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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Parlaments jau 2010. gada 18. maija rezolūcijā par jaunākajām norisēm saistībā ar 
publisko iepirkumu ir vērsies pret to, lai būtu Eiropas tiesību akts par pakalpojumu 
koncesijām.

Arī atzinuma sagatavotāja uzskata, ka Eiropas mērogā nav nepieciešamības pēc tiesību akta 
par pakalpojumu koncesiju piešķiršanu. Jo īpaši jāsargās no negatīvas ietekmes uz sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanu un uz sociālo garantiju nodrošināšanu un turpmāku attīstību.

Atzinuma sagatavotāja iesaka noraidīt direktīvas priekšlikumu.

Vispārējas piezīmes

Kā būtisks projekta mērķis tiek minēta lielākas tiesiskās noteiktības radīšana. Pašlaik
pakalpojumu koncesijas saskaņā ar Direktīvas 2004/18/EK (Piešķiršanas koordinēšanas 
direktīva) 17. pantu un Direktīvas 2004/17/EK (Nozaru direktīva) 18. pantu ir izslēgtas no 
piešķiršanas tiesību piemērošanas jomas. Pakalpojumu koncesiju piešķiršanu ar pietiekamu 
tiesisko noteiktību reglamentē spēkā esošie ES primārie tiesību akti, jo īpaši no 
pamatbrīvībām izrietošie principi — vienlīdzīgas attieksmes, nediskriminācijas un 
pārredzamības princips, kā arī Tiesas judikatūra. Tāpat ir arī pietiekami reglamentēta 
būvdarbu koncesiju piešķiršana (Direktīva 2004/18/EK).

Atzinuma sagatavotāja konstatē, ka — pretēji tam, kā to saskata Komisija — nepastāv 
nereglamentētas jomas. Nav sagaidāms, ka direktīva radīs labāku tiesisko noteiktību.
Atzinuma sagatavotāja arī pauž kritiku par pārāk plaši tvertu piemērošanas jomu (1., 2., 
5. pants), kā arī pārāk sašaurinātiem izņēmuma nosacījumiem (8. pants). Atzinuma 
sagatavotāja uzskata, ka sociālās drošības, kultūras, izglītības, publiskās infrastruktūras un 
citu pakalpojumu joma ir jāizslēdz no kopējās piemērošanas jomas.

Nodrošināt sabiedriskos pakalpojumus, nevis atvērt tirgu

Lai gan LESD 14. pantā un protokolā par vispārējas nozīmes pakalpojumiem tiek uzsvērts, ka 
valsts struktūrām ir dotas plašas iespējas nodrošināt sabiedriskos pakalpojumus, tos pasūtīt un 
finansēt, direktīvas priekšlikumā nekur netiek minēta sabiedrisko pakalpojumu nostiprināšana 
ES primārajos tiesību aktos. Gluži pretēji — notiek orientēšanās uz publiskā iepirkuma 
atvēršanu konkurencei (1., 2. un 4. apsvērums) un tiek ierobežotas līgumslēdzēju iestāžu 
iespējas — tādā veidā, ka tām nav neierobežotas izvēles brīvības, nosakot piešķiršanas 
kritērijus (39. panta 2. punkts). Turklāt netiek paredzēta vietējo koplīgumu ievērošana, 
piešķirot pasūtījumu (39. pants, 29. un 32. apsvērums).

Atzinuma sagatavotāja pauž kritiku par to, ka priekšlikumā netiek atspoguļots faktiskais 
sabiedrisko pakalpojumu mērķis — sniegt pilsoņiem vispārēju, nediskriminējošu, 
visaptverošu un pieejamu piekļuvi sabiedriskajiem pakalpojumiem. Komisijas viedoklis ir ne 
tik daudz vērsts uz sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu, bet gan vairāk uz jaunu tirgus 
jomu radīšanu. Tādēļ pastāv risks, ka sadarbība publiskajā sektorā un „iekšējie darījumi” 
varētu kļūt par izņēmumu. Priekšlikumā par mērķi tiek izvirzīta labāka uzņēmumu piekļuve 
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tirgum un publiskā un privātā sektora partnerību (PPP) veicināšana (17. apsvērums). Par 
pēdējo no tām atzinuma sagatavotāja pauž īpašu kritiku, jo uzskata, ka privātais sektors 
neveic pakalpojumus efektīvāk, pārredzamāk vai ar mazākām izmaksām, nekā to dara valsts.
Turklāt lielākoties netiek ierēķinātas ārējas ietekmes, piemēram, uz darbiniekiem.

