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Pakeitimas 83
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
Pirma nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 
1 dalį, 62 straipsnį ir 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 
14 straipsnį,45 straipsnio 2 dalį
53 straipsnio 1 dalį, 62 ir 114 straipsnius ir 
Protokolą Nr. 26,

Or. en

Pakeitimas 84
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) valstybės narės institucijų arba jų vardu 
vykdomas viešojo pirkimo sutarčių 
skyrimas turi atitikti Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo principus, visų pirma 
laisvą prekių judėjimą, įsisteigimo laisvę ir 
laisvę teikti paslaugas, taip pat iš šių 
laisvių kylančius principus, kaip antai 
vienodo požiūrio, nediskriminavimo, 
abipusio pripažinimo, proporcingumo ir
skaidrumo principus. Tačiau atvejams, kai 
viešojo pirkimo sutartys viršija tam tikrą 
vertę, turi būti parengtos nuostatos dėl 
nacionalinių pirkimo procedūrų 
koordinavimo, siekiant užtikrinti, kad 
minėti principai būtų įgyvendinti 
praktiškai, o viešieji pirkimai – atverti 
konkurencijai;

(1) valstybės narės institucijų arba jų vardu 
vykdomas viešojo pirkimo sutarčių 
skyrimas turi atitikti Europos Sąjungos 
Sutarčių principus, visų pirma laisvą 
prekių judėjimą, įsisteigimo laisvę ir laisvę 
teikti paslaugas, taip pat iš šių laisvių 
kylančius principus, kaip antai vienodo 
požiūrio, nediskriminavimo, abipusio 
pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo 
principus ir kompetencijos paskirstymą, 
kaip įtvirtinta SESV 14 straipsnio 1 dalyje 
ir Protokole Nr. 26. ES teisės akte dėl 
viešųjų pirkimų turėtų būti atsižvelgiama į 
didelę valdžios institucijų veiksmų laisvę 
vykdant jų uždavinius, susijusius su 
viešųjų paslaugų teikimu. Tačiau 
atvejams, kai viešojo pirkimo sutartys 
viršija tam tikrą vertę, turi būti parengtos 
nuostatos dėl nacionalinių pirkimo 
procedūrų koordinavimo, siekiant 
užtikrinti, kad minėti principai būtų 



PE491.021v01-00 4/149 AM\903863LT.doc

LT

įgyvendinti praktiškai, o viešieji pirkimai –
atverti konkurencijai;

Or. en

Pakeitimas 85
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) strategijoje „Europa 2020“ viešiesiems 
pirkimams tenka esminis vaidmuo kaip 
vienai iš rinkos priemonių, naudojamų 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo kartu užtikrinant efektyviausią 
viešųjų lėšų naudojimą. Šiuo tikslu reikia 
persvarstyti ir atnaujinti esamas viešųjų 
pirkimų taisykles, priimtas pagal 2004 m. 
kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2004/17/EB dėl subjektų, 
vykdančių veiklą vandens, energetikos, 
transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 
vykdomų pirkimų tvarkos derinimo ir 
2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo 
darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių 
sudarymo tvarkos derinimo, siekiant 
efektyviau naudoti viešąsias lėšas, visų 
pirma paskatinti viešuosiuose pirkimuose 
dalyvauti mažąsias ir vidutines įmones ir 
suteikti perkančiosioms organizacijoms 
galimybę geriau panaudoti viešuosius 
pirkimus bendriems visuomenės tikslams. 
Taip pat reikia išaiškinti svarbiausias 
sampratas ir sąvokas, kad būtų užtikrintas 
didesnis teisinis tikrumas ir įtraukti tam 
tikri gerai nusistovėję aktualūs Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos 
aspektai;

(2) strategijoje „Europa 2020“ viešiesiems 
pirkimams tenka esminis vaidmuo kaip 
vienai iš rinkos priemonių, naudojamų 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo kartu užtikrinant efektyviausią 
viešųjų lėšų naudojimą. Šiuo tikslu reikia 
persvarstyti ir atnaujinti esamas viešųjų 
pirkimų taisykles, priimtas pagal 2004 m. 
kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2004/17/EB dėl subjektų, 
vykdančių veiklą vandens, energetikos, 
transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 
vykdomų pirkimų tvarkos derinimo ir 
2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo 
darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių 
sudarymo tvarkos derinimo, siekiant 
suteikti perkančiosioms organizacijoms 
galimybę geriau panaudoti viešuosius 
pirkimus tvaraus vystymosi, inovacijų 
diegimo, socialinės įtraukties ir kitiems 
bendriems visuomenės tikslams bei
efektyviau naudoti viešąsias lėšas, 
užtikrinant geriausią kainos ir kokybės 
santykį, visų pirma paskatinti viešuosiuose 
pirkimuose dalyvauti mažąsias ir vidutines 
įmones ir suteikti perkančiosioms 
organizacijoms galimybę geriau panaudoti 
viešuosius pirkimus bendriems visuomenės 
tikslams. Taip pat reikia supaprastinti 
direktyvas ir išaiškinti svarbiausias 
sampratas ir sąvokas, kad būtų užtikrintas 
didesnis teisinis tikrumas ir įtraukti tam 
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tikri gerai nusistovėję aktualūs Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos 
aspektai; Šia direktyva nustatomos 
pirkimo taisyklės. Perkančiosios 
organizacijos gali nustatyti griežtesnius 
reikalavimus arba reikalauti daugiau, nei 
reikalaujama pagal galiojančius ES teisės 
aktus, kad būtų pasiekti šie bendri tikslai;

Or. en

Pakeitimas 86
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) strategijoje „Europa 2020“ viešiesiems 
pirkimams tenka esminis vaidmuo kaip 
vienai iš rinkos priemonių, naudojamų 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo kartu užtikrinant efektyviausią 
viešųjų lėšų naudojimą. Šiuo tikslu reikia 
persvarstyti ir atnaujinti esamas viešųjų 
pirkimų taisykles, priimtas pagal 2004 m. 
kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2004/17/EB dėl subjektų, 
vykdančių veiklą vandens, energetikos, 
transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 
vykdomų pirkimų tvarkos derinimo ir 
2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo 
darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių 
sudarymo tvarkos derinimo, siekiant 
efektyviau naudoti viešąsias lėšas, visų 
pirma paskatinti viešuosiuose pirkimuose 
dalyvauti mažąsias ir vidutines įmones ir 
suteikti perkančiosioms organizacijoms 
galimybę geriau panaudoti viešuosius 
pirkimus bendriems visuomenės tikslams. 
Taip pat reikia išaiškinti svarbiausias 
sampratas ir sąvokas, kad būtų užtikrintas 
didesnis teisinis tikrumas ir įtraukti tam 
tikri gerai nusistovėję aktualūs Europos 

(2) strategijoje „Europa 2020“ viešiesiems 
pirkimams tenka esminis vaidmuo kaip 
vienai iš rinkos priemonių, naudojamų 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo kartu užtikrinant efektyviausią 
viešųjų lėšų naudojimą. Šiuo tikslu reikia 
persvarstyti ir atnaujinti esamas viešųjų 
pirkimų taisykles, priimtas pagal 2004 m. 
kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2004/17/EB dėl subjektų, 
vykdančių veiklą vandens, energetikos, 
transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 
vykdomų pirkimų tvarkos derinimo ir 
2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo 
darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių 
sudarymo tvarkos derinimo, siekiant 
efektyviau naudoti viešąsias lėšas, visų 
pirma paskatinti viešuosiuose pirkimuose 
dalyvauti mažąsias ir vidutines įmones ir 
suteikti perkančiosioms organizacijoms 
galimybę geriau panaudoti viešuosius 
pirkimus bendriems visuomenės tikslams –
tada bus sukurta naujų tvarių darbo vietų. 
Taip pat reikia išaiškinti svarbiausias 
sampratas ir sąvokas, kad būtų užtikrintas 
didesnis teisinis tikrumas ir įtraukti tam 
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Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos 
aspektai;

tikri gerai nusistovėję aktualūs Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos 
aspektai;

Or. en

Pakeitimas 87
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) strategijoje „Europa 2020“ viešiesiems 
pirkimams tenka esminis vaidmuo kaip 
vienai iš rinkos priemonių, naudojamų 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo kartu užtikrinant efektyviausią 
viešųjų lėšų naudojimą. Šiuo tikslu reikia 
persvarstyti ir atnaujinti esamas viešųjų 
pirkimų taisykles, priimtas pagal 2004 m. 
kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2004/17/EB dėl subjektų, 
vykdančių veiklą vandens, energetikos, 
transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 
vykdomų pirkimų tvarkos derinimo ir 
2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo 
darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių 
sudarymo tvarkos derinimo, siekiant 
efektyviau naudoti viešąsias lėšas, visų 
pirma paskatinti viešuosiuose pirkimuose 
dalyvauti mažąsias ir vidutines įmones ir 
suteikti perkančiosioms organizacijoms 
galimybę geriau panaudoti viešuosius 
pirkimus bendriems visuomenės tikslams. 
Taip pat reikia išaiškinti svarbiausias 
sampratas ir sąvokas, kad būtų užtikrintas 
didesnis teisinis tikrumas ir įtraukti tam 
tikri gerai nusistovėję aktualūs Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos 
aspektai;

(2) strategijoje „Europa 2020“ viešiesiems 
pirkimams tenka esminis vaidmuo kaip 
vienai iš rinkos priemonių, naudojamų 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo kartu užtikrinant efektyviausią 
viešųjų lėšų naudojimą. Šiuo tikslu reikia 
persvarstyti ir atnaujinti esamas viešųjų 
pirkimų taisykles, priimtas pagal 2004 m. 
kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2004/17/EB dėl subjektų, 
vykdančių veiklą vandens, energetikos, 
transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 
vykdomų pirkimų tvarkos derinimo ir 
2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo 
darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių 
sudarymo tvarkos derinimo, siekiant 
suteikti perkančiosioms organizacijoms 
galimybę geriau panaudoti viešuosius 
pirkimus tvaraus vystymosi, kuriuo 
atsižvelgiama į socialines ir darbo teises, 
ir kitiems bendriems visuomenės tikslams 
bei efektyviau naudoti viešąsias lėšas, 
užtikrinant didžiausią sąnaudų 
veiksmingumą, ir visų pirma paskatinti 
viešuosiuose pirkimuose dalyvauti 
mažąsias ir vidutines įmones ir suteikti 
perkančiosioms organizacijoms galimybę 
geriau panaudoti viešuosius pirkimus 
bendriems visuomenės tikslams. Taip pat 
reikia supaprastinti Sąjungos viešųjų 
pirkimų taisykles, ypač metodą, taikomą 
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siekiant tvarumo tikslų, kurie turėtų būti 
įtraukti į viešųjų pirkimų politiką, ir
išaiškinti svarbiausias sampratas ir 
sąvokas, kad būtų užtikrintas didesnis 
teisinis tikrumas ir įtraukti tam tikri gerai 
nusistovėję aktualūs Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo praktikos aspektai;

Or. en

Pakeitimas 88
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 11 straipsnį nustatant ir 
įgyvendinant Sąjungos politikos ir veiklos 
kryptis, ypač siekiant skatinti tvarią plėtrą 
turi būti atsižvelgiama į aplinkos apsaugos 
reikalavimus. Šioje direktyvoje 
patikslinama, kaip perkančiosios 
organizacijos gali padėti apsaugoti aplinką, 
skatinti tvarią plėtrą ir kartu užtikrinti, kad 
gautų geriausią savo sutarčių kainos ir 
kokybės santykį;

(5) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 9, 10 ir 11 straipsnius nustatant ir 
įgyvendinant Sąjungos politikos ir veiklos 
kryptis, ypač siekiant skatinti tvarią plėtrą 
turi būti atsižvelgiama į aplinkos apsaugos 
reikalavimus ir socialinius aspektus. Šioje 
direktyvoje patikslinama, kaip perkantieji 
subjektai turėtų padėti apsaugoti aplinką, 
skatinti tvarią plėtrą ir kaip jie gali 
naudotis jiems suteiktai veiksmų laisve 
renkantis technines specifikacijas ir 
sutarties sudarymo kriterijus, siekiant 
sudaryti socialiai tvarias viešųjų pirkimų 
sutartis, ir kartu užtikrinti ryšį su pirkimų 
objektu, kad pasiektų geriausią savo 
sutarčių kainos ir kokybės santykį;

Or. en

Pakeitimas 89
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 9 straipsnį reikalavimai, susiję su 
tinkamu socialinės apsaugos užtikrinimu, 
kova su socialine atskirtimi, turi būti 
įtraukti nustatant ir įgyvendinant 
Sąjungos politikos ir veiklos kryptis, ypač 
siekiant užtikrinti aukštą užimtumo lygį. 
Šioje direktyvoje patikslinama, kaip 
perkančiosios organizacijos gali padėti 
geriau taikyti socialinius kriterijus ir 
stiprinti darbuotojų teises pagal teismų 
praktiką ir ES bei tarptautinius teisės 
aktus ir siekiant užtikrinti, kad gautų 
geriausią savo sutarčių kainos ir kokybės 
santykį;

Or. fr

Pakeitimas 90
Riikka Manner, Sampo Terho

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kitų paslaugų kategorijų tarptautinis 
aspektas ir toliau išlieka nedidelis, t. y. 
kalbama apie paslaugas asmeniui, pvz., 
tam tikras socialines, sveikatos ir švietimo 
paslaugas. Tokios paslaugos teikiamos 
konkrečiomis aplinkybėmis, kurios 
valstybėse narėse dėl skirtingų kultūrinių 
tradicijų labai skiriasi. Taigi dėl šių 
paslaugų sudaromoms viešojo pirkimo 
sutartims turėtų būti nustatyta speciali 
tvarka, jeigu sutarties vertė viršija 
500 000 EUR. Jeigu asmenims teikiamų 
paslaugų sutarties vertė yra mažesnė už 
nurodytą ribą, paprastai ji nedomina tiekėjų 
iš kitų valstybių narių, nebent yra 
konkrečių priešingą faktą rodančių 
požymių, kaip antai Sąjungai finansuojant 

(11) kitų paslaugų kategorijų tarptautinis 
aspektas ir toliau išlieka nedidelis, t. y. 
kalbama apie paslaugas asmeniui, pvz., 
tam tikras socialines, sveikatos ir švietimo 
paslaugas. Tokios paslaugos teikiamos 
konkrečiomis aplinkybėmis, kurios 
valstybėse narėse dėl skirtingų kultūrinių 
tradicijų labai skiriasi. Taigi dėl šių 
paslaugų sudaromoms viešojo pirkimo 
sutartims turėtų būti nustatyta speciali 
tvarka, jeigu sutarties vertė viršija 
500 000 EUR. Jeigu asmenims teikiamų 
paslaugų sutarties vertė yra mažesnė už 
nurodytą ribą, paprastai ji nedomina tiekėjų 
iš kitų valstybių narių, nebent yra 
konkrečių priešingą faktą rodančių 
požymių, kaip antai Sąjungai finansuojant 
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tarptautinius projektus. Sutartims dėl 
asmeniui teikiamų paslaugų, kurių vertė 
viršija minėtą ribą, turėtų būti taikomi 
visoje Sąjungoje galiojantys skaidrumo 
reikalavimai. Atsižvelgiant į šių paslaugų 
kultūrinio konteksto reikšmę ir jų subtilų 
pobūdį, valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta plati diskrecija organizuoti 
paslaugų teikėjų pasirinkimą taip, kaip 
joms atrodo tinkamiausia. Šios direktyvos 
nustatytose taisyklėse atsižvelgiama į šį 
imperatyvą ir įpareigojama tik laikytis 
pagrindinių skaidrumo bei vienodo 
požiūrio principų, taip pat užtikrinama, kad 
perkančiosios organizacijos, pasirinkdamos 
paslaugų teikėjus, galėtų taikyti konkrečius 
kokybės kriterijus, pvz., Europos Sąjungos 
socialinės apsaugos komiteto savanoriškoje 
Europos socialinių paslaugų kokybės 
sistemoje nustatytus kriterijus. Valstybės 
narės ir (arba) valdžios institucijos gali 
teikti šias paslaugas pačios arba 
organizuoti taip, kad nereikėtų sudaryti 
viešojo pirkimo sutarčių, pvz., vien 
finansuodamos tokias paslaugas arba 
suteikdamos licencijas arba leidimus 
visiems ūkio subjektams, atitinkantiems 
perkančiosios organizacijos iš anksto 
nustatytas sąlygas, netaikant jokių 
apribojimų ar kvotų, jeigu tik tokia sistema 
užtikrina pakankamą reklamą ir atitinka 
skaidrumo bei nediskriminavimo principus;

tarptautinius projektus. Sutartims dėl 
asmeniui teikiamų paslaugų, kurių vertė 
viršija minėtą ribą, turėtų būti taikomi 
visoje Sąjungoje galiojantys skaidrumo 
reikalavimai. Atsižvelgiant į šių paslaugų 
kultūrinio konteksto reikšmę ir jų subtilų 
pobūdį, subsidiarumo principą, Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo Protokolą 
Nr. 26 dėl visuotinės svarbos paslaugų ir 
jos 14 straipsnį bei Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 36 straipsnį,
valstybėms narėms suteikiama plati 
diskrecija organizuoti paslaugų teikėjų 
pasirinkimą taip, kaip joms atrodo 
tinkamiausia, siekiant kuo geriau 
patenkinti vartotojų poreikius ir 
atsižvelgiant į vartotojų poreikių ir 
prioritetų skirtumus, kurie gali atsirasti 
dėl skirtingos geografinės, socialinės ar 
kultūrinės padėties, ir užtikrinti visuotinį 
paslaugų prieinamumą, tęstinumą ir 
galimybę jas gauti visoje Sąjungos 
teritorijoje. Šios direktyvos nustatytose 
taisyklėse atsižvelgiama į šį imperatyvą ir 
įpareigojama tik laikytis pagrindinių 
skaidrumo bei vienodo požiūrio principų, 
taip pat užtikrinama, kad perkančiosios 
organizacijos, pasirinkdamos paslaugų 
teikėjus, galėtų taikyti konkrečius kokybės 
kriterijus, pvz., Europos Sąjungos 
socialinės apsaugos komiteto savanoriškoje 
Europos socialinių paslaugų kokybės 
sistemoje nustatytus kriterijus, kuriais 
siekiama užtikrinti aukštą paslaugų 
kokybę, tęstinumą, prieinamumą, 
visapusiškumą ir galimybę jas gauti, 
įvairių naudotojų kategorijų konkrečius 
poreikius, naudotojų dalyvavimą ir teisių 
jiems suteikimą, jų patenkinimą, socialinę 
įtrauktį ir, prireikus, inovacijas. Valstybės 
narės ir (arba) valdžios institucijos gali 
teikti šias paslaugas pačios arba 
organizuoti taip, kad nereikėtų sudaryti 
viešojo pirkimo sutarčių, pvz., vien 
finansuodamos tokias paslaugas arba 
suteikdamos licencijas arba leidimus 
visiems ūkio subjektams, atitinkantiems 
perkančiosios organizacijos iš anksto 
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nustatytas sąlygas, netaikant jokių 
apribojimų ar kvotų, jeigu tik tokia sistema 
užtikrina pakankamą reklamą ir atitinka 
skaidrumo bei nediskriminavimo principus;

Or. en

Pakeitimas 91
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kitų paslaugų kategorijų tarptautinis 
aspektas ir toliau išlieka nedidelis, t. y. 
kalbama apie paslaugas asmeniui, pvz., 
tam tikras socialines, sveikatos ir švietimo 
paslaugas. Tokios paslaugos teikiamos 
konkrečiomis aplinkybėmis, kurios 
valstybėse narėse dėl skirtingų kultūrinių 
tradicijų labai skiriasi. Taigi dėl šių 
paslaugų sudaromoms viešojo pirkimo 
sutartims turėtų būti nustatyta speciali 
tvarka, jeigu sutarties vertė viršija 
500 000 EUR. Jeigu asmenims teikiamų 
paslaugų sutarties vertė yra mažesnė už 
nurodytą ribą, paprastai ji nedomina tiekėjų 
iš kitų valstybių narių, nebent yra 
konkrečių priešingą faktą rodančių 
požymių, kaip antai Sąjungai finansuojant 
tarptautinius projektus. Sutartims dėl 
asmeniui teikiamų paslaugų, kurių vertė 
viršija minėtą ribą, turėtų būti taikomi 
visoje Sąjungoje galiojantys skaidrumo 
reikalavimai. Atsižvelgiant į šių paslaugų 
kultūrinio konteksto reikšmę ir jų subtilų 
pobūdį, valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta plati diskrecija organizuoti 
paslaugų teikėjų pasirinkimą taip, kaip 
joms atrodo tinkamiausia. Šios direktyvos 
nustatytose taisyklėse atsižvelgiama į šį 
imperatyvą ir įpareigojama tik laikytis 
pagrindinių skaidrumo bei vienodo 
požiūrio principų, taip pat užtikrinama, kad 
perkančiosios organizacijos, pasirinkdamos 
paslaugų teikėjus, galėtų taikyti konkrečius 

(11) kitų paslaugų kategorijų tarptautinis 
aspektas ir toliau išlieka nedidelis, t. y. 
kalbama apie paslaugas asmeniui, pvz., 
tam tikras socialines, sveikatos ir švietimo 
paslaugas. Tokios paslaugos teikiamos 
konkrečiomis aplinkybėmis, kurios 
valstybėse narėse dėl skirtingų kultūrinių 
tradicijų labai skiriasi. Taigi dėl šių 
paslaugų sudaromoms viešojo pirkimo 
sutartims turėtų būti nustatyta speciali 
tvarka, jeigu sutarties vertė viršija 
500 000 EUR. Jeigu asmenims teikiamų 
paslaugų sutarties vertė yra mažesnė už 
nurodytą ribą, paprastai ji nedomina tiekėjų 
iš kitų valstybių narių, nebent yra 
konkrečių priešingą faktą rodančių 
požymių, kaip antai Sąjungai finansuojant 
tarptautinius projektus. Sutartims dėl 
asmeniui teikiamų paslaugų, kurių vertė 
viršija minėtą ribą, turėtų būti taikomi 
visoje Sąjungoje galiojantys skaidrumo 
reikalavimai. Atsižvelgiant į šių paslaugų 
kultūrinio konteksto reikšmę ir jų subtilų 
pobūdį, valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta plati diskrecija organizuoti 
paslaugų teikėjų pasirinkimą taip, kaip 
joms atrodo tinkamiausia. Šios direktyvos 
nustatytose taisyklėse atsižvelgiama į šį 
imperatyvą ir įpareigojama tik laikytis 
pagrindinių skaidrumo bei vienodo 
požiūrio principų, taip pat užtikrinama, kad 
perkančiosios organizacijos, pasirinkdamos 
paslaugų teikėjus, taikytų konkrečius 
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kokybės kriterijus, pvz., Europos Sąjungos 
socialinės apsaugos komiteto savanoriškoje 
Europos socialinių paslaugų kokybės 
sistemoje nustatytus kriterijus. Valstybės 
narės ir (arba) valdžios institucijos gali 
teikti šias paslaugas pačios arba 
organizuoti taip, kad nereikėtų sudaryti 
viešojo pirkimo sutarčių, pvz., vien 
finansuodamos tokias paslaugas arba 
suteikdamos licencijas arba leidimus 
visiems ūkio subjektams, atitinkantiems 
perkančiosios organizacijos iš anksto 
nustatytas sąlygas, netaikant jokių 
apribojimų ar kvotų, jeigu tik tokia sistema 
užtikrina pakankamą reklamą ir atitinka 
skaidrumo bei nediskriminavimo principus;

kokybės kriterijus, pvz., Europos Sąjungos 
socialinės apsaugos komiteto savanoriškoje 
Europos socialinių paslaugų kokybės 
sistemoje nustatytus kriterijus, užtikrinant 
gerą kokybę, saugą ir prieinamumą, 
vienodą požiūrį, ir skatinant jų 
prieinamumą visiems ir ginant vartotojų 
teises, taip pat kriterijus, susijusius su 
socialinėmis sąlygomis ir užimtumu, 
sveikata ir darbuotojų saugumu, su 
socialine apsauga ir su darbo sąlygomis. 
Valstybės narės ir (arba) valdžios 
institucijos gali teikti šias paslaugas pačios 
arba organizuoti taip, kad nereikėtų 
sudaryti viešojo pirkimo sutarčių, pvz., 
vien finansuodamos tokias paslaugas arba 
suteikdamos licencijas arba leidimus 
visiems ūkio subjektams, atitinkantiems 
perkančiosios organizacijos iš anksto 
nustatytas sąlygas, netaikant jokių 
apribojimų ar kvotų, jeigu tik tokia sistema 
užtikrina pakankamą reklamą ir atitinka 
skaidrumo bei nediskriminavimo principus;

Or. fr

Pakeitimas 92
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kitų paslaugų kategorijų tarptautinis 
aspektas ir toliau išlieka nedidelis, t. y. 
kalbama apie paslaugas asmeniui, pvz., 
tam tikras socialines, sveikatos ir švietimo 
paslaugas. Tokios paslaugos teikiamos 
konkrečiomis aplinkybėmis, kurios 
valstybėse narėse dėl skirtingų kultūrinių 
tradicijų labai skiriasi. Taigi dėl šių
paslaugų sudaromoms viešojo pirkimo 
sutartims turėtų būti nustatyta speciali 
tvarka, jeigu sutarties vertė viršija 
500 000 EUR. Jeigu asmenims teikiamų 

(11) kitų paslaugų kategorijų tarptautinis 
aspektas ir toliau išlieka nedidelis, t. y. 
kalbama apie paslaugas asmeniui, pvz., 
tam tikras socialines, sveikatos ir švietimo 
paslaugas. Tokios paslaugos teikiamos 
konkrečiomis aplinkybėmis, kurios 
valstybėse narėse dėl skirtingų kultūrinių 
tradicijų labai skiriasi. Siekiant sutartimis
užtikrinti geresnę tų paslaugų kokybę,
turėtų būti nustatyta speciali tvarka, jeigu 
sutarties vertė viršija 500 000 EUR. Jeigu 
asmenims teikiamų paslaugų sutarties vertė 
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paslaugų sutarties vertė yra mažesnė už 
nurodytą ribą, paprastai ji nedomina tiekėjų 
iš kitų valstybių narių, nebent yra 
konkrečių priešingą faktą rodančių 
požymių, kaip antai Sąjungai finansuojant 
tarptautinius projektus. Sutartims dėl 
asmeniui teikiamų paslaugų, kurių vertė 
viršija minėtą ribą, turėtų būti taikomi 
visoje Sąjungoje galiojantys skaidrumo 
reikalavimai. Atsižvelgiant į šių paslaugų 
kultūrinio konteksto reikšmę ir jų subtilų 
pobūdį, valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta plati diskrecija organizuoti 
paslaugų teikėjų pasirinkimą taip, kaip 
joms atrodo tinkamiausia. Šios direktyvos 
nustatytose taisyklėse atsižvelgiama į šį 
imperatyvą ir įpareigojama tik laikytis 
pagrindinių skaidrumo bei vienodo 
požiūrio principų, taip pat užtikrinama, kad 
perkančiosios organizacijos, pasirinkdamos 
paslaugų teikėjus, galėtų taikyti konkrečius 
kokybės kriterijus, pvz., Europos Sąjungos 
socialinės apsaugos komiteto savanoriškoje 
Europos socialinių paslaugų kokybės 
sistemoje nustatytus kriterijus. Valstybės 
narės ir (arba) valdžios institucijos gali 
teikti šias paslaugas pačios arba 
organizuoti taip, kad nereikėtų sudaryti 
viešojo pirkimo sutarčių, pvz., vien 
finansuodamos tokias paslaugas arba 
suteikdamos licencijas arba leidimus 
visiems ūkio subjektams, atitinkantiems 
perkančiosios organizacijos iš anksto 
nustatytas sąlygas, netaikant jokių 
apribojimų ar kvotų, jeigu tik tokia sistema 
užtikrina pakankamą reklamą ir atitinka 
skaidrumo bei nediskriminavimo principus;

yra mažesnė už nurodytą ribą, paprastai ji 
nedomina tiekėjų iš kitų valstybių narių, 
nebent yra konkrečių priešingą faktą 
rodančių požymių, kaip antai Sąjungai 
finansuojant tarptautinius projektus. 
Sutartims dėl asmeniui teikiamų paslaugų, 
kurių vertė viršija minėtą ribą, turėtų būti 
taikomi visoje Sąjungoje galiojantys 
skaidrumo reikalavimai. Atsižvelgiant į šių 
paslaugų kultūrinio konteksto reikšmę ir jų 
subtilų pobūdį, valstybėms narėms turėtų 
būti suteikta plati diskrecija organizuoti 
paslaugų teikėjų pasirinkimą taip, kaip 
joms atrodo tinkamiausia. Šios direktyvos 
nustatytose taisyklėse atsižvelgiama į šį 
imperatyvą ir įpareigojama tik laikytis 
pagrindinių skaidrumo bei vienodo 
požiūrio principų, taip pat užtikrinama, kad 
perkančiosios organizacijos, pasirinkdamos 
paslaugų teikėjus, galėtų taikyti konkrečius 
kokybės kriterijus, pvz., Europos Sąjungos 
socialinės apsaugos komiteto savanoriškoje 
Europos socialinių paslaugų kokybės 
sistemoje nustatytus kriterijus. Valstybės 
narės ir (arba) valdžios institucijos gali 
teikti šias paslaugas pačios arba 
organizuoti taip, kad nereikėtų sudaryti 
viešojo pirkimo sutarčių, pvz., vien 
finansuodamos tokias paslaugas arba 
suteikdamos licencijas arba leidimus 
visiems ūkio subjektams, atitinkantiems 
perkančiosios organizacijos iš anksto 
nustatytas sąlygas, netaikant jokių 
apribojimų ar kvotų, jeigu tik tokia sistema 
užtikrina pakankamą reklamą ir atitinka 
skaidrumo bei nediskriminavimo principus;

Or. en

Pakeitimas 93
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) pasiteisinusios valstybių narių 
procedūros, grindžiamas tuo, kad visiems 
socialinių paslaugų teikėjams, 
atitinkantiems iš anksto įstatymais 
nustatytas sąlygas, leidžiama teikti 
paslaugas neatsižvelgiant į jų teisinį 
statusą, jei laikomasi pirminėje teisėje 
įtvirtintų vienodo požiūrio, 
nediskriminavimo ir skaidrumo principų;

Or. de

Pakeitimas 94
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) kyla didelis poreikis taikyti daugiau 
lankstumo ir visų pirma suteikti platesnes 
galimybes dalyvauti pirkimų procedūroje, 
kurioje numatytos derybos, kaip yra aiškiai 
numatyta PPO sutartyje, jeigu derybos 
leidžiamos visose procedūrose. Įvairiose 
situacijose, kur atviros ar ribotos 
procedūros be derybų veikiausiai neatneštų 
patenkinamų viešojo pirkimo rezultatų, 
perkančiosios organizacijos turėtų galėti, 
nebent atitinkamos valstybės narės teisės 
aktuose numatyta kitaip, naudotis konkurso 
procedūra su derybomis, kaip numatyta 
šioje direktyvoje. Ta procedūra turėtų būti 
vykdoma laikantis adekvačių apsaugos 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinti lygių 
galimybių ir skaidrumo principai. Taip 
perkančiosioms organizacijoms bus 
suteikta didesnė veiksmų laisvė perkant 
darbus, prekes ir paslaugas, geriausiai 
tinkamas konkretiems jų poreikiams. Kartu 
turėtų suaktyvėti tarptautinė prekyba, nes 
atlikus vertinimą paaiškėjo, kad taikant 

(15) kyla didelis poreikis taikyti daugiau 
lankstumo ir visų pirma suteikti platesnes 
galimybes dalyvauti pirkimų procedūroje, 
kurioje numatytos derybos, kaip yra aiškiai 
numatyta PPO sutartyje, jeigu derybos 
leidžiamos visose procedūrose. Įvairiose
situacijose, kur atviros ar ribotos 
procedūros be derybų veikiausiai neatneštų 
patenkinamų viešojo pirkimo rezultatų, 
perkančiosios organizacijos turėtų galėti, 
nebent atitinkamos valstybės narės teisės 
aktuose numatyta kitaip, naudotis konkurso 
procedūra su derybomis, kaip numatyta 
šioje direktyvoje. Ta procedūra turėtų būti 
vykdoma laikantis adekvačių apsaugos 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinti lygių 
galimybių ir skaidrumo principai. Taip 
perkančiosioms organizacijoms bus 
suteikta didesnė veiksmų laisvė perkant 
darbus, prekes ir paslaugas, geriausiai 
tinkamas konkretiems jų poreikiams ir 
atitinkančias griežtus reikalavimus, 
susijusius su socialinėmis ir darbo 
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skelbiamas derybas paskirtos sutartys labai 
dažnai būna skiriamos konkursą 
laimėjusiems tarptautiniams konkurso 
dalyviams;

sąlygomis, sveikata ir darbuotojų 
apsauga, socialine apsauga ir darbo 
sąlygomis. Kartu turėtų suaktyvėti 
tarptautinė prekyba, nes atlikus vertinimą 
paaiškėjo, kad taikant skelbiamas derybas 
paskirtos sutartys labai dažnai būna 
skiriamos konkursą laimėjusiems 
tarptautiniams konkurso dalyviams;

Or. fr

Pakeitimas 95
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) elektroninės informavimo ir ryšių 
priemonės gali labai supaprastinti sutarčių 
skelbimą ir padidinti pirkimo procedūrų 
efektyvumą bei skaidrumą. Jos turėtų tapti 
standartine ryšių ir informacijos mainų 
priemone pirkimo procedūrose. Be to, 
naudojant elektronines priemones 
taupomas laikas. Todėl reikėtų sutrumpinti 
būtinąją trukmę, jeigu naudojamos 
elektroninės priemonės, tačiau su sąlyga, 
kad jos atitiks Europos Sąjungos lygmeniu 
numatytą specifinį perdavimo būdą. Be to, 
elektroninės informacinės ir ryšių 
priemonės su tinkamomis funkcijomis 
perkančiosioms organizacijoms sudarytų 
sąlygas išvengti viešųjų pirkimų 
procedūrose atsitinkančių klaidų, jas aptikti 
ir ištaisyti;

(19) elektroninės informavimo ir ryšių 
priemonės gali labai supaprastinti sutarčių 
skelbimą, sumažinti administracinę naštą, 
pvz., sandorių sąnaudas, ypač MVĮ, ir 
padidinti pirkimo procedūrų efektyvumą 
bei skaidrumą. Jos turėtų tapti standartine 
ryšių ir informacijos mainų priemone 
pirkimo procedūrose. Be to, naudojant 
elektronines priemones taupomas laikas. 
Todėl reikėtų sutrumpinti būtinąją trukmę, 
jeigu naudojamos elektroninės priemonės, 
tačiau su sąlyga, kad jos atitiks Europos 
Sąjungos lygmeniu numatytą specifinį 
perdavimo būdą. Be to, elektroninės 
informacinės ir ryšių priemonės su 
tinkamomis funkcijomis perkančiosioms 
organizacijoms sudarytų sąlygas išvengti 
viešųjų pirkimų procedūrose atsitinkančių 
klaidų, jas aptikti ir ištaisyti;

Or. en

Pakeitimas 96
Ramona Nicole Mănescu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) elektroninės informavimo ir ryšių 
priemonės gali labai supaprastinti sutarčių 
skelbimą ir padidinti pirkimo procedūrų 
efektyvumą bei skaidrumą. Jos turėtų tapti
standartine ryšių ir informacijos mainų 
priemone pirkimo procedūrose. Be to, 
naudojant elektronines priemones 
taupomas laikas. Todėl reikėtų sutrumpinti 
būtinąją trukmę, jeigu naudojamos 
elektroninės priemonės, tačiau su sąlyga, 
kad jos atitiks Europos Sąjungos lygmeniu 
numatytą specifinį perdavimo būdą. Be to, 
elektroninės informacinės ir ryšių 
priemonės su tinkamomis funkcijomis 
perkančiosioms organizacijoms sudarytų 
sąlygas išvengti viešųjų pirkimų
procedūrose atsitinkančių klaidų, jas aptikti 
ir ištaisyti;

(19) elektroninės informavimo ir ryšių 
priemonės gali labai supaprastinti sutarčių 
skelbimą ir padidinti pirkimo procedūrų 
efektyvumą bei skaidrumą. Būtina, kad jos 
taptų standartine ryšių ir informacijos 
mainų priemone pirkimo procedūrose. Be 
to, naudojant elektronines priemones 
taupomas laikas. Todėl reikėtų sutrumpinti 
būtinąją trukmę, jeigu naudojamos 
elektroninės priemonės, tačiau su sąlyga, 
kad jos atitiks Europos Sąjungos lygmeniu 
numatytą specifinį perdavimo būdą. Be to, 
elektroninės informacinės ir ryšių 
priemonės su tinkamomis funkcijomis 
perkančiosioms organizacijoms sudarytų 
sąlygas išvengti viešųjų pirkimų 
procedūrose atsitinkančių klaidų, jas aptikti 
ir ištaisyti;

Or. en

Pakeitimas 97
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) valstybės narės turėtų būti 
skatinamos naudoti paslaugų talonų 
sistemą, kuri yra nauja veiksminga 
priemonė organizuojant viešąsias 
paslaugas. Tai naudinga MVĮ, nes 
dalyvauti paslaugų talonų sistemoje labai 
nesudėtinga. Paslaugų talonų sistema 
suteikia pasirinkimo laisvę piliečiams, 
kurie gali rinktis iš kelių paslaugų teikėjų. 
Paslaugų talonų sistema naudinga ir 
valdžios institucijai, nes gerokai lengviau 
sukurti paslaugų talonų sistemą nei 
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įprastą viešųjų pirkimų sistemą;

Or. en

Pakeitimas 98
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) perkančiųjų organizacijų parengtos 
techninės specifikacijos turėtų suteikti 
galimybę atverti pirkimus 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 ir darbų, 
kurias šis ūkio subjektas paprastai siūlo, 
savybes. Paprastai šis tikslas kuo geriausiai 
pasiekiamas, taip pat skatinamos naujovės 
technines specifikacijas parengus pagal 
funkcinius ir veiksmingumo reikalavimus. 
Jeigu daroma nuoroda į Europos standartą 
arba, jo nesant, nacionalinį standartą, 
perkančiosios organizacijos 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 laiko tarpą;

(27) perkančiųjų organizacijų parengtos 
techninės specifikacijos turėtų suteikti 
galimybę atverti pirkimus 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 bei nediskriminavimo 
principų, 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 naujovės 
technines specifikacijas parengus pagal 
funkcinius ir veiksmingumo reikalavimus. 
Jeigu daroma nuoroda į Europos standartą 
arba, jo nesant, nacionalinį standartą, 
perkančiosios organizacijos 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 
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atitinkamą laiko tarpą;

Or. en

Pakeitimas 99
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) perkančiosios organizacijos, norinčios 
pirkti darbus, prekes ar paslaugas, turinčias 
konkrečių aplinkosauginių, socialinių ar 
kitų savybių, turėtų turėti galimybę remtis 
konkrečiu ženklinimu, pvz., Europos 
ekologiniu ženklu, (keleto) šalių 
ekologiniais ženklais ar kokiu kitu 
ženklinimu, su sąlyga, kad ženklo 
reikalavimai, pvz., produkto aprašymas ar 
pateikimas, įskaitant pakavimo 
reikalavimus, yra susieti su sutarties 
dalyku. Be to, labai svarbu, kad šie 
reikalavimai būtų parengti ir patvirtinti 
pagal objektyviai patikrinamus kriterijus, 
taikant procedūrą, kurioje galėtų dalyvauti 
suinteresuotieji subjektai, pvz., valdžios 
įstaigos, vartotojai, gamintojai, platintojai
ir aplinkos organizacijos, ir kad ženklas 
būtų prieinamas visiems 
suinteresuotiesiems asmenims;

(28) perkančiosios organizacijos, norinčios 
pirkti darbus, prekes ar paslaugas, turinčias 
konkrečių aplinkosauginių, socialinių ar 
kitų savybių, turėtų turėti galimybę remtis 
konkrečiu ženklinimu, pvz., Europos 
ekologiniu ženklu, (keleto) šalių 
ekologiniais ženklais ar kokiu kitu 
ženklinimu, su sąlyga, kad ženklo 
reikalavimai, pvz., produkto aprašymas ar 
pateikimas, įskaitant pakavimo 
reikalavimus, yra susieti su sutarties 
dalyku. Be to, labai svarbu, kad tie 
reikalavimai būtų parengti ir patvirtinti 
pagal objektyviai patikrinamus kriterijus, 
taikant procedūrą, kurioje galėtų dalyvauti 
suinteresuotieji subjektai, pvz., valdžios 
įstaigos, vartotojai, gamintojai, platintojai, 
socialinės srities organizacijos ir aplinkos 
apsaugos organizacijos, ir kad ženklas būtų 
prieinamas visiems suinteresuotiesiems 
asmenims;

Or. en

Pakeitimas 100
Anthea McIntyre, Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) pabrėžia, kad, viena vertus, 
perkančiųjų organizacijų ir atskirų ūkio 
subjektų darbuotojų mokymas turėtų būti 
svarbus ir kad, kita vertus, ilgainiui į 
sutarčių specifikacijas reikėtų įtraukti 
reikalavimus, susijusius su įgūdžiais ir 
mokymu; vis dėlto reikėtų pabrėžti, kad 
šie veiksmai turi būti konkrečiai susiję su 
pirkimų objektu, proporcingi ir 
ekonomiškai naudingi;

Or. en

Pakeitimas 101
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) darbo vietų kūrimas labai priklauso 
nuo mažųjų ir vidutinių įmonių. MVĮ 
galėjo pasiūlyti naujų, tvarių darbo vietų 
net ir ekonomikos krizės laikotarpiu. 
Kadangi valdžios institucijos maždaug 
18 proc. BVP panaudoja viešiesiems 
pirkimams, šis teisinė tvarka daro didelę 
įtaką MVĮ galimybėms ir toliau kurti 
naujas darbo vietas. Taigi viešųjų pirkimų 
sutartys turėtų būti kuo prieinamesnės 
MVĮ ir kai jų vertė viršija, ir kai nesiekia 
ribų, kurios nustatytos šioje direktyvoje. 
Be konkrečių priemonių, skirtų pagerinti 
MVĮ galimybes patekti į viešųjų pirkimų 
rinką, valstybės narės ir perkančiosios 
organizacijos turėtų būti aktyviai 
skatinamos kurti MVĮ palankias viešųjų 
pirkimų strategijas. Komisija paskelbė 
savo tarnybų darbinį dokumentą 
„Europos gerosios patirties kodeksas, 
kuriuo siekiama suteikti MVĮ daugiau 
galimybių sudaryti viešųjų pirkimų 
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sutartis“ (SEC(2008) 2193), kurio tikslas 
– padėti valstybėms narėms kurti 
nacionalines strategijas, programas ir 
veiksmų planus, kad būtų pagerintos MVĮ 
galimybės patekti į šias rinkas. 
Veiksminga viešųjų pirkimų politika turi 
būti nuosekli. Nacionalinės, regionų ir 
vietos valdžios institucijos turi griežtai 
taikyti šioje direktyvoje nustatytas 
taisykles; kita vertus, bendrų politikos 
priemonių, skirtų pagerinti MVĮ 
galimybes patekti į viešųjų pirkimų 
rinkas, įgyvendinimas išliks labai svarbus, 
ypač darbo vietų kūrimo požiūriu;

Or. en

Pakeitimas 102
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) viešojo pirkimo sutartys neturėtų būti 
skiriamos ūkio subjektams, dalyvavusiems 
nusikalstamoje organizacijoje ar 
pripažintiems kaltais už korupcijos, 
sukčiavimo, padariusio žalos Europos 
Sąjungos finansiniams interesams, ar 
pinigų plovimo nusikaltimus. Už mokesčių 
ar socialinio draudimo įmokų nemokėjimą 
irgi turėtų būti baudžiama neleidžiant 
dalyvauti pirkimuose Europos Sąjungos 
lygmeniu. Be to, perkančiosioms 
organizacijoms reikėtų suteikti galimybę 
atmesti kandidatus ar konkurso dalyvius už 
aplinkos ar socialinės srities įsipareigojimų 
pažeidimus, įskaitant prieinamumo 
neįgaliems asmenims taisyklių pažeidimus 
ar kitokius šiurkščius profesinius 
nusižengimus, pvz., konkurencijos 
taisyklių ar intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimus;

(34) viešojo pirkimo sutartys neturėtų būti 
skiriamos ūkio subjektams, dalyvavusiems 
nusikalstamoje organizacijoje ar 
pripažintiems kaltais už korupcijos, 
sukčiavimo, padariusio žalos Europos 
Sąjungos finansiniams interesams, ar 
pinigų plovimo nusikaltimus. Už mokesčių 
ar socialinio draudimo įmokų nemokėjimą 
irgi turėtų būti baudžiama neleidžiant 
dalyvauti pirkimuose Europos Sąjungos 
lygmeniu. Be to, perkančiosioms 
organizacijoms reikėtų suteikti galimybę 
atmesti kandidatus ar konkurso dalyvius už 
aplinkos ar socialinės srities įsipareigojimų 
pažeidimus, įskaitant prieinamumo 
neįgaliems asmenims taisyklių, taip pat 
darbuotojų sveikatos ir saugos taisyklių
pažeidimus ar kitokius šiurkščius 
profesinius nusižengimus, pvz., 
konkurencijos taisyklių ar intelektinės 
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nuosavybės teisių pažeidimus;

Or. en

Pakeitimas 103
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) viešojo pirkimo sutartys neturėtų būti 
skiriamos ūkio subjektams, dalyvavusiems 
nusikalstamoje organizacijoje ar 
pripažintiems kaltais už korupcijos, 
sukčiavimo, padariusio žalos Europos 
Sąjungos finansiniams interesams, ar 
pinigų plovimo nusikaltimus. Už mokesčių 
ar socialinio draudimo įmokų nemokėjimą 
irgi turėtų būti baudžiama neleidžiant 
dalyvauti pirkimuose Europos Sąjungos 
lygmeniu. Be to, perkančiosioms 
organizacijoms reikėtų suteikti galimybę 
atmesti kandidatus ar konkurso dalyvius už 
aplinkos ar socialinės srities įsipareigojimų 
pažeidimus, įskaitant prieinamumo 
neįgaliems asmenims taisyklių pažeidimus 
ar kitokius šiurkščius profesinius 
nusižengimus, pvz., konkurencijos 
taisyklių ar intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimus;

(34) viešojo pirkimo sutartys neturėtų būti 
skiriamos ūkio subjektams, dalyvavusiems 
nusikalstamoje organizacijoje ar 
pripažintiems kaltais už korupcijos, 
sukčiavimo, padariusio žalos Europos 
Sąjungos finansiniams interesams, ar 
pinigų plovimo nusikaltimus. Už mokesčių 
ar socialinio draudimo įmokų nemokėjimą 
irgi turėtų būti baudžiama neleidžiant 
dalyvauti pirkimuose Europos Sąjungos 
lygmeniu. Be to, perkančiosioms 
organizacijoms reikėtų suteikti galimybę 
atmesti kandidatus ar konkurso dalyvius už 
aplinkos, darbo ar socialinės srities 
įsipareigojimų pažeidimus, įskaitant darbo 
sąlygų, kolektyvinių sutarčių ir
prieinamumo neįgaliems asmenims 
taisyklių pažeidimus ar kitokius šiurkščius 
profesinius nusižengimus, pvz., 
konkurencijos taisyklių ar intelektinės
nuosavybės teisių pažeidimus;

Or. en

Pakeitimas 104
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36a) perkančiosios organizacijos turėtų 
turėti galimybę reikalauti, kad vykdant 
viešojo pirkimo sutartį būtų taikomos 
socialinės apsaugos gerinimo priemonės. 
Gali būti reikalaujama priemonių, kurių 
ėmėsi ūkio subjektas, siekdamas užtikrinti 
aukštą socialinės apsaugos lygį, aprašo; 
šios priemonės gali būti ataskaitų teikimas 
arba savanoriškas prijungimas prie 
socialinio ženklinimo;

Or. fr

Pakeitimas 105
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) sutartys turėtų būti skiriamos pagal 
objektyvius kriterijus, kuriais užtikrinama 
atitiktis skaidrumo, nediskriminavimo ir
vienodo požiūrio principams. Tie kriterijai 
turėtų užtikrinti, kad pasiūlymai būtų 
vertinami veiksmingos konkurencijos 
sąlygomis, taip pat atvejais, kai 
perkančiosioms organizacijoms reikalingi 
optimaliai jų poreikiams pritaikyti aukštos 
kokybės darbai, prekės ir paslaugos, pvz., 
tarp pasirinktų sutarties skyrimo kriterijų 
nurodyti su gamybos procesu susiję 
veiksniai. Todėl perkančiosioms 
organizacijoms turėtų būti leidžiama kaip 
skyrimo kriterijus patvirtinti ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios 
kainos kriterijų, atsižvelgiant į tai, kad 
antruoju atveju jos techninėse 
specifikacijose arba sutarties vykdymo 
sąlygose gali nustatyti atitinkamus kokybės 
standartus;

(37) sutartys turėtų būti skiriamos pagal 
objektyvius kriterijus, kuriais užtikrinama 
atitiktis skaidrumo, nediskriminavimo, 
vienodo požiūrio ir tinkamo socialinių 
normų taikymo principams. Tie kriterijai 
turėtų užtikrinti, kad pasiūlymai būtų 
vertinami veiksmingos konkurencijos 
sąlygomis, taip pat atvejais, kai 
perkančiosioms organizacijoms reikalingi 
optimaliai jų poreikiams pritaikyti aukštos 
kokybės darbai, prekės ir paslaugos, pvz., 
tarp pasirinktų sutarties skyrimo kriterijų 
nurodyti su gamybos procesu susiję 
veiksniai. Todėl perkančiosioms 
organizacijoms turėtų būti leidžiama kaip 
skyrimo kriterijus patvirtinti ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios 
kainos kriterijų, pridėtą prie bent jau 
socialinių, nacionalinių, ES ir 
tarptautinių normų laikymosi kriterijaus, 
atsižvelgiant į tai, kad antruoju atveju jos 
techninėse specifikacijose arba sutarties 
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vykdymo sąlygose gali nustatyti 
atitinkamus kokybės standartus;

Or. fr

Pakeitimas 106
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) sutartys turėtų būti skiriamos pagal 
objektyvius kriterijus, kuriais užtikrinama 
atitiktis skaidrumo, nediskriminavimo ir 
vienodo požiūrio principams. Tie kriterijai 
turėtų užtikrinti, kad pasiūlymai būtų 
vertinami veiksmingos konkurencijos 
sąlygomis, taip pat atvejais, kai 
perkančiosioms organizacijoms reikalingi 
optimaliai jų poreikiams pritaikyti aukštos 
kokybės darbai, prekės ir paslaugos, pvz., 
tarp pasirinktų sutarties skyrimo kriterijų 
nurodyti su gamybos procesu susiję 
veiksniai. Todėl perkančiosioms 
organizacijoms turėtų būti leidžiama kaip 
skyrimo kriterijus patvirtinti ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios 
kainos kriterijų, atsižvelgiant į tai, kad 
antruoju atveju jos techninėse 
specifikacijose arba sutarties vykdymo 
sąlygose gali nustatyti atitinkamus kokybės 
standartus;

(37) sutartys turėtų būti skiriamos pagal 
objektyvius kriterijus, kuriais užtikrinama 
atitiktis konkurencijos, skaidrumo, 
nediskriminavimo, išlaidų veiksmingumo
ir vienodo požiūrio principams. Tie 
kriterijai turėtų užtikrinti, kad pasiūlymai 
būtų vertinami veiksmingos konkurencijos 
sąlygomis, taip pat atvejais, kai 
perkančiosioms organizacijoms reikalingi 
optimaliai jų poreikiams pritaikyti aukštos 
kokybės darbai, prekės ir paslaugos, pvz., 
tarp pasirinktų sutarties skyrimo kriterijų 
nurodyti su gamybos procesu susiję 
veiksniai. Todėl perkančiosioms 
organizacijoms turėtų būti leidžiama kaip 
skyrimo kriterijus patvirtinti ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios 
kainos kriterijų, atsižvelgiant į tai, kad 
antruoju atveju jos techninėse 
specifikacijose arba sutarties vykdymo 
sąlygose gali nustatyti atitinkamus kokybės 
standartus;

Or. en

Pakeitimas 107
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) jei perkančiosios organizacijos 
nusprendžia paskirti sutartį ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo teikėjui, jos turi 
nustatyti skyrimo kriterijus, kuriais 
remdamosi vertins pasiūlymus, kad būtų 
nustatytas geriausio kainos ir kokybės 
santykio pasiūlymas. Šių kriterijų 
nustatymas priklauso nuo sutarties dalyko, 
nes pagal juos turi būti įmanoma įvertinti 
kiekvieno konkurso dalyvio siūlomą 
sutarties įvykdymo lygį, atsižvelgus į 
sutarties dalyką, apibrėžtą techninėse 
specifikacijose, ir kiekvieno pasiūlymo 
kainos ir kokybės santykį. Be to, 
pasirinktais sutarties skyrimo kriterijais 
perkančiajai organizacijai neturėtų būti 
suteikiama neribota pasirinkimo laisvė, jais 
turėtų būti užtikrinama veiksmingos 
konkurencijos galimybė ir jie pateikiami 
kartu su reikalavimais, pagal kuriuos 
galima veiksmingai patikrinti konkurso 
dalyvių pateiktą informaciją;

(38) jei perkančiosios organizacijos 
nusprendžia skirti sutartį ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo teikėjui, jie turi 
nustatyti skyrimo kriterijus, kuriais 
remdamiesi vertins pasiūlymus, kad būtų 
nustatytas pasiūlymas, pagal kurį 
užtikrinamas geriausias kainos ir kokybės 
santykis, ekonominis ir socialinis 
tvarumas. Šių kriterijų nustatymas 
priklauso nuo sutarties dalyko, nes pagal 
juos turi būti įmanoma įvertinti kiekvieno 
konkurso dalyvio siūlomą sutarties 
įvykdymo lygį, atsižvelgus į sutarties 
dalyką, apibrėžtą techninėse 
specifikacijose, ir kiekvieno pasiūlymo 
kainos ir kokybės santykį. Be to, 
pasirinktais sutarties skyrimo kriterijais 
perkančiajai organizacijai neturėtų būti 
suteikiama neribota pasirinkimo laisvė, jais 
turėtų būti užtikrinama veiksmingos 
konkurencijos galimybė ir jie pateikiami 
kartu su reikalavimais, pagal kuriuos 
galima veiksmingai patikrinti konkurso 
dalyvių pateiktą informaciją;

Or. en

Pakeitimas 108
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) šias konkretiems sektoriams būdingas 
priemones reikėtų papildyti, pritaikant 
viešojo pirkimo direktyvas, kad 
perkančiosios organizacijos savo pirkimų 
strategija galėtų siekti strategijos „Europa 
2020“ tikslų. Todėl reikėtų aiškiai 
nustatyti, kad perkančiosios organizacijos 
galėtų išrinkti ekonomiškai naudingiausią 

(40) šias konkretiems sektoriams būdingas 
priemones reikėtų papildyti, pritaikant 
viešojo pirkimo direktyvas, kad 
perkančiosios organizacijos savo pirkimų 
strategija galėtų siekti strategijos „Europa 
2020“ tikslų. Todėl reikėtų aiškiai 
nustatyti, kad perkančiosios organizacijos 
galėtų išrinkti ekonomiškai naudingiausią 
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pasiūlymą ir mažiausią kainą, taikydamos 
gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimo 
metodą, jei naudotina metodika yra 
nustatyta objektyviai ir nediskriminuojamai 
ir prieinama visoms suinteresuotosioms 
šalims. Gyvavimo ciklo sąnaudų 
skaičiavimas apima visas darbų, prekių ar 
paslaugų gyvavimo ciklo sąnaudas (pvz., 
kūrimo, gamybos, naudojimo, priežiūros ir 
gyvavimo ciklo pabaigos realizavimo arba 
utilizavimo sąnaudas), taip pat išorines 
sąnaudas, jeigu tik jas galima įvertinti 
pinigais ir kontroliuoti. Europos Sąjungos 
lygmeniu reikėtų parengti bendrą 
gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimo 
metodiką, taikomą konkrečioms prekių ar 
paslaugų kategorijoms; kai metodika bus 
parengta, taikyti ją turėtų būti privaloma;

pasiūlymą ir mažiausią kainą, taikydamos 
gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimo 
metodą, jei naudotina metodika yra 
nustatyta objektyviai ir nediskriminuojamai 
ir prieinama visoms suinteresuotosioms 
šalims. Gyvavimo ciklo sąnaudų 
skaičiavimas apima darbų, prekių ar 
paslaugų gyvavimo ciklo (pvz., naudojimo, 
priežiūros ir gyvavimo ciklo pabaigos 
realizavimo arba utilizavimo sąnaudas), 
taip pat išorines sąnaudas, jeigu tik jas 
galima įvertinti pinigais ir kontroliuoti. 
Nustatant gyvavimo ciklo sąnaudas 
perkančiosioms organizacijoms 
neleidžiama atsižvelgti į vežimo sąnaudas, 
nes dėl to galėtų atsirasti kliūčių prekybai 
Europos Sąjungoje ir būti 
diskriminuojami nevietiniai tiekėjai.
Europos Sąjungos lygmeniu reikėtų 
parengti bendrą gyvavimo ciklo sąnaudų 
skaičiavimo metodiką, taikomą 
konkrečioms prekių ar paslaugų 
kategorijoms, patvirtintą glaudžiai 
konsultuojantis su visais 
suinteresuotaisiais subjektais; kai 
metodika bus parengta, taikyti ją turėtų būti 
privaloma;

Or. en

Pakeitimas 109
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) be to, techninėse specifikacijose ir 
sutarties skyrimo kriterijuose 
perkančiosioms organizacijoms turėtų 
būti leidžiama nurodyti konkretų gamybos 
procesą, konkretų paslaugų teikimo būdą 
ar konkretų bet kurio produkto ar 
paslaugos gyvavimo ciklo kito etapo 
procesą, su sąlyga, kad pastarieji būtų 

(41) siekiant socialinius motyvus geriau 
integruoti į viešuosius pirkimus, pirkėjams 
turėtų būti leidžiama į ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo skyrimo kriterijus 
įtraukti ypatybes, susijusias su 
atitinkamame prekių gamybos ar paslaugų 
teikimo procese tiesiogiai dalyvaujančių 
asmenų darbo sąlygomis. Tos ypatybės gali 
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susiję su viešojo pirkimo sutarties dalyku.
Siekiant socialinius motyvus geriau 
integruoti į viešuosius pirkimus, pirkėjams 
turėtų būti leidžiama į ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo skyrimo kriterijus 
įtraukti ypatybes, susijusias su 
atitinkamame prekių gamybos ar paslaugų 
teikimo procese tiesiogiai dalyvaujančių 
asmenų darbo sąlygomis. Tos ypatybės gali 
apimti tik gamybos procese dalyvaujančių 
darbuotojų sveikatos apsaugą arba sutartį 
įgyvendinti paskirtų nepalankioje padėtyje 
esančių asmenų ar pažeidžiamų grupių 
narių socialinės integracijos, įskaitant 
neįgaliųjų prieigą, skatinimą. Su tokiomis 
ypatybėmis siejami skyrimo kriterijai bet 
kuriuo atveju turėtų apimti tik tokias 
ypatybes, kurios turi tiesioginį poveikį 
darbuotojams jų darbo aplinkoje. Jie turėtų 
būti taikomi laikantis 1996 m. gruodžio 
16 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų 
komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje 
ir tokiu būdu, kad tiesiogiai ar netiesiogiai 
nebūtų diskriminuojami ūkio subjektai iš 
kitų valstybių narių ar trečiųjų šalių – PPO 
sutarties arba laisvosios prekybos 
susitarimų, kurių šalis yra ir Sąjunga, šalių. 
Ketinant skirti paslaugų sutartis ir sutartis, 
susijusias su darbų projektavimu, 
perkančiosioms organizacijoms taip pat 
turėtų būti leidžiama kaip sutarties skyrimo 
kriterijų naudoti darbuotojų, paskirtų 
atitinkamai sutarčiai vykdyti, 
organizavimą, kvalifikaciją ir patirtį, nes 
tai gali turėti įtakos sutarties vykdymo 
kokybei ir pasiūlymo ekonominei vertei;

apimti tik gamybos procese dalyvaujančių 
darbuotojų sveikatos apsaugą arba sutartį 
įgyvendinti paskirtų nepalankioje padėtyje 
esančių asmenų ar pažeidžiamų grupių 
narių socialinės integracijos, įskaitant 
neįgaliųjų prieigą, skatinimą. Su tokiomis 
ypatybėmis siejami skyrimo kriterijai bet 
kuriuo atveju turėtų apimti tik tokias 
ypatybes, kurios turi tiesioginį poveikį 
darbuotojams jų darbo aplinkoje. Jie turėtų 
būti taikomi laikantis 1996 m. gruodžio 
16 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų 
komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje 
ir tokiu būdu, kad tiesiogiai ar netiesiogiai 
nebūtų diskriminuojami ūkio subjektai iš 
kitų valstybių narių ar trečiųjų šalių – PPO 
sutarties arba laisvosios prekybos 
susitarimų, kurių šalis yra ir Sąjunga, šalių. 
Ketinant skirti paslaugų sutartis ir sutartis, 
susijusias su darbų projektavimu, 
perkančiosioms organizacijoms taip pat 
turėtų būti leidžiama kaip sutarties skyrimo 
kriterijų naudoti darbuotojų, paskirtų 
atitinkamai sutarčiai vykdyti, 
organizavimą, kvalifikaciją ir patirtį, nes 
tai gali turėti įtakos sutarties vykdymo 
kokybei ir pasiūlymo ekonominei vertei;

Or. en

Pakeitimas 110
Anthea McIntyre, Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41a) Europos viešųjų pirkimų rinka yra 
atviresnė negu ES tarptautinių partnerių 
rinkos, todėl ES įmonės negali 
vienodomis sąlygomis konkuruoti su 
trečiųjų šalių įmonėmis ir joms išlieka 
sudėtinga patekti į trečiųjų šalių rinkas; 
turėtų būti taikomas abipusiškumo 
principas atveriant rinkas ir užtikrintos 
galimybės patekti į Europos ir užsienio 
viešųjų pirkimų rinkas, kaip numatyta ES 
susitarimuose su trečiosiomis šalimis;

Or. en

Pakeitimas 111
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) sutarties vykdymo sąlygos atitinka šią 
direktyvą, jeigu jomis nėra tiesiogiai ar 
netiesiogiai diskriminuojama, jeigu jos yra 
susijusios su sutarties dalyku ir įtrauktos į 
skelbimą apie sutartį, išankstinį 
informacinį skelbimą, naudojamą kaip 
konkurso paskelbimo priemonę, ar pirkimo 
dokumentus. Visų pirma jose gali būti 
numatyta teikti pirmenybę profesiniam 
mokymui darbo vietoje, asmenų, 
patiriančių didelių integracijos sunkumų, 
įdarbinimui, kovai su nedarbu, aplinkos ar 
gyvūnų gerovės apsaugai. Pavyzdžiui, be 
kitų dalykų, gali būti paminėti sutarties 
vykdymo laikotarpiu taikomi reikalavimai 
įdarbinti ilgą laiką darbo nerandančius 
asmenis arba įgyvendinti bedarbių ar 
jaunimo mokymo priemones, iš esmės 
laikytis pagrindinių Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) konvencijų, net jeigu 
šios konvencijos nėra įgyvendintos 
nacionalinėje teisėje, ir įdarbinti daugiau 
nepalankioje padėtyje esančių asmenų nei 

(43) sutarties vykdymo sąlygos atitinka šią 
direktyvą, jeigu jomis nėra tiesiogiai ar 
netiesiogiai diskriminuojama, jeigu jos yra 
susijusios su sutarties dalyku ir įtrauktos į 
skelbimą apie sutartį, išankstinį 
informacinį skelbimą, naudojamą kaip 
konkurso paskelbimo priemonę, ar pirkimo 
dokumentus. Visų pirma jose gali būti 
numatyta teikti pirmenybę profesiniam 
mokymui darbo vietoje, asmenų, 
patiriančių didelių integracijos sunkumų, 
įdarbinimui, kovai su nedarbu, aplinkos ar 
gyvūnų gerovės apsaugai. Pavyzdžiui, be 
kitų dalykų, gali būti paminėti sutarties 
vykdymo laikotarpiu taikomi reikalavimai 
įdarbinti ilgą laiką darbo nerandančius 
asmenis arba įgyvendinti bedarbių ar 
jaunimo mokymo priemones, iš esmės 
laikytis pagrindinių Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) konvencijų, net jeigu 
šios konvencijos nėra įgyvendintos 
nacionalinėje teisėje, ir įdarbinti daugiau 
nepalankioje padėtyje esančių asmenų nei 
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reikalaujama pagal nacionalinės teisės 
aktus;

reikalaujama pagal nacionalinės teisės 
aktus; Sutarties vykdymo sąlygos gali būti 
nustatytos pagal 2010 m. spalio mėn. 
paskelbtas Komisijos gaires „Socialinis 
pirkimas. Vadovas siekiant atsižvelgti į 
socialinius viešųjų pirkimų aspektus“1;
______________
1 SEC(2010) 1258 final.

Or. da

Pakeitimas 112
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) sutarties vykdymo sąlygos atitinka šią 
direktyvą, jeigu jomis nėra tiesiogiai ar 
netiesiogiai diskriminuojama, jeigu jos yra 
susijusios su sutarties dalyku ir įtrauktos į 
skelbimą apie sutartį, išankstinį
informacinį skelbimą, naudojamą kaip 
konkurso paskelbimo priemonę, ar pirkimo 
dokumentus. Visų pirma jose gali būti 
numatyta teikti pirmenybę profesiniam 
mokymui darbo vietoje, asmenų, 
patiriančių didelių integracijos sunkumų, 
įdarbinimui, kovai su nedarbu, aplinkos ar 
gyvūnų gerovės apsaugai. Pavyzdžiui, be 
kitų dalykų, gali būti paminėti sutarties 
vykdymo laikotarpiu taikomi reikalavimai 
įdarbinti ilgą laiką darbo nerandančius 
asmenis arba įgyvendinti bedarbių ar 
jaunimo mokymo priemones, iš esmės 
laikytis pagrindinių Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) konvencijų, net jeigu 
šios konvencijos nėra įgyvendintos 
nacionalinėje teisėje, ir įdarbinti daugiau 
nepalankioje padėtyje esančių asmenų nei 
reikalaujama pagal nacionalinės teisės 

(43) sutarties vykdymo sąlygos atitinka šią 
direktyvą, jeigu jomis nėra tiesiogiai ar 
netiesiogiai diskriminuojama, jeigu jos yra 
susijusios su sutarties dalyku ir įtrauktos į 
skelbimą apie sutartį, išankstinį 
informacinį skelbimą, naudojamą kaip 
konkurso paskelbimo priemonę, ar pirkimo 
dokumentus. Visų pirma jose gali būti 
numatyta teikti pirmenybę profesiniam 
mokymui darbo vietoje, asmenų, 
patiriančių didelių integracijos sunkumų, 
įdarbinimui, kovai su nedarbu, aplinkos ar 
gyvūnų gerovės apsaugai. Pavyzdžiui, be 
kitų dalykų, gali būti paminėti sutarties 
vykdymo laikotarpiu taikomi reikalavimai 
įdarbinti ilgą laiką darbo nerandančius 
asmenis, jaunus darbo neturinčius 
asmenis, neįgaliuosius, moteris arba 
įgyvendinti bedarbių ar jaunimo mokymo 
priemones, iš esmės laikytis pagrindinių 
Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 
konvencijų, net jeigu šios konvencijos nėra 
įgyvendintos nacionalinėje teisėje, ir 
įdarbinti daugiau nepalankioje padėtyje 
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aktus; esančių asmenų nei reikalaujama pagal 
nacionalinės teisės aktus;

Or. en

Pakeitimas 113
Anthea McIntyre, Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) sutarties vykdymo sąlygos atitinka šią 
direktyvą, jeigu jomis nėra tiesiogiai ar 
netiesiogiai diskriminuojama, jeigu jos yra 
susijusios su sutarties dalyku ir įtrauktos į 
skelbimą apie sutartį, išankstinį 
informacinį skelbimą, naudojamą kaip 
konkurso paskelbimo priemonę, ar pirkimo 
dokumentus. Visų pirma jose gali būti 
numatyta teikti pirmenybę profesiniam 
mokymui darbo vietoje, asmenų, 
patiriančių didelių integracijos sunkumų, 
įdarbinimui, kovai su nedarbu, aplinkos ar 
gyvūnų gerovės apsaugai. Pavyzdžiui, be 
kitų dalykų, gali būti paminėti sutarties 
vykdymo laikotarpiu taikomi reikalavimai 
įdarbinti ilgą laiką darbo nerandančius 
asmenis arba įgyvendinti bedarbių ar 
jaunimo mokymo priemones, iš esmės 
laikytis pagrindinių Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) konvencijų, net jeigu 
šios konvencijos nėra įgyvendintos 
nacionalinėje teisėje, ir įdarbinti daugiau 
nepalankioje padėtyje esančių asmenų nei 
reikalaujama pagal nacionalinės teisės 
aktus;

(43) sutarties vykdymo sąlygos atitinka šią 
direktyvą, jeigu jomis nėra tiesiogiai ar 
netiesiogiai diskriminuojama, jeigu jos yra 
susijusios su sutarties dalyku ir įtrauktos į 
skelbimą apie sutartį, išankstinį 
informacinį skelbimą, naudojamą kaip 
konkurso paskelbimo priemonę, ar pirkimo 
dokumentus. Visų pirma jose gali būti 
numatyta teikti pirmenybę profesiniam 
mokymui darbo vietoje, asmenų, 
patiriančių didelių integracijos sunkumų, 
įdarbinimui, kovai su nedarbu, aplinkos ar 
gyvūnų gerovės apsaugai. Pavyzdžiui, be 
kitų dalykų, gali būti paminėti sutarties 
vykdymo laikotarpiu taikomi reikalavimai 
įdarbinti ilgą laiką darbo nerandančius 
asmenis arba įgyvendinti bedarbių ar 
jaunimo mokymo priemones, iš esmės 
laikytis pagrindinių Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) konvencijų, kartu 
paisant subsidiarumo principo, net jeigu 
šios konvencijos nėra įgyvendintos 
nacionalinėje teisėje, ir įdarbinti daugiau 
nepalankioje padėtyje esančių asmenų nei 
reikalaujama pagal nacionalinės teisės 
aktus;

Or. en

Pakeitimas 114
Milan Cabrnoch
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Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) sutarties vykdymo sąlygos atitinka šią 
direktyvą, jeigu jomis nėra tiesiogiai ar 
netiesiogiai diskriminuojama, jeigu jos yra 
susijusios su sutarties dalyku ir įtrauktos į 
skelbimą apie sutartį, išankstinį 
informacinį skelbimą, naudojamą kaip 
konkurso paskelbimo priemonę, ar pirkimo 
dokumentus. Visų pirma jose gali būti 
numatyta teikti pirmenybę profesiniam 
mokymui darbo vietoje, asmenų, 
patiriančių didelių integracijos sunkumų, 
įdarbinimui, kovai su nedarbu, aplinkos ar 
gyvūnų gerovės apsaugai. Pavyzdžiui, be 
kitų dalykų, gali būti paminėti sutarties 
vykdymo laikotarpiu taikomi reikalavimai 
įdarbinti ilgą laiką darbo nerandančius 
asmenis arba įgyvendinti bedarbių ar 
jaunimo mokymo priemones, iš esmės 
laikytis pagrindinių Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) konvencijų, net jeigu 
šios konvencijos nėra įgyvendintos 
nacionalinėje teisėje, ir įdarbinti daugiau 
nepalankioje padėtyje esančių asmenų nei 
reikalaujama pagal nacionalinės teisės 
aktus;

(43) sutarties vykdymo sąlygos atitinka šią 
direktyvą, jeigu jomis nėra tiesiogiai ar 
netiesiogiai diskriminuojama, jeigu jos yra 
tiesiogiai susijusios su sutarties dalyku ir 
įtrauktos į skelbimą apie sutartį, išankstinį 
informacinį skelbimą, naudojamą kaip 
konkurso paskelbimo priemonę, ar pirkimo 
dokumentus. Visų pirma jose gali būti 
numatyta teikti pirmenybę profesiniam 
mokymui darbo vietoje, asmenų, 
patiriančių didelių integracijos sunkumų, 
įdarbinimui, kovai su nedarbu, aplinkos ar 
gyvūnų gerovės apsaugai. Pavyzdžiui, be 
kitų dalykų, gali būti paminėti sutarties 
vykdymo laikotarpiu taikomi reikalavimai 
įdarbinti ilgą laiką darbo nerandančius 
asmenis arba įgyvendinti bedarbių ar 
jaunimo mokymo priemones, iš esmės 
laikytis pagrindinių Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) konvencijų, net jeigu 
šios konvencijos nėra įgyvendintos 
nacionalinėje teisėje, ir įdarbinti daugiau 
nepalankioje padėtyje esančių asmenų nei 
reikalaujama pagal nacionalinės teisės 
aktus;

Or. en

Pakeitimas 115
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44a) šios direktyvos nuostatomis turėtų 
būti atsižvelgiama į skirtingus valstybių 
narių darbo rinkos modelius, įskaitant 
tuos, pagal kuriuos taikomos kolektyvinės 
sutartys;
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Or. da

Pakeitimas 116
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44b) valstybės narės turėtų turėti teisę 
nustatyti sutarties sąlygas, kuriose būtų 
įtvirtintos nuostatos dėl kolektyvinių 
sutarčių laikymosi, kai tai nurodyta 
perkančiosios organizacijos skelbime apie 
pirkimą arba konkurso specifikacijose, 
kad būtų laikomasi skaidrumo principo;

Or. da

Pakeitimas 117
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) laikantis vienodo požiūrio ir 
skaidrumo principų, konkursą laimėjęs 
konkurso dalyvis neturėtų būti keičiamas 
kitu ūkio subjektu, iš naujo nepaskelbus 
konkurso dėl sutarties. Tačiau sutarties 
vykdymo laikotarpiu gali įvykti tam tikrų 
sutartį vykdančio konkursą laimėjusio 
dalyvio struktūrinių pokyčių, pvz., 
išimtinai vidinis reorganizavimas, 
susijungimai, įsigijimai ar nemokumas. Dėl 
tokių struktūrinių pokyčių neturėtų būti 
automatiškai reikalaujama naujų pirkimo 
procedūrų visoms tos įmonės vykdomoms 
viešojo pirkimo sutartims;

(47) laikantis vienodo požiūrio, 
objektyvumo ir skaidrumo principų, 
konkursą laimėjęs konkurso dalyvis 
neturėtų būti keičiamas kitu ūkio subjektu, 
iš naujo nepaskelbus konkurso dėl 
sutarties. Tačiau sutarties vykdymo 
laikotarpiu gali įvykti tam tikrų sutartį 
vykdančio konkursą laimėjusio dalyvio 
struktūrinių pokyčių, pvz., išimtinai vidinis 
reorganizavimas, susijungimai, įsigijimai 
ar nemokumas. Dėl tokių struktūrinių 
pokyčių neturėtų būti automatiškai 
reikalaujama naujų pirkimo procedūrų 
visoms tos įmonės vykdomoms viešojo 
pirkimo sutartims;
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Or. en

Pakeitimas 118
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48a) perkančiosios organizacijos turėtų 
laikytis nuostatų dėl pavėluoto mokėjimo, 
nustatytų Direktyvoje 2011/7/ES;

Or. en

Pakeitimas 119
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) ne visos perkančiosios organizacijos 
gali turėti vidaus patirties su ekonomiškai 
ar techniškai sudėtingomis sutartimis. 
Tokiomis aplinkybėmis tinkama 
profesionali pagalba veiksmingai padėtų 
stebėti ir kontroliuoti veiklą. Viena vertus, 
šį tikslą galima pasiekti taikant žinių 
perdavimo priemones (žinių centrus), 
siūlant perkančiosioms organizacijoms 
techninę pagalbą; kita vertus, įmonės, bent
MVĮ, turėtų gauti administracinę pagalbą, 
visų pirma dalyvaudamos pirkimo 
procedūrose tarpvalstybiniu mastu;

(51) ne visos perkančiosios organizacijos 
gali turėti vidaus patirties su ekonomiškai 
ar techniškai sudėtingomis sutartimis. 
Tokiomis aplinkybėmis tinkama 
profesionali pagalba veiksmingai padėtų 
stebėti ir kontroliuoti veiklą. Viena vertus, 
šį tikslą galima pasiekti taikant žinių 
perdavimo priemones (žinių centrus), 
siūlant perkančiosioms organizacijoms 
techninę pagalbą; kita vertus, įmonės, ypač
MVĮ, turėtų gauti administracinę pagalbą, 
visų pirma dalyvaudamos pirkimo 
procedūrose tarpvalstybiniu mastu;

Or. en

Pakeitimas 120
Olle Ludvigsson
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva nepažeidžia visais lygmenimis 
veikiančių valdžios institucijų teisės 
pačioms spręsti, kaip ir kokiu mastu jos 
nori pačios atlikti viešąsias funkcijas. 
Valdžios institucijos gali atlikti viešojo 
intereso užduotis pasitelkdamos nuosavus 
išteklius ir neprivalo kviestis išorės ūkio 
subjektų. Jos gali tai daryti 
bendradarbiaudamos su kitomis valdžios 
institucijomis.

Or. en

Pakeitimas 121
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirkimas pagal šią direktyvą – tai 
perkančiųjų organizacijų vykdomas darbų, 
prekių ar paslaugų pirkimas ar kitoks 
įsigijimas iš šių organizacijų pasirinktų 
ūkio subjektų, nepaisant to, ar darbai, 
prekės ar paslaugos yra skirtos viešajam 
tikslui.

Pirkimas pagal šią direktyvą – tai 
perkančiųjų organizacijų vykdomas darbų, 
prekių ar paslaugų pirkimas iš šių 
organizacijų pasirinktų ūkio subjektų, kai 
sudaroma viešojo pirkimo sutartis.

Or. en

Pagrindimas

Viešųjų pirkimų direktyva taikoma tik viešiesiems pirkimams, įskaitant nuomos ir samdos 
veiklą. Pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką kai darbai, prekės ar paslaugos 
nėra skirti viešajam tikslu ir neteikia tiesioginės ekonominės naudos perkančiosioms 
organizacijoms, viešųjų pirkimų teisė netaikoma (byla C-451/08).
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Pakeitimas 122
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei visi darbai, prekės ir (arba) paslaugos 
perkami pagal skirtingas sutartis, pagal 
šią direktyvą toks pirkimas laikomas vienu 
pirkimu, jeigu sutartys yra vieno bendro 
projekto dalis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata yra per daug bendro pobūdžio ir pernelyg neaiški. 

Pakeitimas 123
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ši direktyva nepažeidžia visais 
lygmenimis veikiančių valdžios institucijų 
teisės pačioms spręsti, kaip ir kokiu mastu 
jos nori pačios atlikti viešąsias funkcijas. 
Valdžios institucijos gali atlikti viešojo 
intereso užduotis pasitelkdamos nuosavus 
išteklius ir neprivalo kviestis išorės ūkio 
subjektų. Jos gali tai daryti 
bendradarbiaudamos su kitomis valdžios 
institucijomis.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu paaiškinti, kad valstybės narės ir toliau turi teisę spręsti, ar ir kokiu mastu jie nori 
pačios atlikti viešąsias funkcijas ir kaip jos pageidauja tai daryti. Ši laisvė numatyta 
Lisabonos sutarties (Europos Sąjungos sutarties) 4 straipsnio 2 dalyje, kurioje pripažįstama 
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teisė į regionų ir vietos savivaldą. SESV Protokolu Nr. 26 dėl visuotinės svarbos paslaugų ir 
SESV 14 straipsniu sustiprinama nacionalinių ir vietos valdžios institucijų atsakomybė 
teikiant, pavedant teikti ir organizuojant visuotinės ekonominės svarbos paslaugas.

Pakeitimas 124
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. XVI priede išvardytoms sutartims dėl 
socialinių ir kitų specifinių paslaugų 
taikomi tik šios direktyvos 74–76 
straipsniai.

Or. en

Pakeitimas 125
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 19 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) paslaugų talonų sistema – sistema, 
pagal kurią perkančioji organizacija 
suteikia paslaugų taloną vartotojui, kuris 
tada gali įsigyti paslaugą iš paslaugų 
teikėjo, perkančiosios organizacijos 
įtraukto į paslaugų talonų sistemą. 
Perkančioji organizacija sumoka 
paslaugų teikėjui sumą, atitinkančią 
paslaugų talono vertę;

Or. en

Pakeitimas 126
Birgit Sippel
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 22 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) gyvavimo ciklas – tai visi nuoseklūs ir 
(arba) tarpusavyje susiję prekių tiekimo, 
darbų atlikimo ar paslaugų teikimo etapai, 
įskaitant gamybą, gabenimą, naudojimą ir 
priežiūrą, nuo žaliavų įsigijimo ar išteklių 
gavimo iki išėmimo iš apyvartos, 
sunaikinimo ir užbaigimo;

(22) gyvavimo ciklas – visi nuoseklūs ir 
(arba) tarpusavyje susiję prekių tiekimo, 
darbų atlikimo ar paslaugų teikimo etapai, 
įskaitant gamybą ir gamybos vietą, 
gabenimą, naudojimą ir priežiūrą, nuo 
žaliavų įsigijimo ar išteklių gavimo iki 
išėmimo iš apyvartos, sunaikinimo ir 
užbaigimo;

Or. en

Pakeitimas 127
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 22 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) gyvavimo ciklas – tai visi nuoseklūs ir 
(arba) tarpusavyje susiję prekių tiekimo, 
darbų atlikimo ar paslaugų teikimo etapai, 
įskaitant gamybą, gabenimą, naudojimą ir 
priežiūrą, nuo žaliavų įsigijimo ar išteklių 
gavimo iki išėmimo iš apyvartos, 
sunaikinimo ir užbaigimo;

(22) gyvavimo ciklas – visi nuoseklūs ir 
(arba) tarpusavyje susiję prekių tiekimo, 
darbų atlikimo ar paslaugų teikimo etapai, 
įskaitant gamybą, gabenimą, įrengimą,
naudojimą ir priežiūrą, nuo žaliavų 
įsigijimo ar išteklių gavimo iki išėmimo iš 
apyvartos, sunaikinimo ir užbaigimo;

Or. en

Pakeitimas 128
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) dėl arbitražo ir taikinimo paslaugų; (c) dėl arbitražo ir taikinimo paslaugų, 
įskaitant ginčų sprendimo paslaugas;
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Or. en

Pakeitimas 129
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) dėl finansinių paslaugų, susijusių su 
vertybinių popierių ar kitų finansinių 
priemonių emisija, pardavimu, pirkimu ar 
perleidimu, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2004/39/EB, dėl centrinio banko paslaugų 
ir dėl operacijų, atliekamų su Europos 
finansinio stabilumo fondu;

(d) dėl finansinių paslaugų, susijusių su 
vertybinių popierių ar kitų finansinių 
priemonių emisija, pardavimu, pirkimu ar 
perleidimu, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2004/39/EB, arba dėl perkančiųjų 
organizacijų aprūpinimo lėšomis ar 
kapitalu operacijų, centrinio banko 
paslaugų ir dėl operacijų, atliekamų su 
Europos finansinio stabilumo fondu;

Or. en

Pakeitimas 130
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 131
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Specialios tvarkos siekiant užtikrinti 

visuotinės svarbos paslaugas nustatymas
Ši direktyva netaikoma išbandytoms ir 
patikrintoms valstybių narių 
procedūroms, grindžiamoms vartotojų 
teise laisvai pasirinkti paslaugų teikėjus 
(pvz., talonų sistema, laisvo pasirinkimo 
modelis, trišaliais santykiais pagrįstas 
modelis), taip pat principu, pagal kurį 
visiems paslaugų teikėjams, 
tenkinantiems iš anksto teisės aktais 
nustatytas sąlygas, neatsižvelgiant į jų 
teisinį statusą turėtų būti leidžiama teikti 
paslaugas, jei laikomasi bendrųjų vienodo 
požiūrio, skaidrumo ir nediskriminavimo 
principų.

Or. en

Pakeitimas 132
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 straipsnis Išbraukta.
Valdžios institucijų santykiai

Ši direktyva netaikoma perkančiosios 
organizacijos kitam juridiniam asmeniui 
paskirtai sutarčiai, jeigu yra įvykdytos 
toliau nurodytos kumuliacinės sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 133
Olle Ludvigsson
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Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) perkančioji organizacija atitinkamą 
juridinį asmenį kontroliuoja panašiai kaip 
ir savo skyrius;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 134
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) bent 90 proc. to juridinio asmens 
veiklos vykdoma kontroliuojančiajai 
perkančiajai organizacijai ar kitiems tos 
pačios perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamiems juridiniams 
asmenims;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 135
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) bent 90 proc. to juridinio asmens 
veiklos vykdoma kontroliuojančiajai 
perkančiajai organizacijai ar kitiems tos 
pačios perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamiems juridiniams asmenims;

(b) visa to juridinio asmens veikla
vykdoma kontroliuojančiajai perkančiajai 
organizacijai ar kitiems tos pačios 
perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamiems juridiniams asmenims;

Or. en
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Pakeitimas 136
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) bent 90 proc. to juridinio asmens 
veiklos vykdoma kontroliuojančiajai 
perkančiajai organizacijai ar kitiems tos 
pačios perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamiems juridiniams asmenims;

(b) bent 80 proc. to juridinio asmens 
veiklos vykdoma kontroliuojančiajai 
perkančiajai organizacijai ar kitiems tos 
pačios perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamiems juridiniams asmenims;

Or. en

Pakeitimas 137
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 138
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 139
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo.

(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo, išskyrus teisiškai 
numatytą privalomą privatų kapitalą.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti aiškiai atskirtas viešojo sektoriaus subjektų bendradarbiavimas ir viešojo ir 
privačiojo sektoriaus partnerystės. Vis dėlto kai kuriose valstybėse narėse turėti privataus 
kapitalo gali būti privaloma pagal įstatymą.

Pakeitimas 140
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančioji organizacija laikoma 
kontroliuojančia juridinį asmenį panašiai 
kaip ir savo skyrius pagal pirmos 
pastraipos a punktą, jeigu ji daro lemiamą 
įtaką kontroliuojamojo juridinio asmens 
strateginiams tikslams ir reikšmingiems 
sprendimams.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pirmos pastraipos a punktas yra pakankamai aiškus, taigi pakartojimas nereikalingas.
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Pakeitimas 141
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančioji organizacija laikoma 
kontroliuojančia juridinį asmenį panašiai 
kaip ir savo skyrius pagal pirmos 
pastraipos a punktą, jeigu ji daro lemiamą 
įtaką kontroliuojamojo juridinio asmens 
strateginiams tikslams ir reikšmingiems 
sprendimams.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 142
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančioji organizacija laikoma 
kontroliuojančia juridinį asmenį panašiai 
kaip ir savo skyrius pagal pirmos 
pastraipos a punktą, jeigu ji daro lemiamą 
įtaką kontroliuojamojo juridinio asmens 
strateginiams tikslams ir reikšmingiems 
sprendimams.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 143
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalis taikoma ir tuo 
atveju, kai kontroliuojamasis subjektas, 
kuris yra perkančioji organizacija, skiria 
sutartį savo kontroliuojančiajam subjektui 
ar kitam tos pačios perkančiosios 
organizacijos kontroliuojamam 
juridiniam asmeniui, jeigu juridinis 
asmuo, kuriam skiriama viešojo pirkimo 
sutartis, neturi privataus kapitalo.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 144
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalis taikoma ir tuo 
atveju, kai kontroliuojamasis subjektas, 
kuris yra perkančioji organizacija, skiria 
sutartį savo kontroliuojančiajam subjektui 
ar kitam tos pačios perkančiosios 
organizacijos kontroliuojamam 
juridiniam asmeniui, jeigu juridinis 
asmuo, kuriam skiriama viešojo pirkimo 
sutartis, neturi privataus kapitalo.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 145
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalis taikoma ir tuo 2. Šio straipsnio 1 dalis taikoma ir tuo 
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atveju, kai kontroliuojamasis subjektas, 
kuris yra perkančioji organizacija, skiria 
sutartį savo kontroliuojančiajam subjektui 
ar kitam tos pačios perkančiosios 
organizacijos kontroliuojamam juridiniam 
asmeniui, jeigu juridinis asmuo, kuriam 
skiriama viešojo pirkimo sutartis, neturi 
privataus kapitalo.

atveju, kai kontroliuojamasis subjektas, 
kuris yra perkančioji organizacija, skiria 
sutartį savo kontroliuojančiajam subjektui 
ar subjektams arba kitam tos pačios 
perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamam juridiniam asmeniui, 
jeigu juridinis asmuo, kuriam skiriama 
viešojo pirkimo sutartis, neturi privataus 
kapitalo, išskyrus teisiškai numatytą 
privalomą privatų kapitalą.

Or. en

Pakeitimas 146
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalis taikoma ir tuo 
atveju, kai kontroliuojamasis subjektas, 
kuris yra perkančioji organizacija, skiria 
sutartį savo kontroliuojančiajam subjektui 
ar kitam tos pačios perkančiosios 
organizacijos kontroliuojamam juridiniam 
asmeniui, jeigu juridinis asmuo, kuriam 
skiriama viešojo pirkimo sutartis, neturi 
privataus kapitalo.

2. Šio straipsnio 1 dalis taikoma ir tuo 
atveju, kai kontroliuojamasis subjektas, 
kuris yra perkančioji organizacija, skiria 
sutartį savo kontroliuojančiajam subjektui 
ar subjektams arba kitam tos pačios 
perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamam juridiniam asmeniui, 
jeigu juridinis asmuo, kuriam skiriama 
viešojo pirkimo sutartis, neturi privataus
kapitalo.

Or. en

Pakeitimas 147
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančioji organizacija, 
nekontroliuojanti juridinio asmens taip, 

Išbraukta.
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kaip apibrėžta 1 dalyje, vis tiek gali skirti 
viešojo pirkimo sutartį netaikydama šios 
direktyvos nuostatų juridiniam asmeniui, 
kurį ji kontroliuoja bendrai kartu su 
kitomis perkančiosiomis organizacijomis, 
jei yra įvykdytos tokios sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 148
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančioji organizacija, 
nekontroliuojanti juridinio asmens taip, 
kaip apibrėžta 1 dalyje, vis tiek gali skirti 
viešojo pirkimo sutartį netaikydama šios 
direktyvos nuostatų juridiniam asmeniui, 
kurį ji kontroliuoja bendrai kartu su 
kitomis perkančiosiomis organizacijomis, 
jei yra įvykdytos tokios sąlygos:

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 149
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančioji organizacija, nekontroliuojanti 
juridinio asmens taip, kaip apibrėžta 
1 dalyje, vis tiek gali skirti viešojo pirkimo 
sutartį netaikydama šios direktyvos 
nuostatų juridiniam asmeniui, kurį ji 
kontroliuoja bendrai kartu su kitomis 
perkančiosiomis organizacijomis, jei yra 
įvykdytos tokios sąlygos:

Perkančioji organizacija, nekontroliuojanti 
juridinio asmens taip, kaip apibrėžta 
1 dalyje, vis tiek gali skirti viešojo pirkimo 
sutartį netaikydama šios direktyvos 
nuostatų juridiniam asmeniui, kurį ji 
kontroliuoja bendrai kartu su kitomis 
perkančiosiomis organizacijomis, o 
juridinis asmuo, kurio atžvilgiu 
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perkančioji organizacija arba valdžios 
institucijos vykdo kontrolę, gali pirkti 
prekes ir paslaugas iš šių viešosios 
nuosavybės valdytojų netaikydami šios 
direktyvos, jei yra įvykdytos tokios 
sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 150
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančioji organizacija, nekontroliuojanti 
juridinio asmens taip, kaip apibrėžta 
1 dalyje, vis tiek gali skirti viešojo pirkimo 
sutartį netaikydama šios direktyvos 
nuostatų juridiniam asmeniui, kurį ji 
kontroliuoja bendrai kartu su kitomis 
perkančiosiomis organizacijomis, jei yra 
įvykdytos tokios sąlygos:

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pakeitimas 151
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) perkančiosios organizacijos bendrai 
kontroliuoja juridinį asmenį, panašiai 
kaip jos kontroliuoja savo pačių skyrius; 

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 152
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) perkančiosios organizacijos bendrai 
kontroliuoja juridinį asmenį, panašiai 
kaip jos kontroliuoja savo pačių skyrius; 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 153
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) bent 90 proc. to juridinio asmens 
veiklos vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms arba 
kitiems tų pačių perkančiųjų organizacijų 
kontroliuojamiems asmenims;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 154
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) bent 90 proc. to juridinio asmens 
veiklos vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms arba 
kitiems tų pačių perkančiųjų organizacijų 
kontroliuojamiems asmenims;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 155
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) bent 90 proc. to juridinio asmens 
veiklos vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms arba 
kitiems tų pačių perkančiųjų organizacijų 
kontroliuojamiems asmenims;

(b) bent 80 proc. to juridinio asmens 
veiklos vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms arba 
kitiems tų pačių perkančiųjų organizacijų 
kontroliuojamiems asmenims;

Or. en

Pakeitimas 156
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 157
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 158
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo.

(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo, išskyrus teisiškai 
numatytą privalomą privatų kapitalą.

Or. en

Pakeitimas 159
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo.

(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi aktyvaus privataus kapitalo.

Or. en

Pagrindimas

Dėl ankstesnių priežasčių kontroliuojamasis juridinis asmuo gali turėti nedidelį privatų 
kapitalą, bet privatus kapitalas negali būti naudojamas valdant tą subjektą ar siekiant daryti 
kokią nors įtaką jo kasdienei veiklai.

Pakeitimas 160
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios dalies a punkte perkančiosios 
organizacijos laikomos bendrai 

Išbraukta.
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kontroliuojančiomis juridinį asmenį, jei 
yra įvykdytos toliau nurodytos 
kumuliacinės sąlygos:

Or. en

Pagrindimas

Šis platus Teisingumo Teismo sprendimų aiškinimas yra nereikalingas ir nepadeda užtikrinti, 
kad tekstas būtų glaustas ir tikslus.

Pakeitimas 161
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios dalies a punkte perkančiosios 
organizacijos laikomos bendrai 
kontroliuojančiomis juridinį asmenį, jei 
yra įvykdytos toliau nurodytos 
kumuliacinės sąlygos:

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 162
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios dalies a punkte perkančiosios 
organizacijos laikomos bendrai 
kontroliuojančiomis juridinį asmenį, jei 
yra įvykdytos toliau nurodytos 
kumuliacinės sąlygos:

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 163
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kontroliuojamojo juridinio asmens 
sprendimų priėmimo organus sudaro visų 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų 
atstovai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 164
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kontroliuojamojo juridinio asmens 
sprendimų priėmimo organus sudaro visų 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų 
atstovai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 165
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kontroliuojamojo juridinio asmens 
sprendimų priėmimo organus sudaro visų 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų 
atstovai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 166
Sari Essayah
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Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kontroliuojamojo juridinio asmens 
sprendimų priėmimo organus sudaro visų 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų 
atstovai;

(a) kontroliuojamojo juridinio asmens 
sprendimų priėmimo organus sudaro visų 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų 
atstovai, o vienas atstovas gali atstovauti 
vienai ar kelioms dalyvaujančioms 
perkančiosioms organizacijoms;

Or. en

Pakeitimas 167
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) šios perkančiosios organizacijos gali 
kartu daryti lemiamą įtaką 
kontroliuojamojo juridinio asmens 
strateginiams tikslams ir reikšmingiems 
sprendimams;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 168
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) šios perkančiosios organizacijos gali 
kartu daryti lemiamą įtaką 
kontroliuojamojo juridinio asmens 
strateginiams tikslams ir reikšmingiems 
sprendimams;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 169
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) šios perkančiosios organizacijos gali 
kartu daryti lemiamą įtaką 
kontroliuojamojo juridinio asmens 
strateginiams tikslams ir reikšmingiems 
sprendimams;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 170
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
nesiekia jokių interesų, kurie skirtųsi nuo 
su juo susijusių valdžios institucijų 
interesų;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 171
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo Išbraukta.
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nesiekia jokių interesų, kurie skirtųsi nuo 
su juo susijusių valdžios institucijų 
interesų;

Or. en

Pakeitimas 172
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
nesiekia jokių interesų, kurie skirtųsi nuo 
su juo susijusių valdžios institucijų 
interesų;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 173
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
nesiekia jokių interesų, kurie skirtųsi nuo 
su juo susijusių valdžios institucijų 
interesų;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 174
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies antros pastraipos d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
negauna jokios kitos naudos nei pagal 
viešojo pirkimo sutartis su 
perkančiosiomis organizacijomis 
patiriamų faktinių sąnaudų 
kompensavimas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 175
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
negauna jokios kitos naudos nei pagal 
viešojo pirkimo sutartis su 
perkančiosiomis organizacijomis 
patiriamų faktinių sąnaudų 
kompensavimas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 176
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
negauna jokios kitos naudos nei pagal 
viešojo pirkimo sutartis su 
perkančiosiomis organizacijomis 
patiriamų faktinių sąnaudų 
kompensavimas.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 177
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
negauna jokios kitos naudos nei pagal 
viešojo pirkimo sutartis su 
perkančiosiomis organizacijomis 
patiriamų faktinių sąnaudų 
kompensavimas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 178
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Dviejų ar daugiau perkančiųjų 
organizacijų sudarytas susitarimas 
nelaikomas viešojo pirkimo sutartimi 
pagal šios direktyvos 2 straipsnio 6 dalį, 
jeigu yra įvykdytos tokios kumuliacinės 
sąlygos:

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 179
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Dviejų ar daugiau perkančiųjų 
organizacijų sudarytas susitarimas 
nelaikomas viešojo pirkimo sutartimi pagal 
šios direktyvos 2 straipsnio 6 dalį, jeigu yra 
įvykdytos tokios kumuliacinės sąlygos:

4. Dviejų ar daugiau perkančiųjų 
organizacijų sudarytas susitarimas 
nelaikomas viešojo pirkimo sutartimi pagal 
šios direktyvos 2 straipsnio 6 dalį ir todėl 
ši direktyva jam netaikoma, jeigu yra 
įvykdytos tokios kumuliacinės sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 180
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) susitarimu nustatomas tikras 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų 
bendradarbiavimas siekiant bendrai atlikti 
savo viešųjų paslaugų funkcijas ir 
susitarimas apima šalių savitarpio teises ir 
pareigas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 181
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) susitarimu nustatomas tikras 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų 
bendradarbiavimas siekiant bendrai atlikti 
savo viešųjų paslaugų funkcijas ir 
susitarimas apima šalių savitarpio teises ir 
pareigas;

(a) partnerystės tikslas – tai visų 
dalyvaujančių valdžios institucijų 
pareigos – kokios nors su viešuoju 
interesu susijusios užduoties –
įgyvendinimas;
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Or. en

Pakeitimas 182
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) susitarimui taikomi tik su viešuoju 
interesu susiję motyvai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 183
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) susitarimui taikomi tik su viešuoju 
interesu susiję motyvai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 184
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) dalyvaujančios perkančiosios 
organizacijos veikia atviroje rinkoje ne 
daugiau nei 10 proc., vertinant pagal 
veiklos, turinčios reikšmės pagal 
susitarimą, apyvartą;

Išbraukta.



PE491.021v01-00 58/149 AM\903863LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimas 185
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) dalyvaujančios perkančiosios 
organizacijos veikia atviroje rinkoje ne 
daugiau nei 10 proc., vertinant pagal 
veiklos, turinčios reikšmės pagal 
susitarimą, apyvartą;

(c) dalyvaujančios valdžios institucijos
veikia atviroje rinkoje ne daugiau nei 
20 proc., vertinant pagal veiklos, turinčios 
reikšmės pagal susitarimą, apyvartą;

Or. en

Pakeitimas 186
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) susitarimas neapima jokių finansinių 
pervedimų tarp dalyvaujančių 
perkančiųjų organizacijų, išskyrus darbų, 
paslaugų ar prekių faktinių sąnaudų 
kompensavimą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 187
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) susitarimas neapima jokių finansinių 
pervedimų tarp dalyvaujančių 
perkančiųjų organizacijų, išskyrus darbų, 
paslaugų ar prekių faktinių sąnaudų 
kompensavimą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 188
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) nė vienoje iš dalyvaujančių 
perkančiųjų organizacijų nėra privataus 
kapitalo.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 189
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) nė vienoje iš dalyvaujančių perkančiųjų 
organizacijų nėra privataus kapitalo.

(e) šią užduotį atlieka tik atitinkamos 
valdžios institucijos, t. y. nė vienoje iš 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų 
nėra privataus kapitalo, išskyrus teisiškai 
numatytą privalomą privatų kapitalą.

Or. en

Pakeitimas 190
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) nė vienoje iš dalyvaujančių perkančiųjų 
organizacijų nėra privataus kapitalo.

(e) nė vienoje iš dalyvaujančių perkančiųjų 
organizacijų nėra aktyvaus privataus 
kapitalo.

Or. en

Pakeitimas 191
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1–4 dalyse nurodytas privataus kapitalo 
nebuvimas tikrinamas skiriant sutartį 
arba sudarant susitarimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 192
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1–4 dalyse nurodytas privataus kapitalo 
nebuvimas tikrinamas skiriant sutartį arba 
sudarant susitarimą.

1–4 dalyse nurodytas aktyvaus privataus 
kapitalo nebuvimas tikrinamas skiriant 
sutartį arba sudarant susitarimą.

Or. en

Pakeitimas 193
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1–4 dalyse numatytos išimtys 
nebetaikomos nuo momento, kai 
atsiranda privatus kapitalas ir dėl to 
tebevykdomos sutartys turi būti atvertos 
konkurencijai taikant įprastas pirkimų 
procedūras.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 194
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1–4 dalyse numatytos išimtys 
nebetaikomos nuo momento, kai atsiranda 
privatus kapitalas ir dėl to tebevykdomos 
sutartys turi būti atvertos konkurencijai 
taikant įprastas pirkimų procedūras.

1–4 dalyse numatytos išimtys 
nebetaikomos nuo momento, kai atsiranda 
privatus kapitalas ir dėl to tebevykdomos 
sutartys turi būti atvertos konkurencijai 
taikant įprastas pirkimų procedūras, 
išskyrus atvejus, kai privatus kapitalas 
privalomas teisiškai ir (arba) privataus 
kapitalo buvimo nebuvo galima numatyti 
iš anksto sutarties sudarymo metu.

Or. en

Pakeitimas 195
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1–4 dalyse numatytos išimtys 
nebetaikomos nuo momento, kai atsiranda 
privatus kapitalas ir dėl to tebevykdomos 
sutartys turi būti atvertos konkurencijai 
taikant įprastas pirkimų procedūras.

1–4 dalyse numatytos išimtys 
nebetaikomos nuo momento, kai atsiranda 
aktyvus privatus kapitalas ir dėl to 
tebevykdomos sutartys turi būti atvertos 
konkurencijai taikant įprastas pirkimų 
procedūras.

Or. en

Pakeitimas 196
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vis dėlto užduočių perdavimas iš vienų 
viešojo sektoriaus organizacijų kitoms yra 
valstybių narių vidaus administracinio 
organizavimo klausimas ir jam 
netaikomos viešųjų pirkimų taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 197
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Paslaugų sutartys, sudaromos remiantis 

išimtinėmis teisėmis
Ši direktyva netaikoma viešosioms 
paslaugų sutartims, vienos perkančiosios 
organizacijos sudarytoms su kita 
perkančiąja organizacija arba su 
perkančiųjų organizacijų asociacija, 
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remiantis išimtine teise, joms 
priklausančia pagal paskelbto įstatymo 
arba kito teisės akto nuostatą, kuri 
neprieštarauja Sutarčiai.

Or. en

Pagrindimas

Dar kartą įtraukiamas galiojančios Direktyvos 2004/18/EB 18 straipsnis. Šis straipsnis 
svarbus visuotinės ekonominės svarbos paslaugų veiksmams, nes ši direktyva netaikoma 
viešosioms paslaugų pirkimo sutartims, sudarytoms remiantis išimtine teise, nustatytą pagal 
paskelbto įstatymo arba kito teisės akto nuostatą, kuri neprieštarauja Sutarčiai. Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismas taikė šią nuostatą byloje C-360/96.

Pakeitimas 198
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirkimo principai Pirkimo tikslas ir principai

Or. en

Pakeitimas 199
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio - 1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Šios direktyvos tikslas yra užtikrinti 
efektyvų viešųjų lėšų naudojimą, skatinti 
aukštos kokybės viešuosius pirkimus, 
stiprinti konkurenciją ir gerinti viešųjų 
pirkimų rinkų veikimą, taip pat užtikrinti 
lygias įmonių ir kitų paslaugų teikėjų 
galimybes suteikiant prekių tiekimo, 
paslaugų teikimo ir viešojo darbų pirkimo 
sutartis pagal viešųjų pirkimų konkursus.
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Or. en

Pakeitimas 200
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ūkio subjektai vykdo su socialinėmis 
sąlygomis, darbuotojų sauga ir darbo 
sąlygomis susijusius įpareigojimus, kurie 
nustatyti Sąjungos teisės aktuose, 
nacionalinės teisės aktuose ir (arba) 
kolektyvinėse sutartyse arba XI priede 
išvardytose tarptautinės darbo teisės 
nuostatose, kurios taikomos vietoje, kur 
atliekamas darbas, teikiamos paslaugos 
arba tiekiamos prekės.

Or. en

Pakeitimas 201
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Viešieji pirkimai turi būti vykdomi 
siekiant užtikrinti pažangų, tvarų ir 
integracinį augimą bei prisidėti prie 
bendrų visuomenės tikslų, taip pat tiekti 
aukštos kokybės prekes ir teikti aukštos 
kokybės paslaugas. Visų lygmenų valdžios 
institucijos turi teisę spręsti, kaip jos nori 
teikti, pavesti teikti ir organizuoti savo 
paslaugas.

Or. en
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Pakeitimas 202
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Perkančiosios organizacijos turi 
stengtis užtikrinti, kad rangovai turėtų 
gerą reputaciją, t. y. nebūtų padarę 
šiurkščių nacionalinių ar tarptautinių 
aplinkos apsaugos, socialinių, darbo ar 
kitų atitinkamų teisės aktų pažeidimų.

Or. en

Pakeitimas 203
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Perkančiosios organizacijos 
vykdydamos viešųjų pirkimų politiką 
siekia užtikrinti geriausią kainos ir 
kokybės santykį. Tai pasiekiama skiriant 
viešojo pirkimo sutartį ekonomiškai 
naudingiausiam ir tvariausiam 
pasiūlymui.

Or. en

Pakeitimas 204
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Ūkio subjektai vykdo su socialinėmis 
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sąlygomis, darbuotojų sauga ir darbo 
sąlygomis susijusius įpareigojimus, kurie 
nustatyti ES teisės aktuose, 
nacionaliniuose įstatymuose ir (arba) 
kolektyvinėse sutartyse arba XI priede ir 
ypač TDO konvencijoje Nr. 94 išvardytose 
tarptautinės darbo teisės nuostatose, 
kurios taikomos vietoje, kur atliekamas 
darbas, teikiamos paslaugos arba 
tiekiamos prekės.

Or. en

Pakeitimas 205
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Išsami informacija apie viešųjų 
pirkimų sutartis skelbiama viešai.

Or. en

Pakeitimas 206
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau dėl viešojo paslaugų ir viešojo 
darbų pirkimo sutarčių, taip pat viešojo 
prekių pirkimo sutarčių, į kurias įeina ir 
paslaugos arba įrengimo ir montavimo 
operacijos, iš juridinių asmenų gali būti 
reikalaujama pasiūlyme arba prašyme leisti 
dalyvauti pirkime nurodyti darbuotojų, 
atsakingų už atitinkamos sutarties 
vykdymą, asmenvardžius ir atitinkamą 
profesinę kvalifikaciją.

Tačiau dėl viešojo paslaugų ir viešojo 
darbų pirkimo sutarčių, taip pat viešojo 
prekių pirkimo sutarčių, į kurias įeina ir 
paslaugos arba įrengimo ir montavimo 
operacijos, iš juridinių asmenų gali būti 
reikalaujama pasiūlyme arba prašyme leisti 
dalyvauti pirkime nurodyti darbuotojų, 
atsakingų už atitinkamos sutarties 
vykdymą, atitinkamos profesinės 
kvalifikacijos lygį.
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Or. en

Pakeitimas 207
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau dėl viešojo paslaugų ir viešojo 
darbų pirkimo sutarčių, taip pat viešojo 
prekių pirkimo sutarčių, į kurias įeina ir 
paslaugos arba įrengimo ir montavimo 
operacijos, iš juridinių asmenų gali būti 
reikalaujama pasiūlyme arba prašyme leisti 
dalyvauti pirkime nurodyti darbuotojų, 
atsakingų už atitinkamos sutarties 
vykdymą, asmenvardžius ir atitinkamą 
profesinę kvalifikaciją.

Tačiau dėl viešojo paslaugų ir viešojo 
darbų pirkimo sutarčių, taip pat viešojo 
prekių pirkimo sutarčių, į kurias įeina ir 
paslaugos arba įrengimo ir montavimo 
operacijos, iš juridinių asmenų gali būti 
reikalaujama pasiūlyme arba prašyme leisti 
dalyvauti pirkime nurodyti darbuotojų, 
atsakingų už atitinkamos sutarties 
vykdymą, atitinkamą profesinę 
kvalifikaciją.

Or. en

Pakeitimas 208
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teikti pasiūlymus arba siūlytis būti 
kandidatais gali ūkio subjektų grupės. 
Perkančiosios organizacijos negali 
nustatyti specialiųjų tokių grupių 
dalyvavimo pirkimo procedūrose sąlygų, 
kurios nėra nustatytos atskiriems 
kandidatams. Jei šios grupės nori pateikti 
pasiūlymą arba prašymą leisti dalyvauti 
konkurse, perkančiosios organizacijos iš 
šių grupių nereikalauja įgyti tam tikrą 
teisinį statusą.

Teikti pasiūlymus arba siūlytis būti 
kandidatais gali ūkio subjektų grupės. Ūkio 
subjektų, ypač mažųjų ir vidutinių 
įmonių, grupė gali būti įmonių 
konsorciumas. Perkančiosios organizacijos 
negali nustatyti specialiųjų tokių grupių 
dalyvavimo pirkimo procedūrose sąlygų, 
kurios nėra nustatytos atskiriems 
kandidatams. Jei šios grupės nori pateikti 
pasiūlymą arba prašymą leisti dalyvauti 
konkurse, perkančiosios organizacijos iš 
šių grupių nereikalauja įgyti tam tikrą 
teisinį statusą.
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Pakeitimas 209
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali rezervuoti teisę 
dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose 
socialinio pobūdžio įmonėms ir ūkio 
subjektams, kurių pagrindinis tikslas yra 
socialinė ir profesinė neįgaliųjų ar 
nepalankioje padėtyje esančių asmenų 
integracija, arba numatyti, kad tokios 
sutartys gali būti vykdomos pagal 
socialinio pobūdžio įdarbinimo 
programas, jeigu daugiau kaip 30 % tokių 
įmonių, ūkio subjektų ar programų 
darbuotojų yra neįgalūs ar nepalankioje 
padėtyje esantys asmenys.

Valstybės narės gali rezervuoti teisę 
dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose:

Or. en

Pakeitimas 210
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali rezervuoti teisę 
dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose 
socialinio pobūdžio įmonėms ir ūkio 
subjektams, kurių pagrindinis tikslas yra 
socialinė ir profesinė neįgaliųjų ar 
nepalankioje padėtyje esančių asmenų 
integracija, arba numatyti, kad tokios 
sutartys gali būti vykdomos pagal 
socialinio pobūdžio įdarbinimo programas, 
jeigu daugiau kaip 30 % tokių įmonių, ūkio 

Valstybės narės gali rezervuoti teisę 
dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose 
socialinio pobūdžio įmonėms ir ūkio 
subjektams, kurių pagrindinis tikslas yra 
socialinė ir profesinė neįgaliųjų ar 
nepalankioje padėtyje esančių asmenų 
integracija, arba numatyti, kad tokios 
sutartys gali būti vykdomos pagal 
socialinio pobūdžio įdarbinimo programas, 
jeigu daugiau kaip 30 % tokių įmonių, ūkio 
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subjektų ar programų darbuotojų yra 
neįgalūs ar nepalankioje padėtyje esantys 
asmenys.

subjektų ar programų darbuotojų yra 
neįgalūs ir (arba) nepalankioje padėtyje 
esantys asmenys. Prie nepalankioje 
padėtyje esančių asmenų, be kita ko, 
priskiriami: bedarbiai, asmenys, kuriems 
ypač sunku integruotis, asmenys, kuriems 
gresia atskirtis, pažeidžiamoms grupėms ir 
nepalankioje padėtyje esančioms 
mažumoms priklausantys asmenys. 
Kvietime dalyvauti konkurse gali būti 
pateikta nuoroda į šią nuostatą.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti pateikta sąvokos „nepalankioje padėtyje esantys asmenys“ apibrėžtis, nes ši sąvoka 
gerokai platesnė ir apima ne tik neįgaliuosius, kaip nurodoma galiojančiose direktyvose. Šia 
apibrėžtimi užtikrinamas didesnis teisinis aiškumas.

Pakeitimas 211
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali rezervuoti teisę 
dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose 
socialinio pobūdžio įmonėms ir ūkio 
subjektams, kurių pagrindinis tikslas yra 
socialinė ir profesinė neįgaliųjų ar 
nepalankioje padėtyje esančių asmenų 
integracija, arba numatyti, kad tokios 
sutartys gali būti vykdomos pagal 
socialinio pobūdžio įdarbinimo programas, 
jeigu daugiau kaip 30 % tokių įmonių, ūkio 
subjektų ar programų darbuotojų yra 
neįgalūs ar nepalankioje padėtyje esantys 
asmenys.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. de
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Pagrindimas

Šiuo lingvistiniu pakeitimu vokiškas tekstas pritaikomas prie originalo anglų kalba. 

Pakeitimas 212
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pirmos pastraipos a punktas (naujas)

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;

Or. en

Pakeitimas 213
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pirmos pastraipos b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) socialinių įmonių programoms, kurių 
pagrindinis tikslas – socialinė ir profesinė 
palankių sąlygų neturinčių darbuotojų 
integracija, jeigu daugiau kaip 30 proc. tų 
ūkio subjektų darbuotojų arba tose 
programose dalyvaujančių darbuotojų yra 
neįgalieji arba neturintys palankių sąlygų.

Or. en
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Pakeitimas 214
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Turėtų būti užtikrinta konkurso 
dalyvių intelektinės nuosavybės apsauga.

Or. en

Pakeitimas 215
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei šioje direktyvoje arba galimybę gauti 
informaciją reglamentuojančiuose 
nacionaliniuose teisės aktuose nenurodyta 
kitaip ir nepažeidžiamos nuostatos dėl 
įpareigojimų, susijusių su paskirtų sutarčių 
skelbimu ir informacijos teikimu 
kandidatams ir konkurso dalyviams, kaip 
nurodyta šios direktyvos 48 ir 
53 straipsniuose, perkančioji organizacija 
neatskleidžia ūkio subjektų jai atsiųstos 
informacijos, kurią jie pažymėjo kaip 
konfidencialią, įskaitant (bet 
neapsiribojant) technikos ir prekybos 
paslaptis ir konfidencialius pasiūlymų 
aspektus.

1. Jei šioje direktyvoje arba galimybę gauti 
informaciją reglamentuojančiuose 
nacionaliniuose teisės aktuose nenurodyta 
kitaip ir nepažeidžiamos nuostatos dėl 
įpareigojimų, susijusių su paskirtų sutarčių 
skelbimu ir informacijos teikimu 
kandidatams ir konkurso dalyviams, kaip 
nurodyta šios direktyvos 48 ir 
53 straipsniuose, perkančioji organizacija 
elgiasi labai sąžiningai ir neatskleidžia 
ūkio subjektų jai atsiųstos informacijos, 
kurią jie pažymėjo kaip konfidencialią, 
įskaitant (bet neapsiribojant) technikos ir 
prekybos paslaptis ir konfidencialius 
pasiūlymų aspektus.

Or. en

Pakeitimas 216
Ramona Nicole Mănescu

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

2a. Perkančioji organizacija kituose 
konkursuose nenaudoja informacijos, 
kurią ūkio subjektai jam pateikė per 
ankstesnį konkursą.

Or. en

Pakeitimas 217
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės, kurios, siekdamos 
kovoti su korupcija ir kitais civilinės teisės 
pažeidimais ir (arba) nusikaltimais 
(viešajame sektoriuje), yra numačiusios 
viešajame sektoriuje dirbančių apie teisės 
pažeidimą pranešusių asmenų apsaugą, 
gali reikalauti, kad lygiavertė apsauga 
būtų teikiama ūkio subjekto 
darbuotojams, jeigu ūkio subjektas teikia 
viešosiomis lėšomis finansuojamas 
paslaugas.

Or. en

Pakeitimas 218
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neteisėtas elgesys Išbraukta.
Kandidatų konkurso pradžioje 
reikalaujama pateikti garbės deklaraciją, 
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kad jie nesiėmė ir nesiims:

Or. en

Pagrindimas

Tokios deklaracijos neturi jokių teisinių padarinių ir todėl neduoda jokios realios papildomos 
naudos. Nenumatytos jokios sankcijos tais atvejais, jei šios deklaracijos nereikalaujama, jei ji 
nepateikiama arba rangovas nesilaiko svarbių deklaracijos principų.

Pakeitimas 219
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) daryti neteisėtos įtakos perkančiosios 
organizacijos sprendimų priėmimo 
procesui arba nebandys gauti 
konfidencialios informacijos, dėl kurios 
pirkimo procedūroje įgytų nepagrįstą 
pranašumą;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tokios deklaracijos neturi jokių teisinių padarinių ir todėl neduoda jokios realios papildomos 
naudos. Nenumatytos jokios sankcijos tais atvejais, jei šios deklaracijos nereikalaujama, jei ji 
nepateikiama arba rangovas nesilaiko svarbių deklaracijos principų.

Pakeitimas 220
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) sudaryti su kitais kandidatais ir 
konkurso dalyviais susitarimų, kuriais 
būtų siekiama iškreipti konkurenciją;

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Tokios deklaracijos neturi jokių teisinių padarinių ir todėl neduoda jokios realios papildomos 
naudos. Nenumatytos jokios sankcijos tais atvejais, jei šios deklaracijos nereikalaujama, jei ji 
nepateikiama arba rangovas nesilaiko svarbių deklaracijos principų.

Pakeitimas 221
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) tyčia teikti klaidinančią informaciją, 
kuri gali turėti esminę įtaką sprendimams 
dėl atmetimo, atrankos ar sutarties 
skyrimo.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tokios deklaracijos neturi jokių teisinių padarinių ir todėl neduoda jokios realios papildomos 
naudos. Nenumatytos jokios sankcijos tais atvejais, jei šios deklaracijos nereikalaujama, jei ji 
nepateikiama arba rangovas nesilaiko svarbių deklaracijos principų.

Pakeitimas 222
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ši direktyva netrukdo valstybėms 
narėms laikytis TDO konvencijos Nr. 94 
dėl darbo išlygų viešosiose sutartyse.

Or. en
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Pakeitimas 223
Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Sudarant darbų atlikimo, prekių 
tiekimo ar paslaugų teikimo sutartis, kai 
perkančioji institucija yra privatus naudos 
gavėjas, be to, privataus kapitalo dalis yra 
ne didesnė kaip 50 proc., o likusi dalis 
dengiama ES ir nacionalinėmis 
viešosiomis lėšomis, darbai, prekės ar 
paslaugos perkamos pagal šioje 
direktyvoje nustatytas viešųjų pirkimų 
procedūras, kartu tinkamai atsižvelgiant į 
socialinius klausimus. 

Or. ro

Pagrindimas

Šiuo metu reikalaujama pateikti trijų rūšių paraiškas. Vis dėlto, siekiant išvengti pažeidimų ar 
sukčiavimo, patartina taikyti viešųjų pirkimų procedūrą.

Pakeitimas 224
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minimali pasiūlymų priėmimo trukmė yra 
40 dienos nuo skelbimo apie pirkimą 
išsiuntimo dienos.

Minimali pasiūlymų priėmimo trukmė yra 
52 dienos nuo skelbimo apie pirkimą 
išsiuntimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 225
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minimali pasiūlymų priėmimo trukmė yra 
40 dienos nuo skelbimo apie pirkimą 
išsiuntimo dienos.

Minimali pasiūlymų priėmimo trukmė yra 
45 dienos nuo skelbimo apie pirkimą 
išsiuntimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 226
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu pagal šio straipsnio 1 dalies nuostatas 
perkančiosios organizacijos paskelbia 
išankstinį informacinį skelbimą, kuris 
nereiškia kvietimo dalyvauti konkurse, 
minimali pasiūlymų priėmimo trukmė gali 
būti sutrumpinta iki 20 dienų, jeigu 
įvykdomos abi toliau nurodytos sąlygos:

Jeigu pagal šio straipsnio 1 dalies nuostatas 
perkančiosios organizacijos paskelbia 
išankstinį informacinį skelbimą, kuris 
nereiškia kvietimo dalyvauti konkurse, 
minimali pasiūlymų priėmimo trukmė gali 
būti sutrumpinta iki 30 dienų, jeigu 
įvykdomos abi toliau nurodytos sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 227
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šio straipsnio 1 dalies antroje 
pastraipoje nurodytą pasiūlymų priėmimo 
trukmę perkančioji organizacija gali 
sutrumpinti penkiomis dienomis, jeigu 
sutinka, kad pasiūlymai gali būti teikiami 
elektroninėmis priemonėmis laikantis 
19 straipsnio 3, 4 ir 5 dalių nuostatų.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 228
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minimali prašymų dalyvauti konkurse 
priėmimo trukmė yra 30 dienų nuo 
skelbimo apie pirkimą, o jeigu kaip 
kvietimas dalyvauti konkurse naudotas 
išankstinis informacinis skelbimas – nuo 
kvietimo patvirtinti susidomėjimą 
išsiuntimo dienos.

Minimali prašymų dalyvauti konkurse 
priėmimo trukmė yra 45 dienos nuo 
skelbimo apie pirkimą, o jeigu kaip 
kvietimas dalyvauti konkurse naudotas 
išankstinis informacinis skelbimas – nuo 
kvietimo patvirtinti susidomėjimą 
išsiuntimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 229
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minimali prašymų dalyvauti konkurse 
priėmimo trukmė yra 30 dienų nuo 
skelbimo apie pirkimą, o jeigu kaip 
kvietimas dalyvauti konkurse naudotas 
išankstinis informacinis skelbimas – nuo 
kvietimo patvirtinti susidomėjimą 
išsiuntimo dienos.

Minimali prašymų dalyvauti konkurse 
priėmimo trukmė yra 37 dienos nuo 
skelbimo apie pirkimą, o jeigu kaip 
kvietimas dalyvauti konkurse naudotas 
išankstinis informacinis skelbimas – nuo 
kvietimo patvirtinti susidomėjimą 
išsiuntimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 230
Marian Harkin
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Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymus gali teikti tik tie ūkio subjektai, 
kuriuos perkančioji organizacija pakvietė, 
įvertinusi prašomą informaciją. Pagal 
64 straipsnį perkančiosios organizacijos 
gali apriboti tinkamų kandidatų, kviečiamų
dalyvauti procedūroje, skaičių.

Pasiūlymus gali teikti tik tie ūkio subjektai, 
kuriuos perkančioji organizacija atrinko, 
įvertinusi prašomą informaciją. Pagal 
64 straipsnį perkančiosios organizacijos 
gali apriboti tinkamų kandidatų, atrinktų
dalyvauti procedūroje, skaičių.

Or. en

Pakeitimas 231
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minimali pasiūlymų priėmimo trukmė yra 
35 dienos nuo kvietimo teikti pasiūlymus 
išsiuntimo dienos.

Minimali pasiūlymų priėmimo trukmė yra 
45 dienos nuo kvietimo teikti pasiūlymus 
išsiuntimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 232
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minimali pasiūlymų priėmimo trukmė yra 
35 dienos nuo kvietimo teikti pasiūlymus 
išsiuntimo dienos.

Minimali pasiūlymų priėmimo trukmė yra 
40 dienų nuo kvietimo teikti pasiūlymus 
išsiuntimo dienos.

Or. en
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Pakeitimas 233
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu pagal šio straipsnio 1 dalies 
nuostatas perkančiosios organizacijos 
paskelbia išankstinį informacinį skelbimą, 
kuris nereiškia kvietimo dalyvauti 
konkurse, minimali pasiūlymų priėmimo 
trukmė gali būti sutrumpinta iki 15 dienų, 
jeigu įvykdomos abi toliau nurodytos 
sąlygos:

3. Jeigu pagal šio straipsnio 1 dalies 
nuostatas perkančiosios organizacijos 
paskelbia išankstinį informacinį skelbimą, 
kuris nereiškia kvietimo dalyvauti 
konkurse, minimali pasiūlymų priėmimo 
trukmė paprastai gali būti sutrumpinta iki 
36 dienų, bet jokiu būdu ne mažiau nei iki 
22 dienų, jeigu įvykdomos abi toliau 
nurodytos sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 234
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) išankstinis informacinis skelbimas buvo 
išsiųstas paskelbti per ne mažiau kaip 
45 dienas ir ne daugiau kaip 12 mėnesių 
iki skelbimo apie pirkimą išsiuntimo 
dienos.

(b) išankstinis informacinis skelbimas buvo 
išsiųstas paskelbti per ne mažiau kaip 
52 dienas ir ne daugiau kaip 12 mėnesių 
iki skelbimo apie pirkimą išsiuntimo 
dienos.

Or. en

Pakeitimas 235
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pavaldžiosios perkančiosios 
organizacijos gali nustatyti pasiūlymų 
priėmimo terminą perkančiosios 
organizacijos ir atrinktų kandidatų abipusiu 
susitarimu, jeigu tik visi kandidatai turi tiek 
pat laiko savo pasiūlymams parengti ir 
pateikti. Jeigu dėl pasiūlymų priėmimo 
termino susitarti neįmanoma, perkančioji 
organizacija nustato kitą trukmę, ne 
trumpesnę nei 10 dienų nuo kvietimo 
dalyvauti konkurse dienos.

4. Pavaldžiosios perkančiosios 
organizacijos gali nustatyti pasiūlymų 
priėmimo terminą perkančiosios 
organizacijos ir atrinktų kandidatų abipusiu 
susitarimu, jeigu tik visi kandidatai turi tiek 
pat laiko savo pasiūlymams parengti ir 
pateikti. Jeigu dėl pasiūlymų priėmimo 
termino susitarti neįmanoma, perkančioji 
organizacija nustato kitą trukmę, ne 
trumpesnę nei 15 dienų nuo kvietimo 
dalyvauti konkurse dienos.

Or. en

Pakeitimas 236
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Šio straipsnio 2 dalyje nustatytas 
pasiūlymų priėmimo terminas gali būti 
penkiomis dienomis sutrumpintas, jeigu 
perkančioji organizacija sutinka, kad 
pasiūlymai gali būti teikiami 
elektroninėmis priemonėmis laikantis
19 straipsnio 3, 4 ir 5 dalių nuostatų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 237
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Kai perkančioji organizacija iki 1, 2, 3 
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ir 4 straipsniuose nurodytų terminų 
atlieka konkurso dokumentų taisymus, šie 
terminai pratęsiami 15 dienų.

Or. en

Pakeitimas 238
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslinių tyrimų ir naujovių diegimo 
projektus, kuriais siekiama patenkinti 
perkančiosios organizacijos nurodytus 
poreikius ir kurių negali patenkinti esami 
sprendimai, gali teikti tik tie ūkio subjektai, 
kuriuos perkančioji organizacija pakvietė, 
įvertinusi prašomą informaciją. Sutartys 
skiriamos remiantis vieninteliu skyrimo 
kriterijumi – ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo, laikantis 66 straipsnio 1 dalies 
a punkte nustatytos tvarkos.

Mokslinių tyrimų ir naujovių diegimo 
projektus, kuriais siekiama patenkinti 
perkančiosios organizacijos nurodytus 
poreikius ir kurių negali patenkinti esami 
sprendimai, gali teikti tik tie ūkio subjektai, 
kuriuos perkančioji organizacija pakvietė, 
įvertinusi prašomą informaciją. Sutartys 
skiriamos remiantis vieninteliu skyrimo 
kriterijumi – ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo, laikantis 66 straipsnio 1 dalies 
a punkte ir 66 straipsnio 2 dalyje
nustatytos tvarkos.

Or. en

Pakeitimas 239
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 a straipsnio antraštė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29a straipsnis
Paslaugų talonų sistema

1. Organizuodamos viešąsias paslaugas 
perkančiosios organizacijos gali naudoti 
paslaugų talonų sistemą, kad vartotojams 
būtų suteikta galimybė laisvai pasirinkti 
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paslaugų teikėją. Perkančioji organizacija 
nustato paslaugų talonų vertę, taip pat 
nurodo paslaugas, kurioms jie gali būti 
naudojami, ir vartotojus, kurie gali juos 
naudoti.
2. Perkančioji organizacija gali nustatyti 
reikalavimus, kurių paslaugų teikėjas turi 
laikytis, kad būtų įtrauktas į paslaugų 
talonų sistemą. Šie reikalavimai turi būti 
nediskriminaciniai ir proporcingi 
paslaugos dalykui. Į sistemą turi būti 
įtraukti visi reikalavimus atitinkantys 
paslaugų teikėjai. Paslaugų teikėjų 
sąrašas turi būti viešai prieinamas.
3. Vartotojas gali pasirinkti bet kurį 
paslaugų teikėją paslaugų talonų 
sistemoje arba nuspręsti nesinaudoti 
sistema.

Or. en

Pakeitimas 240
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įprastiems pirkimams, kurių ypatybės 
pagal paprastai rinkoje prieinamus 
kriterijus atitinka perkančiųjų organizacijų 
reikalavimus, perkančiosios organizacijos 
gali naudoti dinaminę pirkimo sistemą. 
Dinaminė pirkimo sistema taikoma kaip 
vien elektroninis procesas, kuriame per 
visą jo galiojimo terminą gali dalyvauti bet 
kuris ūkio subjektas, atitinkantis atrankos 
kriterijus.

1. Įprastiems pirkimams, kurių ypatybės 
pagal paprastai rinkoje prieinamus 
kriterijus atitinka perkančiųjų organizacijų 
reikalavimus ir kurie yra standartinės 
kokybės, perkančiosios organizacijos gali 
naudoti dinaminę pirkimo sistemą. 
Dinaminė pirkimo sistema taikoma kaip 
vien elektroninis procesas, kuriame per 
visą jo galiojimo terminą gali dalyvauti bet 
kuris ūkio subjektas, atitinkantis atrankos 
kriterijus.

Or. en
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Pakeitimas 241
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36a straipsnis
Paslaugų talonų sistema

Organizuodamos viešąsias paslaugas 
perkančiosios organizacijos gali naudoti 
paslaugų talonų sistemą, kad vartotojams 
būtų suteikta galimybė laisvai pasirinkti 
paslaugų teikėją. Perkančioji organizacija 
nustato paslaugų talonų vertę, taip pat 
nurodo paslaugas, kurioms jie gali būti 
naudojami, ir vartotojus, kurie gali juos 
naudoti.
Perkančioji organizacija gali nustatyti 
reikalavimus, kurių paslaugų teikėjas turi 
laikytis, kad būtų įtrauktas į paslaugų 
talonų sistemą. Šie reikalavimai turi būti 
nediskriminaciniai ir proporcingi 
paslaugos dalykui. Į sistemą turi būti 
įtraukti visi reikalavimus atitinkantys 
paslaugų teikėjai. Paslaugų teikėjų 
sąrašas turi būti viešai prieinamas.
Perkančioji organizacija taip pat gali 
pasirinkti paslaugų teikėjus, kurie būtų 
įtraukti į paslaugų talonų sistemą taikant 
procedūrą, numatytą šioje direktyvoje.
Vartotojas gali pasirinkti bet kurį 
paslaugų teikėją paslaugų talonų 
sistemoje arba nuspręsti nesinaudoti 
sistema.

Or. en

Pakeitimas 242
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tos savybės gali sietis su konkrečiu 
gamybos procesu arba prašomų darbų 
atlikimo, prekių tiekimo arba paslaugų 
suteikimo procesu arba bet kurio kito 
gyvavimo ciklo, kaip nurodyta 2 straipsnio 
22 punkte, etapo procesu.

Tos savybės gali sietis su konkrečiu 
gamybos procesu arba prašomų darbų 
atlikimo, prekių tiekimo arba paslaugų 
suteikimo procesu arba bet kurio kito 
gyvavimo ciklo, kaip nurodyta 2 straipsnio 
22 punkte, etapo procesu.

Jos gali apimti:

Or. en

Pakeitimas 243
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) socialiniai kriterijai, pvz., deramų 
darbo sąlygų, sveikatos ir saugos 
taisyklių, įskaitant taisykles dėl 
darbuotojų, kurie stengiasi pagerinti 
sveikatą ir saugą savo darbo vietoje, 
apsaugos, laikymasis, kolektyvinės 
derybos, lyčių pusiausvyra (t. y. vienodas 
užmokestis, darbo ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyra), socialinė įtrauktis, įskaitant 
neįgaliųjų, palankių sąlygų neturinčių 
arba pažeidžiamų darbuotojų (pvz., ilgą 
laiką nedirbančių asmenų, romų, 
migrantų arba jaunesnių ar vyresnio 
amžiaus darbuotojų) įdarbinimo 
galimybės, galimybės dalyvauti vietoje 
rengiamuose profesiniuose mokymuose, 
vartotojų dalyvavimas ir konsultacijos, 
įperkamumas, žmogaus teisės ir etiška 
prekyba;

Or. en
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Pakeitimas 244
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos techninėse 
specifikacijose kaip būtinus paraiškos 
teikimo sutarčiai gauti reikalavimus 
aiškiai nustato su socialinėmis ir darbo 
sąlygomis, pvz., darbuotojų sveikata ir 
sauga, socialine apsauga ir darbo 
sąlygomis susijusius įpareigojimus, kurie 
nustatyti ES teisės aktuose ir 
nacionaliniuose įstatymuose, reguliavimo 
aktuose ar administracinėse nuostatose, 
arbitražo teismo sprendime, kolektyvinėje 
sutartyje ir kitose sutartyse, XI priede 
išvardytose tarptautinės darbo teisės 
nuostatose, kurie taikomi vietoje, kur 
atliekamas darbas, teikiamos paslaugos 
arba tiekiamos prekės.

Or. en

Pakeitimas 245
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios techninės visų pirkimų, kurių 
dalykas yra skirtas naudoti asmenims, ar tai 
būtų visuomenė, ar perkančiosios 
organizacijos darbuotojai, specifikacijos, 
išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus,
rengiamos taip, kad būtų atsižvelgta į 
prieinamumo neįgaliems asmenims 
kriterijus arba projektą, tinkamą visiems 
naudotojams.

Tokios techninės visų pirkimų, kurių 
dalykas yra skirtas naudoti asmenims, ar tai 
būtų visuomenė, ar perkančiosios 
organizacijos darbuotojai, specifikacijos 
rengiamos taip, kad būtų atsižvelgta į 
prieinamumo neįgaliems asmenims 
kriterijus arba, tinkamai pagrįstais 
išimtiniais atvejais, visiems naudotojams 
tinkamą projektą, tai nurodant kvietime 
dalyvauti konkurse ir konkurso 
dokumentuose.
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Or. en

Pakeitimas 246
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikalavimai taikomi tik sutarties dalykui, 
o perkančioji organizacija turi turėti 
galimybę stebėti ir kontroliuoti, kad šie 
reikalavimai būtų įvykdyti;

Or. en

Pakeitimas 247
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeidžiant privalomųjų nacionalinių 
techninių taisyklių, tiek, kiek jos yra 
suderinamos su Europos Sąjungos teise, 
techninės specifikacijos formuluojamos 
vienu iš toliau nurodytų būdų:

3. Nepažeidžiant privalomųjų nacionalinių 
techninių taisyklių, tiek, kiek jos yra 
suderinamos su Europos Sąjungos teise, 
techninės specifikacijos formuluojamos šia 
eilės tvarka:

Or. en

Pakeitimas 248
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 3 dalies -1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) remiantis techninėmis 
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specifikacijomis ir pirmumo tvarka 
nacionaliniais standartais, kuriais į 
nacionalinę teisę perkeliami ES 
standartai, Europos techniniais 
liudijimais, bendromis techninėmis 
specifikacijomis, tarptautiniais 
standartais, kitomis Europos 
standartizacijos institucijų nustatytomis 
techninių etalonų sistemomis arba, jei 
tokių nėra, nacionaliniais standartais, 
nacionaliniais techniniais liudijimais arba 
nacionalinėmis techninėmis 
specifikacijomis, susijusiomis su darbų 
projektavimu, apskaičiavimu ir vykdymu 
bei atsargų naudojimu; kiekviena 
nuoroda pateikiama kartu su fraze „arba 
lygiavertis“;

Or. en

Pakeitimas 249
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) remiantis techninėmis specifikacijomis 
ir, pirmumo tvarka, nacionaliniais 
standartais, kuriais perkeliami Europos 
standartai, Europos techniniais 
liudijimais, bendromis techninėmis 
specifikacijomis, tarptautiniais 
standartais, kitomis Europos 
standartizacijos institucijų nustatytomis 
techninių etalonų sistemomis arba, jei 
tokių nėra, nacionaliniais standartais, 
nacionaliniais techniniais liudijimais arba 
nacionalinėmis techninėmis 
specifikacijomis, susijusiomis su darbų 
projektavimu, apskaičiavimu ir vykdymu 
bei produktų naudojimu; kiekviena 
nuoroda pateikiama kartu su fraze „arba 
lygiavertis“;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 250
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) nurodant rezultatų ar funkcinius 
reikalavimus, nurodytus a punkte, ir 
remiantis b punkte nurodytomis 
techninėmis specifikacijomis kaip 
priemone daryti prielaidai, kad tokių 
atlikimo ar funkcinių reikalavimų yra 
laikomasi;

(c) nurodant rezultatų ar funkcinius 
reikalavimus, nurodytus a punkte, ir 
remiantis -1 punkte nurodytomis 
techninėmis specifikacijomis kaip 
priemone daryti prielaidai, kad tokių 
atlikimo ar funkcinių reikalavimų yra 
laikomasi;

Or. en

Pakeitimas 251
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) remiantis b punkte nurodytomis tam 
tikrų duomenų techninėmis 
specifikacijomis ir rezultatų ar funkciniais 
reikalavimais, nurodytais a punkte kitiems 
duomenims.

(d) remiantis -1 punkte nurodytomis tam 
tikrų duomenų techninėmis 
specifikacijomis ir rezultatų ar funkciniais 
reikalavimais, nurodytais a punkte kitiems 
duomenims.

Or. en

Pakeitimas 252
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei sutarties dalykas to nepateisina, 
techninėse specifikacijose negalima 
nurodyti konkretaus modelio ar tiekimo 
šaltinio, konkretaus proceso ar prekių 
ženklų, patentų, rūšių ar konkrečios 
kilmės šalies ar gamybos būdo taip, kad 
taip tam tikroms įmonėms ar tam tikriems 
produktams būtų sudarytos palankios 
sąlygos arba jie būtų pašalinami. Toks 
nurodymas yra leistinas išimties tvarka, 
jeigu sutarties dalyko neįmanoma 
pakankamai tiksliai ir aiškiai apibūdinti 
pagal šio straipsnio 3 dalį. Toks 
nurodymas pateikiamas su fraze „arba 
lygiavertis“.

4. Kai sutarties dalykas tai pateisina, 
techninėse specifikacijose galima nurodyti 
konkretų modelį ar tiekimo šaltinį, 
gamybos vietą ar konkretų procesą ar 
prekių ženklus, patentus, rūšis ar 
konkrečią kilmės šalį ar gamybos būdą. 
Toks nurodymas pateikiamas su fraze 
„arba lygiavertis“.

Or. en

Pakeitimas 253
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu perkančiosios organizacijos nustato 
darbų, paslaugų arba prekių aplinkos, 
socialines arba kitas charakteristikas, 
nurodydamos 40 straipsnio 3 dalies 
a punkte minėtus rezultatų ar funkcinius 
reikalavimus, jos gali reikalauti, kad tie 
darbai, paslaugos ar prekės būtų pažymėti 
specialiu ženklu, jeigu įvykdytos visos 
toliau nurodytos sąlygos:

Jeigu perkančiosios organizacijos nustato 
darbų, paslaugų arba prekių aplinkos, 
socialines arba kitas charakteristikas, 
nurodydamos 40 straipsnio 3 dalies 
a punkte minėtus rezultatų ar funkcinius 
reikalavimus, jos gali reikalauti, kad tie 
darbai, paslaugos ar prekės būtų 
paženklintos, su sąlyga, kad joms taikomi 
pagrindiniai standartai yra pripažįstami 
įstaigų, patvirtintų pagal Direktyvą 
98/34/EB, ir kad:

Or. en
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Pakeitimas 254
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) ženklui taikomi reikalavimai susiję tik 
su tomis charakteristikomis, kurios yra 
siejamos su sutarties dalyku ir yra 
tinkamos sutarties dalyku esančių darbų, 
prekių arba paslaugų savybėms apibrėžti;

(a) ženklui taikomi reikalavimai susiję tik 
su tomis charakteristikomis, kurios yra 
siejamos su sutarties dalyku arba sutarties 
dalyko gamyba ir yra tinkamos sutarties 
dalyku esančių darbų, prekių arba paslaugų 
savybėms apibrėžti;

Or. en

Pakeitimas 255
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) ženklai nustatomi pagal atvirą ir 
skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti 
visi suinteresuotieji subjektai, įskaitant 
valdžios įstaigas, vartotojus, gamintojus, 
platintojus ir aplinkos organizacijas;

(c) ženklai nustatomi pagal atvirą ir 
skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti 
visi suinteresuotieji subjektai, įskaitant 
valdžios įstaigas, vartotojus, gamintojus, 
platintojus, aplinkosaugos organizacijas,
socialinės srities organizacijas ir 
profesines sąjungas;

Or. en

Pagrindimas

Profesinėms sąjungoms suteikiama galimybė dalyvauti įgyvendinant ženklinimo priemones, 
jei ši tvarka išliks tam tikrose valstybėse narėse.

Pakeitimas 256
Emilie Turunen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) ženklai nustatomi pagal atvirą ir 
skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti 
visi suinteresuotieji subjektai, įskaitant 
valdžios įstaigas, vartotojus, gamintojus, 
platintojus ir aplinkos organizacijas;

(c) ženklai nustatomi pagal atvirą ir 
skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti 
visi suinteresuotieji subjektai, įskaitant 
valdžios įstaigas, vartotojus, gamintojus, 
profesines sąjungas, platintojus ir aplinkos 
bei socialinės srities organizacijas;

Or. en

Pakeitimas 257
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) ženklai nustatomi pagal atvirą ir 
skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti 
visi suinteresuotieji subjektai, įskaitant 
valdžios įstaigas, vartotojus, gamintojus, 
platintojus ir aplinkos organizacijas;

(c) ženklai nustatomi pagal atvirą ir 
skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti 
visi suinteresuotieji subjektai, įskaitant 
valdžios įstaigas, vartotojus, gamintojus, 
platintojus, socialinius partnerius ar
aplinkosaugos organizacijas;

Or. fr

Pakeitimas 258
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) ženklai nustatomi pagal atvirą ir 
skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti 
visi suinteresuotieji subjektai, įskaitant 
valdžios įstaigas, vartotojus, gamintojus, 
platintojus ir aplinkos organizacijas;

(c) ženklai nustatomi pagal atvirą ir 
skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti 
visi suinteresuotieji subjektai, įskaitant 
valdžios įstaigas, vartotojus, gamintojus, 
platintojus, socialinės srities organizacijas
ir aplinkosaugos organizacijas;
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Or. en

Pakeitimas 259
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) ženklinimo kriterijai nustatyti trečiosios 
šalies, kuri nepriklausoma nuo ženklinimą 
naudojančio ūkio subjekto.

(e) ženklinimo kriterijai nustatyti trečiosios 
šalies, kuri akredituota pagal pripažintus 
akreditavimo standartus ir kuri 
nepriklausoma nuo ženklinimą naudojančio 
ūkio subjekto.

Or. en

Pakeitimas 260
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) ženklinimo kriterijai nustatyti
trečiosios šalies, kuri nepriklausoma nuo 
ženklinimą naudojančio ūkio subjekto.

(e) ženklinimo etiketėmis ir tikrinimo 
priemonės vykdomos trečiosios šalies, kuri 
nepriklausoma nuo ženklinimą naudojančio 
ūkio subjekto.

Or. en

Pakeitimas 261
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos, Perkančiosios organizacijos, 
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reikalaujančios konkretaus ženklo, 
pripažįsta visus lygiaverčius ženklus, 
atitinkančius perkančiųjų organizacijų 
nurodyto ženklinimo reikalavimus. Kai 
prekė nepaženklinta, perkančiosios 
organizacijos priima ir techninius 
gamintojo dokumentus arba kitas tinkamas 
įrodinėjimo priemones.

reikalaujančios konkretaus ženklo, 
pripažįsta visus lygiaverčius ženklus, 
atitinkančius perkančiųjų organizacijų 
nurodyto ženklinimo reikalavimus. Kai 
prekė nepaženklinta, perkančiosios 
organizacijos gali priimti ir techninius 
gamintojo dokumentus arba kitas tinkamas 
lygiavertiškumo įrodinėjimo priemones.
Vis dėlto tam, kad nebūtų 
diskriminuojami tie pasiūlymų teikėjai, 
kurie investuoja laiką ir pinigus 
sertifikatams gauti, su konkrečios etiketės 
lygiavertiškumo įrodymų pateikimu 
susijusi našta turėtų tekti lygiavertiškumo 
įrodymų reikalaujančiam konkurso 
dalyviui.

Or. en

Pakeitimas 262
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos, 
reikalaujančios konkretaus ženklo, 
pripažįsta visus lygiaverčius ženklus, 
atitinkančius perkančiųjų organizacijų 
nurodyto ženklinimo reikalavimus. Kai 
prekė nepaženklinta, perkančiosios 
organizacijos priima ir techninius 
gamintojo dokumentus arba kitas tinkamas 
įrodinėjimo priemones.

Perkančiosios organizacijos, 
reikalaujančios ženklo, pripažįsta visus 
lygiaverčius ženklus, atitinkančius 
perkančiųjų organizacijų nurodyto 
ženklinimo reikalavimus. Kai prekė 
nepaženklinta, perkančiosios organizacijos 
priima ir techninius gamintojo dokumentus 
arba kitas tinkamas įrodinėjimo priemones.

Or. en

Pakeitimas 263
Ramona Nicole Mănescu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perkančiosios organizacijos gali leisti
konkurso dalyviams teikti alternatyvius 
pasiūlymus. Skelbime apie pirkimą arba, 
jeigu kaip priemonė pakviesti dalyvauti 
konkurse buvo naudojamas išankstinis 
informacinis skelbimas, kvietime 
patvirtinti susidomėjimą jos nurodo, ar 
leidžiama teikti alternatyvius pasiūlymus. 
Nesant tokios nuorodos, alternatyvių 
pasiūlymų teikti neleidžiama.

1. Perkančiosios organizacijos leidžia
konkurso dalyviams teikti alternatyvius 
pasiūlymus. Perkančiosios organizacijos 
gali specifikacijose nurodyti, kad 
alternatyvių pasiūlymų teikti neleidžiama, 
ir nurodyti atitinkamą konkrečią tokio 
draudimo priežastį.

Or. en

Pakeitimas 264
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perkančiosios organizacijos gali leisti
konkurso dalyviams teikti alternatyvius 
pasiūlymus. Skelbime apie pirkimą arba, 
jeigu kaip priemonė pakviesti dalyvauti 
konkurse buvo naudojamas išankstinis 
informacinis skelbimas, kvietime 
patvirtinti susidomėjimą jos nurodo, ar 
leidžiama teikti alternatyvius pasiūlymus. 
Nesant tokios nuorodos, alternatyvių 
pasiūlymų teikti neleidžiama.

1. Perkančiosios organizacijos, jei 
įmanoma, leidžia konkurso dalyviams 
teikti alternatyvius pasiūlymus. Skelbime 
apie pirkimą arba, jeigu kaip priemonė 
pakviesti dalyvauti konkurse buvo 
naudojamas išankstinis informacinis 
skelbimas, kvietime patvirtinti 
susidomėjimą jos nurodo, ar leidžiama 
teikti alternatyvius pasiūlymus. Jei teikti 
alternatyvių pasiūlymų neleidžiama, 
perkančiosios organizacijos konkurso 
dokumentuose paaiškina, kodėl 
neleidžiama to daryti.

Or. en

Pakeitimas 265
Ramona Nicole Mănescu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perkančiosios organizacijos, leidžiančios 
teikti alternatyvius pasiūlymus, pirkimo 
dokumentuose nurodo būtinuosius 
reikalavimus, kuriuos turi atitikti 
alternatyvūs pasiūlymai, ir visus specialius 
jų teikimo reikalavimus. Be to, jos 
užtikrina, kad tokius būtinuosius 
reikalavimus atitinkantiems alternatyviems 
pasiūlymams bei reikalavimus 
atitinkantiems pasiūlymams, kurie nėra 
alternatyvūs pasiūlymai, būtų galima 
naudingai taikyti pasirinktus skyrimo 
kriterijus.

2. Perkančiosios organizacijos pirkimo 
dokumentuose nurodo būtinuosius 
reikalavimus, kuriuos turi atitikti 
alternatyvūs pasiūlymai, ir visus specialius 
jų teikimo reikalavimus. Be to, jos 
užtikrina, kad tokius būtinuosius 
reikalavimus atitinkantiems alternatyviems 
pasiūlymams bei reikalavimus 
atitinkantiems pasiūlymams, kurie nėra 
alternatyvūs pasiūlymai, būtų galima 
naudingai taikyti pasirinktus skyrimo 
kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 266
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešojo prekių arba paslaugų pirkimo 
sutarčių skyrimo procedūrose 
perkančiosios organizacijos, leidusios 
teikti alternatyvius pasiūlymus, neatmeta 
alternatyvaus pasiūlymo vien todėl, kad jį 
pripažinus laimėjusiu būtų paskirta ne 
viešojo prekių pirkimo, bet viešojo 
paslaugų pirkimo sutartis arba viešojo 
prekių, o ne paslaugų pirkimo sutartis.

Viešojo prekių arba paslaugų pirkimo 
sutarčių skyrimo procedūrose 
perkančiosios organizacijos neatmeta 
alternatyvaus pasiūlymo vien todėl, kad jį 
pripažinus laimėjusiu būtų paskirta ne 
viešojo prekių pirkimo, bet viešojo 
paslaugų pirkimo sutartis arba viešojo 
prekių, o ne paslaugų pirkimo sutartis.

Or. en

Pakeitimas 267
Sylvana Rapti
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Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perkančiosios organizacijos gali
nuspręsti neskirti sutarties geriausią 
pasiūlymą pateikusiam konkurso dalyviui, 
nustačiusios, kad pasiūlymas neatitinka 
Sąjungos socialinės ir darbo arba aplinkos 
teisės aktuose arba XI priede išvardytuose
tarptautinės socialinės ir aplinkos teisės 
aktuose nustatytų įpareigojimų arba nėra
jiems bent lygiavertis.

2. Perkančiosios organizacijos nusprendžia
neskirti sutarties geriausią pasiūlymą 
pateikusiam konkurso dalyviui, 
nustačiusios, kad pasiūlymas neatitinka 
Sąjungos aplinkos teisės aktuose arba su 
socialinėmis arba darbo sąlygomis 
susijusių įpareigojimų, pvz., darbuotojų,
įskaitant darbuotojus, kurie stengiasi 
pagerinti sveikatą ir saugą savo darbo 
vietoje, sveikatos ir saugos, socialinės 
apsaugos ir darbo sąlygų, kurios 
nustatytos ES teisės aktuose ir 
nacionalinės teisės aktuose, reguliavimo 
aktuose ar administracinėse nuostatose, 
arbitražo sprendime, kolektyvinėje 
sutartyje ir kitose sutartyse, XI priede 
išvardytuose tarptautinės teisės aktuose, 
kurios taikomos ten, kur atliekamas 
darbas, teikiamos paslaugos ar tiekiamos 
prekės, įskaitant subrangos sutarčių 
grandinę.

Or. en

Pakeitimas 268
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perkančiosios organizacijos gali 
nuspręsti neskirti sutarties geriausią 
pasiūlymą pateikusiam konkurso dalyviui, 
nustačiusios, kad pasiūlymas neatitinka 
Sąjungos socialinės ir darbo arba aplinkos 
teisės aktuose arba XI priede išvardytuose 
tarptautinės socialinės ir aplinkos teisės 

2. Perkančiosios organizacijos gali 
nuspręsti neskirti sutarties geriausią 
pasiūlymą pateikusiam konkurso dalyviui, 
nustačiusios, kad pasiūlymas neatitinka 
Sąjungos ar nacionaliniuose socialinės ir 
darbo arba aplinkos teisės aktuose arba 
kolektyvinėse sutartyse, taikomose toje 
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aktuose nustatytų įpareigojimų arba nėra 
jiems bent lygiavertis.

vietoje, kur atliekami darbai, teikiamos 
paslaugos arba tiekiamos prekės, arba 
XI priede išvardytuose tarptautinės 
socialinės ir aplinkos teisės aktuose 
nustatytų įpareigojimų, jei jie susiję su 
sutarties dalyku.

Or. en

Pakeitimas 269
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) prekybos žmonėmis, vaikų darbo 
naudojimo ar kitų nusikaltimų žmogaus 
teisių srityje.

Or. en

Pakeitimas 270
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkio subjektui neleidžiama dalyvauti 
sutartyje, jeigu perkančiajai organizacijai 
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 įsisteigęs, 
arba perkančiosios organizacijos 
įsteigimo valstybės narės teisės nuostatas.

2. Ūkio subjektui neleidžiama dalyvauti 
sutartyje, jeigu perkančiajai organizacijai 
žinoma, jog yra res judicata galią turintis 
sprendimas, kuriuo nustatyta, kad ūkio 
subjektas nėra įvykdęs įpareigojimų, 
susijusių su mokesčių, socialinio draudimo 
įmokų ar bet kokių kitų įpareigojimų, 
susijusių su socialinėmis arba darbo 
sąlygomis, pvz., darbuotojų, įskaitant 
darbuotojus, kurie stengiasi pagerinti 
sveikatą ir saugą savo darbo vietoje, 
sveikatos ir saugos, socialinės apsaugos ir 
darbo sąlygomis, kurios nustatytos ES ir 
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nacionalinės teisės aktuose, reguliavimo 
aktuose ar administracinėse nuostatose, 
arbitražo sprendime, kolektyvinėje 
sutartyje ir kitose sutartyse, ir XI priede 
išvardytose tarptautinės teisės nuostatose, 
kurios taikomos ten, kur atliekamas 
darbas, teikiamos paslaugos ar tiekiamos 
prekės; šie įpareigojimai taip pat taikomi 
tarpvalstybiniais atvejais, kai darbuotojai 
iš vienos valstybės narės teikia paslaugas 
kitoje valstybėje narėje.

Or. en

Pakeitimas 271
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ūkio subjektas automatiškai 
nedalyvauja rinkoje, jeigu perkančiajai 
organizacijai yra žinoma apie kokį nors 
Sąjungos socialinės, darbo ar aplinkos 
teisės aktuose arba XI priede išvardytuose 
tarptautinės socialinės ir aplinkos teisės 
aktuose nustatytų įpareigojimų pažeidimą, 
įskaitant tiekimo grandinę; jeigu visa 
tiekimo grandinė arba jos dalis yra 
trečiosiose šalyse, perkančioji 
organizacija gali pašalinti ūkio subjektą, 
jeigu ji turi informacijos apie kokį nors 
tarptautinių nuostatų, susijusių su 
socialine ir aplinkos teise, nustatytų 
XI priede, pažeidimą.

Or. fr

Pakeitimas 272
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati
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Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančioji organizacija gali neleisti ūkio 
subjektui dalyvauti viešojo pirkimo 
sutartyje, jeigu yra bent viena iš toliau 
nurodytų sąlygų:

Perkančioji organizacija neleidžia ūkio 
subjektui dalyvauti viešojo pirkimo 
sutartyje, jeigu yra bent viena iš toliau 
nurodytų sąlygų:

Or. en

Pakeitimas 273
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) perkančiajai organizacijai yra žinoma 
apie kokį nors Sąjungos socialinės, darbo 
ar aplinkos teisės aktuose arba XI priede 
išvardytuose tarptautinės socialinės ir 
aplinkos teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų pažeidimą.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 274
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) perkančiajai organizacijai yra žinoma 
apie kokį nors Sąjungos socialinės, darbo 
ar aplinkos teisės aktuose arba XI priede 
išvardytuose tarptautinės socialinės ir 
aplinkos teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų pažeidimą. Sąjungos teisės 
aktų arba tarptautinių nuostatų laikymuisi 

(a) perkančiajai organizacijai yra žinoma 
apie kokį nors Sąjungos teisės aktuose ir 
nacionaliniuose įstatymuose, reguliavimo 
aktuose ar administracinėse nuostatose, 
arbitražo sprendime, kolektyvinėse 
sutartyse ir kitose sutartyse, XI priede 
išvardytuose tarptautinės socialinės ir 
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prilygsta lygiaverčio pobūdžio laikymasis; aplinkos teisės aktuose, kurie taikomi ten, 
kur atliekamas darbas, teikiamos 
paslaugos ar tiekiamos prekės, įskaitant 
subrangos sutarčių grandinę, nustatytų 
įpareigojimų pažeidimą. Šių nuostatų 
laikymuisi prilygsta lygiaverčio pobūdžio 
laikymasis;

Or. en

Pakeitimas 275
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) jeigu perkančioji organizacija gali bet 
kokiomis priemonėmis įrodyti, kad ūkio 
subjektas pripažintas kaltu dėl šiurkštaus 
profesinio nusižengimo;

(c) jeigu perkančioji organizacija gali bet 
kokiomis priemonėmis įrodyti, kad ūkio 
subjektas pripažintas kaltu dėl šiurkštaus 
profesinio nusižengimo; šiurkščiai 
pažeidžia savo buveinės valstybės arba 
perkančiosios organizacijos valstybės 
nacionalinių socialinės, aplinkos ar darbo 
teisės aktų nuostatas arba šiurkščiai 
nepaiso darbuotojų sveikatos ir saugos 
reikalavimų;

Or. en

Pakeitimas 276
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kuris kandidatas arba konkurso 
dalyvis, atsidūręs vienoje iš 1, 2 ir 3 dalyse 
nurodytų padėčių, gali perkančiajai 
organizacijai pateikti įrodymus, 
patvirtinančius savo patikimumą, nepaisant 

Jei kandidatas arba konkurso dalyvis, 
atsidūręs vienoje iš 1, 2 ir 3 dalyse 
nurodytų padėčių, perkančiajai 
organizacijai pateikia įrodymus, 
patvirtinančius savo patikimumą arba 
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to, jog yra pagrindas jį pašalinti iš 
konkurso.

prireikus savo subrangovų patikimumą,
nepaisant to, jog yra pagrindas jį pašalinti 
iš konkurso, perkančioji organizacija gali 
persvarstyti sprendimą dėl pašalinimo.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pakeisti šio straipsnio taikymą. Ūkio subjektams neturėtų būti numatyta „apsivalymo“ 
galimybė, tačiau perkančiajai organizacijai turėtų būti numatyta teisė panaikinti sprendimą 
dėl pašalinimo iš konkurso, jeigu pateikiama įrodymų.

Pakeitimas 277
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) atitiktimi Sąjungos ir nacionaliniuose 
saugos ir sveikatos, socialinės ir darbo 
teisės aktuose bei darbų atlikimo, 
paslaugų teikimo ar prekių tiekimo vietoje 
taikomose kolektyvinėse sutartyse 
nustatytoms normoms ir standartams.

Or. en

Pagrindimas

Atrankos kriterijai turėtų apimti socialinę ir darbo apsaugą ir darbo sąlygas.

Pakeitimas 278
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jos neprivalo nustatyti visų šio straipsnio 2, 
3 ir 4 dalyse išvardytų sąlygų, tačiau 
negali nustatyti kitų reikalavimų nei 

Jos neprivalo nustatyti visų šio straipsnio 2, 
3 ir 4 dalyse išvardytų sąlygų ir gali
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išvardytieji. nustatyti kitų reikalavimų nei išvardytieji.

Or. en

Pagrindimas

Atrankos kriterijų sąrašas turėtų būti nebaigtinis.

Pakeitimas 279
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos nustato tik tas 
dalyvavimo sąlygas, kurios yra tinkamos 
užtikrinti, kad kandidatas arba konkurso 
dalyvis turėtų teisinį bei finansinį 
pajėgumą ir komercinius bei techninius 
gebėjimus įvykdyti paskirtiną sutartį. Visi 
reikalavimai yra susiję su sutarties dalyku
ir griežtai jam proporcingi, atsižvelgiant į 
poreikį užtikrinti tikrą konkurenciją.

Perkančiosios organizacijos nustato tik tas 
dalyvavimo sąlygas, kurios yra tinkamos 
užtikrinti, kad kandidatas arba konkurso 
dalyvis turėtų teisinį bei finansinį 
pajėgumą ir komercinius bei techninius 
gebėjimus įvykdyti paskirtiną sutartį. Visi 
reikalavimai yra susiję su sutarties dalyku, 
atsižvelgiant į poreikį užtikrinti sąžiningą
konkurenciją. Kolektyvinėse sutartyse 
nustatytų socialinių standartų laikymąsi 
aiškiai leidžiama laikyti kriterijumi, 
kandidatui suteikiančiu pranašumą. 
Perkančiosioms organizacijoms leidžiama 
nustatyti žemutines darbo užmokesčio 
ribas ir socialinius standartus, ypač jei 
nėra sudarytos kolektyvinės sutartys.

Or. de

Pakeitimas 280
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kalbant apie techninius ir profesinius Kalbant apie techninius ir profesinius 
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gebėjimus, perkančiosios organizacijos 
gali reikalauti, kad ūkio subjektai turėtų 
sutarčiai įvykdyti pagal atitinkamą kokybės 
standartą būtinus žmogiškuosius ir 
techninius išteklius bei patirtį. 
Perkančiosios organizacijos gali padaryti 
išvadą, kad ūkio subjektai neįvykdys
sutarties pagal atitinkamą kokybės 
standartą, nustačiusios jų interesų 
konfliktą, galintį neigiamai paveikti 
sutarties vykdymą.

gebėjimus, perkančiosios organizacijos 
reikalauja, kad ūkio subjektai turėtų arba 
būtų numatę įgyti sutarties įvykdymui 
pagal atitinkamą kokybės standartą ir, 
jeigu to paprašo perkančioji organizacija, 
laikantis 70 ir 71 straipsniuose nurodytų 
sutarties vykdymo sąlygų užtikrinti 
būtinus žmogiškuosius ir techninius 
išteklius bei patirtį. Perkančiosios 
organizacijos gali padaryti išvadą, kad ūkio 
subjektai neužtikrins sutarties įvykdymo
pagal atitinkamą kokybės standartą, 
nustačiusios jų interesų konfliktą, galintį 
neigiamai paveikti sutarties vykdymą.

Or. en

Pakeitimas 281
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Vykdant viešuosius pirkimus, ypač 
silpnesnės ekonomikos šalyse, siekiama 
nacionalinio lygmens prioritetinių tikslų, 
t. y. skatinti nacionalinę gamybą, MVĮ 
veiklą ir trumpesnių tiekimo grandinių, 
kurios yra tvaresnės socialiniu ir aplinkos 
požiūriu, kūrimą.

Or. pt

Pakeitimas 282
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Šis straipsnis taip pat taikomas 
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subrangos procedūroms bei 
subrangovams.

Or. en

Pakeitimas 283
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) paprašyti jie nedelsdami galės pateikti 
patvirtinamuosius dokumentus, kurių 
perkančiosios organizacijos reikalavo pagal 
59 ir 60 straipsnius ir, jei taikytina, 61 ir 
63 straipsnius.

(d) paprašyti jie nedelsdami galės pateikti 
patvirtinamuosius dokumentus, kurių 
perkančiosios organizacijos reikalavo pagal 
59 ir 60 straipsnius ir, jei taikytina, 61, 
62 straipsnio 1 dalį ir 63 straipsnius .

Or. en

Pagrindimas

Jeigu ūkio subjektas remiasi kitais subjektais, siekdamas patenkinti 56 straipsnyje nurodytus 
atrankos kriterijus, pagal 62 straipsnio 1 dalį iš jo reikalaujama pateikti įrodymus 
perkančiajai organizacijai, kad jis pats turės reikiamų išteklių. Nors paties subjekto 
deklaracijos gali pakakti kaip pirminio įrodymo, rimtais įrodymais dėl atrankos kriterijų 
atitikimo gali tapti įrodymai, gauti iš kito subjekto. Šie įrodymai turi būti pateikti prieš 
sutarties sudarymą.

Pakeitimas 284
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš skirdama sutartį, perkančioji 
organizacija reikalauja, kad konkurso 
dalyvis, kuriam ji nusprendė paskirti 
sutartį, pateiktų dokumentus pagal 59 ir 
60 straipsnius ir, jei taikytina, pagal 
61 straipsnį. Perkančioji organizacija gali 

Prieš skirdama sutartį, perkančioji 
organizacija reikalauja, kad konkurso 
dalyvis, kuriam ji nusprendė paskirti 
sutartį, pateiktų dokumentus pagal 59 ir 
60 straipsnius ir, jei taikytina, pagal 
61 straipsnį. Perkančioji organizacija gali 
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paprašyti ūkio subjektų papildyti arba 
patikslinti pagal 59, 60 ir 61 straipsnius 
pateiktas pažymas ir dokumentus.

paprašyti ūkio subjektų papildyti arba 
patikslinti pagal 59, 60 ir 61 straipsnius bei 
62 straipsnio 1 dalį pateiktas pažymas ir 
dokumentus.

Or. en

Pakeitimas 285
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinės valdžios institucijos sukuria 
saugias internetines pažymų saugyklas, 
kurioms įmonės kas dvejus metus gali 
pateikti visus svarbius dokumentus. Šie 
dokumentai pateikus individualų 
identifikavimo numerį prieinami visoms ir 
visais lygmenimis veikiančioms 
perkančiosioms organizacijoms.

Or. en

Pakeitimas 286
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkio subjekto ekonominės ir finansinės 
padėties įrodymai paprastai gali būti 
pateikiami su viena ar keliomis XIV priedo 
1 skyriuje išvardytais dokumentais.

Ūkio subjekto ekonominės ir finansinės 
padėties bei Sąjungos ir nacionaliniuose 
saugos ir sveikatos, socialinės ir darbo 
teisės aktuose bei darbų atlikimo, 
paslaugų teikimo ar prekių tiekimo vietoje 
taikomose kolektyvinėse sutartyse 
nustatytų normų ir standartų laikymosi 
įrodymai paprastai gali būti pateikiami su 
viena ar keliomis XIV priedo 1 skyriuje 
išvardytais dokumentais.
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Or. en

Pakeitimas 287
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Sutarties sudarymo procedūros metu 
dalyvių arba kandidatų paprašoma 
nurodyti, kad jie, rengdami pasiūlymą, 
atsižvelgė į darbo apsaugos nuostatas ir 
darbo sąlygas, galiojančias ten, kur bus 
atliekami darbai ar teikiamos paslaugos.

Or. en

Pagrindimas

Sutampa su neseniai pradėtos vykdyti Bendrosios viešųjų pirkimų direktyvos 2004/18/EB 
27 straipsnio 2 dalies nuostatomis. Nėra pagrindo išbraukti šią nuostatą ir jos naudingą 
išaiškinimą.

Pakeitimas 288
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
61 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kokybės užtikrinimo ir aplinkosaugos 
vadybos standartai

Kokybės užtikrinimo, socialinės srities ir 
aplinkosaugos vadybos standartai

Or. en

Pakeitimas 289
Birgit Sippel

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

2a. Perkančiosios organizacijos gali 
reikalauti pateikti nepriklausomų viešųjų 
organizacijų išduotus sertifikatus, kuriais 
patvirtinama, kad ūkio subjektas laikosi 
Sąjungos ir nacionaliniuose saugos ir 
sveikatos, socialinės ir darbo teisės 
aktuose bei darbų atlikimo, paslaugų 
teikimo ar prekių tiekimo vietoje 
taikomose kolektyvinėse sutartyse 
nustatytų normų ir standartų.

Or. en

Pakeitimas 290
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
61 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės paprašytos kitų 
valstybių narių pagal 88 straipsnį pateikia 
visą informaciją, susijusią su dokumentais, 
kurie pateikti kaip šio straipsnio 1 ir 
2 dalyje nurodytų kokybės ir aplinkosaugos 
standartų laikymosi įrodymas.

3. Valstybės narės paprašytos kitų 
valstybių narių pagal 88 straipsnį pateikia 
visą informaciją, susijusią su dokumentais, 
kurie pateikti kaip šio straipsnio 1, 2 ir 
2a dalyse nurodytų kokybės ir 
aplinkosaugos ir socialinių standartų 
laikymosi įrodymas.

Or. en

Pakeitimas 291
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
63 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informacija, apie kurią galima spręsti iš 
įtraukimo į oficialius sąrašus arba 

Informacija, apie kurią galima spręsti iš 
įtraukimo į oficialius sąrašus arba 
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sertifikavimo, negalima abejoti, jei nėra 
pagrindo. Iš bet kurio įregistruoto ūkio 
subjekto gali būti reikalaujama papildomos 
pažymos apie socialinio draudimo įmokų ir 
mokesčių sumokėjimą, jeigu numatoma 
skirti sutartį.

sertifikavimo, negalima abejoti, jei nėra 
pagrindo. Iš bet kurio įregistruoto ūkio 
subjekto reikalaujama papildomos 
pažymos apie socialinio draudimo įmokų ir 
mokesčių sumokėjimą, jeigu numatoma 
skirti sutartį.

Or. en

Pakeitimas 292
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdamos nacionalinių įstatymų ar 
kitų teisės aktų dėl atlygio už tam tikras 
paslaugas, perkančiosios organizacijos 
sprendimą skirti viešojo pirkimo sutartis, 
grindžia vienu iš toliau nurodytų kriterijų:

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 293
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdamos nacionalinių įstatymų ar 
kitų teisės aktų dėl atlygio už tam tikras 
paslaugas, perkančiosios organizacijos 
sprendimą skirti viešojo pirkimo sutartis, 
grindžia vienu iš toliau nurodytų kriterijų:

Nepažeidžiant nacionalinių įstatymų ar 
kitų teisės aktų dėl atlygio už tam tikras 
paslaugas, viešojo pirkimo sutartys 
skiriamos ekonomiškai naudingiausiam 
pasiūlymui. Perkančioji organizacija gali 
kainos ir kokybės santykį apskaičiuoti 
taikydama gyvavimo ciklo sąnaudų 
metodą, laikydamasi 67 straipsnyje 
nustatytų sąlygų.

Or. de
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Pakeitimas 294
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdamos nacionalinių įstatymų ar 
kitų teisės aktų dėl atlygio už tam tikras 
paslaugas, perkančiosios organizacijos 
sprendimą skirti viešojo pirkimo sutartis, 
grindžia vienu iš toliau nurodytų kriterijų:

Nepažeisdamos nacionalinių įstatymų ar 
kitų teisės aktų dėl atlygio už tam tikras 
paslaugas, perkančiosios organizacijos 
sprendimą skirti viešojo pirkimo sutartis, 
grindžia ekonomiškai naudingiausio, 
tvariausio ir kolektyvinėje sutartyje 
nustatytus reikalavimus atitinkančio
pasiūlymo kriterijumi.

Or. de

Pakeitimas 295
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdamos nacionalinių įstatymų ar 
kitų teisės aktų dėl atlygio už tam tikras 
paslaugas, perkančiosios organizacijos 
sprendimą skirti viešojo pirkimo sutartis, 
grindžia vienu iš toliau nurodytų kriterijų:

Nepažeisdamos nacionalinių įstatymų ar 
kitų teisės aktų dėl atlygio už tam tikras 
paslaugas ir bent jau laikydamosi 
socialinių normų, perkančiosios 
organizacijos sprendimą skirti viešojo 
pirkimo sutartis, grindžia vienu iš toliau 
nurodytų kriterijų:

Or. fr

Pakeitimas 296
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 297
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 298
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo; (a) socialiniu, ekologiniu ir ekonominiu 
požiūriu naudingiausio pasiūlymo;

Or. en

Pakeitimas 299
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) mažiausios kainos. Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 300
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) mažiausios kainos. Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 301
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) mažiausios kainos. (b) mažiausios kainos. Tais atvejais, kai 
sutartis sudaroma pagal mažiausią kainą, 
perkančioji organizacija skelbime apie 
konkursą arba kvietime teikti pasiūlymus 
pateikia konkretų tokio sprendimo 
priežasčių paaiškinimą.

Or. en

Pakeitimas 302
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) arba naujoviškų socialinių kokybės 
kriterijų.

Or. fr

Pakeitimas 303
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomiškai naudingiausias 
pasiūlymas, nurodytas šio straipsnio 
1 dalies a punkte, perkančiosios 
organizacijos nustatomas remiantis 
kriterijais, susijusiais su atitinkamos 
viešojo pirkimo sutarties dalyku. Šie 
kriterijai apima ne tik kainą ar sąnaudas, 
nurodytas 1 dalies b punkte, bet ir kitus 
kriterijus, susijusius su atitinkamos viešojo 
pirkimo sutarties dalyku, kaip antai:

2. Ekonominiu, socialiniu ir ekologiniu 
požiūriu naudingiausias pasiūlymas, 
nurodytas šio straipsnio 1 dalies a punkte, 
perkančiosios organizacijos nustatomas 
remiantis kriterijais, susijusiais su 
atitinkamos viešojo pirkimo sutarties 
dalyku. Šie kriterijai apima ne tik kainą ar 
sąnaudas, nurodytas 1 dalies b punkte, bet 
ir kitus kriterijus, susijusius su atitinkamos 
viešojo pirkimo sutarties dalyku arba 
sutarties dalyko gamyba, kaip antai:

Or. en

Pakeitimas 304
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, 
nurodytas šio straipsnio 1 dalies a punkte, 
perkančiosios organizacijos nustatomas 
remiantis kriterijais, susijusiais su 
atitinkamos viešojo pirkimo sutarties 
dalyku. Šie kriterijai apima ne tik kainą ar 

2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, 
nurodytas šio straipsnio 1 dalies a punkte, 
perkančiosios organizacijos nustatomas 
remiantis kriterijais, susijusiais su 
atitinkamos viešojo pirkimo sutarties 
dalyku. Šie kriterijai apima ne tik kainą ar 
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sąnaudas, nurodytas 1 dalies b punkte, bet 
ir kitus kriterijus, susijusius su atitinkamos 
viešojo pirkimo sutarties dalyku, kaip 
antai:

sąnaudas, nurodytas 1 dalies b punkte, ir 
bent jau socialinių normų laikymąsi, bet ir 
kitus kriterijus, susijusius su atitinkamos 
viešojo pirkimo sutarties dalyku, kaip 
antai:

Or. fr

Pakeitimas 305
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kokybę, įskaitant techninius 
pranašumus, estetines ir funkcines savybes, 
prieinamumą, tinkamumą visiems 
naudotojams, aplinkos charakteristikas ir
inovatyvumą;

(a) kokybę, įskaitant techninius 
pranašumus, estetines ir funkcines savybes, 
prieinamumą, tinkamumą visiems 
naudotojams, inovatyvumą, poveikį 
aplinkai viso gyvavimo ciklo metu;

Or. lt

Pakeitimas 306
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) kai ketinama skirti paslaugų pirkimo 
sutartis ir sutartis, apimančias darbų 
projektavimą, gali būti atsižvelgiama į 
atitinkamai sutarčiai vykdyti paskirto 
personalo organizavimą, kvalifikaciją ir 
patirtį, o po sutarties skyrimo toks 
personalas gali būti keičiamas tik 
perkančiajai organizacijai sutikus ir ji 
privalo patikrinti, kad jį pakeitus būtų 
užtikrintas lygiavertis organizavimas ir 
kokybė;

(b) kai ketinama skirti paslaugų pirkimo 
sutartis ir sutartis, apimančias darbų 
projektavimą, gali būti atsižvelgiama į 
atitinkamai sutarčiai vykdyti paskirto 
personalo organizavimą, kvalifikaciją ir 
patirtį, taip pat į bet kurio subrangovo 
kvalifikaciją ir profesinį elgesį, o po 
sutarties skyrimo toks personalas gali būti 
keičiamas tik perkančiajai organizacijai 
sutikus ir ji privalo patikrinti, kad jį 
pakeitus arba toliau tęsiant subrangą būtų 
užtikrintas lygiavertis organizavimas, 
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kvalifikacija ir patirtis;

Or. en

Pakeitimas 307
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) kai ketinama skirti paslaugų pirkimo 
sutartis ir sutartis, apimančias darbų 
projektavimą, gali būti atsižvelgiama į 
atitinkamai sutarčiai vykdyti paskirto 
personalo organizavimą, kvalifikaciją ir 
patirtį, o po sutarties skyrimo toks 
personalas gali būti keičiamas tik 
perkančiajai organizacijai sutikus ir ji 
privalo patikrinti, kad jį pakeitus būtų 
užtikrintas lygiavertis organizavimas ir 
kokybė;

(b) kai ketinama skirti paslaugų pirkimo 
sutartis ir sutartis, apimančias darbų 
projektavimą, gali būti atsižvelgiama į 
atitinkamai sutarčiai vykdyti paskirto 
personalo organizavimą, kvalifikaciją ir 
patirtį, taip pat į bet kurio subrangovo 
gebėjimus, gabumus ir profesinį elgesį, o 
po sutarties skyrimo toks personalas gali 
būti keičiamas, o tolimesnė subranga 
leidžiama, tik perkančiajai organizacijai 
sutikus ir ji privalo patikrinti, kad jį 
pakeitus arba toliau tęsiant subrangą būtų 
užtikrintas lygiavertis organizavimas ir 
kokybė;

Or. en

Pakeitimas 308
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) konkretų gamybos procesą arba 
prašomų darbų atlikimo, prekių tiekimo 
arba paslaugų suteikimo procesą arba bet 
kurio kito gyvavimo ciklo, kaip nurodyta 
2 straipsnio 22 punkte, etapo procesą, 
jeigu šie kriterijai nurodyti pagal 4 dalį ir 
susiję su veiksniais, tiesiogiai siejamais su 

Išbraukta.
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šiais procesais, ir apibūdina konkretų 
gamybos procesą arba prašomų darbų 
atlikimo, prekių tiekimo arba paslaugų 
teikimo procesą.

Or. en

Pakeitimas 309
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio straipsnio 1 dalies a punkte nurodytu 
atveju perkančioji organizacija skelbime 
apie pirkimą, kvietime patvirtinti 
susidomėjimą, pirkimo dokumentuose 
arba, jei rengiamas konkurencinis dialogas, 
– aprašomajame dokumente nurodo 
kiekvienam pasirinktam kriterijui teikiamą 
lyginamąją reikšmę, kad nustatytų 
ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą.

Šio straipsnio 1 dalies a punkte nurodytu 
atveju perkančioji organizacija skelbime 
apie pirkimą, kvietime patvirtinti 
susidomėjimą, pirkimo dokumentuose 
arba, jei rengiamas konkurencinis dialogas, 
– aprašomajame dokumente nurodo 
kiekvienam pasirinktam kriterijui teikiamą 
lyginamąją reikšmę, kad nustatytų 
ekonominiu, socialiniu ir ekologiniu 
požiūriu naudingiausią pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 310
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) išorės aplinkos sąnaudas, tiesiogiai 
susijusias su gyvavimo ciklu, su sąlyga, 
kad galima nustatyti ir patikrinti jų piniginę 
vertę; šios sąnaudos gali apimti šiltnamio 
dujų išlakų ir kitų teršalų išlakų sąnaudas, 
kitas klimato kaitos švelninimo sąnaudas.

(b) išorės sąnaudas, pvz., socialinės srities 
ir (arba) aplinkos sąnaudas, tiesiogiai 
susijusias su gyvavimo ciklu, su sąlyga, 
kad galima nustatyti ir patikrinti jų piniginę 
vertę; šios sąnaudos gali apimti šiltnamio 
dujų išlakų ir kitų teršalų išlakų sąnaudas, 
kitas klimato kaitos švelninimo sąnaudas.
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Or. en

Pakeitimas 311
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu perkančiosios organizacijos sąnaudas 
vertina pagal gyvavimo ciklo sąnaudų 
metodą, jos pirkimo dokumentuose nurodo 
gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimo 
metodiką. Naudojama metodika turi atitikti 
visas šias sąlygas:

Jeigu perkančiosios organizacijos sąnaudas 
vertina pagal gyvavimo ciklo sąnaudų 
metodą, jos pirkimo dokumentuose nurodo 
gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimo 
metodiką. Naudojama metodika turi būti 
supaprastinta, kad būtų prieinama MVĮ, 
ir turi atitikti visas šias sąlygas:

Or. en

Pakeitimas 312
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu perkančiosios organizacijos sąnaudas 
vertina pagal gyvavimo ciklo sąnaudų 
metodą, jos pirkimo dokumentuose nurodo 
gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimo
metodiką. Naudojama metodika turi atitikti 
visas šias sąlygas:

Jeigu perkančiosios organizacijos sąnaudas 
vertina pagal gyvavimo ciklo sąnaudų 
metodą, jos pirkimo dokumentuose nurodo 
gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimo 
metodiką ir pateikia gyvavimo ciklo 
sąnaudų apskaičiavimo metodą 
kiekvienam konkurso dalyviui. 
Naudojama metodika turi atitikti visas šias 
sąlygas:

Or. en

Pakeitimas 313
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre
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Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) ji parengta remiantis moksline 
informacija arba pagrįsta kitais 
objektyviai patikrinamais ir 
nediskriminaciniais kriterijais;

(a) ji parengta glaudžiai 
bendradarbiaujant su suinteresuotaisiais 
subjektais ir pagrįsta moksline informacija 
arba kitais objektyviai patikrinamais ir 
nediskriminaciniais kriterijais;

Or. en

Pakeitimas 314
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) ji nustatyta pakartotiniam ar 
nuolatiniam taikymui;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šią nuostatą būtų neįtraukta galimybė taikyti užsakymo metodiką, tinkamą konkrečiai 
sutarčiai, kuri yra galima pagal šiuo metu galiojančias direktyvas.

Pakeitimas 315
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) ji nustatyta pakartotiniam ar 
nuolatiniam taikymui;

(b) ji išbandyta ir patikrinta su tiekėjais ir
nustatyta pakartotiniam ar nuolatiniam 
taikymui;
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Or. en

Pakeitimas 316
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos leidžia ūkio 
subjektams, įskaitant ūkio subjektus iš 
trečiųjų šalių, taikyti skirtingas jų 
pasiūlymo gyvavimo ciklo sąnaudų 
apskaičiavimo metodikas, jeigu jie įrodo, 
kad taikoma metodika atitinka a, b ir c 
punktuose išdėstytus reikalavimus ir yra 
lygiavertė perkančiosios organizacijos 
nurodytai metodikai.

Perkančiosios organizacijos leidžia ūkio 
subjektams, įskaitant ūkio subjektus iš 
trečiųjų šalių, taikyti skirtingas jų 
pasiūlymo gyvavimo ciklo sąnaudų 
apskaičiavimo metodikas, jeigu jie įrodo, 
kad taikoma metodika atitinka a, b ir c 
punktuose išdėstytus reikalavimus ir yra 
lygiavertė perkančiosios organizacijos 
nurodytai metodikai. Vis dėlto, kad nebūtų 
diskriminuojami tie pasiūlymų teikėjai, 
kurie investuoja laiką ir pinigus 
sertifikatams gauti, perkančiosios 
organizacijos kaip lygiavertiškumo 
įrodymo gali prašyti trečiosios šalies 
oficialiai patvirtinto dokumento.

Or. en

Pakeitimas 317
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai bendra gyvavimo ciklo sąnaudų 
skaičiavimo metodika priimama kaip 
įstatymo galią turinčio Sąjungos akto, 
įskaitant atskirų sektorių teisinės bazės 
deleguotuosius aktus, dalis, ji taikoma, jei 
gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimas yra 
įtraukiamas į 66 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus sutarties skyrimo kriterijus.

Bet kokia bendra gyvavimo ciklo sąnaudų 
skaičiavimo metodika, priimama kaip 
atskirų sektorių įstatymo galią turinčio 
Sąjungos akto dalis arba kaip Europos 
techninės specifikacijos dalis, yra laikoma 
atitinkančia 2 dalyje nustatytus kriterijus 
ir gali būti įtraukta į 66 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus sutarties skyrimo kriterijus.
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Or. en

Pagrindimas

Perkančiosios organizacijos turėtų būti skatinamos atsižvelgti į gyvavimo ciklo sąnaudas. Vis 
dėlto rengiant skaičiavimo metodą vis dar kyla problemų. Įpareigojimas naudoti ES metodą 
yra pernelyg plataus užmojo, be to, ES teisės aktuose dėl viešųjų pirkimų nustatomi būtinieji 
reikalavimai, o perkančiosios organizacijos gali taikyti griežtesnius savo reikalavimus, jei jie 
atitinka Sutarties principus ir konkrečius reikalavimus dėl sutarčių sudarymo kriterijų.

Pakeitimas 318
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai bendra gyvavimo ciklo sąnaudų 
skaičiavimo metodika priimama kaip 
įstatymo galią turinčio Sąjungos akto, 
įskaitant atskirų sektorių teisinės bazės 
deleguotuosius aktus, dalis, ji taikoma, jei 
gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimas yra 
įtraukiamas į 66 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus sutarties skyrimo kriterijus.

Kai bendra gyvavimo ciklo sąnaudų 
skaičiavimo metodika priimama kaip 
įstatymo galią turinčio Sąjungos akto, 
įskaitant atskirų sektorių teisinės bazės 
deleguotuosius aktus, dalis, tokie teisės 
aktai priimami glaudžiai konsultuojantis 
su suinteresuotaisiais subjektais. Tokios 
bendros metodikos taikomos, jei gyvavimo 
ciklo sąnaudų skaičiavimas yra įtraukiamas 
į 66 straipsnio 1 dalyje nurodytus sutarties 
skyrimo kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 319
Stephen Hughes

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nustatyta kaina arba sąnaudos yra 
daugiau kaip 50 proc. mažesnės už 
vidutinę kitų pasiūlymų kainą ar vidutines 
sąnaudas;

(a) nustatyta kaina arba sąnaudos 
yra daugiau kaip 25 proc. mažesnės 
už vidutinę kitų pasiūlymų kainą ar 
vidutines sąnaudas arba 15 proc. 
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mažesnės paslaugų ir daug darbo 
jėgos reikalaujančių darbų pirkimo 
sutarčių atveju;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant surengti neįprastai mažos kainos konkursą, pakanka vienos sąlygos. 50 proc. ir 
10 proc. riba yra pernelyg didelė ir turi būti gerokai sumažinta, ypač kai darbo sąnaudos 
sudaro didžiąją paslaugų ir darbų sutarčių sąnaudų dalį ir kai tai gali lemti darbo 
užmokesčio mažinimą ir sąlygų bloginimą. 

Pakeitimas 320
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) nustatyta kaina arba sąnaudos yra 
daugiau kaip 20 proc. mažesnės už 
pasiūlymo, kuriame nurodyta antra pagal 
mažumą kaina ar sąnaudos, kainą ar 
sąnaudas;

(b) nustatyta kaina arba sąnaudos yra 
daugiau kaip 30 proc. mažesnės už 
pasiūlymo, kuriame nurodyta antra pagal 
mažumą kaina ar sąnaudos, kainą ar 
sąnaudas;

Or. en

Pakeitimas 321
Stephen Hughes

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) nustatyta kaina arba sąnaudos yra 
daugiau kaip 20 proc. mažesnės už 
pasiūlymo, kuriame nurodyta antra pagal 
mažumą kaina ar sąnaudos, kainą ar 
sąnaudas;

(b) nustatyta kaina arba sąnaudos yra 
daugiau kaip 10 proc. mažesnės už 
pasiūlymo, kuriame nurodyta antra pagal 
mažumą kaina ar sąnaudos, kainą ar 
sąnaudas;

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant surengti neįprastai mažos kainos konkursą, pakanka vienos sąlygos. 50 proc. ir 
10 proc. riba yra pernelyg didelė ir turi būti gerokai sumažinta, ypač kai darbo sąnaudos 
sudaro didžiąją paslaugų ir darbų sutarčių sąnaudų dalį ir kai tai gali lemti darbo 
užmokesčio mažinimą ir sąlygų bloginimą.

Pakeitimas 322
Stephen Hughes

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pateikti bent penki pasiūlymai. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Taisyklės dėl neįprastai mažos kainos paraiškų turi būti taikomos neatsižvelgiant į paraiškų 
skaičių.

Pakeitimas 323
Stephen Hughes

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu neįprastai maža kaina pasiūlyta dėl 
kitų priežasčių, perkančiosios 
organizacijos irgi gali prašyti pateikti 
tokius paaiškinimus.

2. Jeigu neįprastai maža kaina pasiūlyta dėl

a) subrangovų naudojimo arba

b) kitų priežasčių, perkančiosios 
organizacijos irgi prašo pateikti 
tokius paaiškinimus, visų pirma 
tais atvejais, kai mokama kaina 
arba sąnaudos mažesnės negu 
dabartiniam operatoriui mokama 
kaina arba sąnaudos, arba kai 
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mokama kaina arba sąnaudos 
mažesnės už dabartines panašių 
pirkimo procedūrų kainas arba 
sąnaudas.

Or. en

Pakeitimas 324
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu neįprastai maža kaina pasiūlyta dėl 
kitų priežasčių, perkančiosios organizacijos 
irgi gali prašyti pateikti tokius 
paaiškinimus.

2. Jeigu neįprastai maža kaina pasiūlyta dėl 
kitų priežasčių, perkančiosios organizacijos 
irgi prašo pateikti tokius paaiškinimus, 
visų pirma tais atvejais, kai mokama 
kaina arba sąnaudos mažesnės negu 
dabartiniam operatoriui mokama kaina 
arba sąnaudos, arba kai mokama kaina 
arba sąnaudos mažesnės už dabartines 
panašių pirkimo procedūrų kainas arba 
sąnaudas.

Or. en

Pakeitimas 325
Stephen Hughes

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti 
paaiškinimai visų pirma gali būti susiję su:

Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti 
paaiškinimai visų pirma yra susiję su:

Or. en

Pakeitimas 326
Stephen Hughes
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Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) Sąjungos socialinės ir darbo
arba aplinkos srities teisės aktuose 
nustatytų įpareigojimų arba XI 
priede išvardytų tarptautinės 
socialinės ir aplinkos teisės aktų 
bent lygiaverčiu laikymusi ar, kai 
netinka, kitų nuostatų, kuriomis 
užtikrinamas lygiavertis apsaugos 
lygis, laikymusi;

(d) pagal nacionalinės teisės aktus 
ir (arba) kolektyvines sutartis arba 
XI priede išvardytuose tarptautinės 
darbo teisės aktuose nustatytų 
nuostatų dėl socialinės ir darbo 
apsaugos bei darbo sąlygų, kurios 
taikomi vietoje, kur atliekamas 
darbas, teikiamos paslaugos arba 
tiekiamos prekės, laikymusi;

Or. en

Pagrindimas

Nuostata dėl darbo ir socialinės teisės aktų laikymosi turi būti įtraukta kaip paslaugos kainą 
ar savikainą pagrindžiantis veiksnys. Pakeitimai nustatyti siekiant užtikrinti, kad veiklos 
vykdytojas negalėtų laimėti konkurso, jei nesilaikys socialinės ir darbo teisės aktų 
reikalavimų.

Pakeitimas 327
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) Sąjungos socialinės ir darbo arba
aplinkos srities teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų arba XI priede išvardytų
tarptautinės socialinės ir aplinkos teisės 
aktų bent lygiaverčiu laikymusi ar, kai 
netinka, kitų nuostatų, kuriomis 
užtikrinamas lygiavertis apsaugos lygis, 
laikymusi;

(d) Sąjungos aplinkos srities teisės aktuose 
nustatytų įpareigojimų arba su XI priede 
išvardytais socialinių ir darbo sąlygų 
įpareigojimais, pvz., darbuotojų sveikata 
ir sauga, įskaitant darbuotojus, kurie 
stengiasi pagerinti sveikatą ir saugą jų 
darbo vietoje, socialine apsauga ir darbo 
sąlygomis susijusius įpareigojimus, kaip 
nustatyta ES teisės aktuose ir 
nacionaliniuose įstatymuose, reguliavimo 
aktuose arba administracinėse nuostatose, 
arbitražo teismo sprendimuose, 
kolektyvinėje sutartyje ir kitose sutartyse, 
ir tarptautinėse darbo teisės nuostatose, 
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kurios įtvirtintos XI priede, kurios 
taikomos vietose, kuriose atliekamas 
darbas, teikiamos paslaugos arba 
tiekiamos prekės; šie įsipareigojimai taip 
pat taikomi tarpvalstybiniais atvejais, kai 
darbuotojai iš vienos valstybės narės 
teikia paslaugas kitoje valstybėje narėje, 
ar, kai netinka, kitų nuostatų, kuriomis 
užtikrinamas lygiavertis apsaugos lygis, 
laikymusi;

Or. en

Pakeitimas 328
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) Sąjungos socialinės ir darbo arba 
aplinkos srities teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų arba XI priede išvardytų 
tarptautinės socialinės ir aplinkos teisės 
aktų bent lygiaverčiu laikymusi ar, kai 
netinka, kitų nuostatų, kuriomis 
užtikrinamas lygiavertis apsaugos lygis, 
laikymusi;

(d) Sąjungos ir nacionalinės socialinės ir 
darbo arba aplinkos teisės aktuose 
nustatytų įpareigojimų arba XI priede 
išvardytų tarptautinės socialinės ir aplinkos 
teisės aktų bent lygiaverčiu laikymusi ar, 
kai netinka, kitų nuostatų, kuriomis 
užtikrinamas lygiavertis apsaugos lygis, 
laikymusi;

Or. en

Pakeitimas 329
Stephen Hughes

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) konkurso dalyvio galimybe 
gauti valstybės pagalbą.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 330
Stephen Hughes

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) konkurso dalyvio galimybe 
gauti valstybės pagalbą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 331
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančioji organizacija patikrina pateiktą 
informaciją, kreipdamasi į konkurso 
dalyvį. Ji gali atmesti pasiūlymą tik tuo 
atveju, jeigu maža kaina arba pateiktos 
sąnaudos nepagrindžiamos įrodymais, 
atsižvelgiant į šio straipsnio 3 dalyje 
nurodytas aplinkybes.

Perkančioji organizacija patikrina pateiktą 
informaciją, kreipdamasi į konkurso 
dalyvį. Jis gali atmesti pasiūlymą tik tuo 
atveju, jeigu maža kaina arba pateiktos 
sąnaudos nepagrindžiamos įrodymais, 
atsižvelgiant į 3 dalyje nurodytas 
aplinkybes arba kai gautų įrodymų 
nepakanka.

Or. en

Pakeitimas 332
Stephen Hughes

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančioji organizacija patikrina pateiktą 
informaciją, kreipdamasi į konkurso 
dalyvį. Ji gali atmesti pasiūlymą tik tuo 

Perkančioji organizacija patikrina pateiktą 
informaciją, kreipdamasi į konkurso 
dalyvį. Ji atmeta pasiūlymą tuo atveju, 
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atveju, jeigu maža kaina arba pateiktos 
sąnaudos nepagrindžiamos įrodymais, 
atsižvelgiant į šio straipsnio 3 dalyje 
nurodytas aplinkybes. 

jeigu maža kaina arba pateiktos sąnaudos 
nepagrindžiamos įrodymais, atsižvelgiant į 
šio straipsnio 3 dalyje nurodytas 
aplinkybes. 

Or. en

Pakeitimas 333
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos atmeta 
pasiūlymą, jei nustato, jog siūloma kaina 
neįprastai maža todėl, kad jis neatitinka 
Sąjungos socialinės ir darbo arba aplinkos 
srities teisės aktuose arba IX priede
išvardytose tarptautinės socialinės ir 
aplinkos teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų.

Perkančiosios organizacijos atmeta 
pasiūlymą, jei nustato, jog siūloma kaina 
neįprastai maža todėl, kad pasiūlymas 
neatitinka Sąjungos ir nacionalinės
socialinės ir darbo arba aplinkos teisės 
aktuose arba XI priede išvardytuose 
tarptautinės socialinės ir aplinkos teisės 
aktuose nustatytų įpareigojimų.

Or. en

Pakeitimas 334
Stephen Hughes

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos atmeta 
pasiūlymą, jei nustato, jog siūloma kaina 
neįprastai maža todėl, kad jis neatitinka 
Sąjungos socialinės ir darbo arba 
aplinkos srities teisės aktuose arba 
IX priede išvardytose tarptautinės 
socialinės ir aplinkos teisės aktuose 
nustatytų įpareigojimų.

Perkančiosios organizacijos atmeta 
pasiūlymą, jei nustato, jog siūloma kaina 
neįprastai maža todėl, kad jis neatitinka 
3 dalies d punkte nustatytų sąlygų.
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Or. en

Pakeitimas 335
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Reikia atsižvelgti į ekonominių 
sunkumų turinčias valstybes nares, kad 
šioms šalims nebūtų trukdoma skatinti 
viešąsias investicijas.

Or. pt

Pakeitimas 336
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

70 straipsnis 70 straipsnis
Sutarčių vykdymo sąlygos Sutarčių vykdymo sąlygos

Perkančiosios organizacijos gali nustatyti 
specialias sąlygas, susijusias su sutarties 
vykdymu, bet jos nurodomos kvietime 
dalyvauti konkurse arba specifikacijose. 
Tokios sąlygos visų pirma gali sietis su 
socialiniais ir aplinkos tikslais. Viena jų 
gali būti reikalavimas, kad ūkio subjektas 
numatytų kompensacijas už kainų 
svyravimo nulemtą kainų augimo, galinčio 
reikšmingai paveikti sutarties vykdymą, 
riziką (draudimą).

Perkančiosios organizacijos gali nustatyti 
specialias sąlygas, susijusias su sutarties 
vykdymu, bet jos nurodomos kvietime 
dalyvauti konkurse arba specifikacijose. 
Tokios sąlygos apima įsipareigojimus, 
susijusius su socialinėmis ir įdarbinimo 
sąlygomis, pvz., su darbuotojų sveikata ir 
sauga, įskaitant darbuotojus, kurie 
stengiasi pagerinti sveikatą ir saugą savo 
darbo vietoje, socialine apsauga ir darbo 
sąlygomis, kaip nustatyta ES teisės 
aktuose ir nacionaliniuose įstatymuose, 
reguliavimo aktuose arba 
administracinėse nuostatose, arbitražo 
teismo sprendimuose, kolektyvinėje 
sutartyje ir kitose sutartyse, taip pat XI 
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priede išvardytose tarptautinėse darbo 
teisės nuostatose, kurios taikomos vietose, 
kuriose atliekamas darbas, teikiamos 
paslaugos arba tiekiamos prekės; šie 
įpareigojimai taip pat taikomi 
tarpvalstybiniais atvejais, kai darbuotojai 
iš vienos valstybės narės teikia paslaugas 
kitoje valstybėje narėje. Viena jų gali būti 
reikalavimas, kad ūkio subjektas numatytų 
kompensacijas už kainų svyravimo 
nulemtą kainų augimo, galinčio 
reikšmingai paveikti sutarties vykdymą, 
riziką (draudimą).

Or. en

Pakeitimas 337
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

70 straipsnis 70 straipsnis
Sutarčių vykdymo sąlygos Sutarčių vykdymo sąlygos

Perkančiosios organizacijos gali nustatyti 
specialias sąlygas, susijusias su sutarties 
vykdymu, bet jos nurodomos kvietime 
dalyvauti konkurse arba specifikacijose. 
Tokios sąlygos visų pirma gali sietis su 
socialiniais ir aplinkos tikslais. Viena jų 
gali būti reikalavimas, kad ūkio subjektas 
numatytų kompensacijas už kainų 
svyravimo nulemtą kainų augimo, galinčio 
reikšmingai paveikti sutarties vykdymą, 
riziką (draudimą).

Perkančiosios organizacijos gali nustatyti 
specialias sąlygas, susijusias su sutarties 
vykdymu, bet jos nurodomos kvietime 
dalyvauti konkurse arba specifikacijose. 
Tokios sąlygos visų pirma gali sietis su 
socialiniais ir aplinkos tikslais ir apima 
įsipareigojimus, susijusius su socialinėmis 
ir darbo sąlygomis, pvz., su darbuotojų 
sveikata ir sauga, socialine apsauga ir 
darbo sąlygomis, kaip nustatyta ES teisės 
aktuose ir nacionaliniuose įstatymuose, 
reguliavimo aktuose arba 
administracinėse nuostatose, arbitražo 
teismo sprendimuose, kolektyvinėje 
sutartyje ir kitose sutartyse, taip pat XI 
priede išvardytose tarptautinėse darbo 
teisės nuostatose, kurios taikomos vietose, 
kuriose atliekamas darbas, teikiamos 
paslaugos arba tiekiamos prekės; šie 
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įpareigojimai taip pat taikomi 
tarpvalstybiniais atvejais, kai darbuotojai 
iš vienos valstybės narės teikia paslaugas 
kitoje valstybėje narėje. Tokios sąlygos 
visų pirma gali sietis su socialiniais ir 
aplinkos tikslais. Viena jų gali būti 
reikalavimas, kad ūkio subjektas numatytų 
kompensacijas už kainų svyravimo 
nulemtą kainų augimo, galinčio 
reikšmingai paveikti sutarties vykdymą, 
riziką (draudimą).

Or. en

Pakeitimas 338
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

70 straipsnis 70 straipsnis
Sutarčių vykdymo sąlygos Sutarčių vykdymo sąlygos

Perkančiosios organizacijos gali nustatyti 
specialias sąlygas, susijusias su sutarties 
vykdymu, bet jos nurodomos kvietime 
dalyvauti konkurse arba specifikacijose. 
Tokios sąlygos visų pirma gali sietis su 
socialiniais ir aplinkos tikslais. Tokios 
sąlygos visų pirma gali sietis su socialiniais 
ir aplinkos tikslais. Viena jų gali būti 
reikalavimas, kad ūkio subjektas numatytų 
kompensacijas už kainų svyravimo 
nulemtą kainų augimo, galinčio 
reikšmingai paveikti sutarties vykdymą, 
riziką (draudimą).

Perkančiosios organizacijos gali nustatyti 
specialias sąlygas, susijusias su sutarties 
vykdymu, bet jos nurodomos kvietime 
dalyvauti konkurse arba specifikacijose. 
Tokios sąlygos visų pirma gali sietis su 
socialiniais ir aplinkos tikslais. Tokios 
sąlygos visų pirma gali sietis su socialiniais 
ir aplinkos tikslais. Viena jų gali būti 
reikalavimas, kad ūkio subjektas numatytų 
kompensacijas už kainų svyravimo 
nulemtą kainų augimo, galinčio 
reikšmingai paveikti sutarties vykdymą, 
riziką (naudojant įvairias rizikos 
draudimo strategijas, įskaitant kainų 
nustatymo formules).

Or. en
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Pakeitimas 339
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

70a straipsnis
Su mokesčiais, aplinkos apsauga, darbo 
apsaugos nuostatomis ir darbo sąlygomis 

susiję įsipareigojimai
Perkančioji organizacija gali pati arba 
valstybės narės įpareigojimu pirkimo 
dokumentuose nurodyti įstaigą ar įstaigas, 
iš kurių kandidatas ar dalyvis gali gauti 
atitinkamą informaciją apie 
įsipareigojimus, susijusius su mokesčiais, 
aplinkos apsauga, darbo apsaugos 
nuostatomis ir darbo sąlygomis, kurios 
paprastai taikomos ten, kur bus atliekami 
darbai ar teikiamos paslaugos, ir kurios 
taikomos darbams, atliekamiems vietoje, 
arba paslaugoms, teikiamoms vykdant 
sutartį.
2. Perkančioji organizacija, kuri pateikia 
šio straipsnio 1 dalyje nurodytą 
informaciją, paprašo sutarties sudarymo 
procedūros metu dalyvių arba kandidatų 
nurodyti, kad jie rengdami pasiūlymą 
atsižvelgė į įsipareigojimus, susijusius su 
darbo apsaugos nuostatomis ir darbo 
sąlygomis, įprastai taikomus ten, kur bus 
atliekami darbai ar teikiamos paslaugos.
3. Valstybės narės, kurios yra 
numačiusios viešajame sektoriuje 
dirbančių apie teisės pažeidimą 
(viešajame sektoriuje) pranešusių asmenų 
apsaugą, gali reikalauti, kad lygiavertė 
apsauga būtų teikiama ūkio subjekto 
darbuotojams, jeigu ūkio subjektas teikia 
viešosiomis lėšomis finansuojamas 
paslaugas.

Or. en
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Pakeitimas 340
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Pirkimo dokumentuose perkančioji 
organizacija prašo arba valstybės narės gali 
būti įpareigota konkurso dalyvio paprašyti 
pasiūlyme nurodyti visas sutarties dalis, 
kurias jis ketina subrangos sutartimi 
pavesti atlikti tretiesiems asmenims ir 
kuriems nors siūlomiems subrangovams, ir 
suteikti informaciją apie savo 
subrangovus, įskaitant jų pavadinimus, 
kontaktinius duomenis ir teisinius 
atstovus. Bet kokius subrangos grandinės 
pakeitimus pasiūlo ūkio subjektas, o jiems 
pritaria perkančioji organizacija. 
Siūlomas pakeitimas atmetamas, jeigu juo 
neužtikrinamas bendrojo principo, 
nustatyto 54 straipsnio 2 dalyje, 
laikymasis arba jei taikoma viena iš 
pašalinimo iš konkurso sąlygų, nustatytų 
55 straipsnyje. Bet kokiu subrangos 
grandinės pakeitimu užtikrinama, kad 
būtų laikomasi šios direktyvos nuostatų ir 
sąlygų, nustatytų konkurso 
dokumentuose, taip pat garantuojamas su 
sutartimi susijusios pareigos vykdymas, 
atitinkantis pasiūlyme dėl konkurso 
apibrėžtą veiklą. Tuo atveju, jei pasiūlytas 
pakeitimas yra susijęs su pasiūlymų dėl 
naujo subrangovo įtraukimo, pagrindinis 
rangovas nurodo jo pavadinimą, 
kontaktinius duomenis bei teisinius 
atstovus.

Or. en

Pakeitimas 341
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre
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Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali numatyti, kad 
perkančioji organizacija, jei prašo 
subrangovas ir jeigu tai įmanoma dėl 
sutarties pobūdžio, mokėtinus mokėjimus 
pervestų tiesiogiai subrangovui, 
teikiančiam pagrindiniam rangovui 
paslaugas, tiekiančiam jam prekes arba 
atliekančiam darbus. Tokiu atveju 
valstybės narės nustato tinkamus 
mechanizmus, pagal kuriuos pagrindinis 
rangovas galėtų prieštarauti 
nepagrįstiems mokėjimams. Tokio 
mokėjimo būdo tvarka nustatoma pirkimo 
dokumentuose.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 342
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali numatyti, kad 
perkančioji organizacija, jei prašo 
subrangovas ir jeigu tai įmanoma dėl 
sutarties pobūdžio, mokėtinus mokėjimus 
pervestų tiesiogiai subrangovui, 
teikiančiam pagrindiniam rangovui 
paslaugas, tiekiančiam jam prekes arba 
atliekančiam darbus. Tokiu atveju 
valstybės narės nustato tinkamus 
mechanizmus, pagal kuriuos pagrindinis 
rangovas galėtų prieštarauti 
nepagrįstiems mokėjimams. Tokio 
mokėjimo būdo tvarka nustatoma pirkimo 
dokumentuose.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 343
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalys neturi 
poveikio pagrindinio ūkio subjekto
atsakomybei.

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalys neturi 
poveikio pagrindinio rangovo ir 
subrangovo atsakomybei. Valstybės narės 
parengia subrangos grandinei taikomą 
solidariosios atsakomybės sistemą.
Valstybės narės užtikrina, kad pagrindinis 
rangovas arba bet kuris tarpinis 
subrangovas galėtų kartu su subrangovu 
arba vietoj jo būti laikomas tiesiogiai 
atsakingu, kaip darbuotojo laiduotojas, už 
bet kokią atsakomybę, atsirandančią dėl 
subrangovo nesugebėjimo laikytis su 
pagrindinėmis teisėmis, sveikatos ir 
saugos reikalavimais, socialinėmis 
taisyklės ir standartais, įdarbinimo ir 
darbo sąlygomis., darbuotojų sveikata ir 
sauga, socialine apsauga susijusių 
nuostatų, kaip nustatyta ES teisės aktuose 
ir nacionaliniuose įstatymuose, 
reguliavimo aktuose arba 
administracinėse nuostatose, 
kolektyvinėse sutartyse ir kitose sutartyse, 
taip pat XI priede išvardytose 
tarptautinėse darbo teisės nuostatose, 
kurios taikomos vietose, kur atliekamas 
darbas, teikiamos paslaugos arba 
tiekiamos prekės; šie įpareigojimai taip 
pat taikomi tarpvalstybiniais atvejais, kai 
darbuotojai iš vienos valstybės narės 
teikia paslaugas kitoje valstybėje narėje. 
Ši nuostata taikoma be jokių papildomų 
sąlygų, visų pirma, subjektui arba 
subjektams nebūnant tiesiogiai dėl to 
atsakingiems.
Valstybės narės gali numatyti griežtesnes 
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taisykles dėl atsakomybės pagal 
nacionalinę teisę.
Perkančioji organizacija savo sutartyje su 
pagrindiniu rangovu ir pagrindinis 
rangovas bei bet kuris tarpinis 
subrangovas savo sutartyse su savo 
subrangovais numato, kad tuo atveju, 
jeigu jie turės pagrindą manyti, jog jų 
tiesioginis subrangovas pažeidžia antroje 
pastraipoje minimas taisykles, tiesioginis 
subrangovas imasi skubių veiksmų 
padėčiai ištaisyti, o jeigu padėtis 
neištaisoma, atitinkama sutartis 
nutraukiama.
Jei dėl darbo sutarties nutraukimo bei 
atitinkamo subrangovo pakeitimo 
vykdomas verslo perdavimas, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2001/23/EB, 
taikomos minėtos direktyvos nuostatos.

Or. en

Pagrindimas

Subrangos grandinei taikoma solidariosios atsakomybės sistema yra būtina, siekiant išvengti 
darbuotojų teisių pažeidimo.

Pakeitimas 344
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalys neturi 
poveikio pagrindinio ūkio subjekto 
atsakomybei.

3. Šio straipsnio 1 dalis neturi poveikio 
pagrindinio ūkio subjekto atsakomybei.

Or. en

Pagrindimas

Subrangos grandinei taikoma solidariosios atsakomybės sistema yra būtina, siekiant išvengti 
darbuotojų teisių pažeidimo.
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Pakeitimas 345
Ria Oomen-Ruijten, Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

71a straipsnis
Perkančioji organizacija pirkimo 
dokumentuose nustato, kad sąlygų ir 
reikalavimų, kurių turi laikyti rangovai, 
turi laikytis ir tretieji asmenys, kurie 
atsižvelgiant į aplinkybes dalį darbų 
atlieka vykdydami subrangos veiklą.

Or. nl

Pakeitimas 346
Ria Oomen-Ruijten, Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

71b straipsnis
Jei susidaro Direktyvoje 2001/23/EB 
apibrėžtos aplinkybės, šios direktyvos 
nuostatas taip pat turi atitikti perkančiųjų 
organizacijų vykdomas darbų, prekių ar 
paslaugų pirkimas ar kitoks įsigijimas iš 
šių organizacijų pasirinktų ūkio subjektų, 
nepaisant to, ar darbai, prekės ar 
paslaugos yra skirtos viešajam tikslui 
atsižvelgiant į šią Viešųjų pirkimų 
direktyvą..

Or. nl
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Pakeitimas 347
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau šios dalies pirma pastraipa 
netaikoma, jeigu dėl įmonės 
restruktūrizavimo arba nemokumo visas 
arba dalį pradinio rangovo teisių pagal 
sutartį perima kitas ūkio subjektas, 
atitinkantis pradinius kokybinės atrankos 
kriterijus, su sąlyga, kad dėl to nereikia iš 
esmės keisti sutarties ir taip nesiekiama 
išvengti šios direktyvos taikymo.

Tačiau šios dalies pirma pastraipa 
netaikoma, jeigu dėl įmonės 
restruktūrizavimo arba nemokumo visas 
arba dalį pradinio rangovo teisių pagal 
sutartį perima kitas ūkio subjektas, 
atitinkantis pradinius kokybinės atrankos 
kriterijus, su sąlyga, kad dėl to nereikia iš 
esmės keisti sutarties ir taip nesiekiama 
išvengti šios direktyvos taikymo.
Perkančiosios organizacijos 
restruktūrizavimo atveju pirma pastraipa 
netaikoma, nes perkančioji organizacija 
turi teisę perduoti sutartį trečiajai šaliai, 
kuri bus atsakinga už perkančiosios 
organizacijos prisiimtas pareigas.

Or. en

Pakeitimas 348
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu pakeitimo vertę galima išreikšti 
pinigais, pakeitimas nelaikomas esminiu 
pagal šio straipsnio 1 dalį, jei jo vertė 
neviršija 4 straipsnyje nustatytų ribų ir yra 
mažesnė nei 5 proc. pradinės sutarties 
kainos, su sąlyga, kad pakeitimu 
nepakeičiamas bendras sutarties pobūdis. 
Jeigu daromi keli pakeitimai iš eilės, visi 
jie vertinami pagal iš eilės daromų 
pakeitimų kumuliacinę vertę.

4. Jeigu pakeitimo vertę galima išreikšti 
pinigais, pakeitimas nelaikomas esminiu 
pagal šio straipsnio 1 dalį, jei jo vertė 
neviršija 4 straipsnyje nustatytų ribų ir yra 
mažesnė nei 10 proc. pradinės sutarties 
kainos, su sąlyga, kad pakeitimu 
nepakeičiamas bendras sutarties pobūdis. 
Jeigu daromi keli pakeitimai iš eilės, visi 
jie vertinami pagal iš eilės daromų 
pakeitimų kumuliacinę vertę.

Or. en
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Pakeitimas 349
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
perkančiosios organizacijos taikytinoje 
nacionalinėje sutarčių teisėje nustatytomis 
sąlygomis turėtų galimybę nutraukti 
viešojo pirkimo sutartį galiojimo 
laikotarpiu, jeigu įvykdyta viena iš toliau 
nurodytų sąlygų:

Valstybės narės užtikrina, kad nutraukiant 
viešųjų pirkimų sutartis būtų remiamasi 
nacionalinės sutarčių teisės aktų 
nuostatomis. Valstybės narės, 
suteikdamos perkančiosioms 
organizacijoms taikytinoje nacionalinėje 
sutarčių teisėje nustatytomis sąlygomis 
galimybę nutraukti viešojo pirkimo sutartį 
jos galiojimo laikotarpiu, gali reikalauti, 
kad būtų įvykdyta viena iš toliau nurodytų 
sąlygų:

Or. en

Pakeitimas 350
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perkančiosios organizacijos, 
ketinančios skirti viešojo pirkimo sutartį, 
susijusią su 74 straipsnyje nurodytomis 
paslaugomis, savo ketinimą paskelbia 
skelbime apie pirkimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 351
Emilie Turunen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 ir 2 dalyse nurodytuose skelbimuose 
standartine forma pateikiama VI priedo H 
ir I dalyse nurodyta informacija.

1 dalyje nurodytuose skelbimuose 
pateikiama VI priedo I dalyje nurodyta 
informacija.

Or. en

Pakeitimas 352
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 ir 2 dalyse nurodyti skelbimai 
skelbiami pagal 49 straipsnio nuostatas.

4. 1 dalyje nurodyti skelbimai skelbiami 
pagal 49 straipsnio nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Konkrečių reikalavimų taikymas paslaugoms yra pateisinamas tik tada, jeigu jie taikomi 
visoms to paties pobūdžio paslaugoms, t. y. neturėtų būti diskriminuojamos teisinės 
paslaugos, kurios grindžiamos tais pačiais konfidencialumo principais.

Pakeitimas 353
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato atitinkamas 
sutarčių skyrimo pagal šį skyrių 
procedūras, užtikrina visišką atitiktį 
skaidrumo ir vienodo požiūrio į ūkio 
subjektus principams ir leidžia 
perkančiosioms organizacijoms atsižvelgti 

Išbraukta.
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į atitinkamų paslaugų specifiškumą.

Or. en

Pakeitimas 354
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato atitinkamas 
sutarčių skyrimo pagal šį skyrių 
procedūras, užtikrina visišką atitiktį 
skaidrumo ir vienodo požiūrio į ūkio 
subjektus principams ir leidžia 
perkančiosioms organizacijoms atsižvelgti 
į atitinkamų paslaugų specifiškumą.

1. Valstybės narės nustato atitinkamas 
sutarčių skyrimo pagal šį skyrių 
procedūras, užtikrina visišką atitiktį 
skaidrumo, nediskriminavimo ir vienodo 
požiūrio į ūkio subjektus principams ir 
leidžia perkančiosioms organizacijoms 
atsižvelgti į atitinkamų paslaugų 
specifiškumą.

Or. en

Pakeitimas 355
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
perkančiosios organizacijos galėtų 
atsižvelgti į poreikį užtikrinti paslaugų 
kokybę, tęstinumą, prieinamumą, 
visapusiškumą, galimybę jas gauti, įvairių 
naudotojų kategorijų konkrečius poreikius, 
naudotojų dalyvavimą ir teisių jiems 
suteikimą bei inovacijas. Valstybės narės 
taip pat gali numatyti, kad paslaugas
teikėjas pasirenkamas ne vien pagal 
paslaugos teikimo kainą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
perkantieji subjektai galėtų atsižvelgti į 
poreikį užtikrinti aukštą paslaugų kokybę, 
tęstinumą, prieinamumą, galimybę jas 
gauti ir išsamumą, įvairių naudotojų 
kategorijų, įskaitant palankių sąlygų 
neturinčias ir pažeidžiamas grupes,
konkrečius poreikius, būtinumą skatinti 
MVĮ dalyvavimą, naudotojų dalyvavimą ir 
teisių jiems suteikimą bei inovacijų 
diegimą. Valstybės narės taip pat gali 
numatyti, kad paslaugų teikėjas 
pasirenkamas ne vien pagal paslaugos 
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teikimo kainą.

Or. en

Pakeitimas 356
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
perkančiosios organizacijos galėtų 
atsižvelgti į poreikį užtikrinti paslaugų 
kokybę, tęstinumą, prieinamumą, 
visapusiškumą, galimybę jas gauti, įvairių 
naudotojų kategorijų konkrečius poreikius, 
naudotojų dalyvavimą ir teisių jiems 
suteikimą bei inovacijas. Valstybės narės 
taip pat gali numatyti, kad paslaugas 
teikėjas pasirenkamas ne vien pagal 
paslaugos teikimo kainą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
perkančiosios organizacijos galėtų 
atsižvelgti į poreikį užtikrinti paslaugų 
kokybę, tęstinumą, prieinamumą, 
visapusiškumą, galimybę jas gauti, įvairių 
naudotojų kategorijų konkrečius poreikius, 
naudotojų dalyvavimą ir teisių jiems 
suteikimą bei inovacijas.

Or. en

Pakeitimas 357
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
perkančiosios organizacijos galėtų 
atsižvelgti į poreikį užtikrinti paslaugų 
kokybę, tęstinumą, prieinamumą, 
visapusiškumą, galimybę jas gauti, įvairių 
naudotojų kategorijų konkrečius poreikius, 
naudotojų dalyvavimą ir teisių jiems 
suteikimą bei inovacijas. Valstybės narės 

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
perkančiosios organizacijos galėtų 
atsižvelgti į poreikį užtikrinti paslaugų 
kokybę, tęstinumą, prieinamumą, 
visapusiškumą, galimybę jas gauti, įvairių 
naudotojų kategorijų konkrečius poreikius, 
naudotojų dalyvavimą ir teisių jiems 
suteikimą bei inovacijas. Jos atmeta 
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taip pat gali numatyti, kad paslaugas
teikėjas pasirenkamas ne vien pagal 
paslaugos teikimo kainą.

galimybę, kad paslaugų teikėjas 
pasirenkamas vien pagal paslaugos teikimo 
kainą. 

Or. de

Pakeitimas 358
Riikka Manner, Sampo Terho

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
perkančiosios organizacijos galėtų
atsižvelgti į poreikį užtikrinti paslaugų 
kokybę, tęstinumą, prieinamumą, 
visapusiškumą, galimybę jas gauti, įvairių 
naudotojų kategorijų konkrečius poreikius, 
naudotojų dalyvavimą ir teisių jiems 
suteikimą bei inovacijas. Valstybės narės 
taip pat gali numatyti, kad paslaugas 
teikėjas pasirenkamas ne vien pagal 
paslaugos teikimo kainą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
perkančiosios organizacijos atsižvelgtų į 
poreikį užtikrinti aukštą paslaugų kokybę, 
tęstinumą, prieinamumą, įperkamumą, 
visapusiškumą, galimybę jas gauti, įvairių 
naudotojų kategorijų konkrečius poreikius,
naudotojų dalyvavimą ir teisių jiems 
suteikimą, jų pasitenkinimą, socialinę 
įtrauktį ir, kai tinka, inovacijas. 
Rengdamos kokybės kriterijus, 
perkančiosios organizacijos gali taikyti 
Europos Sąjungos socialinės apsaugos 
komiteto savanoriškoje Europos 
socialinių paslaugų kokybės sistemoje 
nustatytus kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 359
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Perkančiosios organizacijos gali 
nuspręsti leisti dalyvauti konkurso 
procedūroje dėl socialinių ir sveikatos 
paslaugų teikimo tik ne pelno 
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siekiančioms organizacijoms, jeigu su ES 
teise suderintoje nacionalinėje teisėje, 
vadovaujantis Teisingumo Teismo 
praktika, numatytas apribojimas teikti tam 
tikras paslaugas ne pelno siekiančių 
organizacijų naudai. Kvietime dalyvauti 
konkurse pateikiama nuoroda į šią 
nuostatą. Turėtų būti laikomasi 
pagrindinių skaidrumo ir vienodo 
požiūrio principų.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Teisingumo Teismo praktika, pirmiausia, sprendimu byloje C-70/95 (Sodemare), 
perkančiosioms organizacijoms leidžiama išlaikyti sutartis su ne pelno siekiančia 
organizacija, jeigu toks apribojimas numatytas nacionalinėje teisėje ir yra suderinamas su 
Europos Sąjungos teise, jeigu tai būtina ir proporcinga siekiant konkrečių visuomeninių 
valstybės narės socialinės paramos sistemos tikslų.

Pakeitimas 360
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) apžvelgiamas tvarios pirkimų politikos, 
įskaitant procedūras, įgyvendinimas, 
atsižvelgiant į aplinkybes, susijusias su 
aplinkos apsauga, socialine įtrauktimi, 
įskaitant prieinamumą neįgaliems 
asmenims, arba inovacijų skatinimą;

(b) apžvelgiamas tvarios pirkimų politikos, 
įskaitant procedūras, įgyvendinimas, 
atsižvelgiant į aplinkybes, susijusias su 
aplinkos apsauga, socialiniais kriterijais, 
pvz., lyčių pusiausvyros, etiškos prekybos 
ir socialinės įtraukties, įskaitant 
prieinamumą neįgaliems asmenims ir 
užimtumo galimybes neįgaliems, taip pat 
nepalankioje padėtyje esantiems arba 
pažeidžiamiems darbuotojams, arba 
inovacijų skatinimą;

Or. en
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Pakeitimas 361
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) nustatyti ir taikyti visapusiškas 
įgyvendinamas grėsmių rodiklių sistemas, 
kuriomis būtų vykdoma sukčiavimo, 
korupcijos, interesų konflikto ir kitų rimtų
pažeidimų vykdant viešuosius pirkimus 
prevencija, nustatymas ir tinkamas 
atsiskaitymas apie juos;

(d) nustatyti ir taikyti visapusiškas 
įgyvendinamas grėsmių rodiklių ir 
stebėsenos sistemas, kuriomis būtų 
vykdoma sukčiavimo, korupcijos, interesų 
konflikto, kitų rimtų pažeidimų, taip pat 
konkrečių 54, 55 ir 71 straipsnių nuostatų 
pažeidimų vykdant viešuosius pirkimus 
prevencija, nustatymas ir tinkamas 
atsiskaitymas apie juos;

Or. en

Pakeitimas 362
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) nagrinėti piliečių ir įmonių skundus dėl 
viešojo pirkimo taisyklių taikymo 
konkrečiais atvejais ir pateikti analizę 
kompetentingoms perkančiosioms 
organizacijoms; šios privalo į ją atsižvelgti 
savo sprendimuose, o jeigu neatsižvelgia, 
paaiškinti tokio neatsižvelgimo priežastis;

(f) nagrinėti piliečių ir įmonių, taip pat 
profesinių asociacijų ar panašių 
organizacijų skundus dėl viešųjų pirkimų 
taisyklių taikymo konkrečiais atvejais ir 
pateikti analizę kompetentingiems 
perkančiosioms organizacijoms; šie privalo 
į ją atsižvelgti savo sprendimuose, o jeigu 
neatsižvelgia, paaiškinti tokio 
neatsižvelgimo priežastis;

Or. en

Pakeitimas 363
Ramona Nicole Mănescu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Į metinę ataskaitą taip pat turėtų būti 
įtrauktas metinis pateiktų kainų ir 
tikrosios jau įvykdytų sutarčių kainos 
palyginimas, nurodant galimą įtaką 
paslaugų teikėjų įdarbintų darbuotojų 
skaičiui.

Or. en

Pakeitimas 364
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
87 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės padaro prieinamas 
techninės pagalbos struktūras, kurios 
perkančiosioms organizacijoms teiktų 
teisines ir ekonomines konsultacijas, 
rekomendacijas ir pagalbą pirkimo 
procedūrų rengimo ir vykdymo srityje. 
Valstybės narės taip pat užtikrina, kad 
kiekviena perkančioji organizacija galėtų 
gauti kompetentingą pagalbą ir 
konsultacijas atskirais klausimais.

1. Valstybės narės padaro prieinamas 
techninės pagalbos struktūras, kurios 
perkančiosioms organizacijoms teiktų 
teisines ir ekonomines konsultacijas, 
rekomendacijas ir pagalbą pirkimo 
procedūrų rengimo ir vykdymo srityje. 
Valstybės narės taip pat užtikrina, kad 
kiekviena perkančioji organizacija galėtų 
gauti kompetentingą pagalbą ir 
konsultacijas atskirais klausimais, ypač dėl 
54, 55 ir 71 straipsnių nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 365
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
87 straipsnio 3 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
suinteresuotiesiems subjektams būtų 
nesunkiai prieinama atitinkama informacija 
apie įpareigojimus, susijusius su valstybėje 
narėje, regione arba vietovėje, kurioje 
numatoma vykdyti darbus arba teikti 
paslaugas, galiojančiais mokesčių, 
aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo 
teisės reikalavimais, kurie vykdant sutartį 
bus taikomi vietoje atliktiniems darbams 
arba teiktinoms paslaugoms.

Valstybės narės užtikrina, kad 
suinteresuotiesiems subjektams būtų 
nesunkiai prieinama atitinkama informacija 
apie įpareigojimus, taikomus vietovėje, 
kurioje numatoma vykdyti darbus arba 
teikti paslaugas. Valstybės narės užtikrina, 
kad perkančiosios organizacijos nurodytų, 
kur pirkimo dokumentuose galima rasti 
informaciją.

Or. en

Pakeitimas 366
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
87 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
perkančiosios organizacijos prašytų 
sutarties sudarymo procedūros metu 
dalyvių arba kandidatų nurodyti, kad jie, 
rengdami pasiūlymą, atsižvelgė į 
įpareigojimus, susijusius su socialinės ir 
darbo teisės reikalavimais, galiojančias 
ten, kur bus atliekami darbai ar teikiamos 
paslaugos.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu į tekstą vėl įtraukiama Viešųjų pirkimų direktyvos 2004/18/EB 27 straipsnio 
antra pastraipa.

Pakeitimas 367
Sari Essayah
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Pasiūlymas dėl direktyvos
XIII priedo 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

standartas – pripažintos standartizacijos 
organizacijos patvirtinta techninė 
specifikacija, kuri skirta pakartotinai ar 
nuolat taikyti, kurios paisyti nėra 
privaloma ir kuri priskirtina vienai iš toliau 
nurodytų kategorijų:

standartas – daugkartiniam ar 
nuolatiniam naudojimui skirta, bendru 
sutarimu parengta ir pripažintos 
standartizacijos organizacijos patvirtinta 
techninė specifikacija, kurios reikalavimų 
laikytis nėra privaloma ir kuri priskirtina 
vienai iš toliau nurodytų kategorijų:

Or. en

Pakeitimas 368
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
VIII priedo 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Bendrosios techninės specifikacijos –
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje
paskelbtos techninės specifikacijos, 
nustatytos laikantis valstybių narių 
pripažintos procedūros arba laikantis 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
[XXX] dėl Europos standartizacijos [, 
kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos 
direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 
98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 
2009/105/EB ir 2009/23/EB] 9 ir 10 
straipsnių;

(4) Bendrosios techninės specifikacijos –
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje
paskelbtos techninės specifikacijos, 
nustatytos laikantis valstybių narių 
pripažintos procedūros arba, informacinių 
ir ryšių technologijų srityje, laikantis 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
[XXX] dėl Europos standartizacijos [, 
kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos 
direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 
98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 
2009/105/EB ir 2009/23/EB] 9 ir 10 
straipsnių;

Or. en

Pakeitimas 369
Ria Oomen-Ruijten, Wim van de Camp
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Pasiūlymas dėl direktyvos
XI priedo 3 a trauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Konvencija Nr. 94 dėl darbo išlygų 
viešosiose sutartyse.

Or. en

Pakeitimas 370
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIII priedo c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) patvirtinimas, kad ūkio subjektui 
netaikoma nemokumo ar likvidavimo 
procedūra, kaip nurodyta 55 straipsnio 3 
dalies b punkte;

(c) patvirtinimas, kad ūkio subjektas nėra 
atsidūręs vienoje iš padėčių, išvardytų
55 straipsnio 3 ir 3a (nauja) dalyse;

Or. en

Pakeitimas 371
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIV priedo 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) atitinkami patvirtinimai arba 
pažymos, susiję su įrodymais apie 
Sąjungos ir nacionalinėje teisėje bei 
darbų atlikimo, paslaugų teikimo ir 
prekių tiekimo vietoje taikomose 
kolektyvinėse sutartyse apibrėžtų 
socialinių ir darbo teisės normų ir 
standartų laikymąsi;

Or. en
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Pakeitimas 372
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIV priedo 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) aplinkos vadybos priemonių, kurias 
ūkio subjektas galės diegti vykdydamas 
sutartį, apibūdinimas;

(f) aplinkos ir socialinės srities vadybos 
priemonių, kurias ūkio subjektas galės 
diegti vykdydamas sutartį, apibūdinimas;

Or. en

Pakeitimas 373
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIV priedo 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) tiekimo grandinės valdymo ir sekimo 
sistemų, kurias ūkio subjektas galės 
taikyti vykdydamas sutartį, apibūdinimas;

Or. en

Pagrindimas

Tiekimo grandinės valdymo ir sekimo sistemos – ypač svarbios, kai gyvavimo ciklo ypatybės 
naudojamos kaip techninės specifikacijos ar sutarties sudarymo kriterijai. Jos taip pat 
susijusios su tam tikromis sutarties vykdymo sąlygomis. Nėra jokio pagrindo, kodėl 
perkančioji organizacija turėtų turėti galimybę prašyti suteikti informaciją apie konkurso 
dalyvio techninę įrangą ir aplinkos valdymo priemones, o ne apie sistemas ir procedūras, 
susijusias su konkurso dalyvio ir jo tiekimo grandinės tarpusavio ryšiais.

Pakeitimas 374
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
XVI priedo antro stulpelio paskutinė eilutė 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

CPV kodas Aprašymas

Mokinių ir studentų vežimas

Or. en


