
PA\901907LT.doc PE485.939v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

2011/0438(COD)

7.5.2012

NUOMONĖS PROJEKTAS
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto

pateiktas Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl viešųjų pirkimų
(COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD))

Nuomonės referentė: Birgit Sippel



PE485.939v02-00 2/48 PA\901907LT.doc

LT

PA_Legam



PA\901907LT.doc 3/48 PE485.939v02-00

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Siekiant įgyvendinti komunikato „Europa 2020“. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategija“ (COM(2010) 2020) tikslus Komisijos pasiūlymas dėl direktyvos dėl viešųjų 
pirkimų atlieka lemiamą vaidmenį. Viešieji pirkimai turi labiau didinti užimtumo lygį ir 
padėti siekti kitų tikslų, pvz., aplinkos ir socialinės politikos srityje.
Komisija pasiūlymu norėtų „didinti viešųjų išlaidų efektyvumą, <...> pagal kokybės ir kainos 
santykį“ ir suteikti galimybę „geriau pasinaudoti viešaisiais pirkimais siekiant bendrų 
visuomeninių tikslų, kaip antai: aplinkos apsaugos, <...> užimtumo ir socialinės įtraukties 
skatinimo ir kuo geriausių aukštos kokybės socialinių paslaugų teikimo sąlygų užtikrinimo“. 
Tokios pastangos yra palankiai vertintinas dalykas. Tačiau Komisijos pasiūlymai yra 
nepakankamai išsamūs, be to, jie yra neįpareigojantys, ypač kalbant apie socialinį tvarumą.
Europos Sąjungoje viešosios valdžios institucijos prekėms, darbams ir paslaugoms išleidžia 
apie 18 proc. BVP, todėl viešųjų pirkimų teisės aktų reforma yra galingas svertas, kuriuo 
visuomenėje būtų užtikrinama daugiau tvarumo. Kadangi kalbama apie valstybės pinigus, 
ypač didelė atsakomybė tenka tam, kad jie nebūtų išleisti trumpalaikiams tikslams, bet 
panaudoti kaip ilgalaikė investicija į visuomenę.

Siekiant šio tikslo reikia imtis plataus masto veiksmų. Ypač svarbu atsižvelgti į šiuos 
aspektus:

– Mažiausios kainos kriterijų reikia išbraukti. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 
kriterijus yra pakankamai lankstus, kad būtų galima atsižvelgti ir į pasiūlymo kainą. Kad būtų 
aišku, ką apima ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijus, jis turėtų vadintis 
ekonomiškai naudingiausio ir tvariausio pasiūlymo kriterijumi (MEAST).

– Taikomos darbo ir socialinės teisės normos turėtų būti aptariamos ne tik konstatuojamosiose 
dalyse, bet ir straipsniuose. Privaloma taikyti (ir tarpvalstybiniais atvejais) visus darbuotojams 
taikytinas ir tarptautinėmis sutartimis bei Europos Sąjungos teisės aktais, taip pat nacionalinės 
teisės aktais, arbitražo teismo sprendimais ir kolektyvinėmis sutartimis nustatytas normas.

– Taip pat būtina sudaryti galimybę pirkėjams į technines specifikacijas ir (arba) užsakymo 
skyrimo kriterijus įtraukti kitokio pobūdžio socialinius kriterijus, pvz., darbo sąlygų 
pažeidžiamoms grupėms sudarymą, vienodą požiūrį, galimybę naudotis tobulinimosi 
priemonėmis arba sąžiningą prekybą. Jau procedūros pradžioje turi būti galima įvertinti, ar 
tiekėjas gali išpildyti šiuos kriterijus. Taip pat reikėtų įtraukti ir su sutarties dalyku susijusias 
išorės socialines išlaidas.

– Neįprastai mažų pasiūlytų kainų atveju reikia sugriežtinti kriterijus, nes visiškai pakanka 
paprašyti paaiškinti tam tikrus mažos pasiūlymo kainos aspektus, jei pasiūlyta kaina yra 
25 proc. mažesnė už vidutinę kitų pasiūlymų kainą arba jei yra 10 proc. žemesnė už antrą 
pagal mažumą pasiūlytą kainą.

– Komisijos pasiūlymo nuostatos dėl subrangos yra nepakankamai išsamios. Konkurso 
dalyvis pasiūlyme turi privalėti ne tik atsakyti į klausimą dėl subrangovo, bet ir jį įvardyti 
arba pateikti informacijos, kad jį būtų galima nustatyti, nurodydamas kontaktinius duomenis 
ir teisėtą atstovą. Be to, tuo atveju, jei nesilaikoma socialinės, darbo teisės, darbuotojų 
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sveikatą, darbo saugą ir sąlygas reglamentuojančių normų, pagrindinis rangovas ir visi 
pasamdyti subrangovai privalo galėti prisiimti atsakomybę.

– Naujas socialinėms paslaugoms skirtas kapitalas turi sudaryti sąlygas užtikrinti geresnę 
asmenims teikiamų paslaugų kokybės apsaugą. Todėl privaloma įpareigoti įtraukti tam tikrus 
kokybės užtikrinimo kriterijus. Jokiu būdu negalima sudaryti viešųjų pirkimų sutarčių vien 
remiantis žemiausios kainos kriterijumi. Taip pat būtina papildyti skyrių apie pasiūlymo 
atmetimo kriterijus, subrangą, darbuotojams taikomų socialinės ir darbo teisės normų 
laikymąsi.

– Siekiant tinkamai įgyvendinti teisės aktus, svarbu papildyti IV antraštinę dalį apie valdymą. 
Rangovai, kurie vykdydami sutartis turėjo didelių ar nuolatinių trūkumų, turėtų būti 
įtraukiami į registrą, kuriuo naudotis galimybę turi turėti viešieji rangovai, toks įtraukimas turi 
būti pasiūlymo atmetimo priežastimi. Viešoji priežiūros įstaiga taip pat turi užtikrinti viešųjų 
pirkimų normų, ypač darbuotojams taikomų socialinės ir darbo teisės normų, taikymo 
stebėseną.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 9 straipsnį apibrėždama ir 
įgyvendindama savo politiką ir veiklą 
Europos Sąjunga privalo atsižvelgti į 
reikalavimus, susijusius su aukšto lygio 
užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės 
apsaugos užtikrinimu, kova su socialine 
atskirtimi ir aukštais išsilavinimo, 
mokymų ir žmonių sveikatos apsaugos 
rodikliais. Ši direktyva padeda siekti šių 
tikslų skatindama darnius 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 
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aktuose arba administracinėse nuostatose, 
arbitražo teismo sprendimuose, 
kolektyvinėje sutartyje ir susitarimuose ir 
tarptautinėse darbo teisės nuostatose, 
kurios įtvirtintos XI priede, kurios 
taikomos vietose, kur atliekamas darbas, 
teikiamos paslaugos arba tiekiamos 
prekės arba teikiamos paslaugos; šie 
įsipareigojimai taip pat taikomi 
tarpvalstybinėse situacijose, kai 
darbuotojai iš vienos valstybės narės 
teikia paslaugas kitoje valstybėje narėje;

Or. en

Pagrindimas
Horizontaliosios socialinės išlygos, kuri pirmą kartą įtvirtinta Lisabonos sutartyje, 
paminėjimas būtinas siekiant darnių viešųjų pirkimų ir norint įtraukti horizontaliuosius 
socialinius kriterijus į visą viešųjų pirkimų procedūrą.

Pakeitimas 2

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 išlygų 
viešosiose sutartyse, ir skatina darbo 
išlygas įtraukti į viešųjų pirkimų 
procedūrą;

Or. en

Pagrindimas
TDO konvencijoje Nr. 94 numatoma, kad į viešąsias sutartis įtraukiamos išlygos dėl darbo, 
kuriomis užtikrinamas vienodas požiūris į vietos darbuotojus. Šią konvenciją ratifikavusioms 
valstybėms narėms neturėtų būti trukdoma laikytis jos nuostatų. Šis paaiškinimas ypač 
svarbus atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-346/06 (D. 
Rüffert).
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5c) ši direktyva užtikrina Direktyvos 
2001/23/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, 
verslo arba įmonių ar verslo dalių 
perdavimo atveju, suderinimo taikymą 
siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 
lygios konkurencijos ir darbuotojų 
apsaugos taisyklių įmonės perkėlimo 
atveju;

Or. en

Pagrindimas
Jeigu viešojo sektoriaus institucija oficialiai atsisako funkcijos, kuri anksčiau buvo vykdoma 
viduje, ir ją perleidžia privačiajam sektoriui, veikla gali būti perkelta pagal Direktyvą dėl 
verslo perdavimo. Tokiais atvejais Direktyva dėl verslo perdavimo taikoma ir joje numatoma 
svarbi informacija ir konsultacijų procedūros ir draudžiami bet kokie esamų darbo sąlygų 
pakeitimai, įskaitant atleidimą.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 d konstatuojamoji (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5d) 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 klausimus, kuriuos gali 
spręsti perkančioji organizacija 
remdamasi techninėmis specifikacijomis 
arba skyrimo kriterijais;

Or. en
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Pagrindimas

Viešųjų pirkimų taisyklėmis turėtų būti siekiama daugiau tvarumo. Todėl valdžios institucijos 
turėtų turėti plačią veiksmų laisvę tvarumo kriterijus įtraukti į technines specifikacijas ir 
skyrimo kriterijus, jeigu jie susiję su sutarties dalyku (kaip reikalaujama Europos Sąjungos 
viešųjų pirkimų teismų praktikoje).

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5e) techninės specifikacijos, skyrimo 
kriterijai ir sutarties įvykdymo sąlygos 
skiriasi tuo, kokį vaidmenį jie atlieka 
vykdant viešųjų pirkimų procedūrą, o ne 
savo turiniu. Techninėmis 
specifikacijomis perkančioji organizacija 
apibrėžia besąlyginius reikalavimus; 
skyrimo kriterijai perkančiajai 
organizacijai leidžia palyginti atitinkamą 
įvairių kriterijų derinių teikiamą naudą; 
galiausiai, sutarties įvykdymo išlygos 
rodo, kaip sutartis turi būti įvykdyta;

Or. en

Pagrindimas
The role of technical specifications, skyrimo kriterijai and contract performance clauses 
needs specification. The revision of the Directive provides the opportunity to clarify that they 
should be distinguished by their form and not by their content. This will open up the 
possibility of including sustainability objectives already in the technical specifications. 
Additionally, a distinction of technical specifications, skyrimo kriterijai and contract 
performance clauses by their content does not take into due consideration the "link to the 
subject matter" rule that applies for all three and it doesn't fully respect the contracting 
authorities' discretion to define and decide what they want to procure.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kitų paslaugų kategorijų tarptautinis 
aspektas ir toliau išlieka nedidelis, t. y. 

(11) kitų paslaugų kategorijų tarptautinis 
aspektas ir toliau išlieka nedidelis, t. y. 
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kalbama apie paslaugas asmeniui, pvz., 
tam tikras socialines, sveikatos ir švietimo 
paslaugas. Tokios paslaugos teikiamos 
konkrečiomis aplinkybėmis, kurios 
valstybėse narėse dėl skirtingų kultūrinių 
tradicijų labai skiriasi. Taigi dėl šių 
paslaugų sudaromoms viešojo pirkimo 
sutartims turėtų būti nustatyta speciali 
tvarka, jeigu sutarties vertė viršija 500 000 
EUR. Jeigu asmenims teikiamų paslaugų 
sutarties vertė yra mažesnė už nurodytą 
ribą, paprastai ji nedomina tiekėjų iš kitų 
valstybių narių, nebent yra konkrečių 
priešingą faktą rodančių požymių, kaip 
antai Sąjungai finansuojant tarptautinius 
projektus. Sutartims dėl asmeniui teikiamų 
paslaugų, kurių vertė viršija minėtą ribą, 
turėtų būti taikomi visoje Sąjungoje 
galiojantys skaidrumo reikalavimai. 
Atsižvelgiant į šių paslaugų kultūrinio 
konteksto reikšmę ir jų subtilų pobūdį, 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta plati 
diskrecija organizuoti paslaugų teikėjų 
pasirinkimą taip, kaip joms atrodo 
tinkamiausia. Šios direktyvos nustatytose 
taisyklėse atsižvelgiama į šį imperatyvą ir 
įpareigojama tik laikytis pagrindinių 
skaidrumo bei vienodo požiūrio principų, 
taip pat užtikrinama, kad perkančiosios 
organizacijos, pasirinkdamos paslaugų 
teikėjus, galėtų taikyti konkrečius kokybės 
kriterijus, pvz., Europos Sąjungos 
socialinės apsaugos komiteto savanoriškoje 
Europos socialinių paslaugų kokybės 
sistemoje17 nustatytus kriterijus. Valstybės 
narės ir (arba) valdžios institucijos gali 
teikti šias paslaugas pačios arba 
organizuoti taip, kad nereikėtų sudaryti 
viešojo pirkimo sutarčių, pvz., vien 
finansuodamos tokias paslaugas arba 
suteikdamos licencijas arba leidimus 
visiems ūkio subjektams, atitinkantiems 
perkančiosios organizacijos iš anksto 
nustatytas sąlygas, netaikant jokių 
apribojimų ar kvotų, jeigu tik tokia sistema 
užtikrina pakankamą reklamą ir atitinka 
skaidrumo bei nediskriminavimo principus;

kalbama apie paslaugas asmeniui, pvz., 
tam tikras socialines, sveikatos ir švietimo 
paslaugas. Tokios paslaugos teikiamos 
konkrečiomis aplinkybėmis, kurios 
valstybėse narėse dėl skirtingų kultūrinių 
tradicijų labai skiriasi. Dėl jų pobūdžio jas 
apskritai sudėtinga suderinti su vidaus 
rinkos taisyklėmis, kurios taikomos 
viešiesiems pirkimams. Todėl valdžios 
institucijos turėtų pirmiausia kitais būdais 
teikti šias paslaugas ir turi užtikrinti gerą 
teikiamų socialinių paslaugų kokybę, 
jeigu jos vis dėl to nusprendžia taikyti 
viešųjų pirkimų procedūras. Siekiant 
viešųjų pirkimų sutartyse geriau 
apsaugoti šių paslaugų kokybę, turėtų būti 
nustatyta speciali tvarka, jeigu sutarties 
vertė viršija 500 000 EUR. Jeigu asmenims 
teikiamų paslaugų sutarties vertė yra 
mažesnė už nurodytą ribą, paprastai ji 
nedomina tiekėjų iš kitų valstybių narių, 
nebent yra konkrečių priešingą faktą 
rodančių požymių, kaip antai Sąjungai 
finansuojant tarptautinius projektus. 
Sutartims dėl asmeniui teikiamų paslaugų, 
kurių vertė viršija minėtą ribą, turėtų būti 
taikomi visoje Sąjungoje galiojantys 
skaidrumo reikalavimai. Atsižvelgiant į šių 
paslaugų kultūrinio konteksto reikšmę ir jų 
subtilų pobūdį, valstybėms narėms turėtų 
būti suteikta plati diskrecija organizuoti 
paslaugų teikėjų pasirinkimą taip, kaip 
joms atrodo tinkamiausia. Pagrindinis 
nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios 
institucijų vaidmuo ir veiksmų laisvė 
teikiant, užsakant arba organizuojant 
visuotinės svarbos paslaugas taip pat 
suderinamas su 26 protokolu dėl bendrus 
interesus tenkinančių paslaugų, Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 14 
straipsniu ir Pagrindinių teisių chartijos 
36 straipsniu. Šios direktyvos nustatytose 
taisyklėse atsižvelgiama į šį imperatyvą ir 
įpareigojama tik laikytis pagrindinių 
skaidrumo bei vienodo požiūrio principų, 
taip pat užtikrinama, kad perkančiosios 
organizacijos, pasirinkdamos paslaugų 
teikėjus, taikytų konkrečius kokybės 
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kriterijus, pvz., Europos Sąjungos 
socialinės apsaugos komiteto savanoriškoje 
Europos socialinių paslaugų kokybės 
sistemoje17 nustatytus kriterijus, 
užtikrinant gerą kokybę, saugą ir 
prieinamumą, vienodą požiūrį, ir 
skatinant jų prieinamumą visiems ir
ginant vartotojų teises. Tai reiškia, kad 
ypač svarbūs paslaugų kokybės, 
nepertraukiamumo, prieinamumo, 
buvimo ir visapusiškumo principai bei 
demokratinė kontrolė ir atskaitomybė. 
Valstybės narės ir (arba) valdžios 
institucijos gali teikti šias paslaugas pačios, 
įskaitant vertikaliąją „vidaus“ nuostatą 
arba horizontaliąją savivaldybių (viešojo 
sektoriaus subjektų) bendradarbiavimo 
nuostatą, arba organizuoti kitaip, kad 
nereikėtų sudaryti viešojo pirkimo sutarčių, 
pvz., vien finansuodamos tokias paslaugas 
arba suteikdamos licencijas arba leidimus 
visiems ūkio subjektams, atitinkantiems 
perkančiosios organizacijos iš anksto 
nustatytas sąlygas, netaikant jokių 
apribojimų ar kvotų, jeigu tik tokia sistema 
užtikrina pakankamą reklamą ir atitinka 
skaidrumo bei nediskriminavimo principus. 
Remiantis Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo praktika, pirmiausia jo sprendimu 
byloje C-70/95 (Sodemare), 
perkančiosioms organizacijoms gali būti 
leidžiama sutartis rezervuoti ne pelno 
siekiančioms organizacijoms, jeigu toks 
apribojimas numatytas nacionalinėje 
teisėje ir yra suderinamas su Europos 
Sąjungos teise, jeigu tai būtina ir 
proporcingai gali padėti siekti konkrečių 
valstybės narės visuomeninių gerovės 
sistemos tikslų;

Or. en

Pagrindimas

The respect of basic principles ensuring the high quality of social services should be binding. 
The wide discretion of Member States or public authorities in providing public services must 
be underlined. It must be clear that other ways of providing those services, which do not 
imply public procurement procedures (i.e. in-house provision or horizontal inter-municipal 
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cooperation, or specific national systems like the 'sozialrechtliches Dreiecksverhältnis' in 
Germany), do also exist and they are conform with EU-law. The reference to the judgement of 
the Court in case C-70/95 (Sodemare) is essential for the reservation of contracts to non-
profit organisations.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(37) sutartys turėtų būti skiriamos pagal 
objektyvius kriterijus, kuriais užtikrinama 
atitiktis skaidrumo, nediskriminavimo ir 
vienodo požiūrio principams. Tie kriterijai 
turėtų užtikrinti, kad pasiūlymai būtų 
vertinami veiksmingos konkurencijos 
sąlygomis, taip pat atvejais, kai 
perkančiosioms organizacijoms reikalingi 
optimaliai jų poreikiams pritaikyti aukštos 
kokybės darbai, prekės ir paslaugos, pvz., 
tarp pasirinktų sutarties skyrimo kriterijų 
nurodyti su gamybos procesu susiję 
veiksniai ir kitos gyvavimo ciklo savybės. 
Atitinkamai, perkančiosios organizacijos 
turėtų priimti skyrimo kriterijus siekiant 
įvertinti perkančiosios organizacijos 
darnumo veiksnius. Perkančiosios 
organizacijos techninėse specifikacijose 
arba sutarties vykdymo sąlygose taip pat 
gali nustatyti atitinkamus tvarumo ir 
kokybės standartus;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) jei perkančiosios organizacijos 
nusprendžia paskirti sutartį ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo teikėjui, jos turi 
nustatyti skyrimo kriterijus, kuriais 
remdamosi vertins pasiūlymus, kad būtų 

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

darnumo veiksnius. Šių kriterijų 
nustatymas priklauso nuo sutarties dalyko, 
nes pagal juos turi būti įmanoma įvertinti 
kiekvieno konkurso dalyvio siūlomą 
sutarties įvykdymo lygį, atsižvelgus į 
sutarties dalyką, apibrėžtą techninėse 
specifikacijose, ir kiekvieno pasiūlymo 
kainos ir kokybės santykį. Be to, 
pasirinktais sutarties skyrimo kriterijais 
perkančiajai organizacijai neturėtų būti 
suteikiama neribota pasirinkimo laisvė, jais 
turėtų būti užtikrinama veiksmingos 
konkurencijos galimybė ir jie pateikiami 
kartu su reikalavimais, pagal kuriuos 
galima veiksmingai patikrinti konkurso 
dalyvių pateiktą informaciją;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

lygmeniu reikėtų parengti bendrą 
gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimo 
metodiką, taikomą konkrečioms prekių ar 
paslaugų kategorijoms; kai metodika bus 
parengta, taikyti ją turėtų būti privaloma;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) be to, techninėse specifikacijose ir 
sutarties skyrimo kriterijuose
perkančiosioms organizacijoms turėtų būti 
leidžiama nurodyti konkretų gamybos 
procesą, konkretų paslaugų teikimo būdą ar 
konkretų bet kurio produkto ar paslaugos 
gyvavimo ciklo kito etapo procesą, su 
sąlyga, kad pastarieji būtų susiję su viešojo 
pirkimo sutarties dalyku. Siekiant 
socialinius motyvus geriau integruoti į 
viešuosius pirkimus, pirkėjams turėtų būti 
leidžiama į ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo skyrimo kriterijus įtraukti
ypatybes, susijusias su atitinkamame 
prekių gamybos ar paslaugų teikimo
procese tiesiogiai dalyvaujančių asmenų 
darbo sąlygomis. Tos ypatybės gali apimti 
tik gamybos procese dalyvaujančių 
darbuotojų sveikatos apsaugą arba sutartį 
įgyvendinti paskirtų nepalankioje padėtyje 
esančių asmenų ar pažeidžiamų grupių 
narių socialinės integracijos, įskaitant 
neįgaliųjų prieigą, skatinimą. Su tokiomis 
ypatybėmis siejami skyrimo kriterijai bet 
kuriuo atveju turėtų apimti tik tokias 
ypatybes, kurios turi tiesioginį poveikį 
darbuotojams jų darbo aplinkoje. Jie turėtų 
būti taikomi laikantis 1996 m. gruodžio 16 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų 
komandiravimo paslaugų teikimo 
sistemoje ir tokiu būdu, kad tiesiogiai ar 
netiesiogiai nebūtų diskriminuojami ūkio 

be to, techninėse specifikacijose ir sutarties 
skyrimo kriterijuose perkančiosioms 
organizacijoms turėtų būti leidžiama 
nurodyti gyvavimo ciklo ypatybes, pvz., 
konkretų gamybos procesą, įskaitant, pvz., 
socialinius ir aplinkosauginius aspektus, 
konkretų paslaugų teikimo būdą, 
naudingus arba veiklos reikalavimus, 
kuriais siekiama sumažinti arba padidinti 
aplinkosauginį arba socialinį poveikį, ar 
konkretų bet kurio produkto ar paslaugos 
gyvavimo ciklo kito etapo procesą, su 
sąlyga, kad pastarieji būtų susiję su viešojo 
pirkimo sutarties dalyku. Sąsajos su 
sutarties dalyko taisykle turėtų būti plačiai 
aiškinamos. Atitinkamai, siekiant 
socialinius motyvus geriau integruoti į 
viešuosius pirkimus, pirkėjams turėtų būti 
leidžiama į technines specifikacijas ir 
skyrimo kriterijus įtraukti ypatybes, 
susijusias su atitinkamame prekių gamybos 
ar paslaugų teikimo procese tiesiogiai 
dalyvaujančių asmenų darbo sąlygomis. 
Tos ypatybės, pvz., gali apimti tik gamybos 
procese dalyvaujančių darbuotojų sveikatos 
apsaugą, lyčių pusiausvyrą (t. y. vienodą 
užmokestį, darbo ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyrą), galimybes dalyvauti 
profesiniuose mokymuose, vartotojų 
dalyvavimą ir konsultacijas, perkamumą, 
žmogaus teises, etišką prekybą arba sutartį 
įgyvendinti paskirtų nepalankioje padėtyje 
esančių asmenų ar pažeidžiamų grupių 
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subjektai iš kitų valstybių narių ar trečiųjų 
šalių – PPO sutarties arba laisvosios 
prekybos susitarimų, kurių šalis yra ir 
Sąjunga, šalių. Ketinant skirti paslaugų 
sutartis ir sutartis, susijusias su darbų 
projektavimu, perkančiosioms 
organizacijoms taip pat turėtų būti 
leidžiama kaip sutarties skyrimo kriterijų 
naudoti darbuotojų, paskirtų atitinkamai 
sutarčiai vykdyti, organizavimą, 
kvalifikaciją ir patirtį, nes tai gali turėti 
įtakos sutarties vykdymo kokybei ir 
pasiūlymo ekonominei vertei;

narių socialinės integracijos (pvz., ilgą 
laiką nedirbančių asmenų, romų, 
migrantų arba jaunesnių ir vyresnių 
darbuotojų), 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 tokiu 
būdu, kad tiesiogiai ar netiesiogiai nebūtų 
diskriminuojami ūkio subjektai iš kitų 
valstybių narių ar trečiųjų šalių – PPO 
sutarties arba laisvosios prekybos 
susitarimų, kurių šalis yra ir Sąjunga, šalių. 
Ketinant skirti paslaugų sutartis ir sutartis, 
susijusias su darbų projektavimu, 
perkančiosioms organizacijoms taip pat 
turėtų būti leidžiama kaip sutarties skyrimo 
kriterijų naudoti darbuotojų, paskirtų 
atitinkamai sutarčiai vykdyti, technines 
specifikacijas arba skyrimo kriterijus, 
organizavimą, kvalifikaciją ir patirtį, nes 
tai gali turėti įtakos sutarties vykdymo 
kokybei ir tęstinumui pasiūlymo 
ekonominei vertei. Perkančiosios 
institucijos į technines specifikacijas arba 
skyrimo kriterijus taip pat gali įtraukti 
socialinius klausimus, susijusius su 
išorinėmis socialinėmis išlaidomis, kurios 
tiesiogiai susijusios su gyvavimo ciklu, 
pvz., gamybos poveikį aplinkai ir 
kaimyninėms bendruomenėms. 
Perkančiosios institucijos techninėse 
specifikacijose turėtų nustatyti su 
socialinėmis ir užimtumo sąlygomis, 
darbuotojų sveikata ir sauga, socialine 
apsauga ir darbo sąlygomis susijusius 
įpareigojimus, kaip nustatyta ES teisės 
aktuose ir valstybių narių įstatymuose, 
taisyklėse arba administracinėse 
nuostatose, arbitražo teismo 
sprendimuose, kolektyvinėje sutartyje ir 
sutartyse ir tarptautinės darbo teisės 
nuostatose, kurios išvardytos XI priede, 
kurios taikomos ten, kur atliekamas 
darbas arba tiekiamos prekės ar teikiamos 
paslaugos; šie įsipareigojimai taip pat 
taikomi tarpvalstybinėse situacijose, kai 
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darbuotojai iš vienos valstybės narės 
teikia paslaugas kitoje valstybėje narėje;

Or. en

Pagrindimas
Jeigu viešojo sektoriaus institucija oficialiai atsisako funkcijos, kuri anksčiau buvo vykdoma 
viduje, ir ją perleidžia privačiam sektoriui, veikla gali būti perkelta pagal Direktyvą dėl 
verslo perdavimo. Tokiais atvejais, Direktyva dėl verslo perdavimo taikoma ir joje numatoma 
reikšminga informacija ir konsultacijų procedūros ir draudžiami bet kokie esamų darbo 
sąlygų pakeitimai, įskaitant atleidimą.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) pasiūlymai, kuriuose nurodyta 
neįprastai maža darbų, prekių ar paslaugų 
kaina, gali būti grindžiamos techniškai, 
ekonomiškai ar teisiškai nepagrįstomis 
prielaidomis ar praktika. Siekiant išvengti 
galimų trūkumų vykdant sutartį, 
perkančiosioms organizacijoms turėtų būti 
privaloma prašyti paaiškinti nustatytą 
kainą, jeigu pasiūlyme pateikiamos daug 
mažesnės kainos už kitų konkurso dalyvių 
siūlomas kainas. Jeigu konkurso dalyvis 
negali pateikti pakankamo paaiškinimo, 
perkančiajai organizacijai turėtų būti 
suteikta teisė atmesti pasiūlymą. 
Pasiūlymo atmetimas turėtų būti 
privalomas tais atvejais, kai perkančioji 
organizacija nustato, kad neįprastai maža 
kaina nustatyta dėl privalomųjų Europos 
Sąjungos teisės aktų socialinės, darbo ar
aplinkos teisės srityje ar tarptautinės 
darbo teisės nuostatų nesilaikymo;

(42) pasiūlymai, kuriuose nurodyta 
neįprastai maža darbų, prekių ar paslaugų 
kaina, gali būti grindžiamos techniškai, 
ekonomiškai ar teisiškai nepagrįstomis 
prielaidomis ar praktika. Siekiant išvengti 
galimų trūkumų vykdant sutartį, 
perkančiosioms organizacijoms turėtų būti 
privaloma prašyti paaiškinti nustatytą 
kainą, jeigu pasiūlyme pateikiamos daug 
mažesnės kainos už kitų konkurso dalyvių 
siūlomas kainas. Jeigu konkurso dalyvis 
negali pateikti pakankamo paaiškinimo, 
perkančioji organizacija turėtų atmesti 
pasiūlymą. Pasiūlymo atmetimas turėtų 
būti privalomas tais atvejais, kai 
perkančioji organizacija nustato, kad 
neįprastai maža kaina nustatyta dėl 
Europos Sąjungos teisės aktų aplinkos 
teisės arba su socialinėmis ir užimtumo 
sąlygomis, darbuotojų sveikata ir sauga, 
socialine apsauga ir darbo sąlygomis 
susijusius įsipareigojimus, kaip nustatyta 
ES teisės aktuose ir valstybių narių 
įstatymuose, taisyklėse arba 
administracinėse nuostatose, arbitražo 
teismo sprendimuose, kolektyvinėje 
sutartyje ir kitose sutartyse, ir tarptautinės 
darbo teisės nuostatose, kurios išvardytos 
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XI priede, kurios taikomos ten, kur 
atliekamas darbas arba teikiamos prekės 
ar paslaugos; šie įsipareigojimai taip pat 
taikomi tarpvalstybinėse situacijose, kai 
darbuotojai iš vienos valstybės narės 
teikia paslaugas kitoje valstybėje narėje;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(43) sutarties vykdymo sąlygos atitinka šią 
direktyvą, jeigu jomis nėra tiesiogiai ar 
netiesiogiai diskriminuojama, jeigu jos yra 
susijusios su sutarties dalyku ir įtrauktos į 
skelbimą apie sutartį, išankstinį 
informacinį skelbimą, naudojamą kaip 
konkurso paskelbimo priemonę, ar pirkimo 
dokumentus. Visų pirma jose gali būti 
numatyta teikti pirmenybę profesiniam 
mokymui darbo vietoje, asmenų, 
patiriančių didelių integracijos sunkumų, 
įdarbinimui, kovai su nedarbu, aplinkos ar 
gyvūnų gerovės apsaugai. Pavyzdžiui, be 
kitų dalykų, gali būti paminėti sutarties 
vykdymo laikotarpiu taikomi reikalavimai 
įdarbinti ilgą laiką darbo nerandančius 
asmenis arba įgyvendinti bedarbių ar 
jaunimo mokymo priemones, iš esmės 
laikytis pagrindinių Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) konvencijų, net jeigu 
šios konvencijos nėra įgyvendintos 
nacionalinėje teisėje, ir įdarbinti daugiau 
nepalankioje padėtyje esančių asmenų nei 
reikalaujama pagal nacionalinės teisės 
aktus; kalbant apie su socialinėmis ir 
užimtumo sąlygomis, darbuotojų sveikata 
ir sauga, socialine apsauga ir darbo 
sąlygomis susijusius įpareigojimus, kaip 
nustatyta ES teisės aktuose ir valstybių 
narių įstatymuose, reguliavimo aktuose 
arba administracinėse nuostatose, 
arbitražo teismo sprendimuose, 
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kolektyvinėje sutartyje ir kitose sutartyse, 
ir tarptautinės darbo teisės nuostatose, 
kurios išvardytos XI priede, kurios 
taikomos ten, kur atliekamas darbas arba 
teikiamos prekės ar paslaugos, 
perkančiosios organizacijos turėtų 
nustatyti nuostatas, kuriomis sutarties 
įvykdymo išlygose būtų nustatomas 
tinkamas apsaugos lygis;

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) darbo sąlygų ir saugos darbe sričių 
įstatymai, kiti teisės aktai ir kolektyvinės 
sutartys nacionaliniu ir Europos Sąjungos 
lygmeniu vykdant sutartį taikomi su 
sąlyga, kad tokios taisyklės ir jų taikymas 
atitinka Europos Sąjungos teisę. 
Tarptautiniais atvejais, jeigu vienos 
valstybės narės darbuotojai, vykdydami 
viešojo pirkimo sutartį, teikia paslaugas 
kitoje valstybėje narėje, taikomos 1996 m. 
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 96/71/EB dėl 
darbuotojų komandiravimo paslaugų 
teikimo sistemoje23 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;

(44) darbo sąlygų ir saugos darbe sričių 
įstatymai, kiti teisės aktai ir kolektyvinės 
sutartys nacionaliniu ir Europos Sąjungos 
lygmeniu vykdant sutartį turėtų būti 
taikomi vietoje, kur atliekamas darbas, 
teikiamos paslaugos arba prekės, įskaitant 
tarpvalstybines situacijas, kai darbuotojai 
iš vienos iš valstybių narių teikia 
paslaugas kitoje valstybėje narėje. 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;

Or. en

Pagrindimas

Visos darbuotojų apsaugos ir darbo sąlygų nuostatos turi būti taikomos, įskaitant visas 
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kolektyvines sutartis, taip pat tokiais atvejais, kai darbuotojai komandiruojami. Dėl Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo byloje C-346/06 (Rüffert) Direktyvoje 96/71/EB 
nustatyti pagrindiniai standartai aiškinami kaip aukščiausi standartai, taikomi tik visuotinai 
privalomoms kolektyvinėms sutartims ir minimaliam atlyginimui; tačiau reikia užtikrinti, kad 
požiūris į visus darbuotojus būtų vienodas.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 22 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) gyvavimo ciklo ypatybės – su bet 
kuria produkto gyvavimo ciklo dalimi 
susijusios produkto arba darbų atlikimo 
arba paslaugų teikimo dalys, kaip 
apibrėžta šio straipsnio 22 dalyje. 
Gyvavimo ciklo ypatybės gali būti 
nematomos ir būti neatsiejamos nuo 
produkto dėl pasirinkto gamybos būdo 
arba kitų gyvavimo ciklo nenaudojant 
etapų;

Or. en

Pagrindimas

„Gyvavimo ciklo ypatybės“ yra būtinos norint, kad valdžios institucijos įtrauktų darnumo 
veiksnius. Gyvavimo ciklo ypatybės turėtų būti apibrėžiamos siekiant paaiškinti, kaip jos 
galėtų būti įtrauktos į technines specifikacijas ir skyrimo kriterijus.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės numato, kad 
perkančiosios institucijos turi taikyti 
konkurso tvarką su derybomis arba 
konkurencinį dialogą, kai viešojo pirkimo 
sutartyje gali būti numatytas verslo 
perdavimas.

Or. en
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Pagrindimas

Jeigu viešoji valdžios institucija oficialiai atsisako funkcijos, kuri anksčiau buvo vykdoma 
viduje, ir ją perleidžia privačiam sektoriui, veikla gali būti perkelta pagal Direktyvą dėl 
verslo perdavimo. Tokiais atvejais, Direktyva dėl verslo perdavimo taikoma ir joje numatoma 
reikšminga informacija ir konsultacijų procedūros ir draudžiami bet kokie esamų darbo 
sąlygų pakeitimai, įskaitant atleidimą.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) dėl konsultacijų su darbuotojų 
atstovais dėl darbo arba paslaugų 
reikalavimų, kai jos susijusios su 
darbuotojais.

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

VIII priedo 1 punkte apibrėžtos techninės 
specifikacijos išdėstomos pirkimo 
dokumentuose. Jose apibrėžiamos 
reikalaujamos darbų, paslaugų arba prekių 
savybės siekiant perkančiosios 
organizacijos tikslų, įskaitant darnumo 
tikslus.

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

gamybos procesu arba prašomų darbų 
atlikimo, prekių tiekimo arba paslaugų 
suteikimo procesu arba bet kurio kito 
gyvavimo ciklo, kaip nurodyta 2 straipsnio 
22a punkte (naujas), savybėmis.

Jos gali apimti:

Or. en

Pagrindimas
Socialiniai kriterijai turi būti įtraukti į visus viešųjų pirkimų procedūros etapus. Viešosioms 
valdžios institucijoms turėtų būti leidžiama reikalauti laikytis konkrečių socialinių kriterijų, 
kurie jau nustatyti techninėse specifikacijose. Kadangi organizacija, darbuotojų kvalifikacija 
ir patirtis daro didelę įtaką darbo arba paslaugų kokybei ir darnumui, institucijos turėtų 
galėti reikalauti kai kurių dalykų, kurie jau įtraukti į technines specifikacijas.

Pakeitimas 19

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or.en

Pakeitimas 20
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Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) socialiniai motyvai, susiję su 
išorinėmis socialinėmis išlaidomis, kurios 
tiesiogiai susijusios su gyvavimo ciklu, 
kaip nurodyta 2 straipsnio 22 dalyje, pvz., 
gamybos poveikiu aplinkinėms 
kaimyninėms bendruomenėms;

Or. en

Pakeitimas 21

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kai ketinama skirti paslaugų pirkimo 
sutartis ir sutartis, apimančias darbų 
projektavimą, gali būti atsižvelgiama į 
atitinkamai sutarčiai vykdyti paskirto 
personalo organizavimą, kvalifikaciją ir 
patirtį,

Or. en

Pakeitimas 22

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas
Su socialine ir darbuotojų apsauga susiję įpareigojimai ir darbo sąlygos turėtų būti išdėstytos 
techninėse specifikacijose, kaip besąlygiški reikalavimai, kuriuos privalu įvykdyti, kad 
paraiškos teikėjas galėtų būti laikomas kandidatu.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nurodant rezultatų ar funkcinius 
reikalavimus, įskaitant aplinkosaugines 
charakteristikas, su sąlyga, jog parametrai 
yra pakankamai tikslūs, kad konkurso 
dalyviai galėtų nustatyti sutarties dalyką, o 
perkančiosios organizacijos – skirti sutartį;

(a) nurodant rezultatų ar funkcinius 
reikalavimus, įskaitant aplinkosaugines ir 
socialines charakteristikas, su sąlyga, jog 
parametrai yra pakankamai tikslūs, kad 
konkurso dalyviai galėtų nustatyti sutarties 
dalyką, o perkančiosios organizacijos –
skirti sutartį, įskaitant 1 dalyje nustatytus 
reikalavimus, susijusius su užsakomų 
darbų, prekių ar paslaugų gyvavimo ciklo 
ypatybėmis, kurios nustatytos 2 straipsnio 
22a dalyje (nauja);

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perkančiosios organizacijos gali
nuspręsti neskirti sutarties geriausią 

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

pateikusiam konkurso dalyviui, 
nustačiusios, kad pasiūlymas neatitinka 
Sąjungos aplinkos teisės aktuose arba su 
socialinėmis arba darbo sąlygomis 
susijusių įpareigojimų, pvz., darbuotojų 
sveikatos ir saugos, socialinės apsaugos ir 
darbo sąlygų, kurios nustatytos ES teisės 
aktuose ir nacionaliniuose įstatymuose, 
reguliavimo aktuose ar administracinėse 
nuostatose, arbitražo sprendime, 
kolektyvinėje sutartyje ir kitose sutartyse, 
XI priede išvardytose tarptautinės teisės 
nuostatose, kurios taikomos ten, kur 
atliekamas darbas, teikiamos paslaugos ar 
tiekiamos prekės, įskaitant subrangos 
sutarčių grandinę.

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkio subjektui neleidžiama dalyvauti 
sutartyje, jeigu perkančiajai organizacijai 
žinoma, jog yra res judicata galią turintis 
sprendimas, kuriuo nustatyta, kad ūkio 
subjektas nėra įvykdęs įpareigojimų, 
susijusių su mokesčių arba socialinio 
draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, 
kurioje šis ūkio subjektas yra įsisteigęs, 
arba perkančiosios organizacijos 
įsteigimo valstybės narės teisės nuostatas.

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

Or. en

Pagrindimas
Socialinių ir darbuotojų apsaugos sąlygų nesilaikymas turi būti privalomo pašalinimo iš 
konkurso priežastis. Ši nuostata taip pat turėtų apimti nacionalinius įstatymus ir reguliavimo 
aktus, arbitražo sprendimus ir kolektyvines sutartis, kurios taikomos ten, kur atliekamas 
darbas, teikiamos paslaugos ar tiekiamos prekės.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ekonominės veiklos vykdytojai 
(įskaitant subrangovus), kurie įtraukti į 
oficialų reikalavimų nesilaikančių 
subjektų registrą, pašalinami iš konkurso 
dėl viešojo pirkimo sutarčių, kaip 
nustatyta 83a straipsnyje (naujas).

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas
Šis atmetimo pagrindas turėtų būti perkeltas prie privalomų pašalinimo priežasčių ir būti 
užbaigtas.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Perkančioji organizacija iš konkurso 
dėl viešojo pirkimo sutarties pašalina bet 
kokį ekonominės veiklos vykdytoją, jeigu 
subrangovo atžvilgiu įvykdytos viena iš 1, 
2, 2a (nauja) dalyse arba 3 dalies c arba d 
punktuose išvardytų sąlygų, kurias pagal 
71 straipsnį pasiūlė ekonominės veiklos 
vykdytojas.

Or. en

Pagrindimas
Socialinių ir darbuotojų apsaugos sąlygų nesilaikymas turi būti privalomo pašalinimo iš 
konkurso priežastis. Ši nuostata taip pat turėtų apimti nacionalinius įstatymus ir reguliavimo 
aktus, arbitražo sprendimus ir kolektyvines sutartis, kurios taikomos ten, kur atliekamas 
darbas, teikiamos paslaugos ar tiekiamos prekės.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Bet kuris kandidatas, konkurso dalyvis
arba subrangovas, atsidūręs vienoje iš 1, 2 
ir 3 dalyse nurodytų padėčių, gali 
perkančiajai organizacijai pateikti 
įrodymus, patvirtinančius savo 
patikimumą, nepaisant to, jog yra 
pagrindas jį pašalinti iš konkurso.

Or. en
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo tikslu kandidatas arba konkurso 
dalyvis įrodo, kad yra atlyginęs visą žalą, 
padarytą dėl nusikaltimo ar nusižengimo, 
išsamiai išaiškino faktines ir kitas 
aplinkybes, aktyviai bendradarbiaudamas 
su tyrimą atliekančiomis institucijomis, ir 
ėmėsi konkrečių tinkamų techninių, 
organizacinių ir asmeninių priemonių, 
kurios užkirstų kelią būsimiems 
nusikaltimams arba nusižengimams. 
Perkančiosios organizacijos įvertina 
priemones, kurių ėmėsi kandidatai arba
konkurso dalyviai, atsižvelgdamos į 
nusikaltimo arba nusižengimo sunkumą ir 
konkrečias aplinkybes. Jeigu perkančioji 
organizacija mano, kad tokių priemonių 
nepakanka, ji nurodo tokio savo sprendimo 
motyvus.

Šiuo tikslu kandidatas, konkurso dalyvis 
arba subrangovas įrodo, kad yra atlyginęs 
visą žalą, padarytą dėl nusikaltimo ar 
nusižengimo, išsamiai išaiškino faktines ir 
kitas aplinkybes, aktyviai 
bendradarbiaudamas su tyrimą 
atliekančiomis institucijomis, ir ėmėsi 
konkrečių tinkamų techninių, organizacinių 
ir asmeninių priemonių, kurios užkirstų 
kelią būsimiems nusikaltimams arba 
nusižengimams. Perkančiosios 
organizacijos įvertina priemones, kurių 
ėmėsi kandidatai, konkurso dalyviai arba 
subrangovai, atsižvelgdamos į nusikaltimo 
arba nusižengimo sunkumą ir konkrečias 
aplinkybes. Jeigu perkančioji organizacija 
mano, kad tokių priemonių nepakanka, ji 
nurodo tokio savo sprendimo motyvus.

Or. en

Pakeitimas 31

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) patirtimi su darniais ir socialiniais 
veiklos rezultatais.

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos nustato tik tas 
dalyvavimo sąlygas, kurios yra tinkamos 

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

užtikrinti, kad kandidatas arba konkurso 
dalyvis turėtų teisinį bei finansinį 
pajėgumą ir komercinius bei techninius 
gebėjimus ir gebėjimus ir žinias, 
reikalingus socialinių ir tvarių pirkimų 
procedūroms užtikrinti vykdant paskirtiną 
sutartį. Visi reikalavimai yra susiję su 
sutarties dalyku, atsižvelgiant į poreikį 
užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Kalbant apie techninius ir profesinius 
gebėjimus, perkančiosios organizacijos gali 
reikalauti, kad ūkio subjektai turėtų 
sutarčiai įvykdyti pagal atitinkamą kokybės 
standartą užtikrinti būtinus žmogiškuosius 
ir techninius išteklius bei patirtį, ir 
perkančiajai organizacijai paprašius, 
remiantis bet kuria sutarties vykdymo 
išlyga, kuri nustatyta 70 ir 71 
straipsniuose. Perkančiosios organizacijos 
gali padaryti išvadą, kad ūkio subjektai 
neužtikrins sutarties įvykdymo pagal 
atitinkamą kokybės standartą, nustačiusios 
jų interesų konfliktą, galintį neigiamai 
paveikti sutarties vykdymą.

Or. en

Pagrindimas
Šią formuluotę reikia išplėsti, kad būtų atsižvelgta į galimybę prižiūrėti subrangovus. Šiame 
straipsnyje taip pat turėtų būti paaiškinta, kad perkančiosios organizacijos gali naudoti 
atrankos etapą siekdamos įvertinti subrangovo gebėjimą įvykdyti sutarties įvykdymo 
reikalavimus.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Atsižvelgiant į darnios ir socialinės 
veiklos rezultatų kriterijų patirtį, gali būti 
atsižvelgta į investicijas į įgūdžių 
lavinimą, mokymus ir patirtį valdant 
tiekimo grandinę.

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ūkio subjekto techninių gebėjimų 
įrodymus galima pateikti viena arba 
keliomis iš XIV priedo 2 skyriuje išvardytų 
priemonių, atsižvelgiant į darbų, prekių 
arba paslaugų pobūdį, kiekį ar svarbą.

3. Ūkio subjekto techninių gebėjimų 
įrodymus galima pateikti viena arba 
keliomis iš XIV priedo 2 skyriuje išvardytų 
priemonių, atsižvelgiant į darbų, prekių 
arba paslaugų pobūdį, kiekį, kokybę, 
tvarumą ar svarbą.

Or. en

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nepažeisdamos nacionalinių įstatymų ar 
kitų teisės aktų dėl atlygio už tam tikras 
paslaugas, perkančiosios organizacijos 
sprendimą skirti viešojo pirkimo sutartis, 
grindžia ekonominiu požiūriu 
naudingiausiu ir tvaraus pasiūlymo 
kriterijumi.

(a) ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo;
(b) mažiausios kainos.

Or. en
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Pagrindimas
Siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų ir visuomenių tikslų, kurie išdėstyti Europos 
Komisijos aiškinamajame rašte, reikia darnesnių viešojo pirkimo procedūrų. Todėl mažiausių 
išlaidų kriterijų reikia išbraukti (taip šiuo metu jau daro kai kurios valstybės narės, pvz., 
Vokietija). Ekonominiu požiūriu naudingiausias pasiūlymas turi būti ekonominiu požiūriu 
naudingiausias ir darniausias pasiūlymas, kad būtų paaiškinta, ką reiškia šis terminas.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąnaudos perkančiosios organizacijos 
pasirinkimu gali būti vertinamos 
remiantis tik kaina arba taikant kainos ir 
kokybės santykio metodą, pvz., gyvavimo 
ciklo sąnaudų metodą, laikantis 67 
straipsnyje išdėstytų sąlygų.

Sąnaudos vertinamos taikant kainos ir 
kokybės santykio metodą, pvz., gyvavimo 
ciklo sąnaudų metodą, laikantis 67 
straipsnyje išdėstytų sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Ekonomiškai naudingiausias ir tvariausias
pasiūlymas remiantis kriterijais, susijusiais 
su atitinkamos viešojo pirkimo sutarties 
dalyku. Šie kriterijai apima ne tik kainą ar 
sąnaudas (įskaitant gyvavimo ciklo 
išlaidas, kaip nustatyta 67 straipsnyje), 
kitus kriterijus, susijusius su konkretaus 
viešojo pirkimo sutarties dalyku, kaip 
antai:

Or. en
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Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(d) konkretų gamybos procesą arba 
prašomų darbų atlikimo, prekių tiekimo 
arba paslaugų suteikimo procesą arba bet 
kurio kito gyvavimo ciklo arba ciklo 
savybes, kaip nurodyta 2 straipsnio 22 ir 
22a (naujas) punktuose, etapo procesą, 
jeigu šie kriterijai nurodyti pagal 4 dalį ir 
susiję su veiksniais, tiesiogiai siejamais su 
šiais procesais, ir apibūdina konkretų 
gamybos procesą arba prašomų darbų 
atlikimo, prekių tiekimo arba paslaugų 
teikimo procesą.

Or. en

Pagrindimas
Reikėtų aiškiai nurodyti galimybę įtraukti socialinius kriterijus.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) socialiniai kriterijai, pvz., tinkamų 
darbo sąlygų, sveikatos ir saugos taisyklių 
laikymasis, kolektyvinės derybos, lyčių 
pusiausvyra (t. y. vienodas užmokestis, 
darbo ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyra), socialinė įtrauktis, įskaitant 
neįgaliųjų, palankių sąlygų neturinčių 
asmenų arba pažeidžiamų darbuotojų 
(pvz., ilgą laiką nedirbančių asmenų, 
romų, migrantų arba jaunesnių arba 
vyresnio amžiaus darbuotojų) įdarbinimo 
galimybes, galimybės dalyvauti vietoje 
rengiamuose profesiniuose mokymuose, 
vartotojų dalyvavimas ir konsultacijos, 
įperkamumas, žmogaus teisės ir etiška 
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prekyba;

Or. en

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sutarties skyrimo kriterijais perkančiajai 
organizacijai nesuteikiama neribota 
pasirinkimo laisvė. Jais užtikrinama 
veiksmingos konkurencijos galimybė ir jie 
pateikiami kartu su reikalavimais, pagal 
kuriuos galima veiksmingai patikrinti 
konkurso dalyvių pateiktą informaciją. 
Perkančiosios organizacijos, remdamosi 
konkurso dalyvių pateikta informacija ir 
įrodymais, veiksmingai tikrina, ar 
konkurso dalyviai atitinka sutarties 
skyrimo kriterijus.

4. Sutarties skyrimo kriterijai susiję su 
sutarties dalyku (neišskiriant nematomų 
produktų arba paslaugų savybių, pvz., 
gyvavimo ciklo savybių, kurios nurodytos 
22a punkte (naujas), jais perkančiajai 
organizacijai užtikrinama veiksmingos ir 
sąžiningos konkurencijos galimybė ir jie 
pateikiami kartu su reikalavimais, pagal 
kuriuos galima veiksmingai patikrinti 
konkurso dalyvių pateiktą informaciją. 
Perkančiosios organizacijos, remdamosi 
konkurso dalyvių pateikta informacija ir 
įrodymais, veiksmingai tikrina, ar 
konkurso dalyviai atitinka sutarties 
skyrimo kriterijus.

Or. en

Pagrindimas
Siekiant aiškiai paaiškinti, kokiomis sąlygomis tvarumo kriterijai, pvz., socialiniai aspektai, 
įtraukiami į skyrimo kriterijus, reikėtų paminėti sutarties dalyko kriterijus. Tuo neišskiriamos 
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vadinamosios „nematomos“ savybės.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Perkančioji organizacija skelbime apie 
pirkimą, kvietime patvirtinti susidomėjimą, 
pirkimo dokumentuose arba, jei rengiamas 
konkurencinis dialogas, – aprašomajame 
dokumente nurodo kiekvienam pasirinktam 
kriterijui teikiamą lyginamąją reikšmę, kad 
nustatytų ekonomiškai naudingiausią ir 
tvariausią pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) su gyvavimo ciklu tiesiogiai 
susijusios išorinės socialinės išlaidos, 
jeigu jų piniginė vertė gali būti nustatyta 
ir patikrinta, tikrinimas gali apimti 
gamybos aplinkoje ir kaimyninėse 
bendruomenėse poveikį.

Or. en

Pagrindimas

Nėra pagrindo apie išorines aplinkos sąnaudas kalbėti vertinant gyvavimo ciklo sąnaudas, 
bet nepaminėti kalbant apie išorines socialines išlaidas. Išorinės socialinės išlaidos gali 
apimti, pvz., gamybos poveikį aplinkai ir kaimyninėms bendruomenėms.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) ji nustatyta pakartotiniam ar 
nuolatiniam taikymui;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis kriterijus pernelyg ribojantis. Turėtų pakakti to, kad gyvavimo ciklo sąnaudų 
apskaičiavimui naudojama metodika būtų pagrįsta moksliniais arba kitais objektyviais arba 
nediskriminaciniais kriterijais ir būtų prieinama visoms suinteresuotosioms šalims.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos reikalauja, kad 
ūkio subjektai paaiškintų nurodytą kainą 
arba sąnaudas, jeigu įvykdytos visos toliau 
išvardytos sąlygos:

Perkančiosios organizacijos reikalauja, kad 
ūkio subjektai paaiškintų nurodytą kainą 
arba sąnaudas, jeigu įvykdyta viena iš
toliau išvardytų sąlygų:

Or. en

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) nustatyta kaina arba sąnaudos yra 
daugiau kaip 25 proc. mažesnės už 
vidutinę kitų pasiūlymų kainą ar vidutines 
sąnaudas; arba

Or. en

Pagrindimas
Sąlygos, kurias pasiūlymas turi atitikti, kad jo kaina būtų laikoma neįprastai maža, neturėtų 
būti kaupiamos. 25 proc. kainos arba sąnaudų skirtumas palyginti su vidurkiu jau yra didelis.



PA\901907LT.doc 33/48 PE485.939v02-00

LT

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pateikti bent penki pasiūlymai. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas
Ši sąlyga pernelyg ribojanti. Pasiūlymo kaina gali būti neįprastai maža ir nesant šiai sąlygai.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) atitiktimi reikalavimams, susijusiems 
su 71 straipsniu.

Or. en
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Pagrindimas
Pagrįsta paminėti 71 straipsnį dėl subrangos paaiškinimuose, kurie turi būti pateikiami 
neįprastai mažos kainos pasiūlymų atvejais.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Perkančiosios organizacijos gali nustatyti 
specialias sąlygas, susijusias su sutarties 
vykdymu, bet jos nurodomos kvietime 
dalyvauti konkurse arba specifikacijose. 
Tokios sąlygos apima su socialinėmis ir 
darbo sąlygomis susijusius įpareigojimus,
pvz., su darbuotojų sveikata ir sauga, 
socialine apsauga ir darbo sąlygomis 
susijusius įsipareigojimus, 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 XI priede, kurios 
taikomos vietose, kur atliekamas darbas, 
teikiamos paslaugos arba tiekiamos 
prekės; šie įsipareigojimai taip pat taikomi 
tarpvalstybinėse situacijose, kai 
darbuotojai iš vienos valstybės narės 
teikia paslaugas kitoje valstybėje narėje.
Viena jų gali būti reikalavimas, kad ūkio 
subjektas numatytų kompensacijas už 
kainų svyravimo nulemtą kainų augimo, 
galinčio reikšmingai paveikti sutarties 
vykdymą, riziką (draudimą).

Or. en

Pagrindimas

Su socialinėmis ir darbuotojų apsaugos bei darbo sąlygomis susiję įsipareigojimai turi būti 
aiškiai nustatyti sutarties vykdymo išlygose siekiant užtikrinti jų laikymąsi.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pirkimo dokumentuose perkančioji 
organizacija gali prašyti arba valstybės 

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

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, kontaktinius duomenis ir 
teisinius atstovus. Apie bet kokius 
subrangos grandinės pokyčius ir naujus 
subrangovus nedelsiant pranešama 
perkančiajai organizacijai, ir nurodomi 
subrangovų asmenvardžiai (pavadinimai), 
kontaktiniai duomenys ir teisiniai 
atstovai.

Or. en

Pagrindimas
Europos Komisijos pasiūlymas rengiamas tinkama linkme, bet jo nepakanka subrangos 
klausimui spręsti. Subrangovai turi būti atpažįstami iš jų asmenvardžio (pavadinimo), 
kontaktinių duomenų ir teisėtų atstovų. Apie bet kokius pokyčius turi būti nurodoma 
perkančiajai organizacijai.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Naudojimosi subrangovų paslaugomis 
priežastys nustatomos pirkimo 
dokumentuose ir turėtų būti numatytos 
dėl techninių motyvų, o ne siekiant 
mažinti darbo jėgos sąnaudas.

Or. en

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali numatyti, kad 
perkančioji organizacija, jei prašo 

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

tai įmanoma dėl sutarties pobūdžio, 
mokėtinus mokėjimus pervestų tiesiogiai 
subrangovui, teikiančiam pagrindiniam 
rangovui paslaugas, tiekiančiam jam prekes 
arba atliekančiam darbus. Tokiu atveju 
valstybės narės nustato tinkamus 
mechanizmus, pagal kuriuos pagrindinis 
rangovas galėtų prieštarauti nepagrįstiems 
mokėjimams. Tokio mokėjimo būdo tvarka 
nustatoma pirkimo dokumentuose.

Or. en

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. 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 XI 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, darbdaviui nebūnant 
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tiesiogiai dėl to atsakingam.

Or. en

Pagrindimas
Bendra pagrindinio rangovo ir jo subrangovų atsakomybė ir keleto dalykų, už ką jis 
atsakingas, nustatymas yra vienintelis būdas veiksmingai užtikrinti darbuotojų teisių apsaugą. 
Tačiau pačią sąvoką pirmą kartą pasiūlė Europos Komisija Direktyvoje dėl darbuotojų 
komandiravimo, nors šiuo atžvilgiu praplėtėme jos taikymą.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Viešojo pirkimo sutarčiai įgyvendinti 
pasitelktų subrangovų įmonių skaičius 
ribojamas daugiausia iki trijų paskesnių 
subrangovų.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata padės užtikrinti, kad paskesnių subrangovų skaičius būtų ribotas, o horizontalios 
subrangos sutartys, kurių gali reikėti stambiems statybų darbams atlikti, išlieka galimos.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl valstybės narės turi plačią veiksmų 
laisvę organizuoti paslaugų teikėjų 
pasirinkimą taip, kaip jos mano esant 
tinkama ir gali laisvai rinktis, ar 
socialines ar kitas konkrečias paslaugas 
teikti pačioms, ar organizuoti jų teikimą 
bet kokiu kitu būdu, dėl kurio nereikia 
sudaryti viešojo pirkimo sutarčių, jeigu 
tokia sistema užtikrina atitiktį 
pagrindiniams skaidrumo ir 
nediskriminavimo principams.
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Or. en

Pagrindimas

Plati valstybių narių veiksmų laisvė rinktis, kaip teikti visuotinės svarbos paslaugas taip pat 
turėtų būti pabrėžiama straipsniuose, ne tik konstatuojamosiose dalyse.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
perkančiosios organizacijos atsižvelgtų į 
poreikį užtikrinti gerą paslaugų kokybę, 
tęstinumą, prieinamumą, įperkamumą, 
visapusiškumą, galimybę jas gauti, įvairių 
naudotojų kategorijų konkrečius poreikius, 
įskaitant palankių sąlygų neturinčius 
asmenis ir pažeidžiamas grupes, naudotojų 
dalyvavimą ir teisių jiems suteikimą bei 
inovacijas. Valstybės narės numato, kad 
paslaugas teikėjas pasirenkamas ne vien 
pagal paslaugos teikimo kainą, bet 
atsižvelgiama į pirmiau minėtų socialinių 
paslaugų kokybę ir darnumo kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

Gerą socialinių paslaugų kokybę užtikrinantys kriterijai turi būti privalomi.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės ir (arba) 
perkančiosios institucijos užtikrina, kad 
ūkio subjektai laikytųsi įsipareigojimų, 
susijusių su socialinėmis ir įdarbinimo 
sąlygomis, pvz., su darbuotojų sveikata ir 
sauga, socialine apsauga ir darbo 
sąlygomis, kaip nustatyta ES teisės 
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aktuose ir nacionaliniuose įstatymuose, 
reguliavimo aktuose arba 
administracinėse nuostatose, arbitražo 
teismo sprendimuose, kolektyvinėje 
sutartyje ir kitose sutartyse, ir 
tarptautinėse darbo teisės nuostatose, 
kurios įtvirtintos XI priede, kurios 
taikomos vietose, kuriose atliekamas 
darbas, teikiamos paslaugos arba prekės;
šie įsipareigojimai taip pat taikomi 
tarpvalstybinėse situacijose, kai 
darbuotojai iš vienos valstybės narės 
teikia paslaugas kitoje valstybėje narėje.

Or. en

Pagrindimas

Taip pat turi būti laikomasi socialinių ir darbuotojų apsaugos nuostatų teikiant socialines 
paslaugas.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 b dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
laikomasi 71 straipsnyje įtvirtintų 
subrangos nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 c dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Valstybės narės užtikrina 55 
straipsnyje įtvirtintų atmetimo pagrindų 
taikymą.

Or. en
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Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d. Rinkdamosi paslaugų teikėją, kaip 
nustatyta 17 straipsnyje, valstybės narės 
gali svarstyti galimybę naudoti 
rezervuotas sutartis.

Or. en

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2e. Perkančiosios organizacijos gali 
išsaugoti ypatingas sutartis ne pelno 
siekiančioms organizacijoms, kurios 
teikia būtent socialines paslaugas, jeigu 
laikomasi pagrindinių skaidrumo ir 
vienodo požiūrio principų.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 68

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

1a. Jeigu nustatoma, kad ūkio subjektas 
arba subrangovas sudarytą sutartį vykdė 
su dideliais arba nuolatiniais trūkumais 
pažeisdamas reikalavimus, perkančioji 
organizacija šiuos faktus ir būtiną 
informaciją perduoda priežiūros ir 
administracinėms valdžios institucijoms, 
kurios nurodytos 84 ir 88 straipsniuose.

Or. en

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl direktyvos
83 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės užtikrina, kad 
perkančiosios organizacijos galėtų 
nesunkiai gauti informaciją ir pagalbą dėl 
šio straipsnio taikymo iš 84 ir 88 
straipsniuose nurodytų priežiūros ir 
administracinių valdžios institucijų.

Or. en

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl direktyvos
83 a straipsnio 1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikalavimų nesilaikymo registras
Ūkio subjektui pažeidus sutarties sąlygas, 
pirmiausia, su socialine apsauga ir 
įdarbinimu, darbo sąlygomis ir subrangos 
sąlygomis susijusias sąlygas, jis 
įtraukiamas į reikalavimų nesilaikančių 
subjektų registrą. Ūkio subjekto buvimas 
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reikalavimų nesilaikančių subjektų 
registre tampa atmetimo pagrindu.

Or. en

Pagrindimas
Ūkio subjektai, pažeidžiantys pirkimo sutarties sąlygas, turėtų būti registruojami, kad 
perkančiosios organizacijos galėtų sekti jų pažeidimus.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl direktyvos
83 a straipsnio 2 dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reikalavimų nesilaikančių ūkio 
subjektų registrus tvarko 84 ir 88 
straipsniuose nurodytos priežiūros ir 
administravimo institucijos. Perkančiosios 
organizacijos prieš skirdamos viešojo 
pirkimo sutartis ieško informacijos šiuose 
sąrašuose.

Or. en

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 3 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) stebėti, kaip perkančiosios 
organizacijos, visų pirma centrinės 
perkančiosios organizacijos, taiko viešojo 
pirkimo taisykles ir vykdo su jais susijusią 
veiklą;

(a) stebėti, kaip perkančiosios 
organizacijos, visų pirma centrinės 
perkančiosios organizacijos, taiko viešojo 
pirkimo taisykles ir vykdo su jais susijusią 
veiklą, o ūkio subjektas, kuriam skirta 
sutartis, ir jo subrangovai vykdo su 
socialine apsauga, įdarbinimu ir darbo 
sąlygomis susijusius reikalavimus;

Or. en
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Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) atkreipti nacionalinių kompetentingų 
institucijų, įskaitant audito institucijas, 
dėmesį į konkrečius nustatytus pažeidimus 
ir sistemines problemas;

(e) atkreipti kompetentingų institucijų, 
įskaitant audito institucijas, dėmesį į 
konkrečius nustatytus pažeidimus, arba 
pažeidimus, apie kuriuos pranešta pagal 
83 straipsnio 1a dalį (nauja), ir sistemines 
problemas;

Or. en

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 3 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) tvarkyti reikalavimų nesilaikančių 
ūkio subjektų registrus, kaip nustatyta 
83a straipsnyje (naujas).

Or. en

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) konkursą laimėjusio dalyvio 
asmenvardis (pavadinimas), jo pasiūlymo 
pasirinkimo priežastys ir, jeigu žinoma, 
sutarties arba preliminariojo susitarimo 
dalis, kurią laimėjęs konkurso dalyvis 
ketina vykdyti pasitelkęs subrangovus;

(e) konkursą laimėjusio dalyvio
asmenvardis (pavadinimas), jo pasiūlymo 
pasirinkimo priežastys ir, jeigu žinoma, 
sutarties arba preliminariojo susitarimo 
dalis, kurią laimėjęs konkurso dalyvis 
ketina vykdyti pasitelkęs subrangovus, ir 
informacija apie jų subrangovus, įskaitant 
jų asmenvardžius (pavadinimus), 
kontaktinius duomenis ir teisinius 
atstovus;

Or. en
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Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl direktyvos
88 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės viena kitai teikia 
pagalbą ir įgyvendina veiksmingo 
tarpusavio bendradarbiavimo priemones, 
kad užtikrintų informacijos mainus 40, 41, 
42, 55, 57, 59, 60, 61, 63 ir 69 
straipsniuose nurodytais klausimais. Jos 
užtikrina informacijos, kuria keičiasi, 
konfidencialumą.

1. Valstybės narės viena kitai teikia 
pagalbą ir įgyvendina veiksmingo 
tarpusavio bendradarbiavimo priemones, 
kad užtikrintų informacijos mainus 40, 41, 
42, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 69 ir 83a 
(naujas) straipsniuose nurodytais 
klausimais. Jos užtikrina informacijos, 
kuria keičiasi, konfidencialumą.

Or. en

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl direktyvos
XI priedo 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Konvencija Nr. 94 dėl darbo išlygų 
viešosiose sutartyse.

Or. en

Pagrindimas
TDO konvencija Nr. 94 dėl darbo išlygų viešosiose sutartyse taip pat turėtų būti įtraukta į 
tarptautinių socialinių ir aplinkosauginių konvencijų nuorodų sąrašą. Šiuo tinkamai 
atsižvelgiama į tas valstybes nares, kurios yra ratifikavusios šią konvenciją.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIII priedo b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) patvirtinimas, kad ūkio 
subjektas nenuteistas įsiteisėjusiu 
teismo nuosprendžiu dėl vienos iš 
55 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
priežasčių;

(b) patvirtinimas, kad ūkio subjektas 
nenuteistas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu 
arba jo atžvilgiu nepriimtas res judicata
galią turintis sprendimas dėl vienos iš 55 
straipsnio 1 arba 2 dalyse nurodytų 
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priežasčių;

Or. en

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIII priedo c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) patvirtinimas, kad ūkio subjektas 
neįtrauktas į reikalavimų nesilaikančių 
ūkio subjektų registrą, kaip nustatyta 83a 
straipsnyje (naujas);

Or. en

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIII priedo c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cb) patvirtinimas, kad informaciją 
teikianti institucija neturi duomenų apie 
tai, kad ūkio subjekto padėtis yra tokia, 
kaip numatyta viename iš šių punktų: 55 
straipsnio 3 dalies c arba d punkte arba 
55 straipsnio 3a dalyje (nauja).

Or. en

Pagrindimas
XIII priedo dėl Europos pirkimų paso turinio sąrašas turi būti pildomas ir jame turi būti 
nurodyti sumokėti mokesčiai ir sumokėtos socialinio draudimo įmokos, tai, kad laikomasi 
socialinės apsaugos ir įdarbinimo bei darbo sąlygų, patvirtinama, kad ūkio subjektas nėra 
įtrauktas į oficialų reikalavimų nesilaikančių subjektų sąrašą, kad subrangovai turi laikytis tų 
pačių nuostatų ir kad taip pat reikia atsižvelgti į duomenis apie labai neetišką profesinį elgesį 
ir svarbius ir nuolatinius trūkumus.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl direktyvos
XVI priedo šeštas punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Profesinių sąjungų teikiamos paslaugos Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi profesinės sąjungos yra savarankiški privatūs subjektai ir joms netaikomos viešojo 
pirkimo procedūros, jų įtraukimas į socialinių paslaugų sistemą yra klaidinantis.

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl direktyvos
XVI priedo 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neatidėliotinos medicinos pagalbos 
paslaugos

Or. en

Pagrindimas
Neatidėliotinos medicininės pagalbos paslaugos turėtų būti laikomos visuotinės svarbos 
socialinėmis paslaugomis, kurioms taikoma supaprastinta tvarka.