Transporta nozare

Ierosinātā direktīva attiecas uz darbībām, kas saistītas ar pakalpojumu sniegšanu 
iedzīvotājiem dzelzceļu, automatizēto sistēmu, tramvaju, trolejbusu, autobusu vai trošu 
transporta jomā un pasta pakalpojumu jomā, izņemot gaisa transporta pakalpojumus, kuru 
pamatā ir darbības licences piešķiršana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008, un 
sabiedriskos pasažieru pārvadājumus saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1370/2007. Ierosinātā 
direktīva arī attiecas uz darbībām, kas saistītas ar ģeogrāfiski norobežota apgabala 
izmantošanu, lai nodrošinātu lidostu un jūras vai iekšzemes ostu vai cita veida piestātņu 
pakalpojumus gaisa, jūras vai iekšzemes ūdensceļu pārvadātājiem.

GROZĪJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus.

Grozījums Nr. 1

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

(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 noteikta 
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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.

veida līgumiem, piemēram, īres vai zemes 
nomas līgumiem, ar ko valsts vai 
līgumslēdzēja iestāde, vai līgumslēdzējs
pret atlīdzību piešķir ekonomikas 
dalībniekam tiesības ekspluatēt noteiktus 
valsts īpašumus vai resursus, ieskaitot 
jūras teritorijas, iekšzemes ostas un jūras 
ostas, un kuros principā paredz tikai to 
izmantošanas vispārīgos nosacījumus, ne 
valstij, ne līgumslēdzējai iestādei nekļūstot 
par konkrētu darbu vai pakalpojumu 
saņēmēju. Šādu līgumu ietvaros 
noteikumi, kas attiecas uz valsts īpašumu 
vai resursu tālāknodošanu, atļauto 
izmantošanas veidu un uzturēšanu un to 
atpakaļnodošanu valstij vai līgumslēdzējai 
iestādei, īres vai zemes nomas līguma 
ilgumu, nomas maksu un citas izmaksas, 
kas radušās nomniekam, ir uzskatāmi par 
vispārējiem nosacījumiem ar mērķi 
reglamentēt valsts īpašumu vai resursu 
izmantošanu.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Ņemot vērā apstākli, ka koncesionāri 
uzņemas būtisku operacionālo risku, būtu 
jānodrošina iespēja viņiem izvēlēties pēc 
saviem ieskatiem piemērotāko līguma 
izpildes veidu, tas ir, pašiem 
nepastarpināti izpildot līgumu, 
sadarbojoties ar māsasuzņēmumiem vai 
bez ierobežojumiem noslēdzot 
apakšlīgumu ar trešām pusēm.  

Pamatojums

Grozījums ir paredzēts, lai precizētu ierosinātās direktīvas mērķi, kas ir elastības un 
vienkāršošanas nodrošināšana saistībā ar koncesionāra pakārtotu iecelšanu atbilstīgi būtiska 
operacionāla riska kā viena no noteicošajiem koncesijas elementiem noteikšanai. Ņemot vērā 
apstākli, ka minēto risku uzņemas koncesionāri, viņiem būtu jānodrošina iespēja izvēlēties, 
viņuprāt, piemērotāko līguma izpildes veidu, proti, pašiem nepastarpināti izpildot līgumu, 
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sadarbojoties ar māsasuzņēmumiem vai bez ierobežojumiem noslēdzot apakšlīgumus ar 
trešām pusēm.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

