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Pakeitimas 469
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti konkurenciją, ši išimtis turėtų būti taikoma kuo labiau ribotai. Todėl 
reikėtų nurodyti, kad visa veikla, t. y. 100 proc. juridinio asmens vykdomos veiklos, turėtų būti 
vykdoma kontroliuojančiajai perkančiajai organizacijai.

Pakeitimas 470
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Dėl viešosios valdžios institucijos foninio veikimo, jai tiesiogiai arba netiesiogiai veikiant 
rinkoje, sukuriama nesąžininga konkurencija. Atleidimas nuo konkurencijos taisyklių turėtų 
būti taikomas tik su viešosios valdžios institucijomis sudaromoms sutartims, kontroliuojant tik 
sutartį sudarančiai institucijai. Be to, šiuose subjektuose neturėtų būti leidžiamas privatus 
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kapitalas. Ši direktyva yra galimybė patikslinti ir supaprastinti taisykles, kuriomis 
užtikrinamas geriausias viešųjų išteklių naudojimas.

Pakeitimas 471
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymo esmė – viešojo sektoriaus subjektą gali tiesiogiai skirti jį 
kontroliuojantis viešojo sektoriaus subjektas. Tai atlikus skiriamas subjektas gali veikti 
rinkoje turėdamas 10 proc. dalį. Be abejo, 10 proc. gali būti milijonai eurų ir todėl gali būti 
gerokai iškreipta konkurencija daugelyje veiklos sričių. Susidaro nevienodos sąlygos, jei 
viešojo sektoriaus subjektas gali parduoti paslaugas ir prekes toje pačioje konkurencinėje 
rinkoje kaip ir privatūs subjektai.

Pakeitimas 472
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) bent 50 proc. to juridinio asmens 
veiklos vykdoma kontroliuojančiajai 
perkančiajai organizacijai ar kitiems tos
pačios perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamiems juridiniams asmenims;

Or. nl
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Pakeitimas 473
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) bent 90 proc. to juridinio asmens 
veiklos vykdoma kontroliuojančiosios 
perkančiosios organizacijos ar kitų tos 
pačios perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamų juridinių asmenų naudai;

Or. fr

Pakeitimas 474
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) bent 90 proc. to juridinio asmens 
veiklos vykdoma kontroliuojančiajai 
perkančiajai organizacijai ar kitiems tos 
pačios perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamiems juridiniams asmenims.
Atliekų deginimo įmonėms nustatoma 
mažiausia riba yra 50 proc.;

Or. da

Pakeitimas 475
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dėl viešosios valdžios institucijos foninio veikimo, jai tiesiogiai arba netiesiogiai veikiant 
rinkoje, sukuriama nesąžininga konkurencija. Atleidimas nuo konkurencijos taisyklių turėtų 
būti taikomas tik su viešosios valdžios institucijomis sudaromoms sutartims, kontroliuojant tik 
sutartį sudarančiai institucijai. Be to, šiuose subjektuose neturėtų būti leidžiamas privatus 
kapitalas. Ši direktyva yra galimybė patikslinti ir supaprastinti taisykles, kuriomis 
užtikrinamas geriausias viešųjų išteklių naudojimas.

Pakeitimas 476
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo.

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 477
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo.

(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo turi 
tik pasyvaus privataus kapitalo, t. y. 
kapitalo, kuriuo nesuteikiama galimybė 
daryti įtaką kontroliuojamojo juridinio 
asmens veiklai.

Or. de

Pagrindimas

Kontroliuojamajam juridiniam asmeniui turėtų būti draudžiama turėti tik „aktyvaus“ 
privataus kapitalo, kuriuo galima daryti įtaką su veikla susijusiems sprendimams. Šiuo 
pakeitimu sudaroma galimybė paprastai turėti kapitalo juridiniame asmenyje, pavyzdžiui, 
akcijų be balsavimo teisės, nepažeidžiant vidaus aplinkybėms numatytos išimties. Galimybė 
paprastai turėti kapitalo būtina, kad vietos valdžios institucijos galėtų piliečiams teikti 
paslaugas tinkama kaina.

Pakeitimas 478
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo.

(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo, jei tai 
atitinkamose valstybėse narėse nėra 
nustatyta įstatymais.

Or. de

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse dėl istoriškai susiklosčiusių aplinkybių ir įsitvirtinusių struktūrų 
privataus kapitalo turėjimas nustatytas įstatymu. Šios bendradarbiavimo formos ir toliau 
turėtų būti leidžiamos, o bet koks kitas privataus kapitalo turėjimas remiantis Teismo praktika 
draudžiamas.

Pakeitimas 479
Wim van de Camp
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Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo.

(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi aktyvaus privataus kapitalo.

Or. nl

Pakeitimas 480
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo.

(c) kontroliuojamojo juridinio asmens 
privatus kapitalas neviršija 50 proc. 
akcijų su balsavimo teise.

Or. en

Pagrindimas

Privatūs investuotojai gali daryti įtaką vadovybės sprendimams tuo atveju, jei jie turi daugiau 
kaip 50 proc. kontroliuojamojo juridinio asmens akcijų su balsavimo teise. Šiuo pakeitimu 
siekiama leisti grynojo kapitalo investicijas nedarant poveikio atleidimui nuo vidaus viešųjų 
pirkimų ir horizontaliojo bendradarbiavimo taisyklių.

Pakeitimas 481
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
nesiekia jokių interesų, kurie skirtųsi nuo 
su juo susijusių valdžios institucijų 
interesų;
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Or. es

Pakeitimas 482
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punkto ii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. es

Pakeitimas 483
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pirmos pastraipos a punktas yra pakankamai aiškus, todėl kartoti nereikia.

Pakeitimas 484
Wim van de Camp
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Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 485
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Straipsnio patikslinimas. Žr. 11 straipsnio 1 dalies a punkto pakeitimą.

Pakeitimas 486
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Norint pasiekti paskelbtą tikslą – supaprastinti teisės aktus, teisės akto tekste reikėtų vengti 
pernelyg didelio aiškinimo, o jį pateikti atskirose Komisijos gairėse, vadove ar 
aiškinamuosiuose leidiniuose. Todėl šią dalį reikėtų išbraukti. Susijusią Teismo praktiką 
viršijantis aiškinimas šioje vietoje netinkamas.

Pakeitimas 487
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 488
Marian Harkin

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

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dėl viešosios valdžios institucijos foninio veikimo, jai tiesiogiai arba netiesiogiai veikiant 
rinkoje, sukuriama nesąžininga konkurencija. Atleidimas nuo konkurencijos taisyklių turėtų 
būti taikomas tik su viešosios valdžios institucijomis sudaromoms sutartims, kontroliuojant tik 
sutartį sudarančiai institucijai. Be to, šiuose subjektuose neturėtų būti leidžiamas privatus 
kapitalas. Ši direktyva yra galimybė patikslinti ir supaprastinti taisykles, kuriomis 
užtikrinamas geriausias viešųjų išteklių naudojimas.

Pakeitimas 489
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. de

Pagrindimas

Orientavimosi kriterijus kalbant apie pasamdyto juridinio asmens kontrolę turėtų būti 
perkančiosios organizacijos galimybė daryti įtaką savo skyriams, kurie visiškai pavaldūs savo 
institucijos vadovybei – jos priežiūrai ir nurodymams. Perkančiosios organizacijos skyriai 
neturi jokio savarankiškumo arba jų savarankiškumas labai mažas.
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Pakeitimas 490
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Perkančioji organizacija laikoma 
kontroliuojančia juridinį asmenį panašiai 
kaip ir savo skyrius pagal pirmos 
pastraipos a punktą, jeigu ji daro lemiamą 
įtaką kontroliuojamojo juridinio asmens 
strateginiams tikslams ir reikšmingiems 
sprendimams. Pirmiau nurodytos sąlygos 
atitinkamai turi būti įvykdytos, jei 
perkančioji organizacija viešojo pirkimo 
sutartį skiria juridiniam asmeniui, kurį ji 
kontroliuoja bendrai kartu su kitomis 
perkančiosiomis organizacijomis.

Or. de

Pakeitimas 491
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Vidaus išimties išplėtimas turėtų būti kuo labiau apribotas. Ši atvirkštinė vidaus išimtis yra 
pernelyg didelis Teismo sprendimo Teckal byloje išplėtimas ir todėl ji turėtų būti pašalinta.

Pakeitimas 492
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dėl viešosios valdžios institucijos foninio veikimo, jai tiesiogiai arba netiesiogiai veikiant 
rinkoje, sukuriama nesąžininga konkurencija. Atleidimas nuo konkurencijos taisyklių turėtų 
būti taikomas tik su viešosios valdžios institucijomis sudaromoms sutartims, kontroliuojant tik 
sutartį sudarančiai institucijai. Be to, šiuose subjektuose neturėtų būti leidžiamas privatus 
kapitalas. Ši direktyva yra galimybė patikslinti ir supaprastinti taisykles, kuriomis 
užtikrinamas geriausias viešųjų išteklių naudojimas.

Pakeitimas 493
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalis taikoma ir tuo 
atveju, kai kontroliuojamasis subjektas, 
kuris yra perkančioji organizacija, skiria

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

sutartį su savo kontroliuojančiuoju
subjektu arba subjektais ar kitu tos pačios 
perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamu juridiniu asmeniu, jeigu 
juridinis asmuo, su kuriuo sudaroma
viešojo pirkimo sutartis, neturi privataus 
kapitalo, išskyrus teisiškai numatytą 
privalomą privatų kapitalą.

Or. en

Pakeitimas 494
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. 1 dalis taikoma ir tuo atveju, kai 
kontroliuojamasis subjektas, kuris yra 
perkančioji organizacija, sudaro sutartį su
savo kontroliuojančiuoju subjektu ar 
subjektais, ar kitu tos pačios perkančiosios 
organizacijos kontroliuojamu juridiniu 
asmeniu, jeigu tik juridinis asmuo, su 
kuriuo sudaroma viešojo pirkimo sutartis, 
neturi privataus kapitalo.

Or. nl

Pakeitimas 495
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalis taikoma ir tuo 
atveju, kai kontroliuojamasis subjektas, 
kuris yra perkančioji organizacija, skiria 
sutartį savo kontroliuojančiajam subjektui 
ar kitam tos pačios perkančiosios 

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.
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organizacijos kontroliuojamam juridiniam 
asmeniui, jeigu juridinis asmuo, kuriam 
skiriama viešojo pirkimo sutartis, neturi 
privataus kapitalo.

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas taikomas tik tekstui vokiečių kalba.

Pakeitimas 496
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Šio straipsnio 1 dalis taikoma ir tuo 
atveju, kai kontroliuojamasis subjektas, 
kuris yra perkančioji organizacija, sudaro
sutartį su savo kontroliuojančiuoju 
subjektu ar kontroliuojančiaisiais 
subjektais arba kitu tos pačios 
perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamu juridiniu asmeniu, jeigu 
juridinis asmuo, su kuriuo sudaroma
viešojo pirkimo sutartis, turi tik pasyvaus 
privataus kapitalo, t. y. kapitalo, kuriuo 
nesuteikiama galimybė daryti įtaką 
kontroliuojamojo juridinio asmens 
veiklai.

Or. de

Pagrindimas

Būtina paminėti ir atvejį, kai viešųjų paslaugų funkciją bendrai atlieka kelios perkančiosios 
organizacijos.

Pakeitimas 497
Peter Simon
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Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Šio straipsnio 1 dalis taikoma ir tuo 
atveju, kai kontroliuojamasis subjektas, 
kuris yra perkančioji organizacija, sudaro
sutartį su savo kontroliuojančiuoju 
subjektu ar kontroliuojančiaisiais 
subjektais arba kitu tos pačios 
perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamu juridiniu asmeniu, jeigu 
juridinis asmuo, su kuriuo sudaroma
viešojo pirkimo sutartis, neturi privataus 
kapitalo.

Or. de

Pakeitimas 498
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Šio straipsnio 1 dalis taikoma ir tuo 
atveju, kai kontroliuojamasis subjektas, 
kuris yra perkančioji organizacija, sudaro
sutartį su savo kontroliuojančiuoju 
subjektu ar kitu tos pačios perkančiosios 
organizacijos kontroliuojamu juridiniu 
asmeniu, jeigu juridinio asmens, su kuriuo 
sudaroma viešojo pirkimo sutartis, 
privatus kapitalas neviršija 50 proc. 
akcijų su balsavimo teise.

Or. en

Pagrindimas

Privatūs investuotojai gali daryti įtaką vadovybės sprendimams tuo atveju, jei jie turi daugiau 
kaip 50 proc. kontroliuojamojo juridinio asmens akcijų su balsavimo teise. Šiuo pakeitimu 
siekiama leisti grynojo kapitalo investicijas nedarant poveikio atleidimui nuo vidaus viešųjų 
pirkimų ir horizontaliojo bendradarbiavimo taisyklių.
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Pakeitimas 499
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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:

Išbraukta.

(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 
kontroliuojamojo juridinio asmens 
strateginiams tikslams ir reikšmingiems 
sprendimams;
(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
nesiekia jokių interesų, kurie skirtųsi nuo 
su juo susijusių valdžios institucijų 
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interesų;
(d) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
negauna jokios kitos naudos nei pagal 
viešojo pirkimo sutartis su 
perkančiosiomis organizacijomis 
patiriamų faktinių sąnaudų 
kompensavimas.

Or. de

Pakeitimas 500
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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:

Išbraukta.

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

Or. en

Pagrindimas

Dėl viešosios valdžios institucijos foninio veikimo, jai tiesiogiai arba netiesiogiai veikiant 
rinkoje, sukuriama nesąžininga konkurencija. Atleidimas nuo konkurencijos taisyklių turėtų 
būti taikomas tik su viešosios valdžios institucijomis sudaromoms sutartims, kontroliuojant tik 
sutartį sudarančiai institucijai. Be to, šiuose subjektuose neturėtų būti leidžiamas privatus 
kapitalas. Ši direktyva yra galimybė patikslinti ir supaprastinti taisykles, kuriomis 
užtikrinamas geriausias viešųjų išteklių naudojimas.

Pakeitimas 501
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, 

3. Perkančioji organizacija, 
nekontroliuojanti juridinio asmens taip, 
kaip apibrėžta 1 dalyje, vis tiek gali 
sudaryti viešojo pirkimo sutartį 
neatsižvelgdama į šios direktyvos taikymo 
sritį su juridiniu asmeniu, kurį ji 
kontroliuoja bendrai kartu su kitomis 
perkančiosiomis organizacijomis, jeigu yra 
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jei yra įvykdytos tokios sąlygos: įvykdytos tokios sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 502
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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:

3. Perkančioji organizacija, 
nekontroliuojanti juridinio asmens taip, 
kaip apibrėžta 1 dalyje, vis tiek gali srityje, 
kurioje galioja ne ši direktyva, sudaryti 
viešojo pirkimo sutartį su juridiniu 
asmeniu, kurį ji kontroliuoja bendrai kartu 
su kitomis perkančiosiomis 
organizacijomis, jeigu yra įvykdytos tokios 
sąlygos:

Or. nl

Pakeitimas 503
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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:

3. Perkančioji organizacija, 
nekontroliuojanti juridinio asmens taip, 
kaip apibrėžta 1 dalyje, vis tiek gali 
sudaryti viešojo pirkimo sutartį, kai ši 
direktyva netaikoma, su juridiniu asmeniu, 
kurį ji kontroliuoja bendrai kartu su 
kitomis perkančiosiomis organizacijomis, 
jei yra įvykdytos tokios sąlygos:

Or. de
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Pagrindimas

Iš šios formuluotės galima suprasti, kad perkančiosios organizacijos gali nuspręsti, ar taikyti 
direktyvą. Reikia aiškiai nurodyti, kad paminėti atvejai nepatenka į direktyvos taikymo sritį.

Pakeitimas 504
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) juridinio asmens tikslas – visoms 
valstybės institucijoms pavestos viešųjų 
paslaugų funkcijos atlikimas;

Or. de

Pagrindimas

Europos Parlamentas 2010 m. gegužės 10 d. ir 2011 m. spalio 5 d. rezoliucijose išsakė 
nuomonę, kad viešųjų institucijų bendradarbiavimui viešųjų pirkimų taisyklės neturėtų būtų 
taikomos, jei, be kita ko, partnerystės tikslas – visoms susijusioms valstybės institucijoms 
pavestos viešųjų paslaugų funkcijos atlikimas.

Pakeitimas 505
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) perkančiosios organizacijos bendrai 
kontroliuoja juridinį asmenį taip pat, kaip 
jos kontroliuoja savo pačių skyrius, t. y., 
daro lemiamą įtaką kontroliuojamojo 
juridinio asmens strateginiams tikslams ir 
reikšmingiems sprendimams. Siekiant 
nustatyti, ar egzistuoja tokia kontrolė, 
galima atsižvelgti į tokius dalykus kaip 
atstovavimo lygis administracijos, 
vadovavimo ar stebėsenos įstaigose, į 
patikslinimus statuto ar nuosavybės 
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srityse;

Or. fr

Pagrindimas

Kriterijų, kuriais apibrėžiamas bendras vidaus viešasis pirkimas, patikslinimas, kuriuo 
pagrindžiamas tokių sutarčių pašalinimas iš direktyvos taikymo srities. Terminas „tokia pati 
kontrolė“ nustatytas Teismo praktikoje ir sustiprina atliekamos kontrolės, kurią atlieka 
perkančioji organizacija kontroliuojamajam subjektui, kriterijų. Tokios pačios kontrolės 
sąvoka taip pat patikslinama Reglamente (EB) Nr. 1370/2007 (dėl keleivinio geležinkelių ir 
kelių transporto viešųjų paslaugų), siekiant palengvinti jos nustatymą.

Pakeitimas 506
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 507
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 508
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Veiklos įvairiuose sektoriuose sujungimas į bendrą kontroliuojančiosios bendrovės struktūrą 
komunalinėms įmonėms užtikrina svarbią sąveiką, kurios nereikėtų sumenkinti viešųjų 
pirkimų teise. Todėl esmingumo kriterijaus taikymui reikalinga apyvarta turėtų būti 
sumažinama iki tokios, kuri yra pirkimo sutarties dalykas.

Pakeitimas 509
Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) bent 85 proc. to juridinio asmens 
veiklos vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms arba 
kitiems tų pačių perkančiųjų organizacijų 
kontroliuojamiems asmenims;

Or. de
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Pakeitimas 510
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) didžioji dalis to juridinio asmens 
veiklos vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms arba 
kitiems tų pačių perkančiųjų organizacijų 
kontroliuojamiems asmenims;

Or. nl

Pakeitimas 511
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) juridinis asmuo iš esmės savo veiklą 
vykdo kontroliuojančiajai perkančiajai 
organizacijai ar kitiems tos pačios 
perkančiosios organizacijos
kontroliuojamiems juridiniams asmenims. 
Daroma prielaida, kad juridinis asmuo iš 
esmės savo veiklą vykdo
kontroliuojančiajai perkančiajai 
organizacijai ar kitiems tos pačios 
perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamiems juridiniams asmenims, 
jei jiems vykdoma bent 90 proc. to 
juridinio asmens veiklos, kuri yra 
sutarties dalykas;

Or. de

Pagrindimas

Pasiūlymu suderinama Teismo praktika byloje C-107/98 su „saugaus uosto išlyga“, kuria 
įtvirtinama paneigiama vidaus veiklos prielaida.
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Pakeitimas 512
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 513
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) bent 90 proc. to juridinio asmens 
bendros vidutinės apyvartos sukuriama 
vykdant veiklą kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms arba 
kitiems tų pačių perkančiųjų organizacijų 
kontroliuojamiems asmenims;

Or. fr

Pagrindimas

Termino, kuriuo apibrėžiamas bendras vidaus viešasis pirkimas, patikslinimas, kuriuo 
pagrindžiamas tokių sutarčių pašalinimas iš direktyvos taikymo srities. Terminu „90 proc. 
veiklos“ paaiškinamas vienas iš teismų praktikos terminų („pagrindinė veikla“), tačiau kiti 
lieka netikslūs, todėl siūloma įtraukti terminą „90 proc. bendros vidutinės apyvartos“.

Pakeitimas 514
Peter Simon
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Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 515
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) didžioji dalis to juridinio asmens 
veiklos vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms arba 
kitiems tų pačių perkančiųjų organizacijų 
kontroliuojamiems asmenims;

Or. en

Pagrindimas

Šia formuluote atsižvelgiama į ES Teisingumo Teismo sprendimus.

Pakeitimas 516
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms arba 
kitiems tų pačių perkančiųjų organizacijų 
kontroliuojamiems asmenims;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti konkurenciją, ši išimtis turėtų būti taikoma kuo labiau ribotai. Todėl 
reikėtų nurodyti, kad visa veikla, t. y. 100 proc. juridinio asmens vykdomos veiklos, turėtų būti 
vykdoma kontroliuojančiajai perkančiajai organizacijai.

Pakeitimas 517
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) visa to juridinio asmens veikla
vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms arba 
kitiems tų pačių perkančiųjų organizacijų 
kontroliuojamiems asmenims;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymo esmė – viešojo sektoriaus subjektą gali tiesiogiai skirti jį 
kontroliuojantis viešojo sektoriaus subjektas. Tai atlikus skiriamas subjektas gali veikti 
rinkoje turėdamas 10 proc. dalį. Be abejo, 10 proc. gali būti milijonai eurų ir todėl gali būti 
gerokai iškreipta konkurencija daugelyje veiklos sričių. Susidaro nevienodos sąlygos, jei 
viešojo sektoriaus subjektas gali parduoti paslaugas ir prekes toje pačioje konkurencinėje 
rinkoje kaip ir privatūs subjektai.

Pakeitimas 518
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) bent 50 proc. to juridinio asmens 
veiklos vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms arba 
kitiems tų pačių perkančiųjų organizacijų 
kontroliuojamiems asmenims;

Or. nl

Pakeitimas 519
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) bent 90 proc. to juridinio asmens 
veiklos vykdoma kontroliuojančiųjų 
perkančiųjų organizacijų arba kitų tų 
pačių perkančiųjų organizacijų 
kontroliuojamų asmenų naudai;

Or. fr

Pakeitimas 520
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo.

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

Or. en
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Pakeitimas 521
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo.

(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo turi 
tik pasyvaus privataus kapitalo, t. y. 
kapitalo, kuriuo nesuteikiama galimybė 
daryti įtaką kontroliuojamojo juridinio 
asmens veiklai.

Or. de

Pagrindimas

Pasiteisinusio perkančiųjų organizacijų ir privačių asmenų bendradarbiavimo nereikėtų 
susilpninti viešųjų pirkimų teise.

Pakeitimas 522
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo.

(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi aktyvaus privataus kapitalo.

Or. nl

Pakeitimas 523
Andreas Schwab, Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo.

(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo, jei tai 
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atitinkamose valstybėse narėse nėra 
nustatyta įstatymais.

Or. de

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse dėl istoriškai susiklosčiusių aplinkybių ir įsitvirtinusių struktūrų 
privataus kapitalo turėjimas nustatytas įstatymu. Šios bendradarbiavimo formos ir toliau 
turėtų būti leidžiamos, o bet koks kitas privataus kapitalo turėjimas remiantis Teismo praktika 
draudžiamas.

Pakeitimas 524
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo.

(c) kontroliuojamojo juridinio asmens 
privatus kapitalas neviršija 50 proc. 
akcijų su balsavimo teise.

Or. en

Pagrindimas

Privatūs investuotojai gali daryti įtaką vadovybės sprendimams tuo atveju, jei jie turi daugiau 
kaip 50 proc. kontroliuojamojo juridinio asmens akcijų su balsavimo teise. Šiuo pakeitimu 
siekiama leisti grynojo kapitalo investicijas nedarant poveikio atleidimui nuo vidaus viešųjų 
pirkimų ir horizontaliojo bendradarbiavimo taisyklių.

Pakeitimas 525
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 526
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. de

Pagrindimas

Paskesnis pakeitimas pagal tų pačių autorių pateiktą 11 straipsnio 3 dalies a punkto 
pakeitimą.

Pakeitimas 527
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

(a) kontroliuojamojo juridinio asmens 
sprendimų priėmimo organus sudaro visų 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų 
atstovai;
(b) šios perkančiosios organizacijos gali 
kartu daryti lemiamą įtaką 
kontroliuojamojo juridinio asmens 
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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.

Or. nl

Pakeitimas 528
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. de

Pakeitimas 529
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 530
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 531
Marc Tarabella
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Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 532
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 533
Frank Engel, Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en



AM\908711LT.doc 37/156 PE492.858v01-00

LT

Pakeitimas 534
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
nesiekia jokių interesų, kurie būtų 
priešingi su juo susijusių valdžios 
institucijų interesams;

Or. en

Pagrindimas

Patronuojamosios įmonės dažnai įsteigiamos siekiant įgyvendinti ne tik kontroliuojančiojo 
subjekto interesus. Todėl turėtų pakakti, kad interesai vieni kitiems neprieštarautų.

Pakeitimas 535
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 536
Françoise Castex

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

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

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 537
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(d) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
gauna tik pagal viešojo pirkimo sutartis su 
perkančiosiomis organizacijomis patiriamų 
faktinių sąnaudų kompensavimą ir tai, ko 
reikia investicijoms į kitų kokybiškų 
paslaugų plėtrą.

Or. en

Pakeitimas 538
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. 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:
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Or. en

Pakeitimas 539
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 540
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) partneryste siekiama įgyvendinti 
viešųjų paslaugų užduotis, nustatytas 
visoms dalyvaujančioms viešosios valdžios
institucijoms, arba įgyvendinti pagalbines 
užduotis, reikalingas visoms viešosios 
valdžios institucijoms nustatytoms viešųjų 
paslaugų užduotims įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimas 541
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

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

(a) partnerystės tikslas yra viešojo intereso
viešųjų paslaugų funkcijos, kuri pavesta 
vietos valdžios institucijoms, atlikimas 
arba pagalbinės pirkimo veiklos, kaip 
nustatyta 2 straipsnio 17 dalyje, kuri 
būtina viešojo intereso viešųjų paslaugų 
funkcijai atlikti, vykdymas.
Laikomasi nuomonės, kad funkcijos 
susietos ir tuo atveju, kai kuri nors vietos 
valdžios institucija įpareigota tik mokėti, 
jei ji dėl bendradarbiavimo savo pačios 
įpareigojimus gali įvykdyti ekonomiškiau 
arba veiksmingiau;

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas aiškinantis, kas yra „tikras bendradarbiavimas“, nelabai padeda. 
Turėtų būti paaiškinta, kad kalbama apie vietos valdžios institucijoms pavestą viešųjų 
paslaugų funkciją, apimant ir būtiną pagalbinę pirkimo veiklą (IT, infrastruktūrą ir kt.), kuria 
vietos valdžios institucijos turi naudotis atlikdamos savo funkcijas.

Pakeitimas 542
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) susitarimu nustatomas tikras 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų 
bendradarbiavimas siekiant bendrai atlikti 
savo viešųjų paslaugų funkcijas;

Or. de
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Pakeitimas 543
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 544
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) susitarimu nustatomas tikras 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų 
bendradarbiavimas siekiant bendrai arba 
viena kitai atlikti savo viešųjų paslaugų 
funkcijas;

Or. de

Pakeitimas 545
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) susitarimu nustatomas tikras 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų 

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

kurios veikia kaip kompetentingos 
institucijos, bendradarbiavimas siekiant 
bendrai užtikrinti tos pačios viešųjų 
paslaugų misijos organizavimą;

Or. en

Pagrindimas

Horizontaliojo bendradarbiavimo apibrėžties patikslinimas.

Pakeitimas 546
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 547
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 548
Evelyne Gebhardt

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

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 549
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) susitarimui taikomi tik viešojo intereso
motyvai; tai apima ir antraeiles 
pagalbines paslaugas, kurios reikalingos 
viešojo intereso paslaugoms teikti;

Or. de

Pagrindimas

Apsiribojimas viešojo intereso paslaugomis remiantis Teismo praktika byloje C-480/06 turėtų 
apimti ir vidaus pagalbines paslaugas, kuriomis perkančioji organizacija naudojasi 
norėdama užtikrinti savo paslaugų ir savo administracinių struktūrų veiksmingumą bei 
organizuodama įstatymais nustatytų funkcijų atlikimą ir kurios neteikiamos tretiesiems 
asmenims.

Pakeitimas 550
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) šią funkciją atlieka tik susijusios vietos 
valdžios institucijos, neįtraukiant 
aktyvaus privataus kapitalo;

Or. de
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Pagrindimas

Savaime suprantama, kad viešasis interesas yra susitarimo esmė. Konkrečiau – nuoroda į 
aktyvaus privataus kapitalo draudimą.

Pakeitimas 551
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) susitarimui taikomi tik su viešuoju 
interesu susiję motyvai; su tuo yra 
susijusios paslaugos ir joms teikti 
reikalingos pagalbinės paslaugos;

Or. de

Pakeitimas 552
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) susitarimui taikomi tik su viešuoju 
interesu susiję motyvai ir jis nėra 
orientuotas į rinką;

Or. en

Pagrindimas

Tokie susitarimai neturėtų būti įtraukiami į direktyvos taikymo sritį tik tada, jei jie nėra 
orientuoti į rinką. Priešingu atveju būtų ribojama konkurencija.

Pakeitimas 553
Wim van de Camp
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Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 554
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 555
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Daugelis tokių viešųjų institucijų įkurtų subjektų valdo patronuojamąsias pardavimo įmones, 
siekdamos teikti įvairias paslaugas tiek vietos institucijoms ir susijusiems subjektams, tiek 
kitoms organizacijoms, jei jų negali teikti rinka.

Pakeitimas 556
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Šis kriterijus viršija Teismo praktikoje sprendime byloje Hamburgo miesto valymo tarnyba
(C-480/06) nurodytas sąlygas. Pritaikius 10 proc. esmingumo kriterijų (90 proc.) daroma 
neleistina analogija su teismo praktika, susijusia su vidaus veikla, o Teismas tokios 
analogijos nedarė. Iš valstybės pagalbos teisės paimta terminija šiuo atveju netinka.

Pakeitimas 557
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 558
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) dalyvaujančios viešosios valdžios 
institucijos veikia atviroje rinkoje ne 
daugiau nei 20 proc., vertinant pagal 
veiklos apyvartą, vadovaujantis sutartimi;

Or. en

Pagrindimas

Šis patikslinimas yra būtinas siekiant išvengti teisinių ginčų.

Pakeitimas 559
Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) dalyvaujančios perkančiosios 
organizacijos veikia atviroje rinkoje ne 
daugiau nei 15 proc., vertinant pagal 
veiklos, turinčios reikšmės pagal 
susitarimą, apyvartą;

Or. de

Pakeitimas 560
Cristian Silviu Buşoi

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

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

(c) dalyvaujančios perkančiosios 
organizacijos neveikia atviroje rinkoje;

Or. en

Pagrindimas

Pagal 1 ir 3 dalių pakeitimus.

Pakeitimas 561
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) dalyvaujančios perkančiosios 
organizacijos atviroje rinkoje negauna 
jokios apyvartos, vertinant pagal veiklą, 
turinčią reikšmės pagal susitarimą;

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymų esmė – viešojo sektoriaus subjektą gali tiesiogiai skirti kita viešosios valdžios 
institucija. Tai atlikus subjektas gali veikti rinkoje turėdamas 10 proc. dalį. Be abejo, 10 proc. 
gali būti milijonai eurų ir todėl gali būti gerokai iškreipta konkurencija daugelyje veiklos 
sričių. Susidaro nevienodos sąlygos, jei viešojo sektoriaus subjektas gali parduoti paslaugas 
ir prekes toje pačioje konkurencinėje rinkoje kaip ir privatūs subjektai.

Pakeitimas 562
Heide Rühle

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

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 563
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Šis kriterijus viršija Teismo praktikoje sprendime byloje Hamburgo miesto valymo tarnyba
(C-480/06) nurodytas sąlygas. Ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimo atveju 
nekalbama tik apie sąnaudų kompensavimo užtikrinimą. Labai nepraktiškas finansinių 
pervedimų draudimas viršija susijusią Teismo praktiką ir turėtų būti išbrauktas.

Pakeitimas 564
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) susitarimas neapima jokių finansinių 
pervedimų tarp dalyvaujančių 

Išbraukta.
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perkančiųjų organizacijų, išskyrus darbų, 
paslaugų ar prekių faktinių sąnaudų 
kompensavimą;

Or. nl

Pakeitimas 565
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 566
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 567
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann



AM\908711LT.doc 51/156 PE492.858v01-00

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 568
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Šis kriterijus viršija Teismo praktikoje sprendime byloje Hamburgo miesto valymo tarnyba
(C-480/06) nurodytas sąlygas. Daroma neleistina analogija su teismo praktika, susijusia su 
vidaus veikla, o vietos valdžios institucijų bendradarbiavimo atveju tai netinka.

Pakeitimas 569
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(e) uždavinį įgyvendina tik susijusios 
viešosios valdžios institucijos, neteikiant 
privačiojo sektoriaus kapitalo, išskyrus 
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perkančiąsias organizacijas, kurios 
bendradarbiauja kaip viešosios teisės 
reglamentuojamas juridinis asmuo, kaip 
nustatyta šios direktyvos 2 straipsnio 6 
dalyje.

Or. en

Pakeitimas 570
Andreas Schwab, Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(e) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo, jei tai 
atitinkamose valstybėse narėse nėra 
nustatyta įstatymais.

Or. de

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse dėl istoriškai susiklosčiusių aplinkybių ir įsitvirtinusių struktūrų 
privataus kapitalo turėjimas nustatytas įstatymu. Šios bendradarbiavimo formos ir toliau 
turėtų būti leidžiamos, o bet koks kitas privataus kapitalo turėjimas remiantis Teismo praktika 
draudžiamas.

Pakeitimas 571
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(e) jokios perkančiosios organizacijos 
privatus kapitalas neviršija 50 proc. 
akcijų su balsavimo teise.

Or. en
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Pagrindimas

Privatūs investuotojai gali daryti įtaką vadovybės sprendimams tuo atveju, jei jie turi daugiau 
kaip 50 proc. kontroliuojamojo juridinio asmens akcijų su balsavimo teise. Šiuo pakeitimu 
siekiama leisti grynojo kapitalo investicijas nedarant poveikio atleidimui nuo vidaus viešųjų 
pirkimų ir horizontaliojo bendradarbiavimo taisyklių.

Pakeitimas 572
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Ši direktyva netaikoma susitarimui, 
kurį sudaro kelios perkančiosios 
organizacijos ar jų grupės, kuriame 
numatytas, pagal valstybių narių vidaus 
organizavimą, kompetencijų perdavimas 
tarp sutarties šalių, siekiant atlikti viešųjų 
paslaugų funkcijas.
Nė vienoje iš perkančiųjų organizacijų 
nėra privataus kapitalo.

Or. fr

Pagrindimas

Aiškus horizontaliojo bendradarbiavimo nebuvimas (11 straipsnio 4 dalis) kelia abejonių dėl 
kompetencijų perdavimo tarp viešosios valdžios institucijų (Prancūzijos teisėje tai vadinama 
„intercommunalité“), kuris į tai neįtraukiamas. Todėl siūloma įtraukti naują dalį, siekiant 
pašalinti kompetencijų perdavimą tarp viešosios valdžios institucijų iš šios direktyvos taikymo 
srities.

Pakeitimas 573
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1–4 dalyse nurodytas privataus kapitalo Išbraukta.
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nebuvimas tikrinamas skiriant sutartį 
arba sudarant susitarimą.
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.

Or. de

Pagrindimas

Paskesnis pakeitimas pagal tų pačių autorių pateiktą 11 straipsnio 1 dalies c punkto ir 
3 dalies c punkto pakeitimą.

Pakeitimas 574
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 575
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1–4 dalyse nurodytas bet kokios formos 
privataus kapitalo nebuvimas ir visos kitos 
sąlygos tikrinami skiriant sutartį arba 
sudarant susitarimą.

Or. en
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Pagrindimas

Ne tik privatų kapitalą, bet ir visas sąlygas reikėtų tikrinti skyrimo etapu.

Pakeitimas 576
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 577
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de
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Pakeitimas 578
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1–4 dalyse numatytos išimtys 
nebetaikomos nuo momento, kai 
nebevykdoma bet kuri iš išvardytų 
kumuliacinių sąlygų ir dėl to 
tebevykdomos sutartys turi būti atvertos 
konkurencijai taikant įprastas pirkimų 
procedūras.

Or. en

Pakeitimas 579
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1–4 dalyse numatytos išimtys 
nebetaikomos nuo momento, kai atsiranda 
privatus kapitalas ir dėl to tebevykdomos 
sutartys turi būti atvertos konkurencijai 
taikant įprastas pirkimų procedūras, jeigu 
juridinis asmuo privataus kapitalo, dėl 
kurio jis tampa asocijuotąja įmone, įgyja 
vykdant bet kurią procedūrą, nurodytą 
šioje direktyvoje arba direktyvose 
(kuriomis pakeista Direktyva 
2004/17/EB).

Or. es

Pakeitimas 580
Jens Rohde, Morten Løkkegaard



AM\908711LT.doc 57/156 PE492.858v01-00

LT

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu sutartis yra susijusi su atliekų 
deginimu, 11 straipsnio 1 dalies b punkte, 
3 dalies b punkte ir 4 dalies c punkte 
nurodyta procentinė dalis yra 50 proc.

Or. en

Pagrindimas

Konkrečiai baiminamasi, kad dabartinė formuluotė gali daryti neigiamą poveikį atliekų 
deginimui, kuris apskritai laikomas aplinkosaugos požiūriu pageidautinu atliekų tvarkymo 
metodu. Kadangi kai kuriose valstybėse narėse vietos institucijos yra įstatymu įpareigotos 
tvarkyti atliekas, jos yra investavusios dideles sumas į deginimo įmones. Šios investicijos 
nebūtų buvusios komerciškai naudingos, o nustačius 90 proc. ribą, būtų reikalingi atliekų 
deginimo viešieji pirkimo konkursai, nors, atsižvelgiant į nedidelius privačiuosius pajėgumus, 
nėra realių komercinių alternatyvų.

Pakeitimas 581
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Vis dėlto užduočių perdavimas iš 
vienų viešojo sektoriaus organizacijų 
kitoms yra valstybių narių vidaus 
administracinio organizavimo klausimas 
ir jam netaikomos viešųjų pirkimų 
taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 582
Anna Hedh

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

11a 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 sutartims.

Or. en

Pagrindimas

Dar kartą įtraukiamas galiojančios Direktyvos 2004/18/EB 18 straipsnis. Šis straipsnis 
svarbus visuotinės svarbos veiksmams, pvz., lošimams (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 583
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio pirmos pastraipos a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) darbų pirkimo sutartis, kurias tiesiogiai 
daugiau nei 50 proc. dotuoja perkančiosios 
organizacijos ir kurių bendra numatoma 
vertė be PVM yra lygi arba viršija 
5 000 000 EUR, jei šios sutartys apima 
tokias veiklos rūšis:

(a) darbų pirkimo sutartis, kurias tiesiogiai 
daugiau nei 50 proc. dotuoja perkančiosios 
organizacijos ir kurių bendra numatoma 
vertė be PVM yra lygi arba viršija 
8 000 000 EUR, jei šios sutartys apima 
tokias veiklos rūšis:

Or. en
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Pakeitimas 584
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) paslaugų pirkimo sutartis, kurias 
tiesiogiai daugiau nei 50 proc. dotuoja 
perkančiosios organizacijos ir kurių bendra 
numatoma vertė be PVM yra lygi arba 
viršija 200 000 EUR ir kurios yra 
susijusios su a punkte apibrėžtomis darbų 
pirkimo sutartimis.

(b) paslaugų pirkimo sutartis, kurias 
tiesiogiai daugiau nei 50 proc. dotuoja 
perkančiosios organizacijos ir kurių bendra 
numatoma vertė be PVM yra lygi arba 
viršija 400 000 EUR ir kurios yra 
susijusios su a punkte apibrėžtomis darbų 
pirkimo sutartimis.

Or. en

Pakeitimas 585
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 346 straipsnį ši direktyva taikoma 
gynybos ir saugumo srityje skiriamoms
viešojo pirkimo sutartims ir 
organizuojamiems projekto konkursams, 
išskyrus sutartis:

1. Pagal 1 straipsnio 3 dalį ši direktyva 
taikoma gynybos ir saugumo srityje 
sudaromoms viešojo pirkimo sutartims ir 
organizuojamiems projekto konkursams, 
išskyrus sutartis:

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad nesutaptų ši direktyva ir taikomos gynybos srities viešųjų 
pirkimų taisyklės.

Pakeitimas 586
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ši direktyva netaikoma viešojo pirkimo 
sutartims ir projekto konkursams, išskyrus 
nurodytus šio straipsnio 1 dalyje, jeigu 
valstybės narės esminių saugumo interesų 
apsaugos negalima užtikrinti šioje 
direktyvoje numatyta pirkimo procedūra.

2. Ši direktyva netaikoma viešojo pirkimo 
sutartims ir projekto konkursams, kurie 
kitaip neišskirti pagal 1 dalį, jeigu:

(a) valstybės narės esminių saugumo 
interesų apsaugos negalima užtikrinti šioje 
direktyvoje numatyta pirkimo procedūra;
(b) taikant šią direktyvą valstybė narė 
būtų įpareigota teikti informaciją, kurios 
atskleidimas, jos nuomone, prieštarautų 
jos esminiams saugumo interesams; arba
(c) viešiesiems pirkimams ir sutarties arba 
konkurso vykdymui turi būti taikomos 
konkrečioje valstybėje narėje galiojančiais 
teisės aktais, reglamentais arba 
administracinėmis nuostatomis nustatytos 
specialiosios saugumo priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad nesutaptų ši direktyva ir taikomos gynybos srities viešųjų 
pirkimų taisyklės.

Pakeitimas 587
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirkimo principai Pirkimo tikslas ir principai

Or. en
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Pakeitimas 588
Mitro Repo

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 a pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos užtikrina, 
kad atliekant viešųjų pirkimų procedūrą, 
sutartis dėl paslaugų ir darbų atlikimo, 
kurios yra procedūros objektas, 
vykdantiems darbuotojams būtų 
užtikrintos tinkamos darbo sąlygos, o 
viešųjų pirkimų procedūra nebūtų 
sukuriamas netinkamas elgesys. 

Or. fi

Pakeitimas 589
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 590
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirkimai rengiami ne siekiant išvengti 
šios direktyvos taikymo arba dirbtinai 
sumažinti konkurenciją.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 591
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirkimai rengiami ne siekiant išvengti šios 
direktyvos taikymo arba dirbtinai 
sumažinti konkurenciją.

Pirkimai rengiami ne siekiant išvengti šios 
direktyvos taikymo arba dirbtinai 
sumažinti konkurenciją. Procedūros 
visuomet turėtų būti vykdomos laikantis 
tinkamų apsaugos priemonių, kuriomis 
būtų užtikrinti lygių galimybių, 
skaidrumo, laisvos konkurencijos, 
viešumo ir efektyvaus viešųjų išteklių 
valdymo principai.

Or. es

Pakeitimas 592
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkio subjektai laikosi socialinių ir darbo 
teisės aktų ir darbo sąlygų taisyklių, 
taikomų šalyje, kurioje jie dirba, kurioje 
tiekiamos prekės arba teikiamos 
paslaugos, kurios yra pasiūlymo objektas, 
kaip nustatyta nacionalinės teisės aktuose 
ir (arba) XI priede išvardytose 
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tarptautinės darbo teisės konvencijose dėl 
darbo sąlygų.

Or. fi

Pakeitimas 593
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos laikosi 
Direktyvoje 2011/7/ES nustatytų 
mokėjimų atidėjimo reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 594
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ekonominės veiklos vykdytojai laikosi su 
socialine ir darbo apsauga, taip pat darbo 
sąlygomis susijusių įpareigojimų, kurie 
taikomi atliekamo darbo, teikiamų 
paslaugų arba tiekiamų prekių vietoje, 
kaip numatyta Sąjungos ir nacionalinės 
teisės aktuose ir (arba) kolektyvinėse 
sutartyse ar XI priede išvardytose 
tarptautinės darbo teisės aktų nuostatose.

Or. en

Pakeitimas 595
Sirpa Pietikäinen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

E. viešųjų pirkimų strategija ir 
privalomųjų e. viešųjų pirkimų 
tvarkaraštis iki 2016 m. vidurio bus 
įgyvendinti, kaip pasiūlė Komisija. Bus 
sukurta nesudėtingos prieigos Europos 
lygmens bendra platforma su bendra 
operacine sistema, kurios paslaugos bus 
teikiamos visomis oficialiomis ES 
kalbomis.

Or. en

Pakeitimas 596
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 a ir b pastraipos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešieji pirkimai turi būti vykdomi 
siekiant užtikrinti pažangų, tvarų ir 
integracinį augimą bei prisidėti prie 
bendrų visuomenės tikslų, taip pat tiekti 
aukštos kokybės prekes ir teikti aukštos 
kokybės paslaugas. Visų lygmenų valdžios 
institucijos turi teisę spręsti, kaip jos nori 
teikti, pavesti teikti ir organizuoti savo 
paslaugas.
Ekonominės veiklos vykdytojai vykdo su 
socialinėmis sąlygomis, darbuotojų sauga 
ir darbo sąlygomis susijusius 
įpareigojimus, kurie nustatyti ES teisės 
aktuose, nacionaliniuose įstatymuose ir 
(arba) kolektyvinėse sutartyse arba XI 
priede ir ypač TDO konvencijoje Nr. 94 
išvardytose tarptautinės darbo teisės 
nuostatose, kurios taikomos vietoje, kur 
atliekamas darbas, teikiamos paslaugos 
arba tiekiamos prekės.
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Or. en

Pakeitimas 597
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos, 
įgyvendindamos viešųjų pirkimų politiką, 
siekia geriausio kainos ir kokybės 
santykio. Tai galima pasiekti viešojo 
pirkimo sutartį skiriant ekonomiškai 
naudingiausiam konkurso pasiūlymui.

Or. en

Pakeitimas 598
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešųjų pirkimų sutarčių informacija 
skelbiama viešai.

Or. en

Pakeitimas 599
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau dėl viešojo paslaugų ir viešojo 
darbų pirkimo sutarčių, taip pat viešojo 

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

prekių pirkimo sutarčių, į kurias įeina ir 
paslaugos arba įrengimo ir montavimo 
operacijos, iš juridinių asmenų gali būti 
reikalaujama pasiūlyme arba prašyme leisti 
dalyvauti pirkime nurodyti darbuotojų, 
atsakingų už atitinkamos sutarties 
vykdymą, atitinkamos profesinės 
kvalifikacijos lygį.

Or. en

Pakeitimas 600
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pagal dabartinį tekstą atrodo, kad norint teikti paslaugas, kurių didžiąją dalį sudaro 
profesionalūs darbuotojai (pvz., inžinerijos konsultantai), projekto komandas gali reikėti 
nustatyti pagal paraiškoje įvardytus kandidatus. Šiuo etapu praktiškai neįmanoma, kad 
dalyvis įpareigotų paskirtus darbuotojus, atsižvelgiant į visą atrankos ir sutarčių pasirašymo 
procedūrų trukmę.

Pakeitimas 601
Pablo Arias Echeverría

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

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

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

Or. es

Pakeitimas 602
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės gali rezervuoti teisę 
dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose 
socialinio pobūdžio įmonėms ir ūkio 
subjektams, kurių pagrindinis tikslas yra 
socialinė ir profesinė neįgaliųjų ar 
nepalankioje padėtyje esančių asmenų 
integracija, arba numatyti, kad tokios 
sutartys gali būti vykdomos pagal 
socialinio pobūdžio įdarbinimo programas, 
jeigu daugiau kaip 30 % tokių įmonių, ūkio 
subjektų ar programų darbuotojų yra 
neįgalūs ir (arba) nepalankioje padėtyje 
esantys asmenys. Prie nepalankioje 
padėtyje esančių asmenų, be kita ko, 
priskiriami: bedarbiai, asmenys, kuriems 
ypač sunku integruotis, asmenys, kuriems 
gresia atskirtis, pažeidžiamoms grupėms ir 
nepalankioje padėtyje esančioms 
mažumoms priklausantys asmenys.

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 603
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės gali rezervuoti teisę 
dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose:

a) socialinio pobūdžio įmonėms, kurias 
remia ir kontroliuoja ne pelno 
organizacijos, arba numatyti, kad tokios 
sutartys gali būti vykdomos pagal 
socialinio pobūdžio įdarbinimo programas, 
jeigu dauguma remtinų darbuotojų yra 
neįgalieji, kurie dėl negalios pobūdžio ar 
sunkumo negali dirbti įprastomis 
sąlygomis arba lengvai neranda darbo 
įprastoje rinkoje;
b) socialinėms įmonėms ar programoms, 
kurių pagrindinis tikslas – socialinė ir 
profesinė nepalankioje padėtyje esančių 
darbuotojų integracija, jeigu daugiau kaip 
30 % tokių ūkio subjektų ar programų 
darbuotojų yra nepalankioje padėtyje 
esantys asmenys.

Kvietime dalyvauti konkurse daroma Kvietime dalyvauti konkurse daroma 
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nuoroda į šią nuostatą. nuoroda į šią nuostatą.

Šio straipsnio a punkte nurodytas sutarčių 
rezervavimas turi būti privalomas, 
rezervuojant bent perkančiųjų 
organizacijų ar kitų kompetentingų 
organizacijų nurodytą sutarčių skaičių ar 
procentą, tose valstybėse narėse, kuriose 
tai pateisinama dėl didelio skaičiaus 
neįgaliųjų, galinčių dirbti, tačiau vis dar 
neturinčių darbo.

Or. es

Pakeitimas 604
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 605
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant patikslinti, kad ši taisyklė netaikoma, jei perkančioji organizacija yra įgaliota arba 
įpareigota perduoti susijusią informaciją, pavyzdžiui, pagal tinkamą teisinę tvarką.

Pakeitimas 606
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 607
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Paaiškinama, kad ši taisyklė netaikoma, jei perkančioji organizacija šią informaciją gali arba 
turi pateikti dėl nuo šios taisyklės nukrypstančių kitų taisyklių, pvz., vykdant patikrinimą, 
teisėsaugos institucijai ar teisme.

Pakeitimas 608
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Jei šioje direktyvoje arba galimybę gauti 
informaciją reglamentuojančiuose 
nacionaliniuose teisės aktuose nenurodyta 
kitaip ir nepažeidžiamos nuostatos dėl 
įpareigojimų, susijusių su paskirtų sutarčių 
skelbimu ir informacijos teikimu 
kandidatams ir konkurso dalyviams, kaip 
nurodyta šios direktyvos 48 ir 
53 straipsniuose, perkančioji organizacija 
neatskleidžia ūkio subjektų jai atsiųstos 
informacijos, būtent technikos ir prekybos 
paslapčių ir konfidencialių pasiūlymų 
aspektų.

Jei nesilaikoma šio reikalavimo, 
atsakomybę prisiima perkančioji 
organizacija.

Or. fr

Pagrindimas

Nuostatų, susijusių su kandidatų ar dalyvių perkančiajai organizacijai perduodamos 
informacijos konfidencialumu vykstant pirkimo procedūrai, stiprinimas. Perkančioji 
organizacija prisiima atsakomybę, jeigu išplatinama slapta informacija, pavyzdžiui, susijusi 
su techninėmis ir prekybos paslaptimis.

Pakeitimas 609
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei šioje direktyvoje arba galimybę gauti 
informaciją reglamentuojančiuose 
nacionaliniuose teisės aktuose nenurodyta 
kitaip ir nepažeidžiamos nuostatos dėl 
įpareigojimų, susijusių su paskirtų sutarčių 
skelbimu ir informacijos teikimu 
kandidatams ir konkurso dalyviams, kaip 

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

nurodyta šios direktyvos 48 ir 
53 straipsniuose, perkančioji organizacija 
elgiasi labai sąžiningai ir neatskleidžia 
ūkio subjektų jai atsiųstos informacijos, 
kurią jie pažymėjo kaip konfidencialią, 
įskaitant (bet neapsiribojant) technikos ir 
prekybos paslaptis ir konfidencialius 
pasiūlymų aspektus.

Or. en

Pagrindimas

Šis įsipareigojimas turėtų būti vykdomas „labai sąžiningai“ (lot. uberrima fides), nes tai jau 
nustatyta kai kuriuose nacionalinės teisės aktuose.

Pakeitimas 610
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perkančiosios organizacijos gali 
nustatyti ūkio subjektams reikalavimus, 
kuriais siekiama apsaugoti konfidencialų 
informacijos, perkančiosios organizacijos 
teikiamos vykstant pirkimo procedūrai, 
pobūdį.

2. Jei nesilaikoma šio reikalavimo, 
atsakomybę prisiima perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas.

Or. fr

Pakeitimas 611
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perkančiosios organizacijos gali 
nustatyti ūkio subjektams reikalavimus, 
kuriais siekiama apsaugoti konfidencialų 

2. Perkančiosios organizacijos gali 
nustatyti ūkio subjektams reikalavimus, 
kuriais siekiama apsaugoti konfidencialų 
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informacijos, perkančiosios organizacijos 
teikiamos vykstant pirkimo procedūrai, 
pobūdį.

informacijos, perkančiosios organizacijos 
teikiamos vykstant pirkimo procedūrai, 
pobūdį, jei tokios informacijos 
atskleidimas trukdytų sąžiningai 
konkurencijai.

Or. en

Pakeitimas 612
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šiuo straipsniu nedraudžiama viešai 
atskleisti sudarytų sutarčių, įskaitant visus 
vėlesnius pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 613
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šio straipsnio 1 ir 2 dalimis 
nedraudžiama viešai atskleisti sutarčių, 
kai jos sudaromos, įskaitant visus 
vėlesnius pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 614
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) telefoną šio straipsnio 6 dalyje 
nurodytais atvejais ir aplinkybėmis;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Telefonas dažniausiai nėra naudojamas atliekant tokias procedūras. Pageidautina naudoti 
spartesnes ir atsekimo galimybę užtikrinančias komunikacijos priemones.

Pakeitimas 615
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti, kad 
elektroninių ryšio priemonių naudojimas 
privalomas kitais atvejais nei nustatytieji 
šios direktyvos 32, 33, 34 straipsniuose, 
35 straipsnio 2 dalyje, 49 straipsnio 
2 dalyje arba 51 straipsnyje.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Būtina ir ateityje leisti teikti rašytinius pasiūlymus paštu. Sunku įsivaizduoti, kad nedidelės 
įmonės, kurios europiniuose konkursuose dalyvauja 1–3 kartus per metus, galėtų sau leisti 
įsigyti reikalingą techninę įrangą ir tada ją nuolat atnaujintų. Dėl tokio įpareigojimo MVĮ 
gali būti išstumtos iš rinkos ir tuo pasinaudotų didieji koncernai.

Pakeitimas 616
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasirinktos bendravimo priemonės turi būti 
visuotinai prieinamos ir nevaržyti ūkio 
subjektų galimybės dalyvauti pirkimo 
procedūrose.

Pasirinktos bendravimo priemonės turi būti 
visuotinai prieinamos, prieinamos 
neįgaliems asmenims ir nevaržyti ūkio 
subjektų galimybės dalyvauti pirkimo 
procedūrose.

Or. en

Pakeitimas 617
Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasirinktos bendravimo priemonės turi būti 
visuotinai prieinamos ir nevaržyti ūkio 
subjektų galimybės dalyvauti pirkimo 
procedūrose.

Pasirinktos bendravimo priemonės turi būti 
visuotinai prieinamos, prieinamos 
neįgaliems asmenims ir nevaržyti ūkio 
subjektų galimybės dalyvauti pirkimo 
procedūrose.

Or. en

Pakeitimas 618
Frank Engel, Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant užtikrinti techninio formato, taip 
pat proceso ir pranešimų standartų 
suderinamumą, visų pirma dėl tarptautinio 
pobūdžio, Komisija įgaliojama pagal 
89 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatytų privalomą konkrečių 
techninių standartų naudojimą, bent 
e. pasiūlymų teikimo, elektroninių katalogų 
ir elektroninio autentifikavimo priemonių 

Siekiant užtikrinti techninio formato, taip 
pat proceso ir pranešimų standartų 
suderinamumą, visų pirma dėl tarptautinio 
pobūdžio, Komisija turėtų rekomenduoti
konkrečių techninių standartų naudojimą, 
bent e. pasiūlymų teikimo, elektroninių 
katalogų ir elektroninio autentifikavimo 
priemonių srityje.
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srityje.

Or. en

Pakeitimas 619
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) paraiška dalyvauti viešojo pirkimo 
sutarčių skyrimo procedūrose gali būti 
pateikta raštu arba telefonu; kai paraiška 
yra pateikiama telefonu, turi būti atsiųstas 
raštiškas patvirtinimas dar nepasibaigus 
nustatytam paraiškų priėmimo terminui;

(a) paraiška dalyvauti viešojo pirkimo 
sutarčių sudarymo procedūrose gali būti 
pateikta raštu;

Or. en

Pagrindimas

Telefonas dažniausiai nėra naudojamas atliekant tokias procedūras. Pageidautina naudoti 
spartesnes ir atsekimo galimybę užtikrinančias komunikacijos priemones.

Pakeitimas 620
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės užtikrina, kad praėjus 
bent 2 metams nuo 92 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos dienos visos pirkimo procedūros 
pagal šią direktyvą būtų atliekamos 
naudojant elektronines ryšių priemones,
visų pirma taikant elektroninę pasiūlymų 
pateikimo sistemą, laikantis šio straipsnio 
reikalavimų.

7. Valstybės narės užtikrina, kad praėjus 
bent 4 metams nuo 92 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos dienos visos pirkimo procedūros 
pagal šią direktyvą būtų atliekamos 
naudojant elektronines ryšių priemones, 
visų pirma taikant elektroninę pasiūlymų 
pateikimo sistemą, laikantis šio straipsnio 
reikalavimų.

Or. en
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Pagrindimas

Nurodytas terminas yra per trumpas.

Pakeitimas 621
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės užtikrina, kad praėjus 
bent 2 metams nuo 92 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos dienos visos pirkimo procedūros 
pagal šią direktyvą būtų atliekamos 
naudojant elektronines ryšių priemones, 
visų pirma taikant elektroninę pasiūlymų 
pateikimo sistemą, laikantis šio straipsnio 
reikalavimų.

7. Valstybės narės užtikrina, kad praėjus 
bent ketveriems metams nuo 92 straipsnio 
1 dalyje nurodytos dienos visos pirkimo 
procedūros pagal šią direktyvą būtų 
atliekamos naudojant elektronines ryšių 
priemones, visų pirma taikant elektroninę 
pasiūlymų pateikimo sistemą, laikantis šio 
straipsnio reikalavimų.

Or. de

Pagrindimas

Įdiegus elektroninę pirkimų sistemą gali sumažėti sandorių sąnaudos ir padidėti skaidrumas. 
Visgi nurodymas pirkimams skirtas elektronines ryšių priemones privalomai įtvirtinti 
nacionalinėje teisėje jau po dvejų metų paskelbus direktyvą, per didelio užmojo. Elektroninei 
pirkimų sistemai įdiegti reikalingos didelės pradinės sąnaudos, be to, perkančiosios 
organizacijos ir įmonės turi prisitaikyti prie naujų elektroninių sistemų.

Pakeitimas 622
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip po 2 metų nuo 92 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos dienos visos pirkimo 
procedūros pagal šią direktyvą būtų 
atliekamos naudojant elektronines ryšių 
priemones, visų pirma elektroninę 

7. Valstybės narės užtikrina, kad iki 
2017 m. sausio 1 d. mažiausiai 70 proc. 
viešųjų pirkimų procedūrų pagal šią 
direktyvą būtų atliekama naudojant 
elektronines ryšių priemones, visų pirma 
taikant elektroninę pasiūlymų pateikimo 
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pasiūlymų teikimo sistemą, laikantis šio 
straipsnio reikalavimų.

sistemą, laikantis šio straipsnio 
reikalavimų.

Valstybės narės užtikrina, kad iki 2020 m. 
sausio 1 d. 100 proc. viešųjų pirkimų 
procedūrų pagal šią direktyvą būtų 
atliekama naudojant elektronines ryšių 
priemones, visų pirma taikant elektroninę 
pasiūlymų pateikimo sistemą, laikantis šio 
straipsnio reikalavimų.

Dėl darbų sutarčių viešųjų pirkimų, 
valstybės narės toliau skatina sisteminį 
skaitmeninių trimačių pateikčių 
naudojimą, vadovaudamosi bendraisiais 
e. viešųjų pirkimų įgyvendinimo 
tvarkaraščiais, kaip nustatyta pirmoje ir 
antroje pastraipose.

Or. en

Pagrindimas

Šis dviejų žingsnių metodas laikomas realesniu tikslu negu Komisijos pasiūlytas tikslas. Be to, 
juo perkančiosioms organizacijoms suteikiama pakankamai laiko planuoti ir įgyvendinti.

Pakeitimas 623
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip po 2 metų nuo 92 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos dienos visos pirkimo 
procedūros pagal šią direktyvą būtų 
atliekamos naudojant elektronines ryšių 
priemones, visų pirma elektroninę 
pasiūlymų teikimo sistemą, laikantis šio 
straipsnio reikalavimų.

7. Valstybės narės atlieka visus būtinus 
veiksmus, kad sudarytų sąlygas 
elektroninių komunikacijos priemonių, 
visų pirma elektroninės pasiūlymų 
teikimo sistemos, naudojimui atliekant 
visas pirkimo procedūras pagal šią 
direktyvą, laikantis šio straipsnio 
reikalavimų.

Or. en
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Pakeitimas 624
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės užtikrina, kad praėjus 
bent 2 metams nuo 92 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos dienos visos pirkimo procedūros 
pagal šią direktyvą būtų atliekamos 
naudojant elektronines ryšių priemones, 
visų pirma taikant elektroninę pasiūlymų 
pateikimo sistemą, laikantis šio straipsnio 
reikalavimų.

7. Valstybės narės užtikrina, kad praėjus 
bent ketveriems metams nuo 92 straipsnio 
1 dalyje nurodytos dienos visos pirkimo 
procedūros pagal šią direktyvą būtų 
atliekamos naudojant elektronines ryšių 
priemones, visų pirma taikant elektroninę 
pasiūlymų pateikimo sistemą, laikantis šio 
straipsnio reikalavimų.

Or. de

Pakeitimas 625
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės užtikrina, kad praėjus 
bent 2 metams nuo 92 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos dienos visos pirkimo procedūros 
pagal šią direktyvą būtų atliekamos 
naudojant elektronines ryšių priemones, 
visų pirma taikant elektroninę pasiūlymų 
pateikimo sistemą, laikantis šio straipsnio 
reikalavimų.

7. Valstybės narės užtikrina, kad praėjus 
bent 3 metams nuo 92 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos dienos visos pirkimo procedūros 
pagal šią direktyvą būtų atliekamos 
naudojant elektronines ryšių priemones, 
visų pirma elektroninę pasiūlymų teikimo 
sistemą, laikantis šio straipsnio 
reikalavimų.

Or. fr

Pakeitimas 626
Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato taisykles, 
skirtas veiksmingai interesų konfliktų, 
atsirandančių vykdant pirkimo procedūras, 
kurioms taikoma ši direktyva, prevencijai,
tokiems konfliktams nustatyti ir nedelsiant 
pašalinti, įskaitant procedūros projektą ir 
rengimą, pirkimo dokumentų rengimą, 
kandidatų ir konkurso dalyvių atranką bei 
sutarties skyrimą, kad būtų išvengta 
konkurencijos iškreipimo ir užtikrintas 
vienodas požiūris į visus konkurso 
dalyvius.

1. Valstybės narės parengia mechanizmus, 
skirtus veiksmingai interesų konfliktų, 
atsirandančių vykdant pirkimo procedūras, 
kurioms taikoma ši direktyva, prevencijai, 
esamiems, galimiems arba numanomiems
konfliktams nustatyti ir nedelsiant 
pašalinti, įskaitant procedūros projektą ir 
rengimą, pirkimo dokumentų rengimą, 
kandidatų ir konkurso dalyvių atranką bei 
sutarties sudarymą ir įgyvendinimo etapą,
kad būtų išvengta konkurencijos 
iškreipimo ir užtikrintas vienodas požiūris į 
visus konkurso dalyvius.

Or. en

Pakeitimas 627
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato taisykles, skirtas 
veiksmingai interesų konfliktų, 
atsirandančių vykdant pirkimo procedūras, 
kurioms taikoma ši direktyva, prevencijai, 
tokiems konfliktams nustatyti ir nedelsiant 
pašalinti, įskaitant procedūros projektą ir 
rengimą, pirkimo dokumentų rengimą, 
kandidatų ir konkurso dalyvių atranką bei 
sutarties skyrimą, kad būtų išvengta 
konkurencijos iškreipimo ir užtikrintas 
vienodas požiūris į visus konkurso 
dalyvius.

1. Valstybės narės nustato taisykles, skirtas 
veiksmingai interesų konfliktų, 
atsirandančių vykdant pirkimo procedūras, 
kurioms taikoma ši direktyva, prevencijai, 
tokiems konfliktams nustatyti ir nedelsiant 
pašalinti, įskaitant pirmines rinkos 
konsultacijas, procedūros projektą ir 
rengimą, pirkimo dokumentų rengimą, 
kandidatų ir konkurso dalyvių atranką bei 
sutarties sudarymą, kad būtų išvengta 
konkurencijos iškreipimo ir užtikrintas 
vienodas požiūris į visus konkurso 
dalyvius.

Or. en
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Pakeitimas 628
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Interesų konflikto sąvoka apima bent 
kiekvieną atvejį, kai šio straipsnio 2 dalyje 
išvardytų kategorijų asmenys yra tiesiogiai 
arba netiesiogiai privačiai suinteresuoti 
pirkimo procedūros baigtimi ir dėl tokio 
suinteresuotumo gali būti pakenkta 
nešališkam ir objektyviam jų pareigų 
vykdymui.

Interesų konflikto sąvoka apima bent 
kiekvieną atvejį, kai šio straipsnio 2 dalyje 
išvardytų kategorijų asmenys yra tiesiogiai 
arba netiesiogiai bendrai suinteresuoti 
pirkimo procedūros baigtimi ir dėl tokio 
suinteresuotumo gali būti pakenkta 
nešališkam ir objektyviam jų pareigų 
vykdymui.

Or. en

Pakeitimas 629
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Interesų konflikto sąvoka apima bent 
kiekvieną atvejį, kai šio straipsnio 2 dalyje 
išvardytų kategorijų asmenys yra tiesiogiai 
arba netiesiogiai privačiai suinteresuoti 
pirkimo procedūros baigtimi ir dėl tokio 
suinteresuotumo gali būti pakenkta 
nešališkam ir objektyviam jų pareigų 
vykdymui.

Interesų konflikto sąvoka apima atvejus, 
kai 2 dalyje išvardytų kategorijų asmenys 
yra tiesiogiai arba netiesiogiai privačiai 
suinteresuoti pirkimo procedūros baigtimi 
ir dėl tokio suinteresuotumo gali būti 
pakenkta nešališkam ir objektyviam jų 
pareigų vykdymui.

Or. fr

Pakeitimas 630
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Interesų konflikto sąvoka apima bent
kiekvieną atvejį, kai šio straipsnio 2 dalyje 
išvardytų kategorijų asmenys yra tiesiogiai 
arba netiesiogiai privačiai suinteresuoti 
pirkimo procedūros baigtimi ir dėl tokio 
suinteresuotumo gali būti pakenkta 
nešališkam ir objektyviam jų pareigų 
vykdymui.

Interesų konflikto sąvoka apima kiekvieną 
atvejį, kai šio straipsnio 2 dalyje išvardytų 
kategorijų asmenys yra tiesiogiai arba 
netiesiogiai privačiai suinteresuoti pirkimo 
procedūros baigtimi ir dėl tokio 
suinteresuotumo gali būti pakenkta 
nešališkam ir objektyviam jų pareigų 
vykdymui.

Or. en

Pakeitimas 631
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame straipsnyje privatūs interesai yra 
šeimos, emocinio gyvenimo, ekonominiai,
politiniai arba kiti bendri su kandidatais 
arba konkurso dalyviais interesai, įskaitant 
nesuderinamus profesinius interesus.

Šiame straipsnyje bendri interesai yra 
bendras su kandidatais arba konkurso 
dalyviais ekonominis interesas arba 
šeimos ryšiai, įskaitant nesuderinamus 
profesinius interesus.

Or. en

Pakeitimas 632
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame straipsnyje privatūs interesai yra 
šeimos, emocinio gyvenimo, ekonominiai, 
politiniai arba kiti bendri su kandidatais 
arba konkurso dalyviais interesai, 
įskaitant nesuderinamus profesinius 
interesus.

Į privačių interesų sąvoką įtraukti 
turtiniai ar finansiniai interesai, bendri su 
kandidatais arba dalyviais, taip pat 
apimantys naudą, susijusią su 
tiesioginiais finansiniais mokėjimais 
darbo srityje, sudarius darbo sutartį, 
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investuojant ir dalyvaujant veikloje, 
susijusioje su sutartimis.

Or. fr

Pakeitimas 633
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) perkančiosios organizacijos vadovui ir 
perkančiosios organizacijos sprendimus 
priimančių organų nariams, kurie, nors ir 
nebūtinai dalyvauja vykdant pirkimo 
procedūrą, vis dėlto gali daryti įtaką jos 
baigčiai.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 634
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) perkančiosios organizacijos vadovui ir 
perkančiosios organizacijos sprendimus 
priimančių organų nariams, kurie, nors ir 
nebūtinai dalyvauja vykdant pirkimo 
procedūrą, vis dėlto gali daryti įtaką jos 
baigčiai.

(b) perkančiosios organizacijos vadovui, 
kuris, nors ir nebūtinai dalyvauja vykdant 
pirkimo procedūrą, vis dėlto gali daryti 
įtaką jos baigčiai.

Or. en

Pagrindimas

Perkančiosios organizacijos sprendimus priimančių organų nariai yra vietos tarybų nariai, 
regionų ir nacionaliniai atstovai, todėl ši apibrėžtis yra labai plati ir sukurianti daug 
biurokratinių kliūčių. Daugelyje valstybių narių yra tinkamesnių priemonių, kurios geriau 
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pritaikytos kovos su korupcija poreikiams.

Pakeitimas 635
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) kad kandidatai ir konkurso dalyviai 
pirkimo procedūros pradžioje turėtų 
pateikti deklaraciją dėl bet kokių ypatingų 
ryšių su šio straipsnio 2 dalies b punkte 
nurodytais asmenimis, jeigu dėl šių ryšių 
gali kilti interesų konfliktas; perkančioji 
organizacija 85 straipsnyje nurodytoje 
atskiroje ataskaitoje nurodo, ar kuris nors 
kandidatas arba konkurso dalyvis pateikė 
deklaraciją.

(b) kad kandidatai ir konkurso dalyviai, 
pvz., įmonių vadovai arba visi kiti 
įgaliojimus priimti sprendimus, 
įgaliojimus arba kontrolę kandidato arba 
dalyvio atžvilgiu turintys asmenys,
pirkimo procedūros pradžioje turėtų 
pateikti deklaraciją dėl bet kokių ypatingų 
ryšių su šio straipsnio 2 dalies b punkte 
nurodytais asmenimis, jeigu dėl šių ryšių 
gali kilti interesų konfliktas; perkančioji 
organizacija 85 straipsnyje nurodytoje 
atskiroje ataskaitoje nurodo, ar kuris nors 
kandidatas arba konkurso dalyvis pateikė 
deklaraciją.

Or. en

Pakeitimas 636
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustačius ypatingus ryšius, perkančioji 
organizacija nedelsdama apie tai praneša 
pagal 84 straipsnį paskirtai priežiūros 
įstaigai ir imasi atitinkamų priemonių, 
kad būtų išvengta neteisėtos įtakos 
sutarties skyrimo procesui išvengti ir 
užtikrinamas vienodas kandidatų ir 
konkurso dalyvių vertinimas. Jeigu 
interesų konflikto negalima veiksmingai 

Išbraukta.
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pašalinti kitomis priemonėmis, kandidatas 
arba konkurso dalyvis pašalinamas iš 
konkurso.

Or. en

Pakeitimas 637
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustačius ypatingus ryšius, perkančioji 
organizacija nedelsdama apie tai praneša 
pagal 84 straipsnį paskirtai priežiūros 
įstaigai ir imasi atitinkamų priemonių, kad 
būtų išvengta neteisėtos įtakos sutarties 
skyrimo procesui išvengti ir užtikrinamas 
vienodas kandidatų ir konkurso dalyvių 
vertinimas. Jeigu interesų konflikto 
negalima veiksmingai pašalinti kitomis 
priemonėmis, kandidatas arba konkurso 
dalyvis pašalinamas iš konkurso.

Nustačius ypatingus ryšius, perkančioji 
organizacija nedelsdama imasi atitinkamų 
priemonių, kad būtų išvengta neteisėtos 
įtakos sutarties sudarymo procesui, 
tinkamai dokumentais grindžiamos šios 
priemonės ir užtikrinamas vienodas 
kandidatų ir konkurso dalyvių vertinimas.

Or. en

Pagrindimas

Pernelyg biurokratiška. Paskutinis sakinys nebūtinas, nes pirmas sakinys yra pakankamai 
aiškus. Pagrindinis prioritetas – skaidrumas.

Pakeitimas 638
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustačius ypatingus ryšius, perkančioji 
organizacija nedelsdama apie tai praneša 
pagal 84 straipsnį paskirtai priežiūros 

Nustačius ypatingus ryšius, perkančioji 
organizacija nedelsdama imasi atitinkamų 
priemonių, kad būtų išvengta neteisėtos 



AM\908711LT.doc 87/156 PE492.858v01-00

LT

įstaigai ir imasi atitinkamų priemonių, kad 
būtų išvengta neteisėtos įtakos sutarties 
skyrimo procesui išvengti ir užtikrinamas 
vienodas kandidatų ir konkurso dalyvių 
vertinimas. Jeigu interesų konflikto 
negalima veiksmingai pašalinti kitomis 
priemonėmis, kandidatas arba konkurso 
dalyvis pašalinamas iš konkurso.

įtakos sutarties sudarymo procesui išvengti 
ir užtikrinamas vienodas kandidatų ir 
konkurso dalyvių vertinimas. Jeigu interesų 
konflikto negalima veiksmingai pašalinti 
kitomis priemonėmis, kandidatas arba 
konkurso dalyvis pašalinamas iš konkurso.

Or. en

(Žr. išbrauktą 84 straipsnį)

Pakeitimas 639
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad apie kitų 2 
a pastraipoje nurodytų darbuotojų 
neatskleistus interesų konfliktus 
sąžiningai pranešęs asmuo būtų 
apsaugotas nuo atsakomųjų veiksmų. 
Atsakomieji veiksmai yra visi tiesioginiai 
arba netiesioginiai kenksmingi veiksmai, 
kurių rekomenduojama imtis, grasinama 
imtis arba imamasi prieš tokį veiksmą 
atlikusį asmenį.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų įgyvendinti gerai veikiančią pranešimo apie pažeidimus sistemą, kad 
būtų užtikrintas šių nuostatų poveikis.

Pakeitimas 640
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Visos priemonės, kurių imtasi pagal šį 
straipsnį, fiksuojamos 85 straipsnyje 
nurodytoje atskiroje ataskaitoje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pernelyg biurokratiška. Vienas iš šio persvarstymo tikslų buvo supaprastinti, siekiant 
padidinti išlaidų efektyvumą.

Pakeitimas 641
Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
parengti tinkami mechanizmai, kurie 
užkirstų kelią interesų konfliktų atvejams, 
padėtų juos nustatyti ir pašalinti. Tokie 
mechanizmai gali apimti technologinių 
sprendimų naudojimą.

Or. en

Pakeitimas 642
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės, kurios, siekdamos 
kovoti su korupcija ir kitais civilinės teisės 
pažeidimais ir (arba) nusikaltimais 
(viešajame sektoriuje), yra numačiusios 
viešajame sektoriuje dirbančių apie teisės 
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pažeidimą pranešusių asmenų apsaugą, 
gali reikalauti, kad lygiavertė apsauga 
būtų teikiama ūkio subjekto 
darbuotojams, jeigu ūkio subjektas teikia 
viešosiomis lėšomis finansuojamas 
paslaugas.

Or. en

Pakeitimas 643
Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Pažeidus taisykles dėl interesų 
konfliktų, valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių, siekdamos užtikrinti 
veiksmingą ir laiku atliekamą žalos 
atlyginimą, ir taiko veiksmingas, 
atgrasančias ir proporcingas sankcijas. 
Žalos atlyginimas ir sankcijos apima 
viešojo pirkimo sutarčių, sudarytų 
pažeidžiant taisykles dėl interesų 
konfliktų, anuliavimą ir atsakomybę už 
žalą.

Or. en

Pakeitimas 644
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21a straipsnis
Apie teisės pažeidimą pranešusių asmenų 

apsauga
Viešųjų pirkimų agentūros ir institucijos 
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parengia darbuotojams skirtas vidaus 
pranešimo apie teisės pažeidimą 
procedūras, siekdamos užtikrinti, kad:
(a) visi darbuotojai (įskaitant laikinus ir 
pagal sutartį dirbančius darbuotojus, 
praktikantus ir konsultantus), sąžiningai 
atskleidę bet kurios rūšies netinkamą 
materialinę veiklą, būtų apsaugoti nuo bet 
kokių ir bet kokios formos atsakomųjų 
veiksmų, priekabiavimo ar kenksmingų 
veiksmų;
(b) būtų išsaugotas apie teisės pažeidimą 
pranešusių asmens konfidencialumas, 
nebent šis asmuo jo aiškiai atsisako;
(c) būtų sukurti tinkami atskleidimo 
mechanizmai, pavyzdžiui, pagalbos linijos 
ir internetinės formos;
(d) apie teisės pažeidimą pranešęs asmuo, 
prieš kurį imtasi atsakomųjų veiksmų, 
turėtų teisę į gynybą nešališkame forume 
ir jam būtų visiškai atlyginama; o 
atsakomųjų veiksmų ėmusiems asmenims 
būtų taikomos tinkamos sankcijos;
(e) būtų deramai ištirtas atskleidimas ir 
imtasi koregavimo veiksmų (jei tinka) ir, 
kad teisės pažeidimą atskleidę asmenys 
turėtų galimybę dalyvauti šiose 
procedūrose;
(f) vadovai įrodytų, kad visi veiksmai, 
kurių imtasi prieš teisės pažeidimą 
atskleidusį asmenį, pagrįsti ne teisės 
pažeidimo atskleidimu, o kitomis 
priežastimis;
(g) iš geros valios atlikti netikslūs 
atskleidimai būtų apsaugoti; iš blogos 
valios atlikti atskleidimai nebūtų 
apsaugoti;
(h) vadovybė ir darbuotojai būtų tinkamai 
informuoti apie teisės pažeidimą 
informuojančio asmens teises ir 
procedūras;
(i) nepriklausomos institucijos reguliariai 
stebėtų ir vertintų teisės pažeidimų 
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atskleidimo politiką;
(j) būtų apsaugotas išorės teisės pažeidimo 
atskleidimas išrinktiems pareigūnams, 
NVO, žiniasklaidai ir kitoms konkrečioms 
šalims, jei vidaus kanalai neveikia arba jų 
nėra.

Or. en

Pakeitimas 645
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22 straipsnis Išbraukta.
Neteisėtas elgesys
Kandidatų konkurso pradžioje 
reikalaujama pateikti garbės deklaraciją, 
kad jie nesiėmė ir nesiims:
(a) daryti neteisėtos įtakos perkančiosios 
organizacijos sprendimų priėmimo 
procesui arba nebandys gauti 
konfidencialios informacijos, dėl kurios 
pirkimo procedūroje įgytų nepagrįstą 
pranašumą;
(b) sudaryti su kitais kandidatais ir 
konkurso dalyviais susitarimų, kuriais 
būtų siekiama iškreipti konkurenciją;
(c) tyčia teikti klaidinančią informaciją, 
kuri gali turėti esminę įtaką sprendimams 
dėl atmetimo, atrankos ar sutarties 
skyrimo.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant supaprastinti procedūrą įmonėms, 22 straipsnis sujungtas su 59 straipsniu „Europos 
pirkimų pasas“. Šiuo pasu siekiama, kad visos įmonės jį naudotų kaip bendrą standartinį 
dokumentą. Todėl prasminga sumažinti administracines kliūtis sujungiant du straipsnius.
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Pakeitimas 646
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22 straipsnis Išbraukta.
Neteisėtas elgesys
Kandidatų konkurso pradžioje 
reikalaujama pateikti garbės deklaraciją, 
kad jie nesiėmė ir nesiims:
(a) daryti neteisėtos įtakos perkančiosios 
organizacijos sprendimų priėmimo 
procesui arba nebandys gauti 
konfidencialios informacijos, dėl kurios 
pirkimo procedūroje įgytų nepagrįstą 
pranašumą;
(b) sudaryti su kitais kandidatais ir 
konkurso dalyviais susitarimų, kuriais 
būtų siekiama iškreipti konkurenciją;
(c) tyčia teikti klaidinančią informaciją, 
kuri gali turėti esminę įtaką sprendimams 
dėl atmetimo, atrankos ar sutarties 
skyrimo.

Or. en

Pakeitimas 647
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Nuostatų, susijusių su neteisėta veikla, patikslinimas.

Pakeitimas 648
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
I antraštinė dalis II a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIa skyrius
Nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų 
vertinimas
22a straipsnis
Nereglamentuojamąsias prekes ir 
paslaugas apimančių konkursų 
išskyrimas
1. Kai numatoma sutarčių vertė yra lygi 
5 000 000 EUR be pridėtinės vertės 
mokesčio (PVM) ar didesnė, perkančiųjų 
organizacijų prašymu Komisija toliau 
išdėstytomis sąlygomis įvertina, ar pritarti 
procedūrų pasiūlymų su 
nereglamentuojamosiomis prekėmis ir 
paslaugomis, kurių kilmės šalis nėra 
Sąjunga, pašalinimui iš sutarčių 
sudarymo, jei nereglamentuojamųjų 
prekių ir paslaugų vertė viršija 50 % visų 
pasiūlymo apimamų prekių ar paslaugų 
vertės.
2. Jei perkančiosios organizacijos ketina 
prašyti neįtraukti į sutarties sudarymo 
procedūras vadovaudamosi 1 dalimi, jos 
tai nurodo skelbime apie pirkimą, kuris 
skelbiamas pagal 47 straipsnį.
Perkančiosios organizacijos reikalauja 
dalyvių pateikti informaciją apie 
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pasiūlyme nurodytų prekių ir (arba) 
paslaugų kilmę ir vertę.
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus,
kuriais nustatomos standartinės prekių ir 
paslaugų kilmės deklaravimo formos.
Šie įgyvendinimo aktai priimami taikant 
91 straipsnio 2 dalyje nustatytą 
patariamąją procedūrą.
Perkančiosios organizacijos, gavusios 1 
dalies sąlygas atitinkančius pasiūlymus, 
kuriuos dėl tų priežasčių ketina paprašyti 
pašalinti, apie tai praneša Komisijai. 
Pranešimo procedūros metu perkančioji 
organizacija gali toliau analizuoti 
pasiūlymus.
Pranešimas siunčiamas elektroninėmis 
priemonėmis naudojant standartinę 
formą. Komisija priima įgyvendinimo 
aktus, kuriais būtų nustatytos standartinės 
formos. Šie įgyvendinimo aktai priimami 
taikant 91 straipsnio 2 dalyje nustatytą 
patariamąją procedūrą. Standartinėje 
formoje nurodoma ši informacija:
(a) perkančiosios organizacijos 
pavadinimas ir kontaktiniai duomenys;
(b) sutarties objekto aprašymas;
(c) ūkio subjekto, kuris būtų pašalintas, 
pavadinimas ir duomenys ryšiams;
(d) informacija apie ūkio subjekto, prekių 
ir (arba) paslaugų kilmę ir jų vertę;
Komisija gali paprašyti perkančiosios 
organizacijos pateikti papildomos 
informacijos.
Ta informacija pateikiama per 8 darbo 
dienas, skaičiuojamas nuo pirmos darbo 
dienos po to, kai buvo gautas prašymas 
pateikti papildomos informacijos. Jei 
Komisija per šį laikotarpį negauna jokