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Pakeitimas 36
Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 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,
53 straipsnio 1 dalį, 62 straipsnį ir 
114 straipsnį ir Protokolą Nr. 26,

Or. en

Pakeitimas 37
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) siekiant užtikrinti, kad vandens, 
energetikos, transporto ir pašto paslaugų 
sektoriuose veikiančių subjektų vykdomi 
pirkimai būtų atverti konkurencijai, reikia 
nuostatų dėl pirkimų procedūrų 
koordinavimo, kai sutarties vertė viršija 
nustatytą ribą. Procedūras reikia 
koordinuoti tam, kad būtų užtikrintas 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
principų, visų pirma laisvo prekių 
judėjimo, įsisteigimo laisvės ir laisvės 
teikti paslaugas, taip pat iš šių laisvių 
kylančių principų, kaip antai: vienodo 
požiūrio, nediskriminavimo, abipusio 
pripažinimo, proporcingumo ir 
skaidrumo, veikimas. Atsižvelgiant į 
sektorių, kuriuos paveiks šis 
koordinavimas, pobūdį koordinuojant 
reikia ne tik užtikrinti pirmiau minėtų 
principų laikymąsi, bet ir sukurti deramą 
verslo praktikos pamatą bei išlaikyti 

(2) dėl ypatingų valstybės įsipareigojimų 
teikiant viešąsias visuotinės svarbos 
paslaugas vandens, energetikos, transporto 
ir pašto paslaugų sektoriuose, vidaus 
rinkos kriterijus galima taikyti tik ribotai;
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didžiausią lankstumą;

Or. de

Pakeitimas 38
Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) siekiant užtikrinti, kad vandens, 
energetikos, transporto ir pašto paslaugų 
sektoriuose veikiančių subjektų vykdomi 
pirkimai būtų atverti konkurencijai, reikia 
nuostatų dėl pirkimų procedūrų 
koordinavimo, kai sutarties vertė viršija 
nustatytą ribą. Procedūras reikia 
koordinuoti tam, kad būtų užtikrintas 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
principų, visų pirma laisvo prekių 
judėjimo, įsisteigimo laisvės ir laisvės 
teikti paslaugas, taip pat iš šių laisvių 
kylančių principų, kaip antai: vienodo 
požiūrio, nediskriminavimo, abipusio 
pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo, 
veikimas. Atsižvelgiant į sektorių, kuriuos 
paveiks šis koordinavimas, pobūdį 
koordinuojant reikia ne tik užtikrinti 
pirmiau minėtų principų laikymąsi, bet ir 
sukurti deramą verslo praktikos pamatą bei 
išlaikyti didžiausią lankstumą;

(2) siekiant užtikrinti, kad vandens, 
energetikos, transporto ir pašto paslaugų 
sektoriuose veikiančių subjektų vykdomi 
pirkimai būtų atverti konkurencijai, reikia 
nuostatų dėl pirkimų procedūrų 
koordinavimo, kai sutarties vertė viršija 
nustatytą ribą. Procedūras reikia 
koordinuoti tam, kad būtų užtikrintas 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
principų, visų pirma laisvo prekių 
judėjimo, įsisteigimo laisvės ir laisvės 
teikti paslaugas, taip pat iš šių laisvių 
kylančių principų, kaip antai: vienodo 
požiūrio, nediskriminavimo, abipusio 
pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo, 
veikimas. Atsižvelgiant į sektorių, kuriuos 
paveiks šis koordinavimas, pobūdį 
koordinuojant reikia ne tik užtikrinti 
pirmiau minėtų principų laikymąsi, bet ir 
sukurti deramą verslo praktikos pamatą bei 
išlaikyti didžiausią lankstumą; Viešųjų 
pirkimų taisyklėse reikia atsižvelgti į 
įgaliojimų padalijimą pagal SESV 
14 straipsnį ir Protokolą Nr. 26. Taikant 
šias taisykles neturėtų būti ribojama 
valdžios institucijų laisvė pačioms spręsti, 
kaip atlikti savo viešųjų paslaugų 
užduotis;

Or. en



AM\908455LT.doc 5/55 PE492.841v01-00

LT

Pagrindimas

Suderinama su naujomis Lisabonos sutarties nuostatomis.

Pakeitimas 39
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) strategijoje „Europa 2020“16

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 derinimo17 ir 2004 m. 
kovo 31 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo 
darbų, prekių ir paslaugų pirkimo 
sutarčių sudarymo tvarkos derinimo18, 
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;

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 40
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 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;

(4) 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, kad 
perkančiosios organizacijos geriau 
panaudotų viešuosius pirkimus tvaraus 
vystymosi ir užimtumo, taip pat kitiems 
bendriems visuomenės tikslams skatinti ir 
taip būtų padidintas viešųjų lėšų 
naudojimo efektyvumas, tuo pačiu 
užtikrinant kuo geresnį sąnaudų ir 
naudos santykį ir visų pirma paskatinant
viešuosiuose pirkimuose dalyvauti 
mažąsias ir vidutines įmones. Taip pat 
reikia supaprastinti Sąjungos viešųjų 
pirkimų taisykles, visų pirma susijusias su 
metodu, taikomu siekiant tvarumo tikslų, 
kurios turėtų būti įtrauktos 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
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Pakeitimas 41
Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 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;

(4) 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, kad 
perkančiosios organizacijos geriau
panaudotų viešuosius pirkimus tvaraus 
vystymosi ir kitiems bendriems visuomenės 
tikslams, taigi viešosios lėšos būtų 
naudojamos efektyviau, būtų 
užtikrinamas geriausias sąnaudų ir 
naudos santykis ir visų pirma mažosios ir 
vidutinės įmonės būtų paskatintos 
dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Taip 
pat reikia supaprastinti direktyvas 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. Šia 
direktyva nustatoma pirkimo tvarka. 
Norėdamos pasiekti bendrus tikslus, 
perkančiosios organizacijos gali nustatyti 
griežtesnius ar daugiau apimančius 
reikalavimus, nei nustatyta pagal 
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dabartinius ES teisės aktus;

Or. en

Pagrindimas

Negali būti jokių abejonių dėl to, kad perkančiosios organizacijos gali nustatyti reikalavimus, 
kurie yra griežtesni nei atitinkamose srityse galiojančios ES teisinės nuostatos.

Pakeitimas 42
Tamás Deutsch

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 (visų pirma siekiant skatinti darnų 
vystymąsi) turi būti atsižvelgiama į 
aplinkos apsaugos reikalavimus. Šioje 
direktyvoje patikslinama, kaip perkantieji 
subjektai gali padėti apsaugoti aplinką,
skatinti tvarią plėtrą ir kartu užtikrinti, 
kad pasiektų 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 (visų pirma siekiant skatinti darnų 
vystymąsi, visuomenės sveikatą ir saugą 
visoje tiekimo grandinėje, taip pat 
socialinių normų ir nacionalinių bei ES 
teisės aktų darbo srityje laikymąsi) turi 
būti atsižvelgiama į aplinkos apsaugos 
reikalavimus ir socialiai tvarios gamybos 
proceso principus. Šioje direktyvoje 
patikslinama, kaip perkančiosios 
organizacijos gali padėti apsaugoti aplinką
ir pasinaudoti joms suteikiama veiksmų 
laisve nustatyti technines specifikacijas ir 
sutarčių skyrimo kriterijus, kuriuos 
taikant galima geriausiai užtikrinti, kad
viešieji pirkimai būtų socialiai tvarūs, tuo 
pat metu turi būti užtikrinama sąsaja su 
sutarties dalyku ir geriausias kainos ir 
kokybės santykis;

Or. en

Pakeitimas 43
Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu
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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 (visų pirma siekiant skatinti darnų 
vystymąsi) turi būti atsižvelgiama į
aplinkos apsaugos reikalavimus. Šioje 
direktyvoje patikslinama, kaip perkantieji 
subjektai gali padėti apsaugoti aplinką, 
skatinti tvarią plėtrą ir kartu užtikrinti, kad 
pasiektų geriausią savo sutarčių kainos ir 
kokybės santykį;

(5) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 9,10 11 straipsnius nustatant ir 
įgyvendinant Sąjungos politikos ir veiklos 
kryptis (visų pirma siekiant skatinti darnų 
vystymąsi) turi būti atsižvelgiama į 
aplinkos apsaugos reikalavimus ir 
socialinius poreikius. Šioje direktyvoje 
patikslinama, kaip perkantieji subjektai gali 
padėti apsaugoti aplinką, skatinti tvarią 
plėtrą ir pasinaudoti jiems suteikiama 
veiksmų laisve nustatyti technines 
specifikacijas ir sutarčių skyrimo 
kriterijus, kuriuos taikant viešieji pirkimai 
būtų tvarūs, ir kartu užtikrinti sąsają su 
sutarties dalyku ir geriausią savo sutarčių 
kainos ir kokybės santykį;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nepakankamai atsižvelgiama į socialinius poreikius.

Pakeitimas 44
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) SESV 9 straipsnyje nurodyta, kad 
nustatydama ir įgyvendindama savo 
politikos kryptis ir veiksmus, Sąjunga 
atsižvelgia į reikalavimus, susijusius su 
didelio užimtumo skatinimu, tinkamos 
socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su 
socialine atskirtimi, aukšto lygio švietimu, 
mokymu ir žmonių sveikatos apsauga. Ši 
direktyva padeda siekti šių tikslų 



PE492.841v01-00 10/55 AM\908455LT.doc

LT

skatindama tvarius viešuosius pirkimus, 
socialinius kriterijus įtraukiant į visus 
viešųjų pirkimų procedūros etapus ir 
atsižvelgiant į su socialinėmis ir užimtumo 
sąlygomis, sveikata ir darbo sauga, 
socialine apsauga ir darbo sąlygomis 
susijusius įpareigojimus, kaip nustatyta 
ES teisės aktuose ir nacionaliniuose 
įstatymuose, reguliavimo aktuose arba 
administracinėse nuostatose, arbitražo 
teismo sprendimuose, kolektyvinėse 
sutartyse ir susitarimuose ir tarptautinėse 
darbo teisės nuostatose, kurios nurodytos 
XIV priede, kurios taikomos vietose, kur 
atliekamas darbas, teikiamos paslaugos 
arba tiekiamos prekės arba teikiamos 
paslaugos. Šie įpareigojimai taip pat 
taikomi tarpvalstybiniais atvejais, kai 
vienos valstybės narės darbuotojai teikia 
paslaugas kitoje valstybėje narėje;

Or. de

Pagrindimas

Į vadinamąją horizontaliąją socialinę sąlygą reikia atsižvelgti ir sudarant viešųjų pirkimų 
sutartis. Taigi nustatant viešųjų pirkimų kriterijus turi būti atsižvelgiama į tai.

Pakeitimas 45
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) ši direktyva neturėtų trukdyti 
valstybėms narėms laikytis TDO 
konvencijos Nr. 94 dėl darbo teisės išlygų 
viešuosiuose pirkimuose, ir turėtų skatinti 
darbo teisės išlygas įtraukti į viešųjų 
pirkimų procedūrą;

Or. de
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Pakeitimas 46
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant tikro rinkos atvėrimo ir 
tinkamo pirkimų taisyklių taikymo
vandens, energetikos, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose pusiausvyros, reikia, 
kad subjektai, kuriems taikytinos šios 
direktyvos nuostatos, būtų identifikuojami 
pagal kitus požymius, o ne pagal juridinį 
statusą. Todėl reikia užtikrinti, kad būtų 
išlaikytas vienodas požiūris į viešajame ir 
privačiajame sektoriuose veiklą 
vykdančius subjektus. Taip pat pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
345 straipsnį reikia užtikrinti, kad nebūtų 
pažeidžiamos valstybėse narėse 
veikiančios turto nuosavybės sistemą 
reglamentuojančios taisyklės;

(7) siekiant užtikrinti valstybės funkciją 
teikti visuotinės svarbos paslaugas
vandens, energetikos, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose, reikia, kad subjektai, 
kuriems taikytinos šios direktyvos 
nuostatos, nebūtų traktuojami vienodai 
tuo pačiu mastu atsižvelgiant į su jais 
sudarytą viešųjų pirkimų sutartis;

Or. de

Pakeitimas 47
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) pagal SESV 14 straipsnį ir jos 
Protokolą Nr. 26 nacionalinėms, 
regioninėms ir vietos institucijoms 
suteikiama didelė veiksmų laisvė 
sprendžiant visuotinės svarbos paslaugų 
viešųjų pirkimų klausimus;

Or. de
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Pagrindimas

Siekiant, kad sprendimus priimantys asmenys nebūtų verčiami privatizuoti tik dėl kainos 
spaudimo, svarbu atkreipti dėmesį į šias nuostatas. Visų pirma todėl, kad varžytinės dėl 
žemesnės kainos dažnai vyksta darant spaudimą dėl atlyginimo darbuotojams.

Pakeitimas 48
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) dėl neteisėto pirkimo procedūros 
dalyvių elgesio, pvz., mėginimų daryti 
neteisėtą įtaką sprendimų priėmimo 
procesui arba susitarimų su kitais 
kandidatais, siekiant manipuliuoti 
procedūros baigtimi, gali būti pažeisti 
pagrindiniai Sąjungos teisės principai ir 
smarkiai iškreipta konkurencija. Todėl iš 
ūkio subjektų reikėtų reikalauti pateikti 
garbės deklaraciją, kad jie nevykdo tokios 
neteisėtos veiklos, o jeigu paaiškėtų, jog 
tokia deklaracija yra melaginga – pašalinti 
juos iš konkurso;

(13) dėl neteisėto pirkimo procedūros 
dalyvių elgesio, pvz., mėginimų daryti 
neteisėtą įtaką sprendimų priėmimo 
procesui arba susitarimų su kitais 
kandidatais, siekiant manipuliuoti 
procedūros baigtimi, ir bet kokie veiksmai, 
atliekami pažeidžiant darbo, 
aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos 
normas, taip pat priemonės, 
pažeidžiančios darbo standartus, gali būti
smarkiai iškreipta konkurencija ir pažeisti 
pagrindiniai Sąjungos teisės principai.
Todėl iš ūkio subjektų reikėtų reikalauti 
pateikti garbės deklaraciją, kad jie nevykdo 
tokios neteisėtos veiklos, o jeigu paaiškėtų, 
jog tokia deklaracija yra melaginga –
pašalinti juos iš konkurso;

Or. en

Pakeitimas 49
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) visais viešųjų pirkimų etapais turėtų 
būti atsižvelgiama į tarptautinius darbo 
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standartus ir TDO konvencijas bei 
rekomendacijas;

Or. en

Pakeitimas 50
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos 
sprendimu 94/800/EB dėl daugiašalių 
derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) 
priimtų susitarimų patvirtinimo Europos 
Bendrijos vardu jos kompetencijai 
priklausančių klausimų atžvilgiu, visų 
pirma patvirtinta Pasaulio prekybos 
organizacijos sutartis dėl viešųjų pirkimų, 
toliau – sutartis. Sutarties tikslas – nustatyti 
subalansuotų teisių ir pareigų, susijusių su 
viešojo pirkimo sutartimis, daugiašalę 
sistemą, siekiant liberalizuoti ir išplėsti 
pasaulio prekybą. Perkantieji subjektai
sutarčių, kurioms taikoma sutartis, ir kitų 
Sąjungos pasirašytų tarptautinių susitarimų 
įsipareigojimus vykdo taikydami šią 
direktyvą trečiųjų šalių ūkio subjektams, 
pasirašiusiems tuos susitarimus;

(14) 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos 
sprendimu 94/800/EB dėl daugiašalių 
derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) 
priimtų susitarimų patvirtinimo Europos 
Bendrijos vardu jos kompetencijai 
priklausančių klausimų atžvilgiu, visų 
pirma patvirtinta Pasaulio prekybos 
organizacijos sutartis dėl viešųjų pirkimų, 
toliau – sutartis. Sutarties tikslas – nustatyti 
subalansuotų teisių ir pareigų, susijusių su 
viešojo pirkimo sutartimis, daugiašalę 
sistemą, pagal kurią valstybės narės turėtų 
stengtis sudaryti vienodas sąlygas 
Sąjungos ir trečiųjų šalių įmonėms, kad 
būtų skatinamas mažųjų ir vidutinių 
įmonių (MVĮ) dalyvavimas, užimtumas ir 
inovacijos Sąjungoje. Perkančiosios 
organizacijos sutarčių, kurioms taikoma
PPO sutartis, ir kitų Sąjungos pasirašytų 
tarptautinių susitarimų įsipareigojimus 
vykdo taikydamos šią direktyvą trečiųjų 
šalių ūkio subjektams, pasirašiusiems
atitinkamus susitarimus;

Or. en

Pakeitimas 51
Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) be to, nuolat kuriamos naujos 
elektroninių pirkimų technologijos, pvz., 
elektroniniai katalogai. Jos padeda didinti 
konkurenciją ir supaprastinti viešuosius 
pirkimus, visų pirma sutaupyti laiko ir 
pinigų. Tačiau reikia nustatyti tam tikras 
taisykles, siekiant užtikrinti, kad nauji 
būdai atitiktų šios direktyvos taisykles ir 
vienodo požiūrio, nediskriminavimo bei 
skaidrumo principus. Visų pirma, jeigu 
konkursas iš naujo skelbiamas pagal 
preliminarųjį susitarimą arba jeigu 
naudojama dinaminė pirkimo sistema ir 
pateikiamos pakankamos garantijos dėl 
atsekamumo užtikrinimo, vienodo požiūrio 
ir nuspėjamumo, perkantiesiems 
subjektams turėtų būti leidžiama rengti 
konkursus dėl konkrečių pirkimų remiantis 
anksčiau persiųstais elektroniniais 
katalogais. Laikydamiesi elektroninių ryšio 
priemonių taisyklių reikalavimų, 
perkantieji subjektai turėtų vengti nustatyti 
nepagrįstas kliūtis ūkio subjektų 
galimybėms dalyvauti pirkimo 
procedūrose, kuriose pasiūlymai turi būti 
teikiami elektroninių katalogų forma ir 
kuriomis užtikrinamas bendrųjų 
nediskriminavimo ir vienodo požiūrio 
principų paisymas;

(31) be to, nuolat kuriamos naujos 
elektroninių pirkimų technologijos, pvz., 
elektroniniai katalogai. Jos padeda didinti 
konkurenciją ir supaprastinti viešuosius 
pirkimus, visų pirma sutaupyti laiko ir 
pinigų. Tačiau reikia nustatyti tam tikras 
taisykles, siekiant užtikrinti, kad nauji 
būdai atitiktų šios direktyvos taisykles ir 
vienodo požiūrio, nediskriminavimo bei 
skaidrumo principus. Visų pirma, jeigu 
konkursas iš naujo skelbiamas pagal 
preliminarųjį susitarimą arba jeigu 
naudojama dinaminė pirkimo sistema ir 
pateikiamos pakankamos socialinės
garantijos dėl prieinamumo, atsekamumo 
užtikrinimo, vienodo požiūrio ir 
nuspėjamumo, perkantiesiems subjektams 
turėtų būti leidžiama rengti konkursus dėl 
konkrečių pirkimų remiantis anksčiau 
persiųstais elektroniniais katalogais.
Laikydamiesi elektroninių ryšio priemonių 
taisyklių reikalavimų, perkantieji subjektai 
turėtų vengti nustatyti nepagrįstas kliūtis 
ūkio subjektų galimybėms dalyvauti 
pirkimo procedūrose, kuriose pasiūlymai 
turi būti teikiami elektroninių katalogų 
forma ir kuriomis užtikrinamas bendrųjų 
nediskriminavimo ir vienodo požiūrio 
principų paisymas;

Or. en

Pakeitimas 52
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) kad pirkimų rinkoje būtų paskatintos 
dalyvauti mažosios ir vidutinės įmonės
(MVĮ), turėtų būti aiškiai nustatyta, jog 

(38) viešieji pirkimai turėtų būti pritaikyti 
atsižvelgiant į mažųjų ir vidutinių įmonių 
(VMĮ) poreikius. Perkantieji subjektai 
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sutartys gali būti padalytos į vienarūšes ar 
nevienarūšes dalis. Jeigu sutartys 
padalijamos į dalis, perkantieji subjektai, 
kad išlaikytų konkurenciją arba užtikrintų 
tiekimo saugumą, gali, pvz., apriboti 
dalių, dėl kurių ūkio subjektas gali teikti 
pasiūlymą, skaičių; jie taip pat gali 
apriboti dalių, kurios gali būti paskirtos 
vienam konkurso dalyviui, skaičių;

turėtų taikyti elgesio kodeksą, kuriame 
būtų pateikiamos viešųjų pirkimų teisinės 
sistemos taikymo siekiant skatinti VMĮ 
dalyvavimą gairės. kad pirkimų rinkoje 
būtų paskatintos dalyvauti mažosios ir 
vidutinės įmonės (MVĮ), perkančiosios 
organizacijos visų pirma turėtų apsvarstyti 
galimybę padalyti sutartis į vienarūšes ar 
nevienarūšes dalis ir užtikrinti prieigos 
prie informacijos apie priežastis, dėl kurių
jie padalijo sutartis arba jų nepadalijo, 
skaidrumą;

Or. en

Pakeitimas 53
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39a) (1) valstybės narės turėtų imtis MVĮ 
galimybių dalyvauti viešuosiuose 
pirkimuose skatinimo priemonių, visų 
pirma geriau informuodamos ir 
padėdamos viešųjų pirkimų ir naujų 
galimybių, kurių teikia atnaujinta ES 
teisinė sistema, klausimais, taip pat 
skatinti keistis geriausia praktika ir 
organizuoti mokymos ir renginius, 
kuriuose dalyvautų perkantieji subjektai 
ir MVĮ;

Or. en

Pakeitimas 54
Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis



PE492.841v01-00 16/55 AM\908455LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) viešojo pirkimo sutartys neturėtų būti 
skiriamos 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.
Atsižvelgiant į tai, kad perkantieji 
subjektai, kurie nėra perkančiosios 
organizacijos, gali neturėti galimybės 
pateikti neginčijamų įrodymų, reikia 
suteikti pasirinkimą taikyti arba netaikyti 
Direktyvoje [2004/18] išvardytus atmetimo 
kriterijus tokiems perkantiesiems 
subjektams. Todėl Direktyvos [2004/18] 
55 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas turėtų 
būti privaloma taikyti tik perkantiesiems 
subjektams, kurie yra perkančiosios 
organizacijos. Be to, perkantiesiems 
subjektams 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;

(40) viešojo pirkimo sutartys neturėtų būti 
skiriamos 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.
Atsižvelgiant į tai, kad perkantieji 
subjektai, kurie nėra perkančiosios 
organizacijos, gali neturėti galimybės 
pateikti neginčijamų įrodymų, reikia 
suteikti pasirinkimą taikyti arba netaikyti 
Direktyvoje [2004/18] išvardytus atmetimo 
kriterijus tokiems perkantiesiems 
subjektams. Todėl Direktyvos [2004/18] 
55 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas turėtų 
būti privaloma taikyti tik perkantiesiems 
subjektams, kurie yra perkančiosios 
organizacijos. Be to, perkantiesiems 
subjektams reikėtų suteikti galimybę 
atmesti kandidatus ar konkurso dalyvius už 
aplinkos, darbo ar socialinės srities 
įsipareigojimų pažeidimus, įskaitant darbo 
sąlygų, kolektyvinių sutarčių,
prieinamumo neįgaliems asmenims, 
taisyklių pažeidimus ar kitokius šiurkščius 
profesinius nusižengimus, pvz., 
konkurencijos taisyklių ar intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimus;

Or. en

Pagrindimas

The equal treatment of workers and the compliance with national laws is included in the 
current directive; there is no reason for deletion. Recital 34 of the current Directive 
2004/18/EC: The laws, regulations and collective agreements, at both national and 
Community level, which are in force in the areas of employment conditions and safety at work 
apply during performance of a public contract, providing that such rules, and their 
application, comply with Community law.... If national law contains provisions to this effect, 
non-compliance with those obligations may be considered to be grave misconduct or an 
offence concerning the professional conduct of the economic operator concerned, liable to 
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lead to the exclusion of that economic operator from the procedure for the award of a public 
contract.

Pakeitimas 55
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) 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 
perkantiesiems subjektams reikalingi
optimaliai jų poreikiams pritaikyti aukštos 
kokybės darbai, prekės ir paslaugos. 
Todėl perkantiesiems subjektams turėtų 
būti leidžiama kaip skyrimo kriterijus 
patvirtinti ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo arba mažiausios kainos kriterijų, 
atsižvelgiant į tai, kad antruoju atveju jie 
techninėse specifikacijose arba sutarties 
vykdymo sąlygose gali nustatyti 
atitinkamus kokybės standartus;

(43) 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, ir drauge būtų užtikrinama, 
kad perkančiosios organizacijos 
reikalautų optimaliai jų poreikiams
pritaikytų aukštos kokybės darbų, prekių 
ir paslaugų; tai taip pat apima tokius 
veiksnius kaip socialiai tvarios gamybos 
procesų kriterijai ir padorios darbo 
sąlygos. Todėl perkantiesiems subjektams 
turėtų būti leidžiama kaip skyrimo 
kriterijus patvirtinti ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios 
kainos kriterijų, atsižvelgiant į tai, kad 
antruoju atveju jie techninėse 
specifikacijose arba sutarties vykdymo 
sąlygose tuurėtų remtis atitinkamais
kokybės standartais;

Or. en

Pakeitimas 56
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(43) 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 
perkantiesiems subjektams reikalingi 
optimaliai jų poreikiams pritaikyti aukštos 
kokybės darbai, prekės ir paslaugos. Todėl 
perkantiesiems subjektams turėtų būti 
leidžiama kaip skyrimo kriterijus
patvirtinti ekonomiškai naudingiausio
pasiūlymo arba mažiausios kainos
kriterijų, atsižvelgiant į tai, kad antruoju 
atveju jie techninėse specifikacijose arba 
sutarties vykdymo sąlygose gali nustatyti 
atitinkamus kokybės standartus;

(43) 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 
perkantiesiems subjektams reikalingi 
optimaliai jų poreikiams pritaikyti aukštos 
kokybės darbai, prekės ir paslaugos. Todėl 
perkantiesiems subjektams turėtų būti 
leidžiama kaip skyrimo kriterijų patvirtinti 
ekonomiškai naudingo pasiūlymo kriterijų, 
atsižvelgiant į tai, kad antruoju atveju jie 
techninėse specifikacijose arba sutarties 
vykdymo sąlygose gali nustatyti 
atitinkamus kokybės standartus;

Or. de

Pagrindimas

Iš patirties žinoma, kad mažiausia kaina lemia varžybas dėl mažiausios kainos, dėl to 
daromas spaudimas užmokesčiui ir kitoms darbo sąlygoms. Tai nesuderinama su SESV 
3 straipsniu.

Pakeitimas 57
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) be to, techninėse specifikacijose ir 
sutarties skyrimo kriterijuose 
perkantiesiems subjektams 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 susiję su 
sutarties dalyku. Siekiant socialinius 
motyvus geriau integruoti į viešuosius 
pirkimus, pirkėjams turėtų būti leidžiama į 

(47) be to, techninėse specifikacijose ir 
sutarties skyrimo kriterijuose 
perkantiesiems subjektams 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 susiję su 
sutarties dalyku. Siekiant socialinius 
motyvus geriau integruoti į viešuosius 
pirkimus, pirkėjams turėtų būti leidžiama į 
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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 – laisvos 
prekybos susitarimų, kurių šalis yra ir 
Sąjunga, šalių;

ekonomiškai naudingo pasiūlymo skyrimo 
kriterijus įtraukti ypatybes, susijusias su 
atitinkamame prekių gamybos ar paslaugų 
teikimo procese tiesiogiai dalyvaujančių 
asmenų darbo sąlygomis. Tos ypatybės gali 
apimti ne tik gamybos procese 
dalyvaujančių darbuotojų sveikatos 
apsaugą, nacionalinių, europinių ir 
tarptautinių darbo teisės normų 
laikymąsi, bet ir 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.

Or. de

Pakeitimas 58
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) darbo sąlygų ir darbo saugos sričių 
įstatymai, kiti teisės aktai ir kolektyvinės 
sutartys nacionaliniu ir Sąjungos 
lygmeniu vykdant sutartį taikomi su 
sąlyga, kad tokios taisyklės ir jų taikymas 
atitinka Sąjungos teisę. Tarptautiniais 
atvejais, jeigu vienos valstybės narės 
darbuotojai, vykdydami sutartį, teikia 
paslaugas kitoje valstybėje narėje, 
taikomos 1996 m. gruodžio 16 d. Europos 

(51) vykdant sutartį taikomi nacionalinio, 
Europos ir tarptautinio lygmens darbo 
sąlygų ir darbo saugos sričių įstatymai, kiti 
teisės aktai ir kolektyvinės sutartys.
Taikomas vienodo užmokesčio už vienodą 
darbą panašioje darbo vietoje principas. 
Jeigu dėl šio dalyko yra tam tikros 
nuostatos nacionalinėje teisėje, tokių 
įpareigojimų nevykdymas gali būti 
laikomas šiurkščiu atitinkamo ūkio 
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Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo 
paslaugų teikimo sistemoje33 nustatytos 
būtiniausios sąlygos, kurių privalo paisyti 
priimančioji šalis tokių komandiruotų 
darbuotojų atžvilgiu. Jeigu dėl šio dalyko 
yra tam tikros nuostatos nacionalinėje 
teisėje, tokių įpareigojimų nevykdymas 
gali būti laikomas šiurkščiu atitinkamo 
ūkio subjekto nusižengimu ir dėl to jam 
gali būti neleista dalyvauti viešojo pirkimo 
sutarties skyrimo procedūroje;

subjekto nusižengimu ir dėl to jam gali būti 
neleista dalyvauti viešojo pirkimo sutarties 
skyrimo procedūroje;

Or. de

Pakeitimas 59
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51a) Pasikeitus rangovui, naujas 
rangovas gali perimti ankstesnio rangovo 
darbuotojus. Tokiu atveju atitinkamai 
taikant Direktyvą 2001/23/EB turėtų būti 
užtikrinamos tinkamos darbuotojų 
įdarbinimo ir darbo sąlygos;

Or. de

Pagrindimas

Taip sutartys gali būti skiriamos pagal kokybinius kriterijus, užuot varžiusis dėl mažiausios 
kainos taikant socialinį dempingą.

Pakeitimas 60
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 konstatuojamoji dalis



AM\908455LT.doc 21/55 PE492.841v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) 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 
sutartims;

(55) laikantis vienodo požiūrio, 
atsekamumo 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 sutartims;

Or. en

Pakeitimas 61
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl direktyvos
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) valstybės narės turėtų paskirti vieną 
nacionalinę instituciją, atsakingą už 
viešųjų pirkimų stebėseną, įgyvendinimą 
ir kontrolę. Tokia centrinė organizacija 
turėtų tiesiogiai ir laiku gauti informaciją, 
visų pirma susijusią su įvairiomis 
problemomis, turinčiomis įtakos viešųjų 
pirkimų teisės įgyvendinimui. Ji turėtų 
galėti nedelsdama pateikti grįžtamąją 
informaciją apie politikos veikimą, 
galimus nacionalinės teisės aktų bei 
praktikos trūkumus ir padėti greitai 
surasti sprendimus. Siekiant veiksmingai 
kovoti su korupcija ir sukčiavimu, ta 
centrinė organizacija ir visuomenė turėtų 
turėti galimybę tikrinti sudarytų sutarčių 
tekstus. Todėl didelės vertės sutartys 
turėtų būti perduotos priežiūros įstaigai 

Išbraukta.
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sudarant galimybę suinteresuotiems 
asmenims su jomis susipažinti tiek, kiek 
nepažeidžiami teisėti viešieji ar privatieji 
interesai;

Or. en

Pakeitimas 62
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) ne visi perkantieji subjektai 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 perkantiesiems subjektams 
techninę pagalbą; kita vertus, įmonės, 
bent MVĮ, turėtų gauti administracinę 
pagalbą, visų pirma dalyvaudamos 
pirkimo procedūrose tarpvalstybiniu 
mastu;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 63
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59a) piliečiai, organizuoti ar 
neorganizuoti atitinkami subjektai ir kiti 
asmenys ar organai, kurie neturi prieigos 
prie patikros procedūros, kaip numatyta 
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Tarybos direktyvoje 89/665/EEB, kaip 
mokesčių mokėtojai vis dėlto teisėtai 
suinteresuoti, kad viešųjų pirkimų 
procedūros būtų vykdomos nustatyta 
tvarka. Todėl turėtų būti sudarytos 
galimybės apie galimus šios direktyvos 
pažeidimus pranešti atitinkamai įstaigai 
ar institucijai. Kad greta esančių valdžios 
institucijų ar įstaigų neatsirastų 
dubliuojanti struktūra, valstybėms narėms 
turėtų būti leidžiama pavesti šią užduotį 
bendroms priežiūros įstaigoms ar valdžios 
institucijoms, už tam tikrus ekonomikos 
sektorius atsakingiems organams, už 
ekonomiką atsakingoms vietos valdžios 
įstaigoms, konkurencijos institucijoms, 
ombudsmenams ar nacionalinėms 
patikros institucijoms;

Or. en

Pakeitimas 64
Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirkimas pagal šią direktyvą – tai vieno ar 
kelių perkančiųjų subjektų vykdomas 
darbų, prekių ar paslaugų pirkimas ar 
kitoks įsigijimas iš tų perkančiųjų subjektų
pasirinktų ūkio subjektų, jei darbai, prekės 
ar paslaugos yra skirti vienai ar kelioms iš 
5–11 straipsniuose minimų veiklos rūšių 
vykdyti.

Pirkimas pagal šią direktyvą – tai vieno ar 
kelių perkančiųjų subjektų vykdomas 
darbų, prekių ar paslaugų pirkimas
sudarant viešųjų pirkimų sutartis su tų 
perkančiųjų subjektų pasirinktais ūkio
subjektais, jei darbai, prekės ar paslaugos 
yra skirti vienai ar kelioms iš 5–11 
straipsniuose minimų veiklos rūšių 
vykdyti. Todėl ši direktyva taikoma tik 
komunalinių paslaugų srities pirkimams.

Or. en

Pagrindimas

Viešųjų pirkimų direktyva taikoma tik pirkimams, įskaitant nuomos ir nuomavimosi veiklą.  
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Pagal Europos Teisingumo Teismo (ETT) sprendimą darbams, prekėms ar paslaugoms, kurie 
neskirti viešiesiems tikslams ir neduoda tiesioginės naudos perkančiajai organizacijai, viešųjų 
pirkimų teisė netaikoma (C-451/08).

Pakeitimas 65
Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

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 pastraipa pernelyg bendra ir neapibrėžta.

Pakeitimas 66
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 400 000 EUR prekių ir paslaugų pirkimo 
sutartims ir projektų konkursams;

a) 500 000 EUR prekių ir paslaugų pirkimo 
sutartims ir projektų konkursams;

Or. de

Pakeitimas 67
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 5 000 000 EUR darbų pirkimo sutartims; b) 6 5 000 000 EUR darbų pirkimo 
sutartims;

Or. de

Pakeitimas 68
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 1 000 000 EUR XVII priede nurodytų 
socialinių ir kitų specifinių paslaugų 
pirkimo sutartims.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 69
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikalaujama, kad vykdydami pirkimus, 
kuriems ši direktyva netaikoma dėl jų 
vertės, nacionaliniai perkantieji subjektai 
laikytųsi vienodo požiūrio, 
nediskriminavimo ir skaidrumo principų.

Or. en

Pakeitimas 70
Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a straipsnis
Paslaugų sutartys, sudarytos remiantis 

išimtine teise
Ši direktyva netaikoma paslaugų 
sutartims, sudarytoms su subjektu, kuris 
pats yra perkančioji institucija, atitinkanti 
2 straipsnio 1 dalies a punkte pateiktą 
apibrėžimą, arba su perkančiųjų subjektų 
asociacija remiantis išimtine teise, joms 
suteikta remiantis paskelbto įstatymo ar 
kito teisės akto nuostata, 
neprieštaraujančia Sutarčiai.

Or. en

Pagrindimas

Vėl įrašoma galiojančios Direktyvos 2004/17/EB 25 straipsnio formuluotė. Šis straipsnis 
svarbus norint teikti visuotinės ekonominės svarbos paslaugas; jis netaikomas viešojo 
paslaugų pirkimo sutarims, kurios remiasi išimtine teise, įtvirtinta viešojoje teisėje ar 
teisinėse ir administracinėse nuostatose ir neprieštaraujančia Sutarčiai. ETT šią nuostatą 
taikė byloje C-360/96.

Pakeitimas 71
Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19b straipsnis
Specialiosios nuostatos dėl visuotinės 

svarbos paslaugų teikimo
Ši direktyva netaikoma pasitvirtinusioms 
valstybių narių procedūroms, kurios 
grindžiamos laisvu paslaugų teikėjo 
pasirinkimu, kurį vykdo naudotojas (pvz., 
čekių sistema, laisvai pasirenkamas 
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modelis, trišaliai santykiai), taip pat 
principui, pagal kurį visiems teikėjams, 
kurie gali įvykdyti anksčiau įstatymais 
nustatytas sąlygas, neatsižvelgiant į jų 
teisinį statusą, leidžiama teikti paslaugas, 
jei paisoma bendrų vienodo požiūrio, 
skaidrumo ir nediskriminavimo principų.

Or. en

Pakeitimas 72
Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 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 pagal 
sutartį vykdomos veiklos vykdoma 
kontroliuojančiajai perkančiajai 
organizacijai ar kitiems tos pačios 
perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamiems juridiniams asmenims;

Or. en

Pakeitimas 73
Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 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 įstatymais 
nustatytų formų ar privatų kapitalą.

Or. en
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Pagrindimas

Turi būti aiškiai skiriamas viešojo sektoriaus subjektų bendradarbiavimas ir viešoji bei 
privačioji partnerystė. Tačiau gali būti, kad kai kuriose valstybėse narėse privatus kapitalas 
būtinas pagal įstatymus.

Pakeitimas 74
Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 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

1 dalies a punktas pakankamai aiškus, kartoti nebūtina.

Pakeitimas 75
Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 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 tik juridinis asmuo, kuriam skiriama 

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

skiriama viešojo pirkimo sutartis, neturi 
privataus kapitalo, išskyrus įstatymais 
nustatytų formų privatų kapitalą.

Or. en

Pakeitimas 76
Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 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 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 sutartį tokioje 
srityje, kuri neįeina į šios direktyvos
taikymo sritį, juridiniam asmeniui, kurį ji 
kontroliuoja bendrai kartu su kitomis 
perkančiosiomis organizacijomis, jei yra 
įvykdytos tokios sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 77
Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 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 pagal 
sutartį vykdomos veiklos vykdoma 
kontroliuojančiosioms perkančiosioms 
organizacijoms arba kitiems tų pačių 
perkančiųjų organizacijų 
kontroliuojamiems asmenims;

Or. en
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Pakeitimas 78
Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 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 įstatymais 
nustatytų formų ar privatų kapitalą.

Or. en

Pakeitimas 79
Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

a) kontroliuojamojo juridinio asmens 
sprendimų priėmimo organus sudaro visų 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų 
atstovai;
b) šios perkančiosios organizacijos gali 
kartu daryti lemiamą įtaką 
kontroliuojamojo juridinio asmens 
strateginiams tikslams ir reikšmingiems 
sprendimams;
c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
nesiekia jokių interesų, kurie skirtųsi nuo 
su juo susijusių valdžios institucijų 
interesų;
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d) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
negauna jokios kitos naudos nei pagal 
viešojo pirkimo sutartis su 
perkančiosiomis organizacijomis 
patiriamų faktinių sąnaudų 
kompensavimas.

Or. en

Pagrindimas

Šis išsamus TT sprendimo aiškinimas nereikalingas ir nepadeda užtikrinti, kad tekstas būtų 
trumpas ir aiškus.

Pakeitimas 80
Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Dviejų ar daugiau perkančiųjų 
organizacijų sudarytas susitarimas 
nelaikomas darbų, prekių ar paslaugų 
pirkimo sutartimi pagal šios direktyvos 
2 straipsnio 7 punktą, jeigu yra įvykdytos 
tokios kumuliacinės sąlygos:

4. Dviejų ar daugiau perkančiųjų 
organizacijų sudarytas susitarimas 
nelaikomas darbų, prekių ar paslaugų 
pirkimo sutartimi pagal šios direktyvos
2 straipsnio 7 punktą, taigi jis neįeina į 
šios direktyvos taikymo sritį, jeigu yra 
įvykdytos tokios kumuliacinės sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 81
Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) susitarimu nustatomas tikras 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų 

a) partnerystės tikslas yra atlikti viešąją 
užduotį, kuri pavedama visiems 



PE492.841v01-00 32/55 AM\908455LT.doc

LT

bendradarbiavimas siekiant bendrai atlikti
savo viešųjų paslaugų funkcijas ir jis 
apima šalių savitarpio teises ir pareigas;

dalyvaujantiems viešiesiems subjektams, 
arba vykdyti papildomą veiklą, reikalingą 
norint įvykdyti visiems viešiesiems 
subjektams pavestas viešųjų paslaugų 
funkcijas.

Or. en

Pakeitimas 82
Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) susitarimui taikomi tik su viešuoju 
interesu susiję motyvai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 83
Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 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) dalyvaujantieji viešieji subjektai veikia 
atviroje rinkoje ne daugiau nei 20 proc., 
vertinant pagal veiklos, kuri yra sutarties 
dalykas, apyvartą;

Or. en

Pagrindimas

Šis paaiškinimas reikalingas siekiant išvengti teisinių ginčų.
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Pakeitimas 84
Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 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 85
Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) užduotį vykdo tik dalyvaujantys viešieji 
subjektai nedalyvaujant privatiems 
subjektams, išskyrus perkančiąsias 
organizacijas, kurios, kaip viešosios teisės 
subjektai pagal 2 straipsnio 4 dalį, 
dalyvauja bendrame darbe.

Or. en

Pakeitimas 86
Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas



PE492.841v01-00 34/55 AM\908455LT.doc

LT

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, nebent 
privatus kapitalas privalomas pagal 
įstatymus ir (arba) to nebuvo galima 
numatyti sudarant sutartį.

Or. en

Pakeitimas 87
Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vis dėlto užduočių pavedimas viešojo 
sektoriaus įstaigoms priklauso valstybių 
narių valdžios institucijų kompetencijai ir 
jam netaikomos viešųjų pirkimų teisės 
nuostatos.

Or. en

Pakeitimas 88
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teikti pasiūlymus arba siūlytis būti 
kandidatais gali ūkio subjektų grupės.
Perkantieji subjektai negali nustatyti 
specialiųjų tokių grupių dalyvavimo 
pirkimo procedūrose sąlygų, kurios nėra 
nustatytos atskiriems kandidatams. Jei tos 
grupės nori pateikti pasiūlymą arba 
prašymą leisti dalyvauti konkurse, 

Teikti pasiūlymus arba siūlytis būti 
kandidatais gali ūkio subjektų grupės.
Perkantieji subjektai negali nustatyti 
specialiųjų tokių grupių dalyvavimo 
pirkimo procedūrose sąlygų, kurios skiriasi 
nuo atskiriems kandidatams nustatytų 
sąlygų arba jas papildo. Jei tos grupės nori 
pateikti pasiūlymą arba prašymą leisti 
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perkantieji subjektai iš šių grupių neturi 
reikalauti įgyti tam tikrą teisinį statusą.

dalyvauti konkurse, perkantieji subjektai iš 
šių grupių neturi reikalauti įgyti tam tikrą 
teisinį statusą.

Or. en

Pakeitimas 89
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali rezervuoti teisę 
dalyvauti 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 proc. tokių įmonių, ūkio subjektų ar 
programų darbuotojų yra neįgalūs ar 
nepalankioje padėtyje esantys asmenys.

Valstybės narės gali rezervuoti teisę 
dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose:

Or. lt

Pakeitimas 90
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) socialinio pobūdžio įmonėms, ūkio 
subjektams arba numatyti, kad sutartys 
bus vykdomos pagal socialinio pobūdžio 
įdarbinimo programas, jeigu dauguma 
darbuotojų yra neįgalieji, kurie dėl jų 
negalios pobūdžio arba sunkumo negali 
vykdyti profesinės veiklos įprastomis 
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sąlygomis arba negali lengvai įsidarbinti 
įprastoje darbo rinkoje,

Or. lt

Pakeitimas 91
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 1 dalies b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) socialinėms įmonėms, ūkio subjektams 
arba programoms, kurių pagrindinis 
tikslas yra socialinė ir profesinė 
neįgaliųjų ar nepalankioje padėtyje 
esančių asmenų integracija, jeigu 
daugiau kaip 30 proc. tokių ūkio subjektų 
ar programų darbuotojų yra nepalankioje 
padėtyje esantys asmenys.

Or. lt

Pakeitimas 92
Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali rezervuoti teisę 
dalyvauti 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 proc. tokių įmonių, ūkio subjektų ar 
programų darbuotojų yra neįgalūs ar 

Valstybės narės gali rezervuoti teisę 
dalyvauti 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 proc. tokių įmonių, ūkio subjektų ar 
programų darbuotojų yra neįgalūs ar 
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nepalankioje padėtyje esantys asmenys. nepalankioje padėtyje esantys asmenys.
Nepalankioje padėtyje esantys asmenys –
tai, be visa kita, – bedarbiai, asmenys, 
susiduriantys su ypatingais sunkumais 
integruojantis, asmenys, kuriems gresia 
atskirtis, asmenys, priklausantys grupėms, 
kurioms reikia apsaugos, ir nepalankioje 
padėtyje esančioms mažumoms 
priklausantys asmenys.

Or. en

Pagrindimas

Sąvoką „nepalankioje padėtyje esantys asmenys“ reikia paaiškinti išsamiau, nes ji platesnė 
nei sąvoka „neįgalūs asmenys“, kuri vartojama šiuo metu galiojančioje direktyvoje. Šia 
apibrėžtimi sukuriamas didesnis teisinis tikrumas.

Pakeitimas 93
Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali rezervuoti teisę 
dalyvauti 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 proc. tokių įmonių, ūkio subjektų ar 
programų darbuotojų yra neįgalūs ar 
nepalankioje padėtyje esantys asmenys.

Valstybės narės gali rezervuoti teisę 
dalyvauti pirkimų procedūrose socialinio 
pobūdžio įmonėms ir ūkio subjektams, 
kurių pagrindinis tikslas yra socialinė ir 
profesinė neįgaliųjų ar nepalankioje 
padėtyje esančių asmenų, pvz., ilgalaikių 
bedarbių, moterų, jaunimo ir migrantų,
integracija, arba numatyti, kad tokios 
sutartys 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.

Or. en

Pakeitimas 94
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Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad užimtumo 
programose ir socialinio pobūdžio
įmonėse, skirtose neįgaliems ar 
nepalankioje padėtyje esantiems 
asmenims, būtų laikomasi mokymo ir 
socialinės srities standartų.

Or. en

Pakeitimas 95
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios techninės visų pirkimų, kurių objektas 
yra skirtas naudoti asmenims, ar tai būtų 
visuomenė, ar perkančiojo subjekto 
darbuotojai, specifikacijos, išskyrus 
tinkamai pagrįstus atvejus, rengiamos 
taip, kad būtų atsižvelgta į prieinamumo 
neįgaliems asmenims, kriterijus arba 
visiems naudotojams tinkamą dizainą.

Šios techninės visų pirkimų, kurių objektas 
yra skirtas naudoti asmenims, ar tai būtų 
visuomenė, ar perkančiojo subjekto 
darbuotojai, specifikacijos rengiamos taip, 
kad būtų atsižvelgta į prieinamumo 
neįgaliems asmenims kriterijus arba 
visiems naudotojams tinkamą dizainą, 
išskyrus tinkamai pagrįstus išimtinius 
atvejus, tai nurodant kvietime dalyvauti 
konkurse ir konkurso dokumentuose.

Or. en

Pakeitimas 96
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) nurodant personalo, kuriam 
pavedama vykdyti atitinkamą sutartį, 
struktūrą, kvalifikaciją ir patirtį.

Or. en

Pakeitimas 97
Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 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 aplinkosaugos organizacijas;

c) ženklai nustatomi pagal atvirą ir skaidrią 
procedūrą, kurioje esminį vaidmenį atlieka
visi atitinkami suinteresuotieji subjektai, 
įskaitant vartotojus, gamintojus, profesines 
sąjungas, platintojus ir aplinkosaugos bei 
socialines organizacijas;  valdžios įstaigos 
gali dalyvauti, tačiau tai neprivaloma;

Or. en

Pakeitimas 98
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 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 aplinkosaugos organizacijas;

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

Or. lt
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Pakeitimas 99
Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 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) reikalavimai, kurie turi būti tenkinami 
norint gauti ženklą, nustatyti trečiosios 
šalies, kuri nepriklausoma nuo ženklinimą 
naudojančio ūkio subjekto.

Or. en

Pakeitimas 100
Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkantieji subjektai, reikalaujantys 
konkretaus ženklo, pripažįsta visus 
lygiaverčius ženklus, atitinkančius 
perkančiųjų subjektų nurodyto ženklinimo 
reikalavimus. Kai prekė nepaženklinta,
perkantieji subjektai priima ir techninius 
gamintojo dokumentus arba kitas tinkamas 
įrodinėjimo priemones.

Perkantieji subjektai, reikalaujantys 
konkretaus ženklo, pripažįsta visus 
lygiaverčius ženklus, atitinkančius 
perkančiųjų subjektų nurodyto konkretaus
ženklinimo reikalavimus. Perkantieji 
subjektai pripažįsta kitus tinkamus 
atitikties reikalavimams įrodymus, pvz.,
techninius gamintojo dokumentus, jeigu 
atitinkamas ūkio subjektas negali 
pasinaudoti ženklu arba neturi galimybės 
apsirūpinti juo per nustatytą laiką, jeigu 
taip yra ne dėl atitinkamo ūkio subjekto 
kaltės. Siekiant nediskriminuoti konkurso 
dalyvių, kurie investuoja laiką ir pinigus į 
ženklinimą, pareiga įrodyti 
lygiavertiškumą tam tikram ženklui tenka 
konkurso dalyviui, kuris teigia, jog esama 
tokio lygiavertiškumo.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant nediskriminuoti konkurso dalyvių, kurie investuoja laiką ir pinigus į ženklinimą ar 
bandymo ataskaitas, pareiga įrodyti lygiavertiškumą tam tikram ženklui tenka konkurso 
dalyviui, kuris teigia, jog esama tokio lygiavertiškumo

Pakeitimas 101
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Perkančiosios organizacijos gali 
reikalauti arba pirmenybę teikti 
ženklinimui, kuris patvirtina, kad 
laikomasi su socialiniu aspektu ar 
aplinkosauga susijusių horizontaliųjų 
sutarties skyrimo kriterijų, nors jie 
nebūtinai gali būti tiesiogiai susiję su 
sutarties dalyku.

Or. lt

Pakeitimas 102
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Perkantieji subjektai gali nuspręsti
neskirti sutarties geriausią pasiūlymą 
pateikusiam konkurso dalyviui, nustatę, 
kad pasiūlymas neatitinka Sąjungos 
socialinės ir darbo arba aplinkos apsaugos 
teisės aktuose arba XIV priede 
išvardytuose tarptautinės socialinės ir 
aplinkos teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų arba nėra jiems bent 

5. Perkantieji subjektai nusprendžia
neskirti sutarties geriausią pasiūlymą 
pateikusiam konkurso dalyviui, nustatę, 
kad pasiūlymas neatitinka įpareigojimų, 
nustatytų Sąjungos ar nacionaliniuose
socialinės ir darbo arba aplinkos apsaugos
arba su intelektinės nuosavybės teisėmis 
susijusiuose teisės aktuose arba
kolektyvinėse sutartyse pagal įprastą 
praktiką ar atitinkamos valstybės narės 



PE492.841v01-00 42/55 AM\908455LT.doc

LT

lygiavertis. tradicijas arba XIV priede išvardytuose 
tarptautinės socialinės ir aplinkos teisės 
aktuose.

Or. en

Pakeitimas 103
Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Perkantieji subjektai gali nuspręsti 
neskirti sutarties geriausią pasiūlymą 
pateikusiam konkurso dalyviui, nustatę, 
kad pasiūlymas neatitinka Sąjungos 
socialinės ir darbo arba aplinkos apsaugos 
teisės aktuose arba XIV priede 
išvardytuose tarptautinės socialinės ir 
aplinkos teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų arba nėra jiems bent 
lygiavertis.

5. Perkantieji subjektai gali nuspręsti 
neskirti sutarties geriausią pasiūlymą 
pateikusiam konkurso dalyviui, nustatę, 
kad pasiūlymas neatitinka Sąjungos arba 
nacionaliniuose socialinės ir darbo arba 
aplinkos apsaugos teisės aktuose, šalyse, 
kuriose atliekami darbai, teikiamos 
paslaugos ar tiekiamos prekės, taikomose 
kolektyvinėse sutartyse arba XIV priede 
išvardytuose tarptautinės socialinės ir 
aplinkos teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų, jeigu jie susiję su sutarties 
dalyku.

Or. en

Pakeitimas 104
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdami nacionalinių įstatymų ir kitų 
teisės aktų dėl atlygio už tam tikras 
paslaugas, perkantieji subjektai sprendimą 
skirti pirkimo sutartis grindžia vienu iš
toliau nurodytų kriterijų:

Nepažeisdami nacionalinių įstatymų ir kitų 
teisės aktų dėl atlygio už tam tikras 
paslaugas, perkantieji subjektai sprendimą 
skirti pirkimo sutartis grindžia šiuo toliau
nurodytu kriterijumi:
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Or. de

Pakeitimas 105
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo; a) ekonomiškai naudingo pasiūlymo;

Or. de

Pakeitimas 106
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) mažiausios kainos. Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 107
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąnaudos perkančiojo subjekto 
pasirinkimu gali būti vertinamos 
remiantis tik kaina arba taikant kainos ir 
kokybės santykio metodą, pvz., gyvavimo 
ciklo sąnaudų metodą 77 straipsnyje 
nurodytomis sąlygomis.

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 108
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, 
kaip nurodyta 1 dalies a punkte,
perkančiojo subjekto nustatomas remiantis 
kriterijais, susijusiais su atitinkamos 
pirkimo sutarties dalyku.

Ekonomiškai naudingas pasiūlymas
nustatomas perkančiojo subjekto.

Or. de

Pakeitimas 109
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie kriterijai apima ne tik kainą ar 
sąnaudas, nurodytas 1 dalies b punkte, bet 
ir kitus kriterijus, susijusius su 
atitinkamos sutarties dalyku, kaip antai:

Šie kriterijai apima ne tik kainą, bet ir kitus 
kriterijus:

Or. de

Pakeitimas 110
Tamás Deutsch

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) socialiniu požiūriu tvarų gamybos 
procesą;
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Or. en

Pakeitimas 111
Thomas Händel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) kolektyvinių sutarčių ir arbitražo 
sprendimų taikymą nacionaliniu, vietos, 
sektorių ir įmonių lygmenimis ir teisės 
nuostatų dėl sveikatos apsaugos ir saugos 
darbe ir darbo sąlygų taikymą 
nacionaliniu, Europos ir tarptautiniu 
lygmenimis;

Or. de

Pakeitimas 112
Thomas Händel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) jeigu pasikeitus rangovui ankstesniojo 
rangovo darbuotojus perima naujas 
rangovas, darbuotojams atitinkamai 
taikomos teisinės Direktyvos 2001/23/EB 
pasekmės.

Or. de

Pakeitimas 113
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali numatyti, kad tam 
tikrų sutarčių rūšių skyrimas turi būti 
grindžiamas ekonomiškai naudingiausiu
pasiūlymu, kaip nurodyta 1 dalies a punkte 
ir 2 dalyje.

Valstybės narės gali numatyti, kad tam 
tikrų sutarčių rūšių skyrimas turi būti 
grindžiamas ekonomiškai naudingu
pasiūlymu, kaip nurodyta 1 dalies a punkte 
ir 2 dalyje.

Or. de

Pakeitimas 114
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 5 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Lyginamoji reikšmė ar svarbos tvarka, jei 
reikia, nurodomos skelbime, kuriuo 
kviečiama dalyvauti konkurse, kvietime 
patvirtinti susidomėjimą, kvietime teikti 
pasiūlymus ar dalyvauti derybose arba 
specifikacijose.

Lyginamoji reikšmė ar svarbos tvarka, jei 
reikia, nurodomos skelbime, kuriuo 
kviečiama dalyvauti konkurse, kvietime 
patvirtinti susidomėjimą, kvietime teikti 
pasiūlymus ar dalyvauti derybose arba 
specifikacijose. Kriterijus da privalomas.

Or. de

Pakeitimas 115
Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
77 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) išorės aplinkosauginės sąnaudos, kurios 
tiesiogiai susijusios su gyvavimo ciklu, su 
sąlyga, kad jas galima įvertinti pinigais ir 
patikrinti, ir kurios gali apimti šiltnamio 
dujų išlakų ir kitų teršalų išlakų sąnaudas, 
kitas klimato kaitos mažinimo sąnaudas.

b) išorės sąnaudos, pvz, socialinės ir
aplinkosauginės, kurios tiesiogiai 
susijusios su gyvavimo ciklu, su sąlyga, 
kad jas galima įvertinti pinigais ir 
patikrinti, ir kurios gali apimti šiltnamio 
dujų išlakų ir kitų teršalų išlakų sąnaudas, 
kitas klimato kaitos mažinimo sąnaudas.
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Or. en

Pakeitimas 116
Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
77 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu perkantieji subjektai sąnaudas vertina 
pagal gyvavimo ciklo sąnaudų metodą, jie 
pirkimo dokumentuose nurodo gyvavimo 
ciklo sąnaudų skaičiavimo metodiką. 
Naudojama metodika turi atitikti šias 
sąlygas:

Jeigu perkantieji subjektai sąnaudas vertina 
pagal gyvavimo ciklo sąnaudų metodą, jie 
pirkimo dokumentuose nurodo, kokius 
duomenis turi pateikti konkurso dalyviai, 
ir metodą, kurį perkančioji organizacija 
naudos gyvavimo ciklo sąnaudoms 
apskaičiuoti. Šioms gyvavimo ciklo 
sąnaudoms įvertinti naudojamas metodas
turi atitikti šias sąlygas:

Or. en

Pakeitimas 117
Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
77 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) ji paremta moksline informacija arba 
objektyviai patikrinamais ir 
nediskriminaciniais kriterijais;

Or. en

Pakeitimas 118
Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
77 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ji skirta pakartotinai ar nuolat taikyti; Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šią nuostatą nebūtų įmanoma taikyti metodo, konkrečiai nustatyto tam tikrai sutarčiai, 
o pagal galiojančias direktyvas tai įmanoma.

Pakeitimas 119
Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
77 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkantieji subjektai 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 perkančiojo subjekto nurodytai 
metodikai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 120
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Perkantysis subjektas reikalauja, kad ūkio 
subjektai paaiškintų nurodytą kainą arba
sąnaudas, jeigu įvykdytos visos toliau 
išvardytos sąlygos:

Perkantysis subjektas reikalauja, kad ūkio 
subjektai paaiškintų nurodytas sąnaudas, 
jeigu įvykdytos visos toliau išvardytos 
sąlygos:

Or. de

Pakeitimas 121
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 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) nustatytos sąnaudos yra daugiau kaip
30 proc. mažesnės už vidutinę kitų 
pasiūlymų kainą ar vidutines sąnaudas;

Or. de

Pakeitimas 122
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 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) nustatytos sąnaudos yra daugiau kaip 20 
proc. mažesnės už pasiūlymo, kuriame 
nurodyta antra pagal mažumą kaina ar 
sąnaudos, sąnaudas;

Or. de

Pakeitimas 123
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
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79 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pateikti bent penki pasiūlymai. c) pateikti bent trys pasiūlymai.

Or. de

Pakeitimas 124
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) nacionaliniuose, Europos ir 
tarptautiniuose socialinės ir darbo arba 
aplinkos teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų arba XIV priede išvardytų 
tarptautinės socialinės ir aplinkos teisės 
aktų bent lygiaverčiu laikymusi ar, kai 
netinka, kitų nuostatų, kuriomis 
užtikrinamas lygiavertis apsaugos lygis, 
laikymusi;

Or. de

Pakeitimas 125
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) sveikatos ir saugumo srities, taip pat 
socialinės ir darbo teisės taisyklių ir 
normų laikymusi;

Or. en
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Pakeitimas 126
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Perkantieji subjektai atmeta pasiūlymą, jei 
nustato, jog siūloma kaina neįprastai maža 
todėl, kad pasiūlymas neatitinka
nacionaliniuose ir Europos socialinės ir 
darbo arba aplinkos teisės aktuose arba 
XIV priede išvardytuose tarptautinės 
socialinės ir aplinkos teisės aktuose 
nustatytų įpareigojimų.

Or. de

Pakeitimas 127
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
80 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Perkantieji subjektai gali nustatyti 
specialias sąlygas, susijusias su sutarties 
vykdymu, bet jos turi būti nurodytos 
kvietime dalyvauti konkurse arba 
specifikacijose. Tokios sąlygos apima 
įpareigojimų, susijusių su socialinėmis ir 
įdarbinimo sąlygomis, sveikata ir sauga 
darbe, socialine apsauga ir darbo 
sąlygomis, nustatytomis nacionaliniuose, 
Europos ir tarptautiniuose teisės aktuose, 
arbitražo sprendimuose ir kolektyvinėse 
sutartyse, laikymąsi. Taikomas vienodo 
užmokesčio už vienodą darbą panašioje 
darbo vietoje principas. Šie įpareigojimai 
taip pat taikomi tarpvalstybiniais atvejais, 
kai darbuotojai iš vienos valstybės narės 
teikia paslaugas kitoje valstybėje narėje.

Or. de
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Pakeitimas 128
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pirkimo dokumentuose perkantysis 
subjektas prašo arba valstybės narės
įpareigojamos 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 vardus ir 
pavardes (pavadinimus), adresą ir 
teisinius atstovus. Apie bet kokius 
subrangos grandinės pokyčius ir naujus 
subrangovus nedelsiant pranešama 
perkančiajai organizacijai, ir nurodomi 
subrangovų vardai ir pavardės 
(pavadinimai), kontaktiniai duomenys ir 
teisiniai atstovai.

Or. de

Pakeitimas 129
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali numatyti, kad 
perkantysis subjektas, 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 

Išbraukta.
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valstybės narės nustato atitinkamus 
mechanizmus, pagal kuriuos pagrindinis 
rangovas galėtų prieštarauti 
nepagrįstiems mokėjimams. Tokio 
mokėjimo būdo tvarka nustatoma pirkimo 
dokumentuose.

Or. de

Pakeitimas 130
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

234. Pagrindinis rangovas arba bet kuris 
tarpinis subrangovas gali, kartu su 
subrangovu arba vietoj jo, būti laikomas 
tiesiogiai atsakingas kaip darbuotojo 
laiduotojas ir (arba) bendrų lėšų arba 
socialinių partnerių institucijų už bet 
kokią atsakomybę, atsirandančią dėl 
subrangovo nesugebėjimo laikytis su 
socialinėmis ir įdarbinimo sąlygomis 
susijusių nuostatų, pvz., 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, ir 
tarptautinėse darbo teisės nuostatose, 
kurios įtvirtintos XIV priede, kurios 
taikomos vietose, kur atliekamas darbas, 
teikiamos paslaugos arba tiekiamos 
prekės. Šie įpareigojimai taip pat taikomi 
tarpvalstybinėse situacijose, kai 
darbuotojai iš vienos valstybės narės 
teikia paslaugas kitoje valstybėje narėje. 
Ši nuostata taikoma be jokių papildomų 
sąlygų, visų pirma, jei darbdavys nėra už 
tai tiesiogiai atsakingas.
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Or. de

Pakeitimas 131
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nustatomas didžiausias įmonių, 
kurios kaip subrangovės dalyvauja 
vykdant viešųjų pirkimų sutartį, skaičius 
yra trys vienas po kito samdomi 
subrangovai.

Or. de

Pakeitimas 132
Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad bendri vienodo požiūrio 
į ūkio subjektus ir jų nediskriminavimo 
principai, nepažeidžiant sąžiningos 
konkurencijos, turi didelę reikšmę 
siekiant užkirsti kelią korupcijai ir ypač 
kyšininkavimui.

Or. en

Pakeitimas 133
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl direktyvos
93 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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[...] Išbraukta.

Or. en