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) 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.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Atbilstīgi Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 14. pantam un 
26. protokolam par sabiedriskiem 
pakalpojumiem atbildīgajām valsts, 
reģionālajām vai vietējām iestādēm būtu 
jānodrošina plaša rīcības brīvība lēmumu 
pieņemšanā par to, vai slēgt līgumus par 
vispārējas nozīmes pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Pastāv būtiska tiesiskā nenoteiktība 
attiecībā uz to, cik lielā mērā koncesiju 
piešķiršanas noteikumiem būtu jāattiecas 
uz sadarbību starp publiskā sektora 
iestādēm. Dalībvalstis un pat 
līgumslēdzējas iestādes vai daži 
līgumslēdzēji atšķirīgi interpretē attiecīgo 
Eiropas Savienības Tiesas judikatūru.
Tāpēc nepieciešams precizēt, kuros 
gadījumos starp šādām līgumslēdzējām 
iestādēm noslēgtajiem koncesiju līgumiem 
nepiemēro koncesiju piešķiršanas 
noteikumus. Šāda precizējuma pamatā būtu 
jābūt principiem, kas noteikti attiecīgajā 
Tiesas judikatūrā. Tas, ka abas vienošanās 
puses pašas ir līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēji saskaņā ar 4. panta 
1. punkta 1. apakšpunktu, pats par sevi 
neizslēdz koncesijas piešķiršanas 
noteikumu piemērošanu. Tomēr koncesiju 
piešķiršanas noteikumu piemērošana 
nedrīkstētu kavēt publiskā sektora iestāžu 
rīcības brīvību izlemt, kā organizēt savu 
sabiedrisko pakalpojumu uzdevumu 
īstenošanu. Tāpēc koncesijas, kuras piešķir 
kontrolētām struktūrām, vai sadarbība 
iesaistīto līgumslēdzēju iestāžu sabiedrisko 
pakalpojumu uzdevumu kopīgai 
īstenošanai, būtu jāatbrīvo no noteikumu 
piemērošanas, ja ir izpildīti šajā direktīvā 
izklāstītie nosacījumi. Šai direktīvai būtu 
jātiecas nodrošināt, ka neviena atbrīvota 
publiskā sektora iestāžu savstarpējā 
sadarbība nerada konkurences
izkropļojumus attiecībā pret privātiem 
ekonomikas dalībniekiem. Tāpat 
līgumslēdzējas iestādes piedalīšanās 
procedūrā par publiska līguma slēgšanas 
tiesību iegūšanu pretendenta statusā 
nedrīkstētu radīt nekādus konkurences 
izkropļojumus.

(17) Dalībvalstis un pat līgumslēdzējas 
iestādes vai daži līgumslēdzēji atšķirīgi 
interpretē attiecīgo Eiropas Savienības 
Tiesas (Tiesas) judikatūru par 
līgumslēdzēju iestāžu sadarbību. Tāpēc 
nepieciešams precizēt, kuros gadījumos 
starp šādām līgumslēdzējām iestādēm 
noslēgtajiem koncesiju līgumiem 
nepiemēro koncesiju piešķiršanas 
noteikumus. Šāda precizējuma pamatā būtu 
jābūt principiem, kas noteikti attiecīgajā 
Tiesas judikatūrā. Koncesiju piešķiršanas 
noteikumu piemērošana nedrīkstētu kavēt 
publiskā sektora iestāžu rīcības brīvību 
izlemt, kā organizēt savu sabiedrisko 
pakalpojumu uzdevumu īstenošanu. Tāpēc 
koncesijas, kuras piešķir kontrolētām
struktūrām, vai sadarbība iesaistīto 
līgumslēdzēju iestāžu sabiedrisko 
pakalpojumu uzdevumu kopīgai 
īstenošanai, būtu jāatbrīvo no noteikumu 
piemērošanas, ja ir izpildīti šajā direktīvā 
izklāstītie nosacījumi. Šai direktīvai būtu 
jātiecas nodrošināt, ka neviena atbrīvota 
publiskā sektora iestāžu savstarpējā 
sadarbība, nodrošinot iedzīvotājiem 
vispārējas nozīmes pakalpojumus, netiek 
uzskatīta par iespējamu konkurences
izkropļojumu avotu attiecībā pret 
privātiem ekonomikas dalībniekiem. Tāpat 
līgumslēdzējas iestādes piedalīšanās 
procedūrā par publiska līguma slēgšanas 
tiesību iegūšanu pretendenta statusā 
nedrīkstētu radīt nekādus konkurences 
izkropļojumus.

