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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Viešieji pirkimai yra svarbus mūsų visuomenės veiksnys ekonominiu, socialiniu ir ekologiniu 
požiūriu. Europos valdžios institucijos išleidžia apie 18 proc. BVP prekėms ir paslaugoms 
įsigyti viešųjų pirkimų būdu. Viešieji pirkimai gali ir turėtų būti naudojami kaip Europos 
Sąjungos tikslų įgyvendinimo priemonė. 

Viešieji pirkimai yra svarbi perkančiųjų organizacijų priemonė, siekiant kuo geriau panaudoti 
mokesčių mokėtojų pinigus. Tai reiškia naudojimąsi viešaisiais pirkimais siekiant užtikrinti 
tvarų vystymąsi, įskaitant raidos teigiama linkme skatinimą, pvz., aplinkos, klimato, kovos su 
diskriminacija ir gyvūnų gerovės bei jaunimo užimtumo srityse. Atsižvelgiant į tai, kad tvarus 
vystymasis yra Lisabonos sutartyje iškeltas tikslas, svarbu leisti visoms valdžios institucijoms 
ir skatinti jas naudotis viešaisiais pirkimais kaip priemone siekti šio tikslo. 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas pateiks šią nuomonę Vidaus 
rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui. Nuomonėje daugiausia dėmesio bus skiriama tvariems 
viešiesiems pirkimams aplinkos, ekonomikos ir socialinėje srityse.  

Nuomonės referentė palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl naujos direktyvos dėl viešųjų 
pirkimų. Pasiūlyme daugiausia dėmesio skiriama viešųjų išlaidų efektyvumo didinimui, tai 
reiškia, kad esamos taisyklės supaprastinamos ir suteikiama daugiau lankstumo bei jame 
pažymima aplinkos apsaugos tikslų svarba. Kitais pasiūlymais susitelkiama ties siekiu, kad 
viešieji pirkimai būtų naudingesni prisidedant prie bendrų visuomeninių tikslų siekimo. 

Nuomonės referentė nori ypač atkreipti dėmesį į šias svarbias problemas:

- turėtų būti visiškai aišku, kad perkančiosioms organizacijoms leidžiama nustatyti 
griežtesnius reikalavimus arba reikalauti daugiau, nei šiuo metu reikalaujama pagal ES 
teisės aktus konkrečiose srityse.  

- Viešųjų pirkimų srityje turėtų būti skatinami novatoriški sprendimai. Viešosios 
perkančiosios organizacijos turėtų būti skatinamos pirkti novatoriškus produktus ir 
paslaugas, kad būtų pasiekti tvaraus vystymosi tikslai. Aplinkos srityje reikalingi nauji 
novatoriški sprendimai ir idėjos, ir viešuosius pirkimus reikėtų naudoti kaip tokio poreikio 
patenkinimo priemonę.

- Turi būti patobulinti gyvavimo ciklo aptarimo kriterijai. Reikia apsvarstyti viso gamybos 
proceso socialinius ir ekologinius padarinius. Todėl perkančiosios organizacijos turėtų
turėti daugiau galimybių nustatyti reikalavimus dėl gamybos proceso, o ne tik dėl 
konkretaus produkto. Dėl to viešieji pirkimai bus tvaresni. 

- Vadovaujantis sveikatos apsaugos motyvais kolektyvinių sutarčių ir tarptautinių konvencijų 
užimtumo srityje taikymas turėtų būti ne pasirenkamojo, o privalomojo pobūdžio 
priskirtiems tiekėjams. Siekiant apsaugoti darbuotojų sveikatą ir jų darbo aplinką turėtų 
būti sudaryta galimybė pašalinti iš pirkimo ir bausti konkurso dalyvius, kurie nesilaiko 
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socialinės ir darbo teisės sričių teisės aktų. Šalims, kurios ratifikavo TDO konvenciją 
Nr. 94, neturėtų būti kliudoma ją įgyvendinti. 

- Pirmenybė turėtų būti teikiama standartų, o ne ženklinimo naudojimui. Standartai naudingi, 
nes atitinkamos srities konkurso dalyviai juos aiškiai supranta, ir tai padės perkančiosioms 
organizacijoms išvengti būtinybės pakartotiniai išrasti dviratį. Direktyvoje atkreipiant 
ypatingą dėmesį į standartų naudojimą perkančiosioms organizacijoms sudaromos geresnės 
galimybės nustatyti ekologinius ir socialinius reikalavimus.

- Direktyva neturėtų apriboti savivaldybių galimybių bendradarbiauti siekiant teikti kai 
kurias visuotinės svarbos paslaugas, pvz., atliekų tvarkymo ir vandens valymo paslaugas.

- Direktyva turėtų sudaryti geresnes galimybes nustatyti reikalavimus visai tiekėjų grupei, 
t. y. taip pat ir subrangovams. Perkančiosios organizacijos nustatytų taisyklių ir normų turi 
laikytis ne tik pagrindinis tiekėjas (konkurso dalyvis), bet taip pat ir subrangovai. Reikia 
kontrolės sistemos, kuri būtų taikoma visai tiekėjų grupei.

Nuomonės referentė pasiryžusi išsaugoti savivaldybių, regionų ir kitų vietinės reikšmės 
perkančiųjų organizacijų apsisprendimo galimybes ir savarankiškumą. Reglamentavimas turi 
būti aiškus, kad būtų išvengta ginčų dėl aiškinimo. Direktyvos supaprastinimas taip pat 
paskatins perkančiąsias organizacijas ir suteiks joms galimybių įtraukti aiškius tvarumo 
tikslus į jų viešųjų pirkimų politiką.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) strategijoje „Europa 2020“ viešiesiems 
pirkimams tenka esminis vaidmuo kaip 
vienai iš rinkos priemonių, naudojamų 
siekiant pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo kartu užtikrinant 
efektyviausią viešųjų lėšų naudojimą.
Šiuo tikslu reikia persvarstyti ir atnaujinti 
esamas viešųjų pirkimų taisykles, priimtas 
pagal 2004 m. kovo 31 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą 
vandens, energetikos, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų 

(2) strategijoje „Europa 2020“ ir siekiant 
Lisabonos sutartyje nustatyto tvaraus 
vystymosi tikslo 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, 
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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;

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;

Pagrindimas

Siekiant pabrėžti tvaraus vystymosi svarbą reikalingas su Lisabonos sutartimi susijęs tekstas. 

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) strategijoje „Europa 2020“ viešiesiems 
pirkimams tenka esminis vaidmuo kaip 
vienai iš rinkos priemonių, naudojamų 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo kartu užtikrinant efektyviausią 
viešųjų lėšų naudojimą. Šiuo tikslu reikia 
persvarstyti ir atnaujinti esamas viešųjų 
pirkimų taisykles, priimtas pagal 2004 m. 
kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2004/17/EB dėl subjektų, 
vykdančių veiklą vandens, energetikos, 
transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 
vykdomų pirkimų tvarkos derinimo ir 
2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo 
darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių 
sudarymo tvarkos derinimo, siekiant 

