Kleva

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pakalpojumu koncesijām, kuru vērtība ir 
EUR 2 500 000 vai lielāka, bet nepārsniedz 

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 29
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

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 
pakalpojumiem robežvērtību novērtē un 
aprēķina katru gadu.

Or. it

Grozījums Nr. 30
Jan Březina

Direktīvas priekšlikums
7. pants 
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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.

Or. cs

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 31
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Šī direktīva neattiecas uz pakalpojumu 
koncesijām par tīklu infrastruktūras 
pārvaldību saistībā ar III pielikumā 
izklāstītajām darbībām, ja šādas 
koncesijas:

Or. en
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Grozījums Nr. 32
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs 
piešķir ekonomikas dalībniekam, 
pamatojoties uz ekskluzīvām tiesībām, kas 
šim ekonomikas dalībniekam ir atbilstīgi 
piemērojamajiem un publicētajiem valsts 
normatīvajiem vai administratīvajiem 
aktiem un kas ir piešķirti saskaņā ar 
Līgumu un Savienības nozaru tiesību 
aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) vai ir pakalpojumu koncesija attiecībā 
uz darbībām, kurām pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā tie piemēroti valsts regulēti 
tarifi, kas noteikti tiesību aktos vai 
noteikumos.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, 
gadījumos, kad šā panta 1. punktā minētie 
nozaru tiesību akti nenosaka nozarei 
specifiskus pārredzamības pienākumus, 
piemēro 27. panta 1. un 3. punkta 
prasības.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 35
Giommaria Uggias

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;

Or. it

Grozījums Nr. 36
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) pakalpojumi ar vispārēju 
tautsaimniecisku nozīmi; 

Or. de
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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 
pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi 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. 37
Peter Simon

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;

Or. de

Grozījums Nr. 38
Peter Simon

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;

Or. de

Grozījums Nr. 39
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 5. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(d) finanšu pakalpojumi saistībā ar 
vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu 
emisiju, pārdošanu, pirkšanu vai nodošanu 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2004/39/EK nozīmē, centrālās 
bankas pakalpojumi un darījumi, ko veic 
ar Eiropas finanšu stabilitātes instrumenta 
(EFSI) palīdzību, un darbības, kuru 
mērķis ir līgumslēdzējas iestādes apgādāt 
ar naudu vai kapitālu;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Mojca Kleva

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(d) finanšu pakalpojumi saistībā ar 
vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu 
emisiju, pārdošanu, pirkšanu vai nodošanu 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2004/39/EK nozīmē, 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;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 5. punkts – 1.°daļa – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(d) finanšu pakalpojumi saistībā ar 
vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu 
emisiju, pārdošanu, pirkšanu vai nodošanu 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2004/39/EK nozīmē, 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;

Or. de

Grozījums Nr. 42
Heide Rühle

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;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Heide Rühle

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.

Or. en
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Grozījums Nr. 44
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) civilā aizsardzība, gatavība ārkārtas 
situācijām un reaģēšana, kā arī ikdienas 
pasākumi apdraudējuma novēršanai;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(gb) pakalpojumi, kas saistīti ar dzeramā 
ūdens ieguvi, sadali un apgādi, un 
notekūdeņu apsaimniekošana;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(gc) sociālie un veselības pakalpojumi;

Or. en
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Grozījums Nr. 47
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(gd) pakalpojumi bez vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Peter Simon

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;

Or. de

Grozījums Nr. 49
Peter Simon
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Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 50
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) kontrolētajā juridiskajā personā nav 
privātas līdzdalības.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 51
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzskata, ka 4. panta 1. punkta 
1. apakšpunktā minētā līgumslēdzēja 
iestāde attiecībā uz juridisko personu 
īsteno līdzīgu kontroli, kādu tā īsteno 
attiecībā uz savām struktūrvienībām 
pirmās daļas a) apakšpunkta nozīmē, ja 
tai ir izšķiroša ietekme gan attiecībā uz 
kontrolētās juridiskās personas 
stratēģiskajiem mērķiem, gan svarīgiem 

svītrots
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lēmumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 52
Peter Simon

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.

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 struktūrām vai citai 
juridiskai personai, kuru kontrolē tā pati 
līgumslēdzēja iestāde.

Or. de

Grozījums Nr. 53
Peter Simon

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 
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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;

Or. de

Grozījums Nr. 54
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) vismaz 90 % minētās juridiskās 
personas darbību, uz kurām attiecas 
līgums, 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;

Or. de

Grozījums Nr. 55
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) kontrolētajā juridiskajā personā nav 
privātas līdzdalības.

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 56
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta a) apakšpunkta vajadzībām 
uzskata, ka līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēji, kā minēts 4. panta 
1. punkta 1. apakšpunktā, attiecībā uz 
juridisku personu kopīgi īsteno kontroli, 
ja ir izpildīti šādi kumulatīvie nosacījumi:

svītrots

(a) kontrolētās juridiskās personas 
lēmējstruktūru sastāvā ir visu iesaistīto 
līgumslēdzēju iestāžu vai līgumslēdzēju, 
kā noteikts 4. panta 1. punkta 
1. apakšpunktā, pārstāvji;
(b) minētās līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēji, kā noteikts 4. panta 
1. punkta 1. apakšpunktā, spēj kopīgi 
īstenot izšķirošu ietekmi attiecībā uz 
kontrolētās juridiskās personas 
stratēģiskajiem mērķiem un svarīgiem 
lēmumiem;
(c) kontrolētās juridiskās personas 
intereses neatšķiras no tai piesaistīto 
publiskā sektora iestāžu interesēm;
(d) kontrolētā juridiskā persona no 
publiskajiem līgumiem ar līgumslēdzējām 
iestādēm negūst nekādus ieguvumus, 
izņemot faktisko izmaksu atlīdzinājumu.

Or. de

Grozījums Nr. 57
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
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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;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 58
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) līgumu reglamentē ar sabiedrības 
interesēm saistīti apsvērumi, un 
pakalpojumi un nepieciešamie 
papildpakalpojumi ir saistīti ar to;

Or. de

Grozījums Nr. 59
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 60
Peter Simon

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

Or. de

Grozījums Nr. 61
Jan Březina

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

Or. cs

Grozījums Nr. 62
Peter Simon

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

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

svītrots

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.

Or. de

Grozījums Nr. 63
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. it

Grozījums Nr. 64
Mojca Kleva

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Paziņojumā par līgumu, uzaicinājumā 
iesniegt piedāvājumus vai koncesijas 

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

dokumentos līgumslēdzējas iestādes un
līgumslēdzēji ietver koncesijas aprakstu, 
piešķiršanas kritērijus un prasību 
minimumu, kas jāizpilda. Šai informācijai 
jāļauj noteikt koncesijas būtību un darbības 
jomu, kas savukārt ļauj ekonomikas 
dalībniekiem izlemt, vai viņi vēlas 
piedalīties koncesijas piešķiršanas 
procedūrā.

Procedūras laikā, bet pirms piedāvājumu 
saņemšanas, līgumslēdzējas iestādes 
drīkst mainīt prasību minimumu un
piešķiršanas kritērijus, nepublicējot 
vispārēju grozījumu, ja šīs izmaiņas 
neietekmē kandidātus. Līgumslēdzējām 
iestādēm par to ir jāinformē attiecīgie 
kandidāti un jānosaka piemērots 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa 
pagarinājums.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Mojca Kleva

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.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Mojca Kleva
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Direktīvas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) normatīvajiem aktiem un 
standartiem, kas reglamentē vides 
aizsardzību, veselības aizsardzību un 
drošību, sociālās tiesības un darba 
tiesības, kā noteikts Savienības un valsts 
tiesību aktos un koplīgumos, kuri 
piemērojami būvdarbu, pakalpojumu vai 
piegāžu veikšanas vietā.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Mojca Kleva

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Līgumslēdzēju iestāžu izvirzītie dalības 
nosacījumi ir tikai tādi, kuri ir atbilstīgi, lai 
nodrošinātu, ka kandidātam vai 
pretendentam ir juridiskās un finansiālās 
iespējas un saimnieciskās un tehniskās 
spējas izpildīt piešķiramo koncesiju. Visas 
prasības ir saistītas un ir samērīgas ar 
līguma priekšmetu, kā arī 
nediskriminējošas, un tās vajadzības 
gadījumā var papildināt ar prasību 
minimumu.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Mojca Kleva

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

Or. en

Grozījums Nr. 69
Mojca Kleva

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 70
Mojca Kleva

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 71
Jan Březina

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 
ļauj noteikt līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēja vispārēju saimniecisko 
ieguvumu.

Or. cs

Grozījums Nr. 72
Jan Březina

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Minētos kritērijus 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.

Or. cs
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Grozījums Nr. 73
Mojca Kleva

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 74
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
44. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 75
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
44.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 76
Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
45. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 77
Peter Simon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saistībā ar ūdensapgādi: Šo direktīvu 
piemēro arī koncesijām, kuras piešķir vai 
kuras organizē subjekti, kas īsteno kādu 
no iepriekš minētajām darbībām un kas ir 
saistīti ar kādu no turpmāk nosauktajiem 
elementiem: Tādu dzeramā ūdens piegādi 
tīkliem, kas iedzīvotājiem nodrošina 
pakalpojumu, kuru sniedz 4. panta 
1. punkta 1. un 2. apakšpunktā minētais 
līgumslēdzējs, neuzskata par attiecīgu 
darbību 1. punkta nozīmē, ja ir izpildīti 
visi turpmāk minētie nosacījumi:

svītrots
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(a) tādu fiksētu tīklu nodrošināšana vai 
ekspluatācija, kas paredzēti pakalpojumu 
sniegšanai iedzīvotājiem saistībā ar 
dzeramā ūdens sagatavošanu, pārvadi vai 
sadali;
(b) dzeramā ūdens piegāde šādiem 
tīkliem.
(c) hidrotehniskie projekti, apūdeņošana 
vai zemes drenāža, ja ūdens apjoms, kas 
paredzēts dzeramā ūdens piegādei, nav 
lielāks par 20 % no ūdens kopapjoma, 
kuru nodrošina minētie projekti, 
apūdeņošanas vai drenāžas iekārtas; vai
(d) notekūdeņu novadīšana vai attīrīšana.
(e) attiecīgā subjekta veiktā dzeramā 
ūdens sagatavošana notiek tādēļ, ka tā 
patēriņš ir vajadzīgs, lai veiktu darbības, 
kas nav minētas šā pielikuma 1.–
4. punktā;
(f) piegāde publiskajam tīklam ir atkarīga 
tikai no subjekta paša patēriņa un tās 
apjoms nav lielāks kā 30 % no subjekta 
dzeramā ūdens sagatavošanas kopapjoma,
ņemot vērā vidējo rādītāju iepriekšējos trīs 
gados, ieskaitot kārtējo gadu.

Or. de