Grozījums Nr. 6
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Direktīvas priekšlikums
37.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37a) Saskaņā ar Eiropas Savienības 
Tiesas judikatūru šai direktīvai būtu 
jāattiecas uz koncesijām, kas ir piešķirtas 
pēc tās stāšanās spēkā.

Pamatojums

Ņemot vērā dalībvalstīs spēkā esošo koncesijas līgumu neaizskaramības principa nozīmi, tas 
direktīvā būtu skaidri jānorāda.

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2 a. Šī direktīva neietekmēs visu līmeņu 
valsts iestāžu tiesības pieņemt lēmumu par 
to, vai tās publiskos uzdevumus veiks 
pašas, izmantojot savus iekšējos resursus 
un bez saistībām piešķirt koncesijas citiem 
ārējiem ekonomikas dalībniekiem. Šos 
uzdevumus iespējams veikt sadarbībā ar 
citām valsts līgumslēdzējām iestādēm.

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) „iepirkums”, kā definēts Eiropas 
Parlamenta [...] Direktīvas 2013/.../ES par 
publisko iepirkumu 1. panta 2. punktā.*
______________

* OV: lūdzu, ievietojiet minētās direktīvas 
numuru un datumu.
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Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) „publiska būves koncesija” ir līgums, 
kas finansiālās interesēs rakstiski noslēgts 
starp vienu vai vairākiem ekonomikas 
dalībniekiem un vienu vai vairākām 
līgumslēdzējām iestādēm 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;

(2) „būves koncesija” ir līgums, kas
rakstiski noslēgts finansiālās interesēs un 
kurā paredzēts, ka viena vai vairākas 
līgumslēdzējas iestādes uztic būvdarbu, 
par kuriem tās ir atbildīgas, veikšanu 
vienam vai vairākiem ekonomikas 
dalībniekiem, un kurā tiek reglamentētas 
abu pušu tiesības un saistības un ir vai nu 
tikai tiesības ekspluatēt būvi, uz ko attiecas 
līgums, vai arī minētās tiesības kopā ar 
samaksu;

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 finansiālās 
interesēs rakstiski noslēgts līgums, ar kuru 
viena vai vairākas līgumslēdzējas iestādes 
vai viens vai vairāki līgumslēdzēji 
pakalpojumu sniegšanu, par kuriem tie ir 
atbildīgi un kas nav 2. un 4. punktā 
minētie pakalpojumi, uzdod vienam vai 
vairākiem ekonomikas dalībniekiem ja 
atlīdzība par pakalpojumu sniegšanu ir vai 
nu tikai tiesības izmantot pakalpojumus, uz 
kuriem attiecas līgums, vai arī minētās 
tiesības kopā ar samaksu;

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts
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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 un 
operacionālā riska daļa. Tiek uzskatīts, ka 
koncesionārs ir uzņēmies būtisku riska 
daļu, ja netiek garantēta būves vai 
pakalpojumu, uz ko attiecas koncesija, 
ekspluatācijas laikā veikto ieguldījumu un 
radušos izmaksu atgūšana.

Šo saimniecisko risku var veidot: Šo saimniecisko un operacionālo risku var 
veidot:

a) risks, kas ir saistīts ar būves 
izmantošanu vai pieprasījumu pēc 
pakalpojumu sniegšanas, vai

a) risks, kas ir saistīts ar būves 
izmantošanu vai pieprasījumu pēc 
pakalpojumu sniegšanas, 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 
nodrošinājis koncesionārs vai kuru izmanto 
pakalpojumu sniegšanai lietotājiem.