(2) strategijoje „Europa 2020“ viešiesiems 
pirkimams tenka esminis vaidmuo kaip 
vienai iš rinkos priemonių, naudojamų 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo kartu užtikrinant efektyviausią 
viešųjų lėšų naudojimą. Šiuo tikslu reikia 
persvarstyti ir atnaujinti esamas viešųjų 
pirkimų taisykles, priimtas pagal 2004 m. 
kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2004/17/EB dėl subjektų, 
vykdančių veiklą vandens, energetikos, 
transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 
vykdomų pirkimų tvarkos derinimo ir 
2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo 
darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių 
sudarymo tvarkos derinimo, siekiant
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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;

suteikti perkančiosioms organizacijoms 
galimybę geriau panaudoti viešuosius 
pirkimus tvariai plėtrai ir kitiems 
bendriems visuomenės tikslams remti, 
taigi efektyviau naudoti viešąsias lėšas, 
užtikrinti geriausią kainos ir kokybės 
santykį ir visų pirma paskatinti 
viešuosiuose pirkimuose dalyvauti 
mažąsias ir vidutines įmones ir skatinti 
nacionalinius pirkimus, taip pat suteikti 
perkančiosioms organizacijoms galimybę 
geriau panaudoti viešuosius pirkimus 
bendriems visuomenės tikslams. 
Perkančiosios organizacijos raginamos 
nustatyti griežtesnius reikalavimus arba 
reikalauti daugiau, nei reikalaujama 
pagal galiojančius ES teisės aktus 
konkrečiose srityse, kad būtų pasiekti šie 
bendri tikslai. 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, kad 
perkančiosios organizacijos pačios 
nusprendžia kaip pirkti ir ką pirkti. 
Perkančiosios organizacijos raginamos 
nustatyti griežtesnius reikalavimus arba 
reikalauti daugiau, nei reikalaujama 
pagal galiojančius ES teisės aktus 
konkrečiose srityse, kad būtų pasiekti 
bendri tikslai;

Pagrindimas

Turėtų būti visiškai aišku, kad perkančiosioms organizacijoms leidžiama nustatyti 
griežtesnius reikalavimus arba reikalauti daugiau, nei šiuo metu reikalaujama pagal ES teisės 
aktus konkrečiose srityse.  Ankstyvas direktyvos vaidmens siekiant sanglaudos klimato, 
aplinkos ir socialinėje srityse patvirtinimas bus toliau išdėstomų straipsnių, susijusių su šiais 
klausimais, pagrindas. 

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) dėl vis labiau įvairėjančių viešųjų 
veiksmų formų atsirado poreikis aiškiau 
apibrėžti paties viešojo pirkimo sąvoką. 
Sąjungos taisyklėmis dėl viešojo pirkimo 
siekiama apimti ne visas viešųjų pinigų 
išleidimo formas, o tik tas, kuriomis už 
atlygį siekiama įsigyti darbų, prekių ar 
paslaugų. Įsigijimo sąvoką reikėtų suprasti 
plačiai kaip naudos iš atitinkamų darbų, 
prekių ar paslaugų gavimą ir tam 
perkančiosioms organizacijoms nebūtina 
perduoti nuosavybės teisę. Be to, vien 
veiklos finansavimui, dažnai susijusiam su 
pareiga grąžinti gautas sumas, jeigu jos 
nepanaudojamos numatytiems tikslams, 
viešojo pirkimo taisyklės paprastai
netaikomos;

(3) dėl vis labiau įvairėjančių viešųjų 
veiksmų formų atsirado poreikis aiškiau 
apibrėžti paties viešojo pirkimo sąvoką. 
Sąjungos taisyklėmis dėl viešojo pirkimo 
siekiama apimti ne visas viešųjų pinigų 
išleidimo formas, o tik tas, kuriomis už 
atlygį siekiama įsigyti darbų, prekių ar 
paslaugų. Įsigijimo sąvoką reikėtų suprasti 
plačiai kaip naudos iš atitinkamų darbų, 
prekių ar paslaugų gavimą ir tam 
perkančiosioms organizacijoms nebūtina 
perduoti nuosavybės teisę. Be to, vien 
veiklos finansavimui, dažnai susijusiam su 
pareiga grąžinti gautas sumas, jeigu jos 
nepanaudojamos numatytiems tikslams, 
viešojo pirkimo taisyklės netaikomos.
Todėl, jeigu yra tenkinamos direktyvoje 
nustatytos sąlygos, viešojo pirkimo 
taisyklės netaikomos sutartims, 
paskirtoms kontroliuojamiems 
subjektams, arba dalyvaujančių 
perkančiųjų organizacijų 
bendradarbiavimui siekiant bendrai atlikti 
viešųjų paslaugų užduotis;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 9 straipsnį apibrėždama ir 
įgyvendindama savo politiką ir veiklą
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. Šia 
direktyva padedama siekti šių tikslų 
skatinant socialiniu požiūriu darnius 
viešuosius pirkimus, užtikrinant, kad 
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socialiniai kriterijai būtų įtraukti į visus 
viešųjų pirkimų procedūros etapus ir 
stiprinant visus esamus su darbo 
sąlygomis, socialine apsauga ir 
visuomenės sveikata susijusius 
įsipareigojimus Sąjungos, nacionaliniu ir 
tarptautiniu lygmenimis;

Pagrindimas

5 konstatuojamojoje dalyje jau pateikiama nuoroda į SESV 11 straipsnį, kuriuo užtikrinama, 
kad įgyvendinant visas Sąjungos politikos kryptis būtų atsižvelgiama į aplinkos apsaugos 
reikalavimus. Šia nauja konstatuojamąja dalimi norima pateikti analogišką nuorodą į SESV 
9 straipsnį, kuriuo užtikrinama, kad įgyvendinant visas Sąjungos politikos kryptis būtų 
atsižvelgiama į socialinius ir sveikatos apsaugos tikslus.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) pagrindinis 2008–2013 m. sveikatos 
strategijos principas – „sveikatos aspektai 
visose politikos srityse“ (SAVP) arba 
sveikatos aspektų įtraukimas į visas 
politikos sritis Sąjungos, valstybių narių ir 
regioniniu lygiais; šiam metodui valstybės 
narės pritarė 2007 m. pareiškimu dėl 
sveikatos aspektų visose politikos srityse 
(SAVP). Šia direktyva remiamas SAVP 
metodas užtikrinant, kad viešųjų pirkimų 
taisyklės padėtų perkančiosioms 
organizacijoms pasiekti visuomenės 
sveikatos tikslų ir kad su visuomenės 
sveikata ir sveikata bei sauga darbe 
susijusius kriterijus būtų galima taikyti 
visais pirkimų procedūros etapais;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(5) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 9, 10 ir 11 straipsnius nustatant ir 
įgyvendinant Sąjungos politikos ir veiklos 
kryptis, ypač siekiant skatinti tvarią plėtrą 
turi būti atsižvelgiama į aplinkos apsaugos 
reikalavimus ir socialinius klausimus. 
Šioje direktyvoje patikslinama, kaip 
perkančiosios organizacijos gali padėti 
apsaugoti aplinką, skatinti tvarią plėtrą ir 
kaip jos gali naudotis joms suteikta 
veiksmų laisve renkantis technines 
specifikacijas ir skyrimo kriterijus, 
siekiant garantuoti tvarius viešuosius 
pirkimus, ir kartu užtikrinti ryšį su pirkimo 
sutarties dalyku bei pasiekti geriausią savo 
sutarčių kainos ir kokybės santykį;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) viešieji pirkimai sudaro maždaug 
19 proc. pasaulio BVP arba beveik 40 
kartų didesnę sumą nei ta, kurią ES 
valstybės narės skiria kaip oficialią 
paramą vystymuisi (OPV). Taigi jie turi 
didelį potencialą tapti priemone siekiant 
įgyvendinti ES įsipareigojimus dėl 
politikos nuoseklumo vystymosi labui, 
kaip įtvirtinta SESV 208 straipsnyje, ir 
įgyvendinti tvarią vyriausybių politiką 
Sąjungoje ir besivystančiose šalyse;

