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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Parlamentas 2011 m. H. Rühle pranešime kritiškai įvertino reikalavimus dėl 
galimybės priimti teisės aktą dėl koncesijos sutarčių. Komisijos pasiūlymu, kuris prieštarauja 
šiai pozicijai, būtų sukurta daug naujų problemų.

Valstybės funkcijos

Valstybė ir visos jos įvairios struktūros teikia piliečiams paslaugas ir prekes. Priklausomai 
nuo jų pobūdžio prekės ir paslaugos, be kita ko, gali būti skirstomos į universaliųjų paslaugų 
įsipareigojimus, visuotinės svarbos socialines paslaugas, visuotinės ekonominės svarbos 
paslaugas ir visuotinės svarbos paslaugas1. Šias paslaugų rūšis nelengva atskirti ir dažnai tą 
vėliau nusprendžia teismai. Pateiktame projekte tokio atskyrimo nėra.

Siekdama vykdyti savo užduotis, valstybė skelbia viešųjų pirkimų konkursus ir sudaro 
sutartis, kurių dalis yra koncesijos sutartys. Pateiktame projekte nėra jokio jų atskyrimo ir 
nenurodomi atskyrimo kriterijai.

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 14 straipsnį ir SESV 26 protokolą 
vietos, regionų ir nacionalinės institucijos savarankiškai sprendžia, ar visuotinės svarbos 
prekes ir paslaugas tiekti (teikti) pačioms, ar sudaryti jų tiekimo (teikimo) sutartis su kitais 
subjektais. Šiais atvejais svarbiausias prioritetas – prekių tiekimas ir paslaugas teikimas 
piliečiams, o ne vidaus rinkos kriterijai. Todėl būtina konkrečiai apibrėžti taikymo sritį.

Visų lygmenų valdžios institucijos vykdo funkcijas ir siekia tikslų, kuriais užtikrinama 
visuotinė gerovė, bendruomeniškumas ir sanglauda. Praktikoje nustatant kriterijus, kuriais 
remiantis skiriamos sutartys, iš esmės apribojamas sprendimų priėmėjų pasirinkimas. 

Pateiktame projekte nurodomas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijus. Remiantis 
juo, greta kainos ir sąnaudų gali būti nustatyti ir tam tikri techniniai kriterijai. Tai apriboja 
galimybes nuspręsti, ar skirti sutartis: finansinių sunkumų patiriančios viešosios valdžios 
institucijos galėtų būti priverstos sudaryti sutartis, nes viešųjų paslaugų sektoriaus darbuotojai 
dažnai gauna didesnius atlyginimus nei dirbantieji privačiose įmonėse.

Direktyva dėl koncesijos sutarčių neturėtų būti iš esmės skatinama perduoti valstybės funkcijų 
privatiems subjektams.

Be to, kriterijų, kuriais remiantis suteikiamos koncesijos, apribojimas nulemia, kaip skiriamos 
koncesijos sutartys. 

Kadangi projekte neskiriamos paslaugų rūšys, galėtų atsirasti prieštaravimas tarp 
apsisprendimo teisės ir laisvės teikti paslaugas. To būtų galima išvengti tik į direktyvos 
taikymo sritį neįtraukiant tam tikrų paslaugų. 

                                               
1 Komisijos komunikatas, COM (2011) 900 final.
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Teisės aktais dėl koncesijos sutarčių neturėtų būti siekiama pertvarkyti valdžios institucijų 
biudžetų. Užuot darius spaudimą išlaidų srityje, siekiant kuo mažesnių kainų ir sąnaudų, 
reikėtų pagerinti įplaukų surinkimą. 

Bendrieji kriterijai 

Direktyvos projektu nesukuriamas teisinis tikrumas. Koncesijos apibrėžtis skiriasi nuo tos, 
kurią vartoja Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. Tai turėtų poveikio būsimiems 
sprendimams. Nėra atskyrimo nuo kitų sutartinių santykių, kaip antai licencijų, leidimų ir kt.

Rizikos perdavimo kriterijus yra nepakankamas. Jei vandens tiekimo koncesininkas taptų 
nemokus, valstybė vis tiek turėtų užtikrinti vandens tiekimą. Rizika niekada nebūtų perduota 
išimtinai koncesininkui.

Neužtikrintas procedūros skaidrumas ir paprastumas.

Neaišku, kiek ilgai tokios taisyklės bus taikomos. Būsimų reikalavimų ir poreikio jas 
persvarstyti neįmanoma numatyti.

Kokybės užtikrinimas ir mažos kainos kriterijus vienas kitam prieštarauja.

Užimtumas ir socialiniai reikalai 

Kaip rodo patirtis, mažos kainos kriterijus daro poveikį veiklos vykdytojų ir subrangovų 
darbuotojų skaičiui ir jų darbo sąlygoms. Tai nesuderinama su horizontaliąja socialine išlyga 
pagal SESV 9 straipsnį.

Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijus apima socialinių kriterijų skatinimą. To 
negalima pasakyti apie kolektyvinių sutarčių laikymosi išlygą ir kitus kriterijus. Tokiu būdu 
konkurencijos mažinant kainas našta bus perkelta darbuotojams.

Kriterijų laikymasis apima nacionalinės ir ES darbo teisės standartų laikymąsi. Tačiau 
nacionaliniai standartai turi derėti su ES teise. Taigi iš esmės nebetaikomas principas 
„vienodas užmokestis už vienodą darbą palyginamose darbo vietose“.

Nėra aiškios nuorodos į tai, kad jokiai šaliai netrukdoma laikytis Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) konvencijos Nr. 94 ir kad visos valstybės narės raginamos ratifikuoti šį 
susitarimą ir jo laikytis.

Socialinės paslaugos yra glaudžiai susijusios su žmonių gyvenimu ir sveikata vietos mastu. 
Taigi ši direktyva neturėtų būti taikoma tokioms paslaugoms, kaip ir paslaugoms, kurias teikia 
darbuotojų susivienijimai.

Dažnai sunku užtikrinti, kad subrangovai laikytųsi privalomų darbo sąlygų. Nenumatyta 
pagrindinio veiklos vykdytojo solidariosios atsakomybės nuostata.
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Dėl pirmiau nurodytų priežasčių nuomonės referentas pasiūlė Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetui atmesti Komisijos pasiūlymą. Tačiau komitetas nesilaikė šio pasiūlymo ir priėmė 
pakeitimus.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 9 straipsnį nustatydama ir 
įgyvendindama savo politikos kryptis ir 
veiksmus Sąjunga privalo atsižvelgti į 
reikalavimus, susijusius su aukšto lygio 
užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės 
apsaugos užtikrinimu, kova su socialine 
atskirtimi, aukšto lygio švietimu, mokymu 
ir žmonių sveikatos apsauga. 
Šia direktyva padedama įgyvendinti šiuos 
tikslus skatinant tvarias koncesijos 
sutartis, socialinių kriterijų įtraukimą į 
visus koncesijų procedūros etapus ir su 
socialinėmis ir įdarbinimo sąlygomis, 
sveikata ir sauga darbo vietoje, socialine 
apsauga ir darbo sąlygomis susijusių 
įpareigojimų laikymąsi, kaip nustatyta ES 
ir nacionaliniuose teisės aktuose bei 
tarptautinėse darbo teisės nuostatose, 
arbitražo sprendimuose, kolektyviniuose 
susitarimuose ir sutartyse.
Šia direktyva valstybėms narėms 
nekliudoma laikytis Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) konvencijos Nr. 94 
dėl darbo išlygų viešosiose sutartyse ir 
reikalauti, kad į paslaugų koncesijų 
sutartis būtų įtrauktos darbo išlygos;
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) pagal SESV 14 straipsnį ir SESV 
protokolą Nr. 26 nacionalinės, regionų ir 
vietos valdžios institucijos turi didelę 
veiksmų laisvę spręsti, ar, kaip ir kokiu
mastu jos nori pačios atlikti viešąsias 
funkcijas.
Valdžios institucijos gali atlikti viešojo 
intereso užduotis pasitelkdamos nuosavus 
išteklius ir neprivalo kreiptis į išorės ūkio 
subjektus. Jos gali tai daryti 
bendradarbiaudamos su kitomis viešosios 
valdžios institucijomis;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) esminis nacionalinių, regionų ir 
vietos valdžios institucijų vaidmuo ir 
didelė veiksmų laisvė teikiant, pavedant 
teikti ir organizuojant kuo labiau 
naudotojų poreikius atitinkančias 
visuotinės svarbos paslaugas taip pat 
atitinka Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 2, 3, 4 ir 14 straipsnių, Protokolo 
Nr. 26 dėl bendrus interesus tenkinančių 
paslaugų bei Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 36 straipsnio 
nuostatas;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Komisijos atlikta vadinamųjų 
prioritetinių ir neprioritetinių paslaugų (A 
ir B paslaugų) apžvalga atskleidė, kad 
visiško pirkimų teisės taikymo tam tikrai 
paslaugų grupei apribojimas nėra 
pateisinamas.

Išbraukta.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) atsižvelgiant į Komisijos atlikto 
viešųjų pirkimų taisyklių reformos 
vertinimo rezultatus, būtų galima 
nevisiškai taikyti šią direktyvą tik toms 
paslaugoms, kurių tarpvalstybinės 
prekybos mastai yra riboti, t. y. paslaugoms 
asmenims, tokioms kaip tam tikros
socialinės, sveikatos ir švietimo paslaugos.
Šios paslaugos teikiamos konkrečiomis 
aplinkybėmis, kurios valstybėse narėse dėl 
skirtingų kultūrinių tradicijų labai skiriasi.
Todėl reikėtų sukurti specialią tokių 
paslaugų koncesijos tvarką, atsižvelgiant į 
faktą, kad jos bus reguliuojamos pagal 
naujas nuostatas. Tačiau įpareigojimas 
skelbti bet kokios koncesijos, kurios vertė 
lygi ar viršija šioje direktyvoje nustatytas 
ribas, išankstinį informacinį skelbimą ir 
skelbimą apie koncesijos suteikimą yra 
tinkamas būdas galimiems konkurso 
dalyviams suteikti informacijos apie verslo 
galimybes ir visoms suinteresuotosioms 
šalims – apie skirtų sutarčių skaičių ir rūšį.
Be to, valstybės narės turėtų nustatyti 
atitinkamas šių paslaugų koncesijos 
sutarčių skyrimo priemones, užtikrinančias 
atitiktį skaidrumo ir vienodo požiūrio į 
ūkio subjektus principams ir leidžiančias 
perkančiosioms organizacijoms ir 
perkantiesiems subjektams atsižvelgti į 

(21) atsižvelgiant į Komisijos atlikto 
viešųjų pirkimų taisyklių reformos 
vertinimo rezultatus, būtų galima 
nevisiškai taikyti šią direktyvą tik toms 
paslaugoms, kurių tarpvalstybinės 
prekybos mastai yra riboti, t. y. paslaugoms 
asmenims, tokioms kaip tam tikros 
švietimo paslaugos. Šios paslaugos 
teikiamos konkrečiomis aplinkybėmis, 
kurios valstybėse narėse dėl skirtingų 
kultūrinių tradicijų labai skiriasi. Todėl 
reikėtų sukurti specialią tokių paslaugų 
koncesijos tvarką, atsižvelgiant į faktą, kad 
jos bus reguliuojamos pagal naujas 
nuostatas. Tačiau įpareigojimas skelbti bet 
kokios koncesijos, kurios vertė lygi ar 
viršija šioje direktyvoje nustatytas ribas, 
išankstinį informacinį skelbimą ir skelbimą 
apie koncesijos suteikimą yra tinkamas 
būdas galimiems konkurso dalyviams 
suteikti informacijos apie verslo galimybes 
ir visoms suinteresuotosioms šalims – apie 
skirtų sutarčių skaičių ir rūšį. Be to, 
valstybės narės turėtų nustatyti atitinkamas 
šių paslaugų koncesijos sutarčių skyrimo 
priemones, užtikrinančias atitiktį 
skaidrumo ir vienodo požiūrio į ūkio 
subjektus principams ir leidžiančias 
perkančiosioms organizacijoms ir 
perkantiesiems subjektams atsižvelgti į 
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atitinkamų paslaugų specifiškumą.
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai galėtų atsižvelgti į poreikį 
užtikrinti paslaugų kokybę, tęstinumą, 
prieinamumą, galimybę jas gauti ir 
išsamumą, įvairių naudotojų kategorijų 
konkrečius poreikius, naudotojų 
dalyvavimą ir teisių jiems suteikimą bei 
inovacijų diegimą;

atitinkamų paslaugų specifiškumą.
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai galėtų atsižvelgti į poreikį 
užtikrinti paslaugų kokybę, tęstinumą, 
prieinamumą, galimybę jas gauti ir 
išsamumą, įvairių naudotojų kategorijų 
konkrečius poreikius, naudotojų 
dalyvavimą ir teisių jiems suteikimą bei 
inovacijų diegimą;

Pagrindimas

Socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos turėtų būti reguliuojamos.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) siekiant užtikrinti skaidrumą ir 
vienodą požiūrį, koncesijų suteikimo 
kriterijai visada turėtų atitikti keletą 
bendrųjų standartų. Jie turėtų būti iš anksto 
paskelbti visiems galimiems konkurso 
dalyviams, turėtų būti susiję su sutarties 
dalyku ir neturėtų suteikti perkančiajai 
organizacijai ar perkančiajam subjektui 
neribotos pasirinkimo laisvės. Jais turėtų 
būti užtikrinta veiksmingos konkurencijos 
galimybė ir jie pateikiami kartu su 
reikalavimais, pagal kuriuos galima 
veiksmingai patikrinti konkurso dalyvių 
pateiktą informaciją. Siekdamos laikytis 
šių standartų ir padidinti teisinį tikrumą, 
valstybės narės gali nurodyti taikyti 
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 
kriterijų;

(25) siekiant užtikrinti skaidrumą ir 
vienodą požiūrį, koncesijų suteikimo 
kriterijai visada turėtų atitikti keletą 
bendrųjų standartų. Jie turėtų būti iš anksto 
paskelbti visiems galimiems konkurso 
dalyviams, turėtų būti susiję su sutarties 
dalyku ir neturėtų suteikti perkančiajai 
organizacijai ar perkančiajam subjektui 
neribotos pasirinkimo laisvės. Jais turėtų 
būti užtikrinta veiksmingos konkurencijos 
galimybė ir jie pateikiami kartu su 
reikalavimais, pagal kuriuos galima 
veiksmingai patikrinti konkurso dalyvių 
pateiktą informaciją. Siekdamos laikytis 
šių standartų ir padidinti teisinį tikrumą, 
valstybės narės gali nurodyti taikyti 
ekonomiškai naudingiausio ir tvariausio
pasiūlymo kriterijų;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) jei perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai nusprendžia suteikti 
koncesiją ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo teikėjui, jie turi nustatyti 
ekonominius ir kokybės kriterijus, kuriais 
remdamiesi vertins pasiūlymus, kad būtų 
nustatytas pasiūlymas, pagal kurį siūlomas 
geriausias kainos ir kokybės santykis. Šių
kriterijų nustatymas priklauso nuo 
koncesijos dalyko, nes pagal juos turi būti 
įmanoma įvertinti kiekvieno konkurso 
dalyvio siūlomą sutarties įvykdymo lygį, 
atsižvelgus į koncesijos dalyką, apibrėžtą 
techninėse specifikacijose, ir nustatyti 
kiekvieno pasiūlymo kainos ir kokybės 
santykį;

(26) jei perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai nusprendžia suteikti 
koncesiją ekonomiškai naudingiausio ir 
tvariausio pasiūlymo teikėjui, jie turi 
nustatyti ekonominius ir kokybės kriterijus, 
kuriais remdamiesi vertins pasiūlymus, kad 
būtų nustatytas pasiūlymas, pagal kurį 
siūlomas geriausias kainos ir kokybės 
santykis. Tų kriterijų nustatymas priklauso 
nuo koncesijos dalyko, nes pagal juos turi 
būti įmanoma įvertinti kiekvieno konkurso 
dalyvio siūlomą sutarties įvykdymo lygį, 
atsižvelgus į koncesijos dalyką, apibrėžtą 
techninėse specifikacijose, ir nustatyti 
kiekvieno pasiūlymo kainos ir kokybės 
santykį;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) perkančiųjų organizacijų ir 
perkančiųjų subjektų parengtos techninės 
specifikacijos turėtų suteikti galimybę 
atverti koncesijų suteikimą konkurencijai.
Šiuo tikslu turi būti galima teikti 
pasiūlymus, kuriais būtų atspindėta 
techninių sprendinių įvairovė, kad būtų 
užtikrintas pakankamas konkurencijos 
lygis. Todėl technines specifikacijas 
reikėtų parengti taip, kad būtų išvengta 
dirbtino konkurencijos susiaurinimo, 
taikant konkrečiam ūkio subjektui 
palankius reikalavimus, išreiškiančius 
svarbiausias prekių, paslaugų ar darbų, 
kuriuos šis ūkio subjektas paprastai siūlo, 
savybes. Paprastai šis tikslas kuo geriausiai 
pasiekiamas, taip pat skatinamos inovacijos 
technines specifikacijas parengus pagal 
funkcinius ir veiksmingumo reikalavimus.
Jeigu daroma nuoroda į Europos standartą 

(28) perkančiųjų organizacijų ir 
perkančiųjų subjektų parengtos techninės 
specifikacijos turėtų suteikti galimybę 
atverti koncesijų suteikimą konkurencijai.
Šiuo tikslu turi būti galima teikti 
pasiūlymus, kuriais būtų atspindėta 
techninių sprendinių įvairovė, kad būtų 
užtikrintas pakankamas konkurencijos 
lygis. Todėl technines specifikacijas 
reikėtų parengti ir taikyti laikantis 
skaidrumo ir nediskriminavimo principų 
bei taip, kad būtų išvengta dirbtino 
konkurencijos susiaurinimo, taikant 
konkrečiam ūkio subjektui palankius 
reikalavimus, išreiškiančius svarbiausias 
prekių, paslaugų ar darbų, kuriuos šis ūkio 
subjektas paprastai siūlo, savybes.
Paprastai šis tikslas kuo geriausiai 
pasiekiamas, taip pat skatinamos inovacijos 
technines specifikacijas parengus pagal 
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arba, jo nesant, nacionalinį standartą, 
perkančiosios organizacijos ar perkantieji 
subjektai turėtų vertinti pasiūlymus, 
grindžiamus lygiavertėmis priemonėmis.
Lygiavertiškumui įrodyti konkurso dalyvių 
gali būti reikalaujama pateikti trečiojo 
asmens patikrintus įrodymus; tačiau turėtų 
būti leidžiamos ir kitos tinkamos 
įrodinėjimo priemonės, pvz., gamintojo 
techniniai dokumentai, jeigu atitinkamas 
ūkio subjektas neturi galimybės gauti tokių 
pažymėjimų ar tyrimų ataskaitų arba negali 
jų gauti per atitinkamą laiką;

funkcinius ir veiksmingumo reikalavimus.
Jeigu daroma nuoroda į Europos standartą 
arba, jo nesant, nacionalinį standartą, 
perkančiosios organizacijos ar perkantieji 
subjektai turėtų vertinti pasiūlymus, 
grindžiamus lygiavertėmis priemonėmis.
Lygiavertiškumui įrodyti konkurso dalyvių 
gali būti reikalaujama pateikti trečiojo 
asmens patikrintus įrodymus; tačiau turėtų 
būti leidžiamos ir kitos tinkamos 
įrodinėjimo priemonės, pvz., gamintojo 
techniniai dokumentai, jeigu atitinkamas 
ūkio subjektas neturi galimybės gauti tokių 
pažymėjimų ar tyrimų ataskaitų arba negali 
jų gauti per atitinkamą laiką;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) techninėse specifikacijose ir sutarties 
skyrimo kriterijuose perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams turėtų būti leidžiama nurodyti 
konkretų gamybos procesą, konkretų 
paslaugų teikimo būdą ar konkretų bet 
kurio kito produkto ar paslaugos gyvavimo 
ciklo etapo procesą, jei tai susiję su 
koncesijos dalyku. Siekiant socialinius 
motyvus geriau integruoti į koncesijos 
sutarčių skyrimą, turėtų būti leidžiama 
perkančiosioms organizacijoms į skyrimo 
kriterijus įtraukti ypatybes, susijusias su 
darbo sąlygomis. Tačiau jei perkančiosios 
organizacijos ar perkantieji subjektai 
naudoja ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo kriterijų, tokie kriterijai gali 
apimti tik asmenų, tiesiogiai dalyvaujančių 
vykdant gamybą arba atitinkamą tiekimą, 
darbo sąlygomis. Tos ypatybės gali būti 
susijusios tik su gamybos procese 
dalyvaujančių darbuotojų sveikatos 
apsauga arba palankių nepalankioje 
padėtyje esančių asmenų arba pažeidžiamų 

(29) techninėse specifikacijose ir sutarties 
skyrimo kriterijuose perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams turėtų būti leidžiama nurodyti 
konkretų gamybos procesą, konkretų 
paslaugų teikimo būdą ar konkretų bet 
kurio kito produkto ar paslaugos gyvavimo 
ciklo etapo procesą, jei tai susiję su 
koncesijos dalyku. Siekiant socialinius 
motyvus geriau integruoti į koncesijos 
sutarčių skyrimą, turėtų būti leidžiama 
perkančiosioms organizacijoms į skyrimo 
kriterijus įtraukti ypatybes, susijusias su 
darbo sąlygomis. Tačiau jei perkančiosios 
organizacijos ar perkantieji subjektai 
naudoja ekonomiškai naudingiausio ir 
tvariausio pasiūlymo kriterijų, tokie 
kriterijai gali apimti tik asmenų, tiesiogiai 
dalyvaujančių vykdant gamybą arba 
atitinkamą tiekimą, darbo sąlygomis. Tos 
ypatybės gali būti susijusios tik su 
gamybos procese dalyvaujančių darbuotojų 
sveikatos apsauga arba palankių 
nepalankioje padėtyje esančių asmenų arba 
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grupių atstovų, kurie priskirti sutarčiai 
vykdyti, socialinės integracijos sąlygų, 
įskaitant prieinamumą neįgaliems 
asmenims, sudarymu. Tokiu atveju visi 
tokias ypatybes apimantys sutarties 
skyrimo kriterijai turėtų bet kuriuo atveju 
apimti tik tokias ypatybes, kurios turi 
tiesioginį poveikį darbuotojams jų darbo 
aplinkoje. Jie turėtų būti taikomi pagal 
1996 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 96/71/EB 
dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų 
teikimo sistemoje ir taip, kad nebūtų 
tiesiogiai arba netiesiogiai diskriminuojami 
ūkio subjektai iš kitų valstybių narių ar 
trečiųjų šalių, pasirašiusių Sutartį dėl 
viešųjų pirkimų arba laisvosios prekybos 
susitarimus su Sąjunga. Perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams (taip pat tada, kai jie taiko 
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 
kriterijų) turėtų būti leidžiama kaip 
sutarties skyrimo kriterijų naudoti 
darbuotojų, paskirtų vykdyti atitinkamos 
koncesijos, darbo organizavimą, 
kvalifikaciją ir patirtį, nes tai gali turėti 
įtakos koncesijos vykdymo kokybei ir 
pasiūlymo ekonominei vertei;

pažeidžiamų grupių atstovų, kurie priskirti 
sutarčiai vykdyti, socialinės integracijos 
sąlygų, įskaitant prieinamumą neįgaliems 
asmenims, sudarymu. Tokiu atveju visi 
tokias ypatybes apimantys sutarties 
skyrimo kriterijai turėtų bet kuriuo atveju 
apimti tik tokias ypatybes, kurios turi 
tiesioginį poveikį darbuotojams jų darbo 
aplinkoje. Jie turėtų būti taikomi pagal 
1996 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 96/71/EB 
dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų 
teikimo sistemoje ir taip, kad nebūtų 
tiesiogiai arba netiesiogiai diskriminuojami 
ūkio subjektai iš kitų valstybių narių ar 
trečiųjų šalių, pasirašiusių Sutartį dėl 
viešųjų pirkimų arba laisvosios prekybos 
susitarimus su Sąjunga. Perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams (taip pat tada, kai jie taiko 
ekonomiškai naudingiausio ir tvariausio
pasiūlymo kriterijų) turėtų būti leidžiama 
kaip sutarties skyrimo kriterijų naudoti 
darbuotojų, paskirtų vykdyti atitinkamos 
koncesijos, darbo organizavimą, 
kvalifikaciją ir patirtį, nes tai gali turėti 
įtakos koncesijos vykdymo kokybei ir 
pasiūlymo ekonominei vertei;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) siekiant socialinius motyvus geriau 
integruoti į koncesijos suteikimą, turėtų 
būti leidžiama perkančiosioms 
organizacijoms taikyti socialinius ir 
užimtumo politikos kriterijus, pvz.: 
socialinę ir darbo vietų apsaugą, darbo 
sąlygas, sveikatos sąlygų ir saugos 
taisykles, ilgalaikių bedarbių, vyresnio 
amžiaus darbuotojų, jaunimo ir 
praktikantų, nepalankioje padėtyje 
esančių grupių asmenų, neįgaliųjų, 
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imigrantų ir iš jų kilusių asmenų 
užimtumo skatinimą, tinkamas darbo 
sąlygas, socialinę įtrauktį, lyčių lygybę, 
profesinio mokymo darbo vietoje 
galimybes, žmogaus teises ir etišką 
prekybą;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29b) šia direktyva užtikrinamas 
Direktyvos 2001/23/EB dėl valstybių narių 
įstatymų, skirtų darbuotojų teisių 
apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar 
verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo 
taikymas siekiant užtikrinti, kad būtų 
laikomasi lygios konkurencijos ir 
darbuotojų apsaugos taisyklių įmonės 
perdavimo atveju;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) jei skiriant koncesiją naujasis 
koncesininkas perima valdžios 
institucijos, viešojo perkančiojo subjekto 
arba ankstesnio koncesininko 
darbuotojus, darbuotojų atžvilgiu galioja 
Direktyvos 2001/23/EB teisinės pasekmės, 
susijusios su darbo vietų ir sąlygų 
užtikrinimu;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva nedaro poveikio bet kokiu 
lygmeniu veikiančių valdžios institucijų 
teisei pačioms spręsti, ar, kaip ir kokiu 
mastu jos pačios atlieka viešąsias 
funkcijas. Valdžios institucijos gali atlikti 
viešąsias užduotis naudodamos nuosavus 
išteklius ir neprivalo sudaryti koncesijos 
sutarčių su kitais (išorės) ūkio subjektais. 
Jos taip pat gali atlikti tokia užduotis 
bendradarbiaudamos su kitomis valdžios 
institucijomis.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) piniginės naudos sutartis – sutartis, 
kurios priežastis remiasi apsikeitimu 
nauda. Tai reiškia, kad kiekviena iš šalių 
gali iš sandorio gauti naudos ir ta nauda 
nebūtinai turi būti ekonominio pobūdžio;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) dėl darbo sutarčių; e) dėl darbo sutarčių arba kolektyvinių 
sutarčių, kuriomis prisidedama prie darbo 
sąlygų gerinimo;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Koncesijos trukmė yra numatomas 
laikotarpis, per kurį koncesininkui 
atsipirks darbų ar paslaugų vykdymo 
investicijos kartu gaunant pagrįstą pelną 
už investuotą kapitalą.

Koncesijos trukmė yra ribota. Tokiais 
atvejais be kitų veiksnių galima atsižvelgti 
į numatomą laikotarpį, per kurį 
koncesininkui atsipirks darbų ar paslaugų 
vykdymo investicijos. Be to, galima 
atsižvelgti į kitus objektyvius kriterijus, 
pvz., į viešąjį interesą, kad nuolat 
kokybiškai arba ekologiškai ir socialiai 
tvariai būtų teikiamos atitinkamos 
paslaugos, į koncesininko pasirinkimo 
išlaidas ir į numatomą laikotarpį, per kurį 
bus pasiekti perkančiosios organizacijos 
tikslai.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 straipsnis Išbraukta.
Socialinės ir kitos specifinės paslaugos
X priede išvardytų socialinių ir kitų 
specifinių paslaugų koncesijoms, kurioms 
taikoma ši direktyva, taikomi 26 straipsnio 
3 dalies ir 27 straipsnio 1 dalies 
įpareigojimai.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali rezervuoti teisę 
dalyvauti koncesijų suteikimo procedūrose 
socialinio pobūdžio įmonėms ir ūkio 
subjektams, kurių pagrindinis tikslas yra 
socialinė ir profesinė neįgaliųjų ar 
nepalankioje padėtyje esančių darbuotojų 