Grozījums Nr. 12

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) valsts īpašumu, tostarp jūras teritoriju, 
iekšzemes ostu un jūras ostu, zemes, ēku 
vai cita nekustama īpašuma vai ar to 
saistīto tiesību iegāde, noma, īre vai
piešķiršana, izmantojot jebkādus finanšu 
līdzekļus, kurā valsts vai līgumslēdzēja 
iestāde, vai līgumslēdzējs paredz tikai to 
izmantošanas vispārīgos nosacījumus, 
neiegādājoties būvdarbus vai 
pakalpojumus; 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;
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Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Koncesijas darbības laiks ir ierobežots uz 
laiku, kas ir precīzi norādīts koncesijā un 
ko uzskata par vajadzīgu, lai koncesionārs 
varētu atgūt būves vai pakalpojumu 
ekspluatācijas laikā veiktos ieguldījumus 
kopā ar saprātīgu peļņu no ieguldītā 
kapitāla, kā precīzi norādīts koncesijas 
līgumā.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumslēdzējai iestādei, publicējot 
paziņojumu par koncesiju, ir pienākums 
ievērot visas saistības, kas izriet no šajā 
pantā paredzētajiem nosacījumiem.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 7. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt, ka līgumslēdzējas 
iestādes vai līgumslēdzēji var izslēgt no 
dalības koncesijā ekonomikas dalībnieku, 
ja ir atbilstība vienam no šādiem 
nosacījumiem:

Dalībvalstis nosaka, ka līgumslēdzējas 
iestādes vai līgumslēdzēji var izslēgt no 
dalības koncesijā ekonomikas dalībnieku, 
ja ir atbilstība vienam no šādiem 
nosacījumiem:

Grozījums Nr. 16

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



PE492.848v03-00 12/15 AD\920025LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c a) sociālās nodrošināšanas, darba, 
fiskālo vai vides tiesību pārkāpumi.

Grozījums Nr. 17

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, kurus precīzi 
definējis koncesijas sniedzējs un 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.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēji pēc pašu iniciatīvas vai 
saskaņā ar dalībvalsts prasībām koncesijas 
dokumentos var pieprasīt, lai pretendents 
savā piedāvājumā norādītu tās līguma 
daļas, kuru izpildei tas ir paredzējis slēgt 
apakšuzņēmuma līgumus ar trešām 
personām, un visus ierosinātos 
apakšuzņēmējus.

1. Līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēji pēc pašu iniciatīvas vai 
saskaņā ar dalībvalsts prasībām koncesijas 
dokumentos var pieprasīt, lai pretendents 
savā piedāvājumā norādītu tās līguma 
daļas, kuru izpildei tas ir paredzējis slēgt 
apakšuzņēmuma līgumus ar trešām 
personām, norādot visu ierosināto 
apakšuzņēmēju vārdus, kā arī to solidāro 
atbildību. Šāda informācija ir jāatjaunina
un jāpaziņo līgumslēdzējai iestādei vai 
līgumslēdzējam koncesijas darbības laikā, 
norādot iespējamās izmaiņas vai 
aizstāšanas gadījumus.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Ja netiek mainīta koncesijas vispārējā 
būtība, koncesijas grozījumu neuzskata 
par būtisku, ja:
a) grozījumi sākotnējā koncesijas līgumā 
ir izklāstīti skaidrās, precīzās un 
nepārprotamās pārskatīšanas klauzulās 
vai kā iespējas, kurās norādīts iespējamo 
grozījumu apmērs un būtība, kā arī 
nosacījumi, ar kuriem tās var izmantot;
b) to vērtība nepārsniedz 6. pantā noteikto 
robežvērtību un ir zemāka par 5 % no 
sākotnējā līguma atjauninātās vērtības.
Ja tiek ieviesti vairāki secīgi grozījumi, to 
novērtē, pamatojoties uz secīgo grozījumu 
kopējo atjaunināto vērtību.

Grozījums Nr. 21
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Direktīvas priekšlikums
43. pants – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) netiek izpildītas koncesijas līgumā 
noteiktās saistības;

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Darbībām, kas saistītas ar ģeogrāfiska 
apgabala izmantošanu, lai nodrošinātu 
lidostu un jūras vai iekšzemes ostu vai cita 
veida piestātņu pakalpojumus gaisa, jūras 
vai iekšzemes ūdensceļu pārvadātājiem.

5. Darbībām, kas saistītas ar ģeogrāfiska 
apgabala izmantošanu, lai nodrošinātu 
lidostu un jūras vai iekšzemes ostu vai cita 
veida vispārējās infrastruktūras
pakalpojumus gaisa, jūras vai iekšzemes 
ūdensceļu pārvadātājiem.
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