Pakeitimas 8

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

(5b) perkančiosios organizacijos turi 
didelę veiksmų laivę pasirinkti technines 
specifikacijas, kuriomis apibrėžiamos 
prekės, paslaugos ar darbai, kuriuos jos 
siekia įsigyti. Be to, siekdamos savo tikslų 
perkančiosios organizacijos turi didelę 
veiksmų laisvę naudoti technines 
specifikacijas ir skyrimo kriterijus, 
įskaitant specifikacijas ir kriterijus, 
parengtus siekiant užtikrinti dar 
tvaresnius viešuosius pirkimus. Techninės 
specifikacijos ir skyrimo kriterijai, 
įskaitant susijusius su tvarumo tikslais, 
turi būti susieti su viešojo pirkimo 
sutarties dalyku. 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;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5c) techninės specifikacijos, skyrimo 
kriterijai ir sutarties įvykdymo sąlygos 
skiriasi tuo, kokį vaidmenį jie atlieka 
vykdant viešųjų pirkimų procedūrą, o ne 
specifikacijų ar kriterijų turiniu. 
Techninėmis specifikacijomis perkančioji
organizacija apibrėžia besąlyginius 
pirkimo reikalavimus; gebėjimas atitikti 
technines specifikacijas yra būtina sąlyga 
norint tapti kandidatu sudaryti pirkimo 
sutartį, todėl turi būti vertinamos tik šias 
specifikacijas atitinkančios prekės ar 
paslaugos. Skyrimo kriterijai perkančiajai 
organizacijai leidžia palyginti atitinkamą 
įvairių kriterijų derinių teikiamą naudą. 
Skyrimo kriterijai yra lyginami ir 
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kiekvienas pasiūlymas vertinamas 
atsižvelgiant į tai, kokiu mastu jis atitinka 
kiekvieną kriterijų, tačiau nėra 
išankstinės sąlygos atitikti visus skyrimo 
kriterijus. Galiausiai, į sutartį gali būti 
įtrauktos sutarties įvykdymo išlygos, 
siekiant nurodyti, kaip sutartis turi būti 
įvykdyta. Perkančioji organizacija turi 
didelę veiksmų laisvę įtraukti savo 
tvarumo tikslus į bet kurį viešųjų pirkimų 
proceso etapą, nustatydama technines 
specifikacijas, skyrimo kriterijus ir 
sutarties vykdymo sąlygas;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) moksliniai tyrimai ir naujovės, 
įskaitant ekologines ir socialines naujoves, 
yra vieni iš svarbiausių būsimo augimo 
variklių ir jiems pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijoje „Europa 
2020“ skiriamas didžiausias dėmesys. 
Viešosios valdžios institucijos turėtų 
geriausiai strategiškai išnaudoti viešuosius 
pirkimus naujovių diegimui skatinti. 
Novatoriškų prekių ir paslaugų pirkimas 
atlieka esminį vaidmenį gerinant viešųjų 
paslaugų efektyvumą ir kokybę ir kartu 
sprendžiant svarbiausius visuomenės 
uždavinius. Juo padedama pasiekti 
geriausią viešųjų pinigų ir vertės santykį ir 
gaunama platesnė ekonominė nauda, nauda 
aplinkai ir visuomenei, nes naujos idėjos 
paverčiamos novatoriškais produktais bei 
paslaugomis ir taip skatinamas tvarus 
ekonomikos augimas. Direktyva turėtų 
padėti lengviau vykdyti naujovių 
viešuosius pirkimus ir padėti valstybėms 
narėms pasiekti „Inovacijų sąjungos“ 
tikslus. Todėl reikėtų numatyti specialią 
pirkimų procedūrą, pagal kurią 
perkančiosios organizacijos galėtų 

(17) moksliniai tyrimai ir naujovės, 
įskaitant ekologines ir socialines naujoves, 
yra vieni iš svarbiausių būsimo augimo 
variklių ir jiems pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijoje „Europa 
2020“ skiriamas didžiausias dėmesys. 
Viešosios valdžios institucijos turėtų 
geriausiai strategiškai išnaudoti viešuosius 
pirkimus naujovių diegimui skatinti. 
Novatoriškų prekių ir paslaugų pirkimas 
atlieka esminį vaidmenį gerinant viešųjų 
paslaugų efektyvumą ir kokybę ir kartu 
sprendžiant svarbiausius visuomenės 
uždavinius. Juo padedama pasiekti 
geriausią viešųjų pinigų ir vertės santykį ir 
gaunama platesnė ekonominė nauda, nauda 
aplinkai ir visuomenei, nes naujos idėjos 
paverčiamos novatoriškais produktais bei 
paslaugomis ir taip skatinamas tvarus 
ekonomikos augimas. Direktyva turėtų 
padėti lengviau vykdyti naujovių 
viešuosius pirkimus ir padėti valstybėms 
narėms pasiekti „Inovacijų sąjungos“ 
tikslus. Todėl reikėtų numatyti specialią 
pirkimų procedūrą, pagal kurią 
perkančiosios organizacijos galėtų 



PE487.738v02-00 12/44 AD\910630LT.doc

LT

suformuoti ilgalaikę inovacijų partnerystę 
siekiant sukurti ir paskui įsigyti naują, 
novatorišką produktą, paslaugą ar darbus, 
jeigu tik jie gali būti sukurti pagal sutartą 
rezultatų lygį ir sąnaudas. Partnerystės 
struktūra turėtų būti tokia, kad galėtų 
užtikrinti būtiną „rinkos paskatą“, skatinant 
naujoviško sprendinio kūrimą ir kartu 
neatimant rinkos teikiamų galimybių;

suformuoti ilgalaikę inovacijų partnerystę 
siekiant sukurti ir paskui įsigyti naują, 
novatorišką produktą, paslaugą ar darbus, 
jeigu tik jie gali būti sukurti pagal sutartą 
rezultatų lygį ir sąnaudas. Partnerystės 
struktūra turėtų būti tokia, kad galėtų 
užtikrinti būtiną „rinkos paskatą“, skatinant 
naujoviško sprendinio kūrimą ir kartu 
neatimant rinkos teikiamų galimybių; Be 
to, nustatant viešųjų pirkimų sąlygas 
viešosios valdžios institucijoms turėtų būti 
suteikta galimybė pasirinkti, ar sutartį 
skirti remiantis ekonomiškai 
naudingiausiu pasiūlymu ar 
inovatyviausiu ir tvariausiu (ir, jei 
taikytina, technologiškai pažangiausiu) 
pasiūlymu, ir, skelbdamos kvietimą teikti 
pasiūlymus, jos turėtų aiškiai nurodyti, 
kuri iš šių sąlygų bus taikoma;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Nuoroda į energijos vartojimo efektyvumą ir energijos taupymą labai svarbi atsižvelgiant į 
Ekologinio projektavimo direktyvą ir jos nuostatas, taikomas produktams.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 13

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 

(37) sutartys turėtų būti skiriamos pagal
objektyvius kriterijus, kuriais užtikrinama 
atitiktis skaidrumo, nediskriminavimo ir 
vienodo požiūrio principams. Tie kriterijai 



PE487.738v02-00 14/44 AD\910630LT.doc

LT

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;

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 kaip skyrimo
kriterijų patvirtinti ekonomiškai 
naudingiausią pasiūlymą.

Pakeitimas 14

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 
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 

(38) perkančiosios organizacijos turi 
nustatyti skyrimo kriterijus, kuriais 
remdamosi vertins pasiūlymus, kad būtų 
nustatytas geriausio kainos ir kokybės 
santykio pasiūlymas. Kad nustatytų 
pasiūlymą, kuris atitinka geriausią kainos 
ir kokybės santykį, perkančiosios 
organizacijos turėtų naudoti objektyvius 
kriterijus, kurie būtų susiję su sutarties 
dalyku. Vis dėlto pasirinktais sutarties 
skyrimo kriterijais perkančiajai 
organizacijai nesuteikiama neribota 
pasirinkimo laisvė. Pirkimo procedūra 
turėtų užtikrinti veiksmingą konkurenciją 
griežtai laikantis skaidrumo, 
nediskriminavimo ir vienodo požiūrio 
principų. Pagal šiuos principus, be kita 
ko, turi būti veiksmingai ir skaidriai 
patikrinta konkurso dalyvių pateikta 
informacija;
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dalyvių pateiktą informaciją;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) labai svarbu iki galo išnaudoti viešojo 
pirkimo teikiamas galimybes tvaraus 
augimo strategijos „Europa 2020“ tikslams 
pasiekti. Atsižvelgiant į tai, kad tarp atskirų 
sektorių ir rinkų esama didelių skirtumų, 
vis dėlto būtų netinkama nustatyti 
bendruosius privalomus reikalavimus 
aplinkos, socialiniams ir inovacijų 
pirkimams. Sąjungos teisės aktų leidėjas 
jau yra nustatęs privalomuosius pirkimų 
reikalavimus, kad būtų pasiekti konkretūs 
kelių transporto priemonių sektoriaus 
(2009 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/33/EB dėl skatinimo naudoti 
netaršias ir efektyviai energiją vartojančias 
kelių transporto priemones) ir raštinės 
įrangos sektoriaus (2008 m. sausio 15 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 106/2008 dėl 
Bendrijos raštinės įrangos energijos 
vartojimo efektyvumo ženklinimo 
programos) tikslai. Be to, padaryta nemaža 
pažanga apibrėžiant bendras gyvavimo 
ciklo sąnaudų metodikas. Todėl atrodo, kad 
reikėtų toliau eiti šia kryptimi, paliekant 
galimybę atskirų sektorių teisės aktuose 
nustatyti privalomus tikslus ir tikslinius 
rodiklius, atsižvelgus į konkrečiame 
sektoriuje vyraujančias politikos kryptis ir 
sąlygas, taip pat skatinti europinių
gyvavimo ciklo sąnaudų apskaičiavimo 
koncepcijų plėtrą ir naudojimą, kad 
viešieji pirkimai labiau palaikytų tvarią 
plėtrą;

(39) labai svarbu iki galo išnaudoti viešojo 
pirkimo teikiamas galimybes tvaraus 
augimo strategijos „Europa 2020“ tikslams 
pasiekti. Atsižvelgiant į tai, kad tarp atskirų 
sektorių ir rinkų esama didelių skirtumų, 
vis dėlto būtų netinkama nustatyti 
bendruosius privalomus reikalavimus 
aplinkos, socialiniams ir inovacijų 
pirkimams. Sąjungos teisės aktų leidėjas 
jau yra nustatęs privalomuosius pirkimų 
reikalavimus, kad būtų pasiekti konkretūs 
kelių transporto priemonių sektoriaus 
(2009 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/33/EB dėl skatinimo naudoti 
netaršias ir efektyviai energiją vartojančias 
kelių transporto priemones) ir raštinės 
įrangos sektoriaus (2008 m. sausio 15 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 106/2008 dėl 
Bendrijos raštinės įrangos energijos 
vartojimo efektyvumo ženklinimo 
programos) tikslai. Be to, daroma nemaža 
pažanga apibrėžiant bendras gyvavimo 
ciklo sąnaudų metodikas ir toliau 
rengiamos, bandomos ir tikslinamos 
specifinės sektorių gyvavimo ciklo 
sąnaudų priemonės. Todėl atrodo, kad 
reikėtų toliau naudotis galimybe atskirų 
sektorių teisės aktuose nustatyti privalomus 
tikslus ir tikslinius rodiklius, atsižvelgus į 
konkrečiame sektoriuje vyraujančias 
politikos kryptis ir sąlygas, siekiant 
skatinti taip naudoti viešuosius pirkimus, 
kad jie palaikytų tvarią plėtrą. Į šias 
pastangas turėtų įeiti sektoriams tinkamos 
patikimų gyvavimo ciklo sąnaudų
metodikų priemonės. Pagal kitas šios 
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direktyvos nuostatas, privalomi 
konkrečiam sektoriui taikomuose teisės 
aktuose nustatyti viešųjų pirkimų 
kriterijai gali taip pat apimti technines 
specifikacijas ir skyrimo kriterijus, į 
kuriuos įeitų tvarumo tikslai, susiję su 
bendra socialine ir aplinkosaugine nauda 
ar žala, net jei šios nėra ar negali būti 
išreikštos pinigine išraiška, tačiau su 
sąlyga, kad specifikacijos ir kriterijai būtų 
susieti su sutarties dalyku ir būtų griežtai 
laikomasi skaidrumo, nediskriminavimo 
ir vienodo požiūrio principų;

Pakeitimas 16

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 

(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 
gamybos procese dalyvaujančių darbuotojų 
darbo sąlygas 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 darbuotojų darbo
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darbuotojams jų darbo aplinkoje. Jie 
turėtų būti taikomi laikantis 1996 m. 
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 96/71/EB dėl 
darbuotojų komandiravimo paslaugų 
teikimo sistemoje ir tokiu būdu, kad 
tiesiogiai ar netiesiogiai nebūtų 
diskriminuojami ūkio subjektai iš kitų 
valstybių narių ar trečiųjų šalių – PPO 
sutarties arba laisvosios prekybos 
susitarimų, kurių šalis yra ir Sąjunga, šalių. 
Ketinant skirti paslaugų sutartis ir sutartis, 
susijusias su darbų projektavimu, 
perkančiosioms organizacijoms taip pat 
turėtų būti leidžiama kaip sutarties skyrimo 
kriterijų naudoti darbuotojų, paskirtų 
atitinkamai sutarčiai vykdyti,
organizavimą, kvalifikaciją ir patirtį, nes 
tai gali turėti įtakos sutarties vykdymo 
kokybei ir pasiūlymo ekonominei vertei;

sąlygoms. Jie turėtų būti taikomi laikantis 
1996 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo 
paslaugų teikimo sistemoje ir tokiu būdu, 
kad tiesiogiai ar netiesiogiai nebūtų 
diskriminuojami ūkio subjektai iš kitų 
valstybių narių ar trečiųjų šalių – PPO 
sutarties arba laisvosios prekybos 
susitarimų, kurių šalis yra ir Sąjunga, šalių. 
Ketinant skirti paslaugų sutartis ir sutartis, 
susijusias su darbų projektavimu, 
perkančiosioms organizacijoms taip pat 
turėtų būti leidžiama kaip sutarties skyrimo 
kriterijų naudoti darbuotojų, paskirtų 
atitinkamai sutarčiai vykdyti, 
organizavimą, kvalifikaciją ir patirtį, nes 
tai gali turėti įtakos sutarties vykdymo 
kokybei ir pasiūlymo ekonominei vertei;

Pakeitimas 17

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 

(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, 
visuomenės sveikatos 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 
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organizacijos (TDO) konvencijų, net jeigu 
šios konvencijos nėra įgyvendintos 
nacionalinėje teisėje, ir įdarbinti daugiau 
nepalankioje padėtyje esančių asmenų nei 
reikalaujama pagal nacionalinės teisės 
aktus; 

Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 
konvencijų, visų pirma TDO konvencijos 
Nr. 94, net jeigu šios konvencijos nėra 
įgyvendintos nacionalinėje teisėje, ir 
įdarbinti daugiau nepalankioje padėtyje 
esančių asmenų nei reikalaujama pagal 
nacionalinės teisės aktus;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pabrėžiama TDO konvencijos Nr. 94 dėl darbo išlygų (viešojo pirkimo 
sutartys), kuriomis reglamentuojami būtent viešieji pirkimai, svarba. EU turi laikytis TDO 
standartų.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas, kad savivaldybės galėtų veiksmingai bendradarbiauti teikiant kai 
kurias visuotinės svarbos paslaugas, pvz., atliekų tvarkymo ir vandens valymo paslaugas.

Pakeitimas 19

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.
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Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas, kad savivaldybės galėtų veiksmingai bendradarbiauti teikiant kai 
kurias visuotinės svarbos paslaugas, pvz., atliekų tvarkymo ir vandens valymo paslaugas.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ši direktyva netaikoma perkančiosios 
organizacijos kitam juridiniam asmeniui 
paskirtai sutarčiai, jeigu yra įvykdytos 
toliau nurodytos kumuliacinės sąlygos:
a) perkančioji organizacija atitinkamą 
juridinį asmenį kontroliuoja panašiai kaip 
ir savo skyrius;
b) didžioji dalis to juridinio asmens 
veiklos vykdoma kontroliuojančiajai 
perkančiajai organizacijai ar kitiems tos 
pačios perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamiems juridiniams 
asmenims;
c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo.

(Tekstas iš Komisijos pasiūlymo, įskaitant dalinius pakeitimus, 11 straipsnio 1 dalies)

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas, kad savivaldybės galėtų veiksmingai bendradarbiauti teikiant kai 
kurias visuotinės svarbos paslaugas, pvz., atliekų tvarkymo ir vandens valymo paslaugas. Tai 
su taikymo sritimi susijęs klausimas, todėl Komisijos pasiūlymo 11 straipsnis su pakeitimais 
perkeliamas į 1 straipsnį.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Šio straipsnio 2a dalis (nauja) taikoma 
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ir tuo atveju, kai kontroliuojamasis 
subjektas arba subjektai, kurie yra 
perkančioji organizacija, skiria sutartį 
savo kontroliuojančiajam subjektui ar 
kitam tos pačios perkančiosios 
organizacijos kontroliuojamam 
juridiniam asmeniui, jeigu juridinio 
asmens, kuriam skiriama viešojo pirkimo 
sutartis, akcijos (dalys) nepriklauso 
privataus kapitalo įmonei.

(Tekstas iš Komisijos pasiūlymo, įskaitant dalinius pakeitimus, 11 straipsnio 2 dalies)

Pagrindimas

Žr. 1 straipsnio 2a dalies (nauja) pakeitimą.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Perkančioji organizacija, 
nekontroliuojanti juridinio asmens taip, 
kaip apibrėžta 3 dalyje, vis tiek gali skirti 
viešojo pirkimo sutartį netaikydama šios 
direktyvos nuostatų juridiniam asmeniui, 
kurį ji kontroliuoja bendrai kartu su 
kitomis perkančiosiomis organizacijomis, 
jeigu yra įvykdytos tokios sąlygos:
a) perkančiosios organizacijos bendrai 
kontroliuoja juridinį asmenį, panašiai 
kaip jos kontroliuoja savo pačių skyrius;
b) didžioji dalis to juridinio asmens 
veiklos vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms arba 
kitiems tų pačių perkančiųjų organizacijų 
kontroliuojamiems asmenims;
c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo.

(Tekstas iš Komisijos pasiūlymo, įskaitant dalinius pakeitimus, 11 straipsnio 3 dalies)
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Pagrindimas

Žr. 1 straipsnio 2a dalies (nauja) pakeitimą.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d. Dviejų ar daugiau perkančiųjų 
organizacijų sudarytas susitarimas 
nelaikomas viešojo pirkimo sutartimi 
pagal šios direktyvos 2 straipsnio 7 dalį ir 
todėl ši direktyva jam netaikoma, jeigu yra 
įvykdytos tokios kumuliacinės sąlygos:
a) partnerystės tikslas – tai visų viešųjų 
valdžios institucijų pareigos – kokios nors 
su viešuoju interesu susijusios užduoties –
įgyvendinimas;
b) šią užduotį atliko išskirtinai tik 
atitinkamos viešosios institucijos, t. y. 
neįtraukiamas aktyvus privatus kapitalas;

(Tekstas iš Komisijos pasiūlymo, įskaitant dalinius pakeitimus, 11 straipsnio 4 dalies)

Pagrindimas

Žr. 1 straipsnio 2a dalies (nauja) pakeitimą.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2e. vis dėlto užduočių perdavimas iš vienų 
viešojo sektoriaus organizacijų kitoms yra 
valstybių narių vidinio administracinio 
organizavimo klausimas ir jam 
netaikomos viešųjų pirkimų taisyklės;
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 22 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22a. tausus gamybos procesas – gamybos 
procesas, kurio metu atliekant darbus, 
teikiant paslaugas ir tiekiant prekes 
laikomasi saugos ir sveikatos, socialinės ir 
darbo teisės normų, taisyklių ir standartų, 
visų pirma susijusių su vienodo požiūrio 
darbo vietoje principu, kaip apibrėžta 
Sąjungos ir nacionaliniuose teisės 
aktuose bei darbų atlikimo, paslaugų 
teikimo ir prekių tiekimo vietoje 
taikomose kolektyvinėse sutartyse;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 straipsnis Išbraukta.
Valdžios institucijų santykiai
1. Ši direktyva netaikoma perkančiosios 
organizacijos kitam juridiniam asmeniui 
paskirtai sutarčiai, jeigu yra įvykdytos 
toliau nurodytos kumuliacinės sąlygos:
(a) perkančioji organizacija atitinkamą 
juridinį asmenį kontroliuoja panašiai kaip
ir savo skyrius;
(b) bent 90 proc. to juridinio asmens 
veiklos vykdoma kontroliuojančiajai 
perkančiajai organizacijai ar kitiems tos 
pačios perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamiems juridiniams 
asmenims;
(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo.
Perkančioji organizacija laikoma 
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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.
2. Šio straipsnio 1 dalis taikoma ir tuo 
atveju, kai kontroliuojamasis subjektas, 
kuris yra perkančioji organizacija, skiria 
sutartį savo kontroliuojančiajam subjektui 
ar kitam tos pačios perkančiosios 
organizacijos kontroliuojamam 
juridiniam asmeniui, jeigu juridinis 
asmuo, kuriam skiriama viešojo pirkimo 
sutartis, neturi privataus kapitalo.
3. Perkančioji organizacija, 
nekontroliuojanti juridinio asmens taip, 
kaip apibrėžta 1 dalyje, vis tiek gali skirti 
viešojo pirkimo sutartį netaikydama šios 
direktyvos nuostatų juridiniam asmeniui, 
kurį ji kontroliuoja bendrai kartu su 
kitomis perkančiosiomis organizacijomis, 
jei yra įvykdytos tokios sąlygos:
(a) perkančiosios organizacijos bendrai 
kontroliuoja juridinį asmenį, panašiai 
kaip jos kontroliuoja savo pačių skyrius;
(b) bent 90 proc. to juridinio asmens 
veiklos vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms arba 
kitiems tų pačių perkančiųjų organizacijų 
kontroliuojamiems asmenims;
(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo.
Šios dalies a punkte perkančiosios 
organizacijos laikomos bendrai 
kontroliuojančiomis juridinį asmenį, jei 
yra įvykdytos toliau nurodytos 
kumuliacinės sąlygos:
(a) kontroliuojamojo juridinio asmens 
sprendimų priėmimo organus sudaro visų 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų 
atstovai;
(b) šios perkančiosios organizacijos gali 
kartu daryti lemiamą įtaką 
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kontroliuojamojo juridinio asmens 
strateginiams tikslams ir reikšmingiems 
sprendimams;
(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
nesiekia jokių interesų, kurie skirtųsi nuo 
su juo susijusių valdžios institucijų 
interesų;
(d) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
negauna jokios kitos naudos nei pagal 
viešojo pirkimo sutartis su 
perkančiosiomis organizacijomis 
patiriamų faktinių sąnaudų 
kompensavimas.
4. Dviejų ar daugiau perkančiųjų 
organizacijų sudarytas susitarimas 
nelaikomas viešojo pirkimo sutartimi 
pagal šios direktyvos 2 straipsnio 6 dalį, 
jeigu yra įvykdytos tokios kumuliacinės 
sąlygos:
(a) susitarimu nustatomas tikras 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų 
bendradarbiavimas siekiant bendrai atlikti 
savo viešųjų paslaugų funkcijas ir 
susitarimas apima šalių savitarpio teises ir 
pareigas;
(b) susitarimui taikomi tik su viešuoju 
interesu susiję motyvai;
(c) dalyvaujančios perkančiosios 
organizacijos veikia atviroje rinkoje ne 
daugiau nei 10 proc., vertinant pagal 
veiklos, turinčios reikšmės pagal 
susitarimą, apyvartą;
(d) susitarimas neapima jokių finansinių 
pervedimų tarp dalyvaujančių 
perkančiųjų organizacijų, išskyrus darbų, 
paslaugų ar prekių faktinių sąnaudų 
kompensavimą;
(e) nė vienoje iš dalyvaujančių 
perkančiųjų organizacijų nėra privataus 
kapitalo.
5. 1–4 dalyse nurodytas privataus kapitalo 
nebuvimas tikrinamas skiriant sutartį 
arba sudarant susitarimą.
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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.

(11 straipsnio tekstas iš dalies perkeltas į 1 straipsnį, žr. 1 straipsnio 2 a–d dalių (naujos) 
pakeitimus)

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymo 11 straipsnio turinys svarbus direktyvos taikymo srities aspektu, todėl jis 
perkeltas, įskaitant dalinius pakeitimus, į 1 straipsnį. Atitinkamai išbrauktas Komisijos
pasiūlymo 11 straipsnis.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 a straipsnis
Paslaugų sutartys, sudarytos remiantis 

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

Pagrindimas

Dar kartą įtraukiamas esamos direktyvos 2004/18/EB 18 straipsnis. Šis straipsnis svarbus 
visuotinės svarbos veiksmams, pvz., žaidimams (valstybės leidžiamos loterijos) ir atliekų 
sunaikinimui. Šis straipsnis suteikia valdžios institucijoms galimybę leisti tam tikrus veiksmus 
atlikti tik konkrečioms nacionalinėms įmonėms. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas taikė 
šią nuostatą byloje C-360/96.

Pakeitimas 28



PE487.738v02-00 26/44 AD\910630LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jos taip pat gali numatyti, kad vienu iš 
toliau nurodytų atvejų perkančiosios 
organizacijos galėtų taikyti konkurso 
procedūrą su derybomis arba konkurencinį 
dialogą:

Valstybės narės numato, kad vienu iš 
toliau nurodytų atvejų perkančiosios 
organizacijos galėtų taikyti šioje 
direktyvoje reglamentuojamą konkurso 
procedūrą su derybomis arba konkurencinį 
dialogą:

Pagrindimas

Tam tikrais atvejais konkurso procedūra su derybomis yra vienintelis įmanomas būdas skirti 
sudėtingas sutartis. Todėl perkančiosios organizacijos turėtų galėti tokiais atvejais pasirinkti 
šios rūšies procedūrą.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nuspręsti neperkelti į 
nacionalinę teisę konkurso procedūros su 
derybomis, konkurencinio dialogo ir 
inovacijų partnerystės procedūrų.

Išbraukta.

Pagrindimas

Tam tikrais atvejais konkurso procedūra su derybomis yra vienintelis įmanomas būdas skirti 
sudėtingas sutartis. Todėl perkančiosios organizacijos turėtų galėti tokiais atvejais pasirinkti 
šios rūšies procedūrą.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

34 a straipsnis
Pagrindinė viešųjų pirkimų interneto 

svetainė
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Skaidrumo sumetimais, valdžios 
institucijos gali skelbti informaciją apie 
darbus, kurie buvo atlikti, ir t. t. tam 
tikslui sukurtoje pagrindinėje Europos 
interneto svetainėje, nurodant sumas, 
kiekius ir pan., kad kitos valdžios 
institucijos galėtų palyginti, kiek buvo 
sumokėta už panašius darbus ir t. t., ir 
pagrįsti savo konkursų tvarką šia 
informacija, nes tai galėtų sumažinti 
išlaidas ir parodyti didžiausius sutarčių 
kainų skirtumus.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. VIII priedo 1 punkte apibrėžtos 
techninės specifikacijos išdėstomos 
pirkimo dokumentuose. Jose apibrėžiamos 
reikalaujamos darbų, paslaugų arba prekių 
savybės, kad būtų pasiekti perkančiosios 
organizacijos tikslai naudojimo, tvarumo 
ir gyvūnų gerovės aspektais.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ženklinimas Ženklinimas ir trečiosios šalies patikrinto 
standarto sertifikatai

Pagrindimas

Ženklinimo naudojimo turi būti atsisakyta ir turi būti naudojami standartai. Standartai 
naudingi, nes atitinkamos srities konkurso dalyviai juos aiškiai supranta ir tai padės 
perkančiosioms organizacijoms išvengti būtinybės pakartotinai išrasti dviratį. Direktyvoje 
atkreipiant ypatingą dėmesį į standartų naudojimą perkančiosioms organizacijoms 
sudaromos geresnės galimybės nustatyti ekologinius ir socialinius reikalavimus.
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) ženklui taikomi reikalavimai parengti 
remiantis moksline informacija arba kitais 
objektyviai patikrinamais ir 
nediskriminaciniais kriterijais;

(b) ženklui ir (arba) trečiosios šalies 
patikrinto standarto sertifikatui taikomi 
reikalavimai parengti remiantis moksline 
informacija arba kitais objektyviai 
patikrinamais ir nediskriminaciniais 
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kriterijais ir duomenimis;

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) atranką reglamentuojančios taisyklės 
yra pagrįstai proporcingos sutarties 
pobūdžiui;

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) ženklai ir (arba) trečiojo asmens 
patikrinto standarto sertifikatai nustatomi 
pagal atvirą ir skaidrią procedūrą, kurioje 
gali dalyvauti visi suinteresuotieji 
subjektai, įskaitant valdžios įstaigas, 
vartotojus, gamintojus, platintojus ir 
aplinkosaugos organizacijas;

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) ženklai yra prieinami visiems 
suinteresuotiesiems asmenims.

(d) ženklai ir (arba) trečiojo asmens 
patikrinto standarto sertifikatai yra 
prieinami visiems suinteresuotiesiems 
asmenims;

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(e) ženklinimo ir (arba) trečiosios šalies 
patikrinto standarto sertifikatai nustatyti 
trečiosios šalies, kuri nepriklausoma nuo 
ženklinimą naudojančio ūkio subjekto.
Trečioji šalis gali būti specialus 
nacionalinis arba vyriausybinis organas 
arba organizacija.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu ženklas atitinka 1 dalies b, c, d ir 
e punktų sąlygas, tačiau jam taip pat
nurodomi su sutarties dalyku nesusiję 
reikalavimai, perkančiosios organizacijos 
gali apibrėžti techninę specifikaciją, 
remdamosi šio ženklo išsamių specifikacijų 
arba prireikus jų dalių reikalavimais,
susijusiais su sutarties dalyku ir tinkamais 
šio dalyko savybėms apibrėžti.

2. Jeigu trečiosios šalies patvirtintas 
standartas neatitinka VIII priedo 6 punkte 
pateiktos apibrėžties, nes jo kriterijuose
nurodomi su sutarties dalyku nesusiję 
reikalavimai, perkančiosios organizacijos 
gali apibrėžti techninę specifikaciją, 
remdamosi šio standarto išsamių 
specifikacijų arba prireikus jo dalių 
reikalavimais, susijusiais su sutarties 
dalyku ir tinkamais šio dalyko savybėms 
apibrėžti.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pabrėžti trečiosios šalies standartų naudojimą viešuosiuose 
pirkimuose. Naudodamiesi trečiųjų šalių patvirtintais standartais perkančiosios organizacijos 
ir konkurso dalyviai turi aiškią, reikalavimus atitinkančią ir naudingą priemonę. Produkto 
arba paslaugos atitiktis trečiosios šalies patvirtintam standartui yra atitikties perkančiosios 
organizacijos nustatytam kriterijui įrodymas.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančioji organizacija gali techninėje 
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specifikacijoje nurodyti, kad konkretų 
standartą atitinkantys darbai, paslaugos 
arba prekės laikomi atitinkančiais 
techninę specifikaciją. Perkančiosios 
organizacijos taip pat priima visus 
lygiaverčius standartus, kurie atitinka 
perkančiosios organizacijos nurodytą 
specifikaciją. Dėl darbų, prekių ar 
paslaugų, kurių atitikties konkrečiam 
standartui trečioji šalis nėra patvirtinusi, 
perkančioji organizacija taip pat priima 
techninius gamintojo dokumentus arba 
kitas tinkamas įrodinėjimo priemones, 
pvz., sertifikatus ir deklaracijas.

Pagrindimas

Ženklinimo naudojimo turi būti atsisakyta ir turi būti naudojami standartai. Standartai 
naudingi, nes atitinkamos srities konkurso dalyviai juos aiškiai supranta ir tai padės 
perkančiosioms organizacijoms išvengti būtinybės pakartotinai išrasti dviratį. Direktyvoje 
atkreipiant ypatingą dėmesį į standartų naudojimą perkančiosioms organizacijoms 
sudaromos geresnės galimybės nustatyti ekologinius ir socialinius reikalavimus.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 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.

4. Jei bet kuris kandidatas arba konkurso 
dalyvis, atsidūręs vienoje iš 1, 2 ir 3 dalyse 
nurodytų padėčių, perkančiajai 
organizacijai pateikia įrodymus, 
patvirtinančius savo patikimumą, nepaisant 
to, jog yra pagrindas jį pašalinti iš 
konkurso, perkančioji organizacija gali 
persvarstyti sprendimą dėl dalyvio 
pašalinimo.

Pagrindimas

Siekiama aiškiai ir nedviprasmiškai užtikrinti, kad visi konkurso dalyviai laikytųsi Europos 
Sąjungos, nacionalinės ir regioninės teisės aktų ir kitų privalomų nuostatų, ir kad 
perkančiosios organizacijos turėtų aiškią teisę pašalinti šiuos teisės aktus ir nuostatus 
pažeidžiančius konkurso dalyvius.
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Pakeitimas 43

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) ES ir nacionalinės teisės aktuose bei 
kolektyvinėse sutartyse nustatytų 
standartų saugos ir sveikatos, socialinės ir 
darbo teisės srityse laikymusi.

Pagrindimas

Ženklinimo naudojimo turi būti atsisakyta ir turi būti naudojami standartai. Standartai 
naudingi, nes atitinkamos srities konkurso dalyviai juos aiškiai supranta ir tai padės 
perkančiosioms organizacijoms išvengti būtinybės pakartotinai išrasti dviratį. Direktyvoje 
atkreipiant ypatingą dėmesį į standartų naudojimą perkančiosioms organizacijoms 
sudaromos geresnės galimybės nustatyti ekologinius ir socialinius reikalavimus.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 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.

4. Kalbant apie techninius ir profesinius 
gebėjimus, perkančiosios organizacijos gali 
reikalauti, kad ūkio subjektai turėtų būtinus 
žmogiškuosius ir techninius išteklius bei 
patirtį arba būtų numatę galimybę juos 
gauti arba įgyti ir užtikrinti sutarties 
įvykdymą pagal atitinkamą kokybės 
standartą ir, jeigu to prašo perkančioji 
organizacija, laikantis bet kokios sutarties 
vykdymo sąlygos, nurodytos vadovaujantis 
70 straipsniu. Perkančiosios organizacijos 
gali padaryti išvadą, kad ūkio subjektai 
neužtikrins reikiamo sutarties vykdymo,
nustačiusios jų interesų konfliktą, galintį 
neigiamai paveikti sutarties vykdymą.

Pagrindimas

Ženklinimo naudojimo turi būti atsisakyta ir turi būti naudojami standartai. Standartai 
naudingi, nes atitinkamos srities konkurso dalyviai juos aiškiai supranta ir tai padės 
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perkančiosioms organizacijoms išvengti būtinybės pakartotinai išrasti dviratį. Direktyvoje 
atkreipiant ypatingą dėmesį į standartų naudojimą perkančiosioms organizacijoms 
sudaromos geresnės galimybės nustatyti ekologinius ir socialinius reikalavimus.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 5 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1, 2, 3, 4 ir 5 dalyse nustatytos nuostatos 
taikomos subrangos procedūroms ir 
subrangovams.

Pagrindimas

Siekiama perkančiosioms organizacijoms sudaryti geresnes galimybes atsižvelgti į subrangą.

Pakeitimas 46

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkio subjekto ekonominės ir finansinės 
padėties įrodymai paprastai gali būti 
pateikiami su viena ar keliomis XIV priedo 

2. Ūkio subjekto ekonominės ir finansinės 
padėties bei Sąjungos ir nacionaliniuose 
saugos ir sveikatos, socialinės ir darbo 



PE487.738v02-00 34/44 AD\910630LT.doc

LT

1 skyriuje išvardytais dokumentais. teisės aktuose bei darbų atlikimo, 
paslaugų teikimo ar prekių tiekimo vietoje 
taikomose kolektyvinėse sutartyse 
nustatytų normų ir standartų laikymosi 
įrodymai paprastai gali būti pateikiami su 
viena ar keliomis XIV priede išvardytomis 
priemonėmis.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
61 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kokybės užtikrinimo ir aplinkosaugos 
vadybos standartai

Kokybės užtikrinimo, aplinkosaugos ir 
gyvūnų gerovės vadybos standartai

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
61 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdamos nacionalinių įstatymų ar 
kitų teisės aktų dėl atlygio už tam tikras 
paslaugas, perkančiosios organizacijos 
sprendimą skirti viešojo pirkimo sutartis, 

1. Nepažeisdamos nacionalinių įstatymų ar 
kitų teisės aktų dėl atlygio už tam tikras 
paslaugas, perkančiosios organizacijos 
sprendimą skirti viešojo pirkimo sutartis, 
grindžia ekonomiškai naudingiausio 
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grindžia vienu iš toliau nurodytų kriterijų: pasiūlymo kriterijumi.
(a) ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo;
(b) mažiausios kainos. 
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.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, 
nurodytas šio straipsnio 1 dalies a punkte, 
perkančiosios organizacijos nustatomas 
remiantis kriterijais, susijusiais su 
atitinkamos viešojo pirkimo sutarties 
dalyku. Šie kriterijai apima ne tik kainą ar 
sąnaudas, nurodytas 1 dalies b punkte, bet 
ir kitus kriterijus, susijusius su atitinkamos 
viešojo pirkimo sutarties dalyku, kaip 
antai:
(a) kokybę, įskaitant techninius 
pranašumus, estetines ir funkcines 
savybes, prieinamumą, tinkamumą 
visiems naudotojams, aplinkos 
charakteristikas ir inovatyvumą;

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

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

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 2 dalyje nurodyti kriterijai gali apimti:

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

b) inovatyvias charakteristikas, įskaitant 
geriausias turimas technologijas;

c) aplinkos ir tvarumo kriterijus, įskaitant 
gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimą, kaip 
apibrėžta 67 straipsnyje ir aplinką 
tausojančių viešųjų pirkimų kriterijų; 

d) socialiai tausaus gamybos proceso 
kriterijus, kurie taip pat gali apimti 
nepalankioje padėtyje esančių asmenų 
arba pažeidžiamų grupių narių 
įdarbinimą;

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

f) garantines paslaugas ir techninę 
pagalbą, pristatymo datą ir pristatymo 
arba užbaigimo laikotarpį;

g) 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.

Pakeitimas 53

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.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 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.

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

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) ji parengta nuodugniai konsultuojantis 
su suinteresuotaisiais subjektais, yra 
paremta moksline informacija arba 
pagrįsta kitais objektyviai patikrinamais ir 
nediskriminaciniais kriterijais;

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) ji nustatyta pakartotiniam ar 
nuolatiniam taikymui;

(b) ji išbandyta, patikrinta su tiekėjais ir
nustatyta pakartotiniam ar nuolatiniam 
taikymui;

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) ji suformuluota taip, kad rinkos 
priežiūros institucijos galėtų patikrinti 
gaminio atitiktį deklaruotoms gyvavimo 
ciklo išlaidoms.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 59

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 
Sąjungos ir nacionaliniuose teisės 
aktuose, normose ir kitose privalomojo 
pobūdžio nuostatose socialinės ir darbo, 
aplinkos arba visuomenės sveikatos srities 
teisės aktuose arba IX priede išvardytose 
tarptautinės socialinės ir aplinkos teisės 
aktuose nustatytų įpareigojimų.
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Pagrindimas

Perkančiosios organizacijos turėtų turėti teisę atsisakyti pasirašyti sutartį su konkurso 
dalyviu, kuris nesilaiko įstatymų ir normų. Šiame straipsnyje minimos normos nėra tik 
Sąjungos teisės aktai konkrečiose reguliavimo srityse. Straipsnis turėtų būti taikomas 
nacionaliniams teisės aktams ir darbo rinkos reguliavimo sistemoms.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančioji organizacija gali pati arba 
valstybės narės įpareigojimu pirkimo 
dokumentuose nurodyti įstaigą ar įstaigas, 
iš kurių kandidatas ar dalyvis gali gauti 
atitinkamą informaciją apie prievoles, 
susijusias su mokesčiais, aplinkos 
apsauga, darbo saugos nuostatomis ir 
darbo sąlygomis, kurios paprastai 
taikomos ten, kur bus atliekami darbai ar 
teikiamos paslaugos, ir kurios taikomos 
darbams, atliekamiems vietoje, arba 
paslaugoms, teikiamoms vykdant sutartį.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pakartotinai įtraukiama dabartinės direktyvos 2004/18/EB 27 straipsnio 
1 dalis su kai kuriais nežymiais pakeitimais.. Šis straipsnis neturėtų būti išbraukiamas dėl jo 
svarbos padedant konkurso dalyviams iš kitų šalių dalyvauti pirkime ir remiant tarpvalstybinę 
prekybą.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnio pirma b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančioji organizacija, kuri pateikia šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, 
sutarties sudarymo procedūros metu 
paprašo dalyvių arba kandidatų nurodyti, 
kad jie, rengdami pasiūlymą, atsižvelgė į 
aplinkos ir darbo saugos nuostatas ir 
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darbo sąlygas, kurios paprastai galioja 
ten, kur bus atliekami darbai ar teikiamos 
paslaugos.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pakartotinai įtraukiama dabartinės direktyvos 2004/18/EB 27 straipsnio 
2 dalis su kai kuriais nežymiais pakeitimais. Šis straipsnis neturėtų būti išbraukiamas dėl jo 
svarbos padedant konkurso dalyviams iš kitų šalių dalyvauti pirkime ir remiant tarpvalstybinę 
prekybą.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalys neturi 
poveikio pagrindinio ūkio subjekto 
atsakomybei. Bendrosios ir 
individualiosios atsakomybės sistemoje 
nurodoma, kad visi subrangos grandinės 
dalyviai laikomi solidariai atsakingi 
pagarbos pagrindinėms teisėms, aplinkai 
principų, saugos ir sveikatos, socialinių ir 
darbo teisės taisyklių (kaip jos apibrėžtos 
2, 22a (naujas), 40, 54, 55 ir 
56 straipsniuose) laikymosi atžvilgiu.

Pagrindimas

Siekiama perkančiosioms organizacijoms sudaryti geresnes galimybes atsižvelgti į subrangą.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės paskiria vieną 
nepriklausomą įstaigą, atsakingą už 
įgyvendinimo veiklos priežiūrą ir 
koordinavimą (toliau – priežiūros įstaiga). 
Valstybės narės apie šios įstaigos 

1. Valstybės narės paskiria vieną 
nepriklausomą įstaigą, atsakingą už 
įgyvendinimo veiklos priežiūrą ir 
koordinavimą (toliau – priežiūros įstaiga) 
tais atvejais, kai tokios nepriklausomos 



PE487.738v02-00 42/44 AD\910630LT.doc

LT

paskyrimą praneša Komisijai. įstaigos dar nėra. Valstybės narės apie šios 
įstaigos paskyrimą praneša Komisijai.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos
VIII priedo 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. trečiosios šalies patikrintas standartas 
– visoms suinteresuotosioms šalims 
prieinama darbų, paslaugų ar prekių 
aplinkosauginių, socialinių arba kitokių 
charakteristikų (įskaitant gyvavimo ciklo 
ir socialiai tvaraus gamybos proceso etapų 
charakteristikas) specifikacija, pagal 
kurią reikalaujama, kad atitiktį tikrintų 
nuo konkurso dalyvių nepriklausoma 
trečioji šalis, ir kuri apibrėžta remiantis 
kriterijais, kurie yra:
a) susiję tik su savybėmis, kurios siejamos 
su sutarties dalyku;
b) parengti remiantis moksline 
informacija arba kitais objektyviai 
patikrinamais ir nediskriminaciniais 
kriterijais;
c) nustatomi pagal atvirą ir skaidrią 
procedūrą, kurioje gali dalyvauti visi 
suinteresuotieji subjektai, įskaitant 
valdžios įstaigas, profesines sąjungas, 
vartotojus, gamintojus, platintojus ir 
aplinkos organizacijas;
d) nustatyti trečiosios šalies, kuri yra 
nepriklausoma nuo ūkio subjektų, 
pateikusių prašymą dėl atitikties 
patikrinimo.

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su pokyčiais dėl standartų.

Pakeitimas 65
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Pasiūlymas dėl direktyvos
XI priedo 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Konvencija Nr. 94 dėl darbo nuostatų 
(viešojo pirkimo sutartys);

Pagrindimas

Užtikrinami rangovų samdomų darbuotojų sveikatos, saugos ir gerovės būtiniausiai 
standartai.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos
XVI priedo antros eilutės antras stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sveikatos ir socialinės paslaugos Sveikatos ir socialinės paslaugos, įskaitant 
greitąją medicinos pagalbą



PE487.738v02-00 44/44 AD\910630LT.doc

LT

PROCEDŪRA

Pavadinimas Viešieji pirkimai

Nuorodos COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD)

Atsakingas komitetas
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO
17.1.2012

Nuomonę pateikė
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI
17.1.2012

Nuomonės referentas (-ė)
       Paskyrimo data

Åsa Westlund
7.2.2012

Svarstymas komitete 29.5.2012

Priėmimo data 10.7.2012

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

54
4
3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, 
Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Martin Callanan, Yves Cochet, 
Tadeusz Cymański, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas 
Eickhout, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-
Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, 
Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne 
Lepage, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles 
Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, 
Frédérique Ries, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis 
Šadurskis, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, 
Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Anja Weisgerber, Åsa 
Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai)

Margrete Auken, Erik Bánki, Christofer Fjellner, Gaston Franco, Julie 
Girling, Toine Manders, Miroslav Mikolášik, Vittorio Prodi, Alda 
Sousa, Marita Ulvskog