Valstybės narės gali rezervuoti teisę 
dalyvauti koncesijų suteikimo procedūrose:
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integracija, arba numatyti, kad tokios 
koncesijos gali būti vykdomos pagal 
socialinio pobūdžio įdarbinimo 
programas, jeigu daugiau kaip 30 proc. 
tokių įmonių, ūkio subjektų ar programų 
darbuotojų yra neįgalūs ar nepalankioje 
padėtyje esantys asmenys.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) socialinio pobūdžio įmonėms, arba 
numatyti, kad šios sutartys bus vykdomos 
pagal socialinio užimtumo programas, 
jeigu dauguma atitinkamų darbuotojų yra 
neįgalieji, kurie dėl savo negalios 
pobūdžio ar stiprumo negali įprastomis 
sąlygomis atlikti darbo ar lengvai rasti 
darbo įprastoje rinkoje;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įmonėms ir programoms, kurių 
pagrindinis tikslas – socialinė ir profesinė 
nepalankioje padėtyje esančių darbuotojų 
integracija, jeigu daugiau kaip 30 proc. tų 
ūkio subjektų darbuotojų arba tose 
programose dalyvaujančių darbuotojų yra 
neįgalieji arba yra nepalankioje padėtyje.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 4 c dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c. Ūkio subjektai laikosi su socialine ir 
darbo apsauga, taip pat su darbo 
sąlygomis susijusių prievolių, kurios 
taikomos atliekamo darbo, teikiamų 
paslaugų arba tiekiamų prekių vietoje, 
kaip numatyta nacionalinės teisės aktuose 
ir (arba) kolektyvinėse sutartyse ar 
XIIIa priede (naujame) išvardytose 
tarptautinės darbo teisės aktų nuostatose.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 4 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4d. Koncesijos sutarčių detalės skelbiamos 
viešai ir gali būti tikrinamos.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Plėtodamos atitinkamas priemones 
perkančiosios organizacijos viešojo 
pirkimo procedūrose gali naudotis 
elektroniniu būdu tvarkomais duomenimis 
siekdamos kiekviename etape išvengti 
klaidų, jas aptikti ir ištaisyti.

8. Plėtodamos atitinkamas priemones 
perkančiosios organizacijos koncesijos 
skyrimo procedūrose gali naudotis 
elektroniniu būdu tvarkomais duomenimis 
siekdamos kiekviename etape išvengti 
klaidų, jas aptikti ir ištaisyti.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos koncesijos Perkančiosios organizacijos koncesijos 
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skelbime nustato dalyvavimo sąlygas, 
susijusias su:

skelbime arba dokumente nustato 
dalyvavimo sąlygas, susijusias su:

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) dėl kartotinių ir (ar) rimtų darbo, 
socialinės apsaugos arba aplinkos teisės 
pažeidimų, kurie nustatyti res judicata
galią turinčiais sprendimais.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nė vienam ūkio subjektui neleidžiama 
dalyvauti koncesijos procedūroje, jeigu 
perkančiajai organizacijai arba 
perkančiajam subjektui žinoma, jog yra res 
judicata galią turintis sprendimas, kuriuo 
nustatyta, kad ūkio subjektas nėra įvykdęs 
įpareigojimų, susijusių su mokesčių arba 
socialinio draudimo įmokų mokėjimu 
pagal šalies, kurioje šis ūkio subjektas yra 
įsteigtas, arba perkančiosios organizacijos 
arba subjekto valstybės narės teisės 
nuostatas.

6. Nė vienam ūkio subjektui neleidžiama 
dalyvauti koncesijos procedūroje, jeigu 
perkančiajai organizacijai arba 
perkančiajam subjektui žinoma, jog yra
res judicata galią turintis sprendimas arba 
privalomas vykdyti administracinis 
sprendimas, kuriuo nustatyta, kad ūkio 
subjektas nėra įvykdęs įpareigojimų, 
susijusių su mokesčių arba socialinio 
draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, 
kurioje šis ūkio subjektas yra įsteigtas, arba
perkančiosios organizacijos arba subjekto 
valstybės narės teisės nuostatas, arba jeigu 
bent du kartus tokiam ūkio subjektui 
pagal darbo teisę buvo priimtas 
nepalankus teismo sprendimas arba skirta 
bauda.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali numatyti, kad 
perkančioji organizacija arba perkantysis 
subjektas gali neleisti ūkio subjektui 
dalyvauti koncesijos suteikimo 
procedūroje, jeigu vykdoma bent viena iš 
toliau nurodytų sąlygų:

Valstybės narės numato, kad perkančioji 
organizacija arba perkantysis subjektas gali 
neleisti ūkio subjektui dalyvauti koncesijos 
suteikimo procedūroje, jeigu vykdoma bent 
viena iš toliau nurodytų sąlygų:

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) yra socialinės apsaugos, darbo, 
mokesčių arba aplinkos teisės pažeidimų.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės gali nustatyti, kad 
perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai koncesijos suteikimą grįstų 
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 
kriterijumi pagal 2 dalį. Tokie kriterijai gali 
apimti ne tik kainą ar sąnaudas, bet ir bet 
kuriuos iš šių kriterijų:

4. Valstybės narės gali nustatyti, kad 
perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai koncesijos suteikimą grįstų 
ekonomiškai naudingiausio ir tvariausio
pasiūlymo kriterijumi pagal 2 dalį. Tokie 
kriterijai gali apimti ne tik kainą ar 
sąnaudas, bet ir bet kuriuos iš šių kriterijų:

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kokybę, įskaitant techninius 
pranašumus, estetines ir funkcines savybes, 
prieinamumą, tinkamumą visiems 

a) kokybę, įskaitant techninius 
pranašumus, estetines ir funkcines savybes, 
prieinamumą, tinkamumą visiems 
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naudotojams, aplinkosaugos 
charakteristikas ir novatorišką pobūdį;

naudotojams, socialinį interesą,
aplinkosaugos charakteristikas ir 
novatorišką pobūdį;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 4 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) socialinius ir užimtumo politikos 
kriterijus;

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai ketinama suteikti paslaugų 
koncesijas ir koncesijas, apimančias darbų 
projektavimą, gali būti atsižvelgiama į 
atitinkamai koncesijai vykdyti paskirto 
personalo organizavimą, kvalifikaciją ir 
patirtį, o po koncesijos suteikimo toks 
personalas gali būti keičiamas tik 
perkančiajai organizacijai arba 
perkančiajam subjektui sutikus ir jie 
privalo patikrinti, kad jį pakeitus būtų 
užtikrintas lygiavertis organizavimas ir 
kokybė;

b) kai ketinama suteikti paslaugų 
koncesijas ir koncesijas, apimančias darbų 
projektavimą, atsižvelgiama į atitinkamai 
koncesijai vykdyti paskirto personalo 
organizavimą, kvalifikaciją ir patirtį, taip 
pat į subrangovų kvalifikaciją ir profesinę 
atitiktį, o po koncesijos suteikimo toks 
personalas gali būti keičiamas tik 
perkančiajai organizacijai arba 
perkančiajam subjektui sutikus ir jie 
privalo patikrinti, kad jį pakeitus būtų 
užtikrintas lygiavertis organizavimas ir 
kokybė, kvalifikacija ar patirtis;

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 dalyje nurodytu atveju perkančioji 
organizacija arba subjektas skelbime apie 
sutartį, kvietime pateikti pasiūlymą arba 

4 dalyje nurodytu atveju perkančioji 
organizacija arba subjektas skelbime apie 
sutartį, kvietime pateikti pasiūlymą arba 



PE486.119v02-00 20/22 AD\915531LT.doc

LT

koncesijos dokumentuose nurodo 
kiekvienam pasirinktam kriterijui teikiamą 
lyginamąją reikšmę, kad nustatytų 
ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą.

koncesijos dokumentuose nurodo 
kiekvienam pasirinktam kriterijui teikiamą 
lyginamąją reikšmę, kad nustatytų 
ekonomiškai naudingiausią ir tvariausią
pasiūlymą.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Koncesijos dokumentuose perkančioji 
organizacija arba perkantysis subjektas gali 
prašyti arba valstybės narės gali būti 
įpareigoti prašyti konkurso dalyvio 
pasiūlyme nurodyti visas sutarties dalis, 
kurias jis ketina subrangos sutartimi 
pavesti atlikti tretiesiems asmenims ir 
kuriems nors siūlomiems subrangovams.

1. Koncesijos dokumentuose perkančioji 
organizacija arba perkantysis subjektas gali 
prašyti arba valstybės narės gali būti 
įpareigoti prašyti konkurso dalyvio 
pasiūlyme nurodyti visas sutarties dalis, 
kurias jis ketina subrangos sutartimi 
pavesti atlikti tretiesiems asmenims ir 
kuriems nors siūlomiems subrangovams, ir 
suteikti informaciją apie subrangovus, 
įskaitant jų pavardes (pavadinimus), 
kontaktinius duomenis ir teisinius 
atstovus. Perkančiajai organizacijai 
nedelsiant pateikiama informacija apie 
bet kokius subrangos grandinės pokyčius, 
be kita ko, subrangovų pavardės 
(pavadinimai), kontaktiniai duomenys ir 
teisiniai atstovai.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis neturi poveikio pagrindinio ūkio 
subjekto atsakomybei.

2. 1 dalis neturi poveikio pagrindinio ūkio 
subjekto ir subrangovo atsakomybei.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 priedo pirma antraštinė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

INFORMACIJA, KURIĄ 
REIKALAUJAMA ĮTRAUKTI Į 
KONCESIJOS SKELBIMĄ

INFORMACIJA, KURIĄ 
REIKALAUJAMA ĮTRAUKTI Į 
KONCESIJOS SKELBIMĄ ARBA 
KONCESIJOS DOKUMENTĄ

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 priedas 

Komisijos siūlomas tekstas

17 STRAIPSNYJE NURODYTOS PASLAUGOS
CPV kodas Aprašymas

7511000-4 ir
nuo 85000000-9 iki 85323000-9
(išskyrus 85321000-5 ir 85322000-2)

Sveikatos bei socialinės paslaugos

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1 Administracinės švietimo, sveikatos 
priežiūros ir kultūros paslaugos

75300000-9 Privalomojo socialinio draudimo 
paslaugos

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Išmokų paslaugos

98000000-3 Kitos bendruomeninės, socialinės ir 
asmeninės aptarnavimo paslaugos

98120000-0 Profesinių sąjungų teikiamos paslaugos

98131000-0 Religinės paslaugos

Pakeitimas

Išbraukta.
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