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Pakeitimas 1
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 9 straipsnį nustatydama ir 
įgyvendindama savo politikos kryptis ir 
veiksmus Sąjunga privalo atsižvelgti į 
reikalavimus, susijusius su aukšto lygio 
užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės 
apsaugos užtikrinimu, kova su socialine 
atskirtimi, aukšto lygio švietimu, mokymu 
ir žmonių sveikatos apsauga. Šia 
direktyva padedama įgyvendinti šiuos 
tikslus skatinant tvarias koncesijos 
sutartis, socialinių kriterijų įtraukimą į 
visus koncesijų procedūros etapus ir su 
socialinėmis ir įdarbinimo sąlygomis, 
sveikata ir sauga darbo vietoje, socialine 
apsauga ir darbo sąlygomis susijusių 
įpareigojimų laikymąsi, kaip nustatyta ES 
ir nacionaliniuose teisės aktuose bei 
tarptautinėse darbo teisės nuostatose, 
kurios išvardytos XIIIa priede (naujame);

Or. en

Pakeitimas 2
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) ši direktyva nedaro poveikio visais 
lygmenimis veikiančių viešosios valdžios 
institucijų teisei pačioms spręsti, kaip ir 
kokiu mastu jos nori pačios atlikti 
viešąsias funkcijas. Valdžios institucijos 
gali atlikti viešojo intereso užduotis 
pasitelkdamos nuosavus išteklius ir 
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neprivalo kreiptis į išorės ūkio subjektus. 
Jos gali tai daryti bendradarbiaudamos su 
kitomis viešosios valdžios institucijomis;

Or. en

Pakeitimas 3
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 4
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3c) perkančiosios organizacijos 
siekdamos savo tikslų, įskaitant tvarumo 
tikslus, turi plačią veiksmų laisvę naudoti 
technines specifikacijas ir skyrimo 
kriterijus. Jeigu taikytina sąsaja su 
sutarties dalyko taisykle, ši direktyva nėra 
skirta toliau riboti klausimų, kuriuos gali 
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spręsti perkančioji organizacija 
remdamasi techninėmis specifikacijomis 
arba skyrimo kriterijais, pobūdį;

Or. en

Pakeitimas 5
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) tam tikros koordinavimo nuostatos 
taip pat turėtų būti pradėtos taikyti 
suteikiant darbų ir paslaugų koncesijas 
vandens, energetikos, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose, turint omenyje tai, 
kad nacionalinės institucijos gali turėti 
įtakos tuose sektoriuose veiklą vykdančių 
subjektų veikimui, ir atsižvelgiant į rinkų, 
kuriose jie vykdo veiklą, uždarumą dėl 
valstybių narių suteikiamų specialiųjų ar 
išimtinių teisių, susijusių su tinklų, 
naudojamų atitinkamoms paslaugoms 
teikti, aprūpinimu, užtikrinimu ar 
eksploatavimu;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 6
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) pagal SESV 9 straipsnį, Sąjunga 
nustatydama ir įgyvendindama savo 
politikos kryptis ir veiksmus atsižvelgia į 
reikalavimus, susijusius su didelio 
užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės 
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apsaugos užtikrinimu, kova su socialine 
atskirtimi, aukšto lygio švietimu, mokymu 
ir žmonių sveikatos apsauga. Turi būti 
laikomasi SESV 2, 3, 4 ir 14 straipsnių, o 
ypač Pagrindinių teisių chartijos 36 
straipsnio bei SESV protokolo Nr. 26 dėl 
bendrus interesus tenkinančių paslaugų 
nuostatų.
Šia direktyva padedama įgyvendinti šiuos 
tikslus skatinant tvarų paslaugų koncesijų 
skyrimą, socialinių kriterijų įtraukimą į 
visus viešųjų pirkimų procedūros etapus ir 
su socialinėmis ir įdarbinimo sąlygomis, 
sveikata ir sauga darbo vietoje, socialine 
apsauga ir darbo sąlygomis susijusių 
įpareigojimų laikymąsi, kaip nustatyta ES 
ir nacionaliniuose įstatymuose ir kituose 
teisės aktuose, arbitražo teismo 
sprendimuose, kolektyvinėse sutartyse ir 
susitarimuose ir tarptautinėse darbo teisės 
nuostatose, kurios išvardytos XI priede ir 
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;

Or. de

Pakeitimas 7
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) šia direktyva valstybėms narėms 
nekliudoma laikytis Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) konvencijos Nr. 94 
dėl darbo išlygų viešosiose sutartyse ir 
reikalauti, kad į paslaugų koncesijos 
sutartis būtų įtrauktos darbo išlygos;
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Or. de

Pakeitimas 8
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) koncesija yra siekiant piniginės naudos 
tarp vieno ar kelių ūkio subjektų ir vienos 
ar kelių perkančiųjų organizacijų ar 
perkančiųjų subjektų sudaryta sutartis, 
kurios objektas – darbų ar paslaugų 
įgijimas, už tai paprastai atlyginant teise 
eksploatuoti darbus ar paslaugas, kurie yra 
sutarties dalykas. Tokių darbų atlikimui ar 
paslaugų teikimui taikomi perkančiosios 
organizacijos ar perkančiojo subjekto 
apibrėžti konkretūs privalomi 
įpareigojimai, kurių vykdymas 
užtikrinamas teisiškai. Tačiau tam tikri 
valstybės aktai, tokie kaip leidimai ar 
licencijos, kuriais valstybė ar valdžios 
institucija nustato ekonominės veiklos 
vykdymo sąlygas, neturėtų būti laikomi 
koncesija. Tai taikoma ir tam tikriems
susitarimams, kurių objektas – ūkio
subjekto teisė eksploatuoti tam tikras 
viešąsias valdas ar išteklius, pavyzdžiui, 
žemės nuomos sutartims, ir kuriuose
valstybė arba perkančioji organizacija ar 
perkantysis subjektas nustato tik 
bendrąsias naudojimo sąlygas ir neįgyja
konkrečių darbų ar paslaugų;

(6) koncesija yra siekiant piniginės naudos 
tarp vieno ar kelių ūkio subjektų ir vienos 
ar kelių perkančiųjų organizacijų ar 
perkančiųjų subjektų sudaryta sutartis, 
kurios objektas – darbų ar paslaugų 
įgijimas, už tai paprastai atlyginant teise 
eksploatuoti darbus ar paslaugas, kurie yra 
sutarties dalykas. Tokių darbų atlikimui ar 
paslaugų teikimui taikomi perkančiosios 
organizacijos ar perkančiojo subjekto 
apibrėžti konkretūs privalomi 
įpareigojimai, kurių vykdymas 
užtikrinamas teisiškai. Tačiau tam tikri 
valstybės aktai, tokie kaip leidimai ar 
licencijos, kuriais valstybė ar valdžios 
institucija nustato ekonominės veiklos 
vykdymo sąlygas, neturėtų būti laikomi 
koncesija. Tai taikoma ir susitarimams,
pagal kuriuos valstybė, perkančioji 
organizacija arba perkantysis subjektas už 
atlygį suteikia ūkio subjektui teisę
eksploatuoti tam tikras viešąsias valdas ar 
išteklius (pavyzdžiui, jūrinių ir vidaus 
vandenų uostų žemės nuomos sutartims) ir 
kuriuose paprastai nustatomos tik 
bendrosios naudojimo sąlygos, o
perkančioji organizacija netampa sutarties 
partnerio atliekamų konkrečių paslaugų
gavėja;

Or. de

Pakeitimas 9
Licia Ronzulli
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) koncesija yra siekiant piniginės naudos 
tarp vieno ar kelių ūkio subjektų ir vienos 
ar kelių perkančiųjų organizacijų ar 
perkančiųjų subjektų sudaryta sutartis, 
kurios objektas – darbų ar paslaugų 
įgijimas, už tai paprastai atlyginant teise 
eksploatuoti darbus ar paslaugas, kurie 
yra sutarties dalykas. Tokių darbų 
atlikimui ar paslaugų teikimui taikomi 
perkančiosios organizacijos ar perkančiojo 
subjekto apibrėžti konkretūs privalomi 
įpareigojimai, kurių vykdymas
užtikrinamas teisiškai. Tačiau tam tikri 
valstybės aktai, tokie kaip leidimai ar 
licencijos, kuriais valstybė ar valdžios 
institucija nustato ekonominės veiklos 
vykdymo sąlygas, neturėtų būti laikomi 
koncesija. Tai taikoma ir tam tikriems 
susitarimams, kurių objektas – ūkio 
subjekto teisė eksploatuoti tam tikras 
viešąsias valdas ar išteklius, pavyzdžiui, 
žemės nuomos sutartims, ir kuriuose 
valstybė arba perkančioji organizacija ar 
perkantysis subjektas nustato tik bendrąsias 
naudojimo sąlygas ir neįgyja konkrečių 
darbų ar paslaugų;

(6) koncesija yra siekiant piniginės naudos 
tarp vieno ar kelių ūkio subjektų ir vienos 
ar kelių perkančiųjų organizacijų ar 
perkančiųjų subjektų sudaryta sutartis, 
kurios objektas – darbų projektavimas ir 
vykdymas bei jų funkcinis ir ekonominis 
valdymas, už tai atlyginant teise 
eksploatuoti darbus arba tokia teise kartu 
su mokėjimu. Tokių darbų atlikimui ar 
paslaugų teikimui taikomi perkančiosios 
organizacijos ar perkančiojo subjekto 
apibrėžti konkretūs privalomi įpareigojimai
ir šių įsipareigojimų laikymasis
užtikrinamas teisiškai. Tačiau tam tikri 
valstybės aktai, tokie kaip leidimai ar 
licencijos, kuriais valstybė ar valdžios 
institucija nustato ekonominės veiklos 
vykdymo sąlygas, neturėtų būti laikomi 
koncesija. Tai taikoma ir tam tikriems 
susitarimams, kurių objektas – ūkio 
subjekto teisė eksploatuoti tam tikras 
viešąsias valdas ar išteklius, pavyzdžiui, 
žemės nuomos sutartims, ir kuriuose 
valstybė arba perkančioji organizacija ar 
perkantysis subjektas nustato tik bendrąsias 
naudojimo sąlygas ir neįgyja konkrečių 
darbų ar paslaugų;

Or. it

Pakeitimas 10
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) dėl sunkumų, susijusių su koncesijos ir 
viešojo pirkimo sutarties sąvokų aiškinimu, 
suinteresuotosios šalys nuolat patirdavo 

(7) dėl sunkumų, susijusių su koncesijos ir 
viešojo pirkimo sutarties sąvokų aiškinimu, 
suinteresuotosios šalys nuolat patirdavo 
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teisinį netikrumą, o Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas priėmė nemažai 
sprendimų dėl šio dalyko. Todėl koncesija 
turėtų būti apibrėžta aiškiau, visų pirma 
nurodant reikšmingos operacinės rizikos 
sąvoką. Pagrindinė koncesijos ypatybė –
teisė eksploatuoti darbus ar paslaugas –
visada reiškia, kad koncesininkui 
perkeliama ekonominė rizika, įskaitant tai, 
kad jis gali nesusigrąžinti įdėtų investicijų 
ir darbų ar paslaugų, dėl kurių skirta 
sutartis, vykdymo sąnaudų. Taikyti 
koncesijų suteikimą reglamentuojančias 
konkrečias taisykles būtų nepagrįsta, jeigu 
perkančioji organizacija ar subjektas 
apsaugotų rangovą nuo galimų nuostolių 
užtikrindamas minimalias pajamas, 
atitinkančias arba viršijančias sąnaudas, 
kurias rangovui tektų patirti vykdant 
sutartį. Kartu turėtų būti aiškiai nustatyta, 
kad tam tikri susitarimai, kuriuos visiškai 
apmoka perkančioji organizacija ar 
perkantysis subjektas, turėtų būti laikomi 
koncesija, jeigu investicijų ir subjektui 
tenkančių darbo atlikimo ar paslaugos 
teikimo sąnaudų susigrąžinimas priklauso 
nuo paslaugos ar turto faktinės paklausos 
ar prieinamumo;

teisinį netikrumą, o Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas priėmė nemažai 
sprendimų dėl šio dalyko. Todėl koncesija 
turėtų būti apibrėžta aiškiau, visų pirma 
nurodant reikšmingos operacinės rizikos 
dalies sąvoką. Pagrindinė koncesijos 
ypatybė – teisė eksploatuoti darbus ar 
paslaugas – visada reiškia, kad 
koncesininkui perkeliama ekonominė 
rizika, įskaitant tai, kad jis gali 
nesusigrąžinti įdėtų investicijų ir darbų ar 
paslaugų, dėl kurių skirta sutartis, 
vykdymo sąnaudų.
Taikyti koncesijų suteikimą 

reglamentuojančias konkrečias taisykles 
būtų nepagrįsta, jeigu perkančioji 
organizacija ar subjektas apsaugotų 
rangovą nuo galimų nuostolių 
užtikrindamas minimalias pajamas, 
atitinkančias arba viršijančias sąnaudas, 
kurias rangovui tektų patirti vykdant 
sutartį. Kartu turėtų būti aiškiai nustatyta, 
kad tam tikri susitarimai, kuriuos visiškai 
apmoka perkančioji organizacija ar 
perkantysis subjektas, turėtų būti laikomi 
koncesija, jeigu investicijų ir subjektui 
tenkančių darbo atlikimo ar paslaugos 
teikimo sąnaudų susigrąžinimas priklauso 
nuo paslaugos ar turto faktinės paklausos 
ar prieinamumo;

Or. de

Pakeitimas 11
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) pagal SESV 14 straipsnį ir SESV 
protokolą Nr. 26 nacionalinės, regionų ir 
vietos valdžios institucijos turi didelę 
veiksmų laisvę priimdamos sprendimus, 
ar skirti sutartis dėl visuotinės svarbos 
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paslaugų teikimo;

Or. de

Pakeitimas 12
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 13
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) atsižvelgiant į Komisijos atlikto 
viešųjų pirkimų taisyklių reformos 
vertinimo rezultatus, būtų galima 
nevisiškai taikyti šią direktyvą tik toms 
paslaugoms, kurių tarpvalstybinės 
prekybos mastai yra riboti, t. y. paslaugoms 
asmenims, tokioms kaip tam tikros 
socialinės, sveikatos ir švietimo paslaugos.
Šios paslaugos teikiamos konkrečiomis 
aplinkybėmis, kurios valstybėse narėse dėl 
skirtingų kultūrinių tradicijų labai skiriasi.
Todėl reikėtų sukurti specialią tokių 
paslaugų koncesijos tvarką, atsižvelgiant į 
faktą, kad jos bus reguliuojamos pagal 
naujas nuostatas. Tačiau įpareigojimas 

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

kokios koncesijos, kurios vertė lygi ar 
viršija šioje direktyvoje nustatytas ribas, 
išankstinį informacinį skelbimą ir skelbimą 
apie koncesijos suteikimą yra tinkamas 
būdas galimiems konkurso dalyviams 
suteikti informacijos apie verslo galimybes 
ir visoms suinteresuotosioms šalims – apie 
skirtų sutarčių skaičių ir rūšį. Be to, 
valstybės narės turėtų nustatyti atitinkamas 
šių paslaugų koncesijos sutarčių skyrimo 
priemones, užtikrinančias atitiktį
skaidrumo ir vienodo požiūrio į ūkio 
subjektus principams ir leidžiančias 
perkančiosioms organizacijoms ir 
perkantiesiems subjektams atsižvelgti į 
atitinkamų paslaugų specifiškumą.
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai galėtų atsižvelgti į poreikį 
užtikrinti paslaugų kokybę, tęstinumą, 
prieinamumą, galimybę jas gauti ir 
išsamumą, įvairių naudotojų kategorijų 
konkrečius poreikius, naudotojų 
dalyvavimą ir teisių jiems suteikimą bei 
inovacijų diegimą;

Or. fi

Pagrindimas

 Socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos turėtų būti reguliuojamos.

Pakeitimas 14
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) atsižvelgiant į Komisijos atlikto 
viešųjų pirkimų taisyklių reformos 
vertinimo rezultatus, būtų galima 
nevisiškai taikyti šią direktyvą tik toms
paslaugoms, kurių tarpvalstybinės 
prekybos mastai yra riboti, t. y.

(21) visuotinės svarbos paslaugoms, 
kuriomis tenkinami pagrindiniai žmonių 
poreikiai, ši direktyva netaikoma: pvz.,
komunalinės vandens tiekimo ir 
kanalizacijos paslaugoms, atliekų 
tvarkymo paslaugoms, taip pat 
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paslaugoms asmenims, tokioms kaip tam 
tikros socialinės, sveikatos ir švietimo 
paslaugos. Šios paslaugos teikiamos 
konkrečiomis aplinkybėmis, kurios 
valstybėse narėse dėl skirtingų kultūrinių 
tradicijų labai skiriasi. Todėl reikėtų 
sukurti specialią tokių paslaugų koncesijos 
tvarką, atsižvelgiant į faktą, kad jos bus 
reguliuojamos pagal naujas nuostatas.
Tačiau įpareigojimas skelbti bet kokios 
koncesijos, kurios vertė lygi ar viršija šioje 
direktyvoje nustatytas ribas, išankstinį 
informacinį skelbimą ir skelbimą apie 
koncesijos suteikimą yra tinkamas būdas 
galimiems konkurso dalyviams suteikti 
informacijos apie verslo galimybes ir 
visoms suinteresuotosioms šalims – apie 
skirtų sutarčių skaičių ir rūšį. Be to, 
valstybės narės turėtų nustatyti atitinkamas 
šių paslaugų koncesijos sutarčių skyrimo 
priemones, užtikrinančias atitiktį 
skaidrumo ir vienodo požiūrio į ūkio 
subjektus principams ir leidžiančias 
perkančiosioms organizacijoms ir 
perkantiesiems subjektams atsižvelgti į 
atitinkamų paslaugų specifiškumą.
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai galėtų atsižvelgti į poreikį 
užtikrinti paslaugų kokybę, tęstinumą, 
prieinamumą, galimybę jas gauti ir 
išsamumą, įvairių naudotojų kategorijų 
konkrečius poreikius, naudotojų 
dalyvavimą ir teisių jiems suteikimą bei 
inovacijų diegimą;

socialinėms, sveikatos priežiūros, kultūros 
bei švietimo ir pan. paslaugoms.   Šios 
paslaugos teikiamos konkrečiomis 
aplinkybėmis, kurios valstybėse narėse dėl 
skirtingų kultūrinių tradicijų labai skiriasi.
Todėl reikėtų sukurti specialią tokių 
paslaugų koncesijos tvarką, atsižvelgiant į 
faktą, kad jos bus reguliuojamos pagal 
naujas nuostatas. Tačiau įpareigojimas 
skelbti bet kokios koncesijos, kurios vertė 
lygi ar viršija šioje direktyvoje nustatytas 
ribas, išankstinį informacinį skelbimą ir 
skelbimą apie koncesijos suteikimą yra 
tinkamas būdas galimiems konkurso 
dalyviams suteikti informacijos apie verslo 
galimybes ir visoms suinteresuotosioms 
šalims – apie skirtų sutarčių skaičių ir rūšį.
Be to, valstybės narės turėtų nustatyti 
atitinkamas šių paslaugų koncesijos 
sutarčių skyrimo priemones, užtikrinančias 
atitiktį skaidrumo ir vienodo požiūrio į 
ūkio subjektus principams ir leidžiančias 
perkančiosioms organizacijoms ir 
perkantiesiems subjektams atsižvelgti į 
atitinkamų paslaugų specifiškumą.
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai galėtų atsižvelgti į poreikį 
užtikrinti paslaugų kokybę, tęstinumą, 
prieinamumą, galimybę jas gauti ir 
išsamumą, įvairių naudotojų kategorijų 
konkrečius poreikius, naudotojų 
dalyvavimą ir teisių jiems suteikimą bei 
inovacijų diegimą;

Or. de

Pakeitimas 15
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 16
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

kiekvieno pasiūlymo kainos ir kokybės 
santykį;

Or. en

Pakeitimas 17
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 18
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) techninėse specifikacijose ir sutarties 
skyrimo kriterijuose perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams turėtų būti leidžiama nurodyti 
konkretų gamybos procesą, konkretų 
paslaugų teikimo būdą ar konkretų bet 
kurio kito produkto ar paslaugos gyvavimo 
ciklo etapo procesą, jei tai susiję su 
koncesijos dalyku. Siekiant socialinius 
motyvus geriau integruoti į koncesijos 
sutarčių skyrimą, turėtų būti leidžiama 
perkančiosioms organizacijoms į skyrimo 
kriterijus įtraukti ypatybes, susijusias su 
darbo sąlygomis. Tačiau jei perkančiosios 
organizacijos ar perkantieji subjektai 
naudoja ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo kriterijų, tokie kriterijai gali 
apimti tik asmenų, tiesiogiai 
dalyvaujančių vykdant gamybą arba 
atitinkamą tiekimą, darbo sąlygomis. Tos 
ypatybės gali būti susijusios tik su
gamybos procese dalyvaujančių 
darbuotojų sveikatos apsauga arba 
palankių nepalankioje padėtyje esančių 
asmenų arba pažeidžiamų grupių atstovų, 
kurie priskirti sutarčiai vykdyti, socialinės 
integracijos sąlygų, įskaitant prieinamumą 
neįgaliems asmenims, sudarymu. Tokiu 
atveju visi tokias ypatybes apimantys 
sutarties skyrimo kriterijai turėtų bet 
kuriuo atveju apimti tik tokias ypatybes, 
kurios turi tiesioginį poveikį 

(29) techninėse specifikacijose ir sutarties 
skyrimo kriterijuose perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams turėtų būti leidžiama nurodyti 
konkretų gamybos procesą, konkretų 
paslaugų teikimo būdą ar konkretų bet 
kurio kito produkto ar paslaugos gyvavimo 
ciklo etapo procesą, jei tai susiję su 
koncesijos dalyku. Siekiant socialinius 
motyvus geriau integruoti į koncesijos 
sutarčių skyrimą, turėtų būti leidžiama 
perkančiosioms organizacijoms į skyrimo 
kriterijus įtraukti ypatybes, susijusias su 
darbo sąlygomis, sveikatos apsauga arba 
palankių nepalankioje padėtyje esančių 
asmenų arba pažeidžiamų grupių atstovų, 
kurie priskirti sutarčiai vykdyti, socialinės 
integracijos sąlygų, įskaitant prieinamumą 
neįgaliems asmenims, sudarymu.
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darbuotojams jų darbo aplinkoje. Jie 
turėtų būti taikomi pagal 1996 m. 
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 96/71/EB dėl 
darbuotojų komandiravimo paslaugų 
teikimo sistemoje1 ir taip, kad nebūtų 
tiesiogiai arba netiesiogiai 
diskriminuojami ūkio subjektai iš kitų 
valstybių narių ar trečiųjų šalių, 
pasirašiusių Sutartį dėl viešųjų pirkimų 
arba laisvosios prekybos susitarimus su 
Sąjunga.

Perkančiosioms organizacijoms ir 
perkantiesiems subjektams (taip pat tada, 
kai jie taiko ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo kriterijų) turėtų būti leidžiama 
kaip sutarties skyrimo kriterijų naudoti 
darbuotojų, paskirtų vykdyti atitinkamos 
koncesijos, darbo organizavimą, 
kvalifikaciją ir patirtį, nes tai gali turėti 
įtakos koncesijos vykdymo kokybei ir 
pasiūlymo ekonominei vertei;

Perkančiosioms organizacijoms ir 
perkantiesiems subjektams (taip pat tada, 
kai jie taiko ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo kriterijų) turėtų būti leidžiama 
kaip sutarties skyrimo kriterijų naudoti 
darbuotojų, paskirtų vykdyti atitinkamos 
koncesijos, darbo organizavimą, 
kvalifikaciją ir patirtį, nes tai gali turėti 
įtakos koncesijos vykdymo kokybei ir 
pasiūlymo ekonominei vertei;

Or. de

Pakeitimas 19
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) techninėse specifikacijose ir sutarties 
skyrimo kriterijuose perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams turėtų būti leidžiama nurodyti 
konkretų gamybos procesą, konkretų 
paslaugų teikimo būdą ar konkretų bet 
kurio kito produkto ar paslaugos gyvavimo 
ciklo etapo procesą, jei tai susiję su 
koncesijos dalyku. Siekiant socialinius 
motyvus geriau integruoti į koncesijos 
sutarčių skyrimą, turėtų būti leidžiama 

(29) techninėse specifikacijose ir sutarties 
skyrimo kriterijuose perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams turėtų būti leidžiama nurodyti 
konkretų gamybos procesą, konkretų 
paslaugų teikimo būdą ar konkretų bet 
kurio kito produkto ar paslaugos gyvavimo 
ciklo etapo procesą, jei tai susiję su 
koncesijos dalyku. Siekiant socialinius 
motyvus geriau integruoti į koncesijos 
sutarčių skyrimą, turėtų būti leidžiama 

                                               
1 OL L 18, 1997 1 21, p. 1.
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perkančiosioms organizacijoms į skyrimo 
kriterijus įtraukti ypatybes, susijusias su 
darbo sąlygomis. Tačiau jei perkančiosios 
organizacijos ar perkantieji subjektai 
naudoja ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo kriterijų, tokie kriterijai gali 
apimti tik asmenų, tiesiogiai dalyvaujančių 
vykdant gamybą arba atitinkamą tiekimą, 
darbo sąlygomis. Tos ypatybės gali būti 
susijusios tik su gamybos procese 
dalyvaujančių darbuotojų sveikatos 
apsauga arba palankių nepalankioje 
padėtyje esančių asmenų arba pažeidžiamų 
grupių atstovų, kurie priskirti sutarčiai 
vykdyti, socialinės integracijos sąlygų, 
įskaitant prieinamumą neįgaliems 
asmenims, sudarymu. Tokiu atveju visi 
tokias ypatybes apimantys sutarties 
skyrimo kriterijai turėtų bet kuriuo atveju 
apimti tik tokias ypatybes, kurios turi 
tiesioginį poveikį darbuotojams jų darbo 
aplinkoje. Jie turėtų būti taikomi pagal 
1996 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 96/71/EB 
dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų 
teikimo sistemoje ir taip, kad nebūtų 
tiesiogiai arba netiesiogiai diskriminuojami 
ūkio subjektai iš kitų valstybių narių ar 
trečiųjų šalių, pasirašiusių Sutartį dėl 
viešųjų pirkimų arba laisvosios prekybos 
susitarimus su Sąjunga. Perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams (taip pat tada, kai jie taiko 
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 
kriterijų) turėtų būti leidžiama kaip 
sutarties skyrimo kriterijų naudoti 
darbuotojų, paskirtų vykdyti atitinkamos 
koncesijos, darbo organizavimą, 
kvalifikaciją ir patirtį, nes tai gali turėti 
įtakos koncesijos vykdymo kokybei ir 
pasiūlymo ekonominei vertei;

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

Or. en

Pakeitimas 20
Edite Estrela
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Pasiūlymas dėl direktyvos
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 21
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) darbo sąlygų ir darbo saugos sričių 
įstatymai, kiti teisės aktai ir kolektyvinės 
sutartys nacionaliniu ir Sąjungos 
lygmeniu vykdant koncesiją taikomi su 
sąlyga, kad tokios taisyklės ir jų taikymas 
atitinka Sąjungos teisę. Tarptautiniais 
atvejais, jeigu vienos valstybės narės 
darbuotojai, vykdydami koncesiją, teikia 
paslaugas kitoje valstybėje narėje, 
taikomos 1996 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo 
paslaugų teikimo sistemoje nustatytos 
būtiniausios sąlygos, kurių privalo paisyti 
priimančioji šalis tokių komandiruotų 
darbuotojų atžvilgiu;

(32) vykdant koncesiją turėtų būti taikomi 
nacionaliniai, Sąjungos ir tarptautiniai
darbo sąlygų ir darbo saugos sričių 
įstatymai, kiti teisės aktai ir
reprezentatyvios visų lygmenų
kolektyvinės sutartys. Taikomas principas 
„vienodas užmokestis už vienodą darbą 
palyginamose darbo vietose“;

Or. de

Pakeitimas 22
Edite Estrela
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Pasiūlymas dėl direktyvos
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) su socialinės ir darbo apsaugos bei 
darbo sąlygų prievolėmis susiję 
nacionaliniai teisės aktai ir kolektyvinės 
sutartys, kurie taikomi atliekamo darbo, 
teikiamų paslaugų arba tiekiamų prekių 
vietoje, taikomi ir vykdant koncesijos 
sutartį. Tokių prievolių nevykdymas 
laikomas šiurkščiu atitinkamo ūkio 
subjekto nusižengimu ir dėl to jam gali 
būti neleista dalyvauti koncesijos skyrimo 
procedūroje;

Or. en

Pakeitimas 23
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pakeitimas 24
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) koncesijos neturėtų būti suteikiamos 
ūkio subjektams, dalyvavusiems 
nusikalstamoje organizacijoje ar 
pripažintiems kaltais už korupcijos, 
sukčiavimo, padariusio žalos Sąjungos 
finansiniams interesams, ar pinigų plovimo 
nusikaltimus. Už mokesčių ar socialinio 
draudimo įmokų nemokėjimą irgi turėtų 
būti baudžiama neleidžiant dalyvauti 
pirkimuose Sąjungos lygmeniu. Be to, 
perkančiosioms organizacijoms ir 
perkantiesiems subjektams reikėtų suteikti 
galimybę atmesti kandidatus ar konkurso 
dalyvius už rimtus Sąjungos ar 
nacionalinės teisės, susijusios su Sutartį 
atitinkančio viešojo intereso apsauga, 
pažeidimus ar už ūkio subjekto 
reikšmingus ar nuolatinius trūkumus, 
susijusius su ankstesnės koncesijos ar 
panašaus pobūdžio koncesijų su ta pačia 
perkančiąja organizacija ar perkančiuoju 
subjektu vykdymu;

(33) koncesijos neturėtų būti suteikiamos 
ūkio subjektams, dalyvavusiems 
nusikalstamoje organizacijoje ar 
pripažintiems kaltais už korupcijos, 
sukčiavimo, padariusio žalos Sąjungos 
finansiniams interesams, ar pinigų plovimo 
nusikaltimus. Už mokesčių ar socialinio 
draudimo įmokų nemokėjimą irgi turėtų 
būti baudžiama neleidžiant dalyvauti 
pirkimuose Sąjungos lygmeniu. Kad būtų 
galimas persekiojimas už ankstesnius 
teisės pažeidimus ir būsimosiose 
koncesijos sutartyse būtų aiškiai ir 
skaidriai paskirstyta atsakomybė tarp 
pagrindinio ūkio subjekto ir subrangovų, 
tiek pagrindinis ūkio subjektas, tiek 
subrangovai turėtų būti nepriklausomi, 
taip pat solidariai ir subsidiariai 
atsakingi. Be to, perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams reikėtų suteikti galimybę 
atmesti kandidatus ar konkurso dalyvius už 
rimtus Sąjungos ar nacionalinės teisės, 
susijusios su Sutartį atitinkančio viešojo 
intereso apsauga, pažeidimus ar už ūkio 
subjekto reikšmingus ar nuolatinius 
trūkumus, susijusius su ankstesnės 
koncesijos ar panašaus pobūdžio koncesijų 
su ta pačia perkančiąja organizacija ar 
perkančiuoju subjektu vykdymu;

Or. de

Pakeitimas 25
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pakeitimas 26
Licia Ronzulli

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. it

Pakeitimas 27
Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 14 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) statybos rizika – rizika, susijusi su 
pristatymo vėlavimu, papildomomis 
sąnaudomis arba netinkama kokybe;

Or. it

Pakeitimas 28
Licia Ronzulli
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 14 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14b) tinkamumo rizika – rizika, susijusi 
su paslaugų, kurias turi teikti privatus 
partneris, atlikimu;

Or. it

Pakeitimas 29
Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 14 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14c) paklausos rizika – rizika, susijusi su 
įvairaus masto paslaugų paklausa, kurią 
turi pasiekti privatus partneris;

Or. it

Pakeitimas 30
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisė eksploatuoti darbus ar paslaugas, 
kaip nurodyta pirmos pastraipos 2, 4 ir 7 
punktuose, reiškia, kad esminė operacinė 
rizika perduodama koncesininkui.
Laikoma, kad koncesininkas prisiima 
esminę operacinę riziką, jei nėra garantijos 
atgauti investicijas ar išlaidas, susijusias su 
darbų ar paslaugų vykdymu pagal 
koncesijos sutartį.

Teisė eksploatuoti darbus ar paslaugas, 
kaip nurodyta pirmos pastraipos 2, 4 ir 7 
punktuose, reiškia, kad esminė operacinės 
rizikos dalis perduodama koncesininkui.
Laikoma, kad koncesininkas prisiima 
esminę operacinės rizikos dalį, jei nėra 
garantijos atgauti investicijas ar išlaidas, 
susijusias su darbų ar paslaugų vykdymu 
pagal koncesijos sutartį.
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Or. de

Pakeitimas 31
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši ekonominė rizika gali būti: Operacinė rizika, be kita ko, gali būti:

Or. de

Pakeitimas 32
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši ekonominė rizika gali būti: Ši operacinė rizika gali būti:

Or. fi

Pakeitimas 33
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) rizika, susijusi su darbų naudojimu arba 
paslaugų poreikiu; arba

a) rizika, susijusi su darbų naudojimu arba 
paslaugų poreikiu, įskaitant kai tokią 
riziką gerokai sumažina pagrindinės 
viešosios teisės nuostatos atitinkamoje 
valstybėje narėje; arba

Or. de
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Pakeitimas 34
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Leidimai ir licencijos, kuriose vien 
nurodomos ekonominės veiklos vykdymo 
sąlygos, nelaikomi koncesija. Tai taikoma 
ir susitarimams su perkančiąja 
organizacija arba perkančiuoju subjektu 
dėl ūkio subjekto teisės eksploatuoti 
viešąsias valdas ar išteklius (pavyzdžiui, 
paprastoms nuomos arba žemės nuomos 
sutartims) ir kuriuose paprastai 
nustatomos tik bendrosios jų naudojimo 
sąlygos, o perkančioji organizacija 
netampa sutarties partnerio atliekamų 
konkrečių paslaugų gavėja.

Or. de

Pakeitimas 35
Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu bendra koncesijos vertė yra 
mažesnė už 5 straipsnyje nurodytas 
ribines vertes, ji gali būti skiriama 
tiesiogiai ir tam nereikia paskelbti 
konkurso.

Or. it

Pakeitimas 36
Licia Ronzulli
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Numatoma koncesijos vertė 
apskaičiuojama kaip visų darbų ar 
paslaugų vertė, net jei jie buvo perkami 
pagal skirtingas sutartis, jeigu tos sutartys 
yra vieno bendro projekto dalis. Požymiai, 
rodantys, kad yra vienas bendras projektas 
– perkančiosios organizacijos ar 
perkančiojo subjekto vykdomas bendras 
išankstinis planavimas ir koncepcija, tai, 
kad perkami skirtingi elementai atlieka 
vieną bendrą ekonominę ir techninę 
funkciją arba yra kitaip logiškai 
tarpusavyje susiję.

Numatoma koncesijos vertė 
apskaičiuojama remiantis visais 
techniniais, funkciniais ir ekonominiais 
elementais, net jei tie elementai priklauso 
skirtingoms sutartims. Požymiai, rodantys, 
kad yra vienas bendras projektas –
perkančiosios organizacijos ar perkančiojo 
subjekto vykdomas bendras išankstinis 
planavimas ir koncepcija, tai, kad perkami 
skirtingi elementai atlieka vieną bendrą 
ekonominę ir techninę funkciją arba yra 
kitaip logiškai tarpusavyje susiję.

Or. it

Pakeitimas 37
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dėl žemės, esamų pastatų ar kito 
nekilnojamojo turto arba teisių į juos 
įsigijimo ar nuomos bet kokiomis 
finansinėmis priemonėmis; tačiau ši 
direktyva taikoma finansinių paslaugų 
koncesijoms, bet kuria forma suteiktoms 
tuo pačiu metu, prieš arba po įsigijimo ar 
nuomos sutarčių sudarymo;

a) dėl perkančiosios organizacijos ar 
perkančiojo subjekto atliekamo žemės, 
esamų pastatų ar kito nekilnojamojo turto 
arba teisių į juos įsigijimo, nuomos ar 
finansinės nuomos bet kokiomis 
finansinėmis priemonėmis; tačiau ši 
direktyva taikoma finansinių paslaugų 
koncesijoms, bet kuria forma suteiktoms 
tuo pačiu metu, prieš arba po įsigijimo ar 
nuomos sutarčių sudarymo;

Or. de

Pakeitimas 38
Edite Estrela
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 39
Thomas Händel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva netaikoma paslaugų 
koncesijoms, susijusioms su visuotinės 
ekonominės svarbos paslaugomis ir 
visuotinės svarbos paslaugomis, pvz.:
a) vandens tiekimo paslaugomis;
b) kanalizacijos paslaugomis;
c) atliekų tvarkymo paslaugomis;
d) energetikos paslaugomis;
e) socialinėmis paslaugomis pagal 
Socialinės apsaugos komiteto priimtą 
Europos savanorišką socialinių paslaugų 
kokybės sistemą, be kita ko, sveikatos ir 
socialinės priežiūros srityse, privalomojo 
socialinio draudimo, reagavimo į 
ekstremalias situacijas ir nelaimes 
paslaugoms, išmokų paslaugoms bei 
profesinių sąjungų teikiamoms 
paslaugoms.

Or. de
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Pakeitimas 40
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas skirdamas koncesiją gali 
atsižvelgdamas į jos pobūdį ir 
proporcingumo principą apriboti 
koncesijos trukmę. Tokiais atvejais be kitų 
veiksnių galima atsižvelgti į numatomą 
laikotarpį, per kurį koncesininkui atsipirks 
darbų ar paslaugų vykdymo investicijos.
Be to, galima atsižvelgti į kitus objektyvius 
kriterijus, pvz., į viešąjį interesą, kad 
nuolat kokybiškai arba ekologiškai ir 
socialiai tvariai būtų teikiamos 
atitinkamos paslaugos, taip pat į 
koncesininko pasirinkimo išlaidas. 

Or. de

Pakeitimas 41
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Koncesijos trukmė yra numatomas 
laikotarpis, per kurį koncesininkui atsipirks 
darbų ar paslaugų vykdymo investicijos 
kartu gaunant pagrįstą pelną už investuotą 
kapitalą, taip pat numatomas laikotarpis, 
per kurį bus pasiekti perkančiosios 
organizacijos tikslai.

Or. en

Pakeitimas 42
Thomas Händel
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Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pakeitimas 43
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės gali rezervuoti teisę 
dalyvauti koncesijų suteikimo procedūrose:

Or. en

Pakeitimas 44
Ramona Nicole Mănescu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 45
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 46
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tačiau iš juridinių asmenų gali būti 
reikalaujama pasiūlyme arba paraiškoje 

2. Tačiau iš juridinių asmenų gali būti 
reikalaujama pasiūlyme arba paraiškoje 
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nurodyti darbuotojų, atsakingų už 
atitinkamos koncesijos vykdymą, pavardes 
ir atitinkamą profesinę kvalifikaciją.

nurodyti darbuotojų, atsakingų už 
atitinkamos koncesijos vykdymą, 
atitinkamą profesinę kvalifikaciją.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į atrankos ir skyrimo procedūros trukmę, konkurso dalyvis paraiškos etape gali 
nežinoti paskirtų darbuotojų pavardžių.

Pakeitimas 47
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Teikti pasiūlymus arba siūlytis būti 
kandidatais gali ūkio subjektų grupės.

3. Teikti pasiūlymus arba siūlytis būti 
kandidatais gali ūkio subjektų grupės. Ūkio 
subjektų, ypač mažų ir vidutinių įmonių 
(MVĮ), grupė gali būti įmonių 
konsorciumas. 

Or. en

Pakeitimas 48
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Perkančiosios organizacijos, 
skirdamos koncesiją, siekia geriausio 
kainos ir kokybės santykio. Tai 
pasiekiama naudojant naudingiausio 
bendro kainos, kokybės ir tvarumo derinio 
argumentus.

Or. en
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Pakeitimas 49
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Perkančiosios organizacijos laikosi 
Direktyvoje 2001/7/ES nustatytų 
mokėjimų atidėjimo reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 50
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 51
Edite Estrela

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

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

Or. en

Pakeitimas 52
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 53
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VIII priedo 1 dalyje apibrėžtos techninės 
specifikacijos išdėstomos koncesijos 
dokumentuose. Jose apibrėžiamos 
reikalaujamos darbų, paslaugų arba prekių 
savybės.

VIII priedo 1 dalyje apibrėžtos techninės 
specifikacijos išdėstomos koncesijos 
dokumentuose. Jose apibrėžiamos 
reikalaujamos darbų, paslaugų arba prekių 
savybės siekiant įgyvendinti perkančiosios 
organizacijos tikslus, įskaitant tvarumo 
tikslus.

Or. en
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Pakeitimas 54
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 2 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pakeitimas 55
Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos koncesijos 
skelbime nustato dalyvavimo sąlygas, 
susijusias su:

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

Or. it

Pakeitimas 56
Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos nustato tik tas Perkančiosios organizacijos nustato tik tas 
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dalyvavimo sąlygas, kurios yra tinkamos 
užtikrinti, kad kandidatas ar konkurso 
dalyvis būtų teisiškai ir finansiškai pajėgus 
ir turėtų komercinius ir techninius 
gebėjimus įvykdyti suteiktiną koncesiją.
Visi reikalavimai yra susiję su sutarties 
dalyku ir griežtai jam proporcingi,
atsižvelgiant į poreikį užtikrinti tikrą 
konkurenciją.

dalyvavimo sąlygas, kurios yra tinkamos 
užtikrinti, kad kandidatas ar konkurso 
dalyvis būtų teisiškai ir finansiškai pajėgus 
ir turėtų komercinius ir techninius 
gebėjimus įvykdyti suteiktiną koncesiją.
Visi reikalavimai yra susiję su sutarties 
dalyku ir griežtai jam proporcingi, juos 
nustatant atsižvelgiama į poreikį užtikrinti 
tikrą konkurenciją.

Or. it

Pakeitimas 57
Thomas Händel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pakeitimas 58
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, 
kurioje šis ūkio subjektas yra įsteigtas, arba 
perkančiosios organizacijos arba subjekto 
valstybės narės teisės nuostatas, arba jeigu 
bent du kartus tokiam ūkio subjektui 
pagal darbo teisę buvo priimtas 
nepalankus teismo sprendimas arba skirta 
bauda.

Or. de

Pakeitimas 59
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 60
Thomas Händel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de



PE492.772v01-00 36/46 AM\907628LT.doc

LT

Pakeitimas 61
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Valstybės narės nustato šio straipsnio 
taikymo sąlygas. Paprašytos valstybės 
narės pateikia visą informaciją, susijusią su 
šiame straipsnyje išvardytais atmetimo 
pagrindais. Įsisteigimo valstybės narės 
kompetentingos institucijos šią informaciją 
teikia laikydamosi Direktyvos [kuria 
pakeičiama Direktyva 2004/18/EB] 88 
straipsnio nuostatų.

9. Valstybės narės nustato šio straipsnio 
taikymo sąlygas. Paprašytos valstybės 
narės pateikia visą informaciją, susijusią su 
šiame straipsnyje išvardytais atmetimo 
pagrindais. Įsisteigimo valstybės narės 
kompetentingos institucijos šią informaciją 
teikia laikydamosi Direktyvos [kuria 
pakeičiama Direktyva 2004/18/EB] 88 
straipsnio nuostatų. Valstybės narės ir 
Komisija taip pat parengia procedūrą, 
kurią taikant renkama ir perkantiesiems 
subjektams pateikiama informacija apie 
teisės pažeidimus.

Or. de

Pakeitimas 62
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas koncesijos skelbime ar 
dokumentuose nurodo kiekvienam iš 1 
dalyje nustatytų kriterijų taikomą 
lyginamąją reikšmę arba tuos kriterijus 
išdėsto mažėjančios svarbos tvarka.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 63
Thomas Händel

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

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

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

Or. de

Pakeitimas 64
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 65
Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės gali nustatyti, kad 
perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai koncesijos suteikimą grįstų 
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 
kriterijumi pagal 2 dalį. Tokie kriterijai gali 

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

bet kuriuo atveju apimti ne tik kainą ar 
sąnaudas, bet ir bet kuriuos iš šių kriterijų:

Or. it

Pakeitimas 66
Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 67
Edite Estrela

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) socialinius kriterijus, pvz., tai, kaip 
vadovaujamasi:
socialinės ir užimtumo apsaugos, darbo 
sąlygų, sveikatos ir saugos taisyklėmis; 
užimtumo galimybėmis, įskaitant paramą: 
jaunimo užimtumui, lyčių pusiausvyrai, 
ilgalaikių bedarbių ir vyresnio amžiaus 
darbuotojų, nepalankioje padėtyje esančių 
grupių atstovų, neįgaliųjų užimtumo 
galimybėmis;  
tinkamo darbo reikalavimais;
socialine įtrauktimi;
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etiška prekyba;
profesinio mokymo vietoje galimybėmis;
žmogaus teisėmis.

Or. en

Pakeitimas 68
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 69
Thomas Händel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) perkančiosios organizacijos arba 
perkantieji subjektai darbų atlikimui ir 
paslaugų teikimui taiko papildomus 
socialinius ir ekologinius kriterijus, kurie 
nurodomi koncesijos skelbime.  Tokiu 
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kriterijumi taip pat laikomos pagal 
nacionalinius, Europos Sąjungos ir 
tarptautinius įstatymus ir kitus teisės 
aktus, reprezentatyvias visų lygmenų 
kolektyvines sutartis dėl atlyginimų ir 
arbitražo teismo sprendimus numatytos 
darbo sąlygos. Be to, taikomas principas 
„vienodas užmokestis už vienodą darbą 
palyginamose darbo vietose“.

Or. de

Pakeitimas 70
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 4 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) gali būti taikomi papildomi socialinės 
ir užimtumo politikos kriterijai, pvz., lyčių 
lygybės skatinimas ir ypač nepalankioje 
padėtyje esančių grupių, įskaitant 
jaunesnio ir vyresnio amžiaus 
darbuotojus, jaunimą ir praktikantus, 
ilgalaikių bedarbių, imigrantų ir iš jų 
kilusių asmenų ir neįgaliųjų įtraukimas į 
darbo rinką.  

Or. de

Pakeitimas 71
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4 dalyje nurodytu atveju perkančioji 
organizacija arba subjektas skelbime apie 
sutartį, kvietime pateikti pasiūlymą arba 
koncesijos dokumentuose nurodo 
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kiekvienam pasirinktam kriterijui teikiamą 
lyginamąją reikšmę, kad nustatytų 
ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą.

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

Or. en

Pakeitimas 72
Edite Estrela

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) išorės sąnaudas, kurios tiesiogiai 
susijusios su gyvavimo ciklu ir kuriomis 
galėtų būti nesaugi darbo vieta, ilgas 
darbo diena, atitikties sveikatos ir saugos 
reikalavimams trūkumas ir profesinio 
mokymo stygius.

Or. en

Pakeitimas 73
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 74
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 75
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis neturi poveikio pagrindinio ūkio 
subjekto atsakomybei.

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

Or. de

Pakeitimas 76
Thomas Händel
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Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nedarant poveikio atsakomybei pagal 
2 dalį, pagrindinis ūkio subjektas ir 
subrangovas (-ai) yra solidariai ir 
subsidiariai atsakingi.

Or. de

Pakeitimas 77
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ši direktyva taikoma veiklos rūšims, 
susijusioms su geografinės teritorijos 
eksploatavimu siekiant vežėjams oru, jūra 
arba vidaus vandenų keliais teikti oro 
uostų, jūrų ar vidaus vandenų uostų ar kitų 
terminalų funkcines galimybes.

5. Ši direktyva taikoma veiklos rūšims, 
susijusioms su geografinės teritorijos 
eksploatavimu siekiant vežėjams oru, jūra 
arba vidaus vandenų keliais teikti oro 
uostų, jūrų ar vidaus vandenų uostų ar kitos 
bendros infrastruktūros funkcines 
galimybes.

Or. de

Pakeitimas 78
Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo pirma antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

INFORMACIJA, KURIĄ 
REIKALAUJAMA ĮTRAUKTI Į 
KONCESIJOS SKELBIMĄ

INFORMACIJA, KURIĄ 
REIKALAUJAMA ĮTRAUKTI Į 
KONCESIJOS SKELBIMĄ ARBA 
KONCESIJOS DOKUMENTĄ

Or. it
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Pakeitimas 79
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
X priedas

Komisijos siūlomas tekstas

17 STRAIPSNYJE NURODYTOS PASLAUGOS
CPV kodas Aprašymas

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

Sveikatos bei socialinės paslaugos

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

75300000-9 Privalomojo socialinio draudimo 
paslaugos

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

Išmokų paslaugos

98000000-3 Kitos bendruomeninės, socialinės ir 
asmeninės aptarnavimo paslaugos

98120000-0 Profesinių sąjungų teikiamos paslaugos

98131000-0 Religinės paslaugos

Pakeitimas

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 80
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIII a priedas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

TARPTAUTINIŲ SOCIALINĖS IR 
APLINKOSAUGOS SRIČIŲ 
KONVENCIJŲ SĄRAŠAS
NURODYTAS 3 KONSTATUOJAMOJE 
DALYJE IR 22 STRAIPSNIO 4 DALIES 
C PUNKTE
–87 konvencija dėl asociacijų laisvės ir 
teisės jungtis į organizacijas gynimo;
– 98 konvencija dėl teisės jungtis į 
organizacijas ir vesti kolektyvines derybas 
principų taikymo;
– 29 konvencija dėl priverstinio ar 
privalomojo darbo;
– 105 konvencija dėl priverstinio darbo 
panaikinimo;
– 138 konvencija dėl minimalaus 
amžiaus;
– 111 konvencija dėl diskriminacijos 
(darbo ir profesinės veiklos srityje);
– 100 konvencija dėl vienodo atlyginimo 
vyrams ir moterims už lygiavertį darbą;
– 182 konvencija dėl blogiausių vaikų 
darbo formų;
– Vienos konvencija dėl ozono sluoksnio 
apsaugos ir jos Monrealio protokolas dėl 
ozono sluoksnį ardančių medžiagų;
– Bazelio konvencija dėl pavojingų atliekų 
tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo
kontrolės (Bazelio konvencija);
– Stokholmo konvencija dėl patvariųjų 
organinių teršalų;
– 1998 m. rugsėjo 10 d. Roterdamo 
konvencija dėl sutikimo, apie kurį 
pranešama iš anksto, procedūros, 
taikomos tam tikroms pavojingoms 
cheminėms medžiagoms ir pesticidams 
tarptautinėje prekyboje (UNEP/FAO) 
(IAPS, arba PIC konvencija) ir jos 3 
regioniniai protokolai.
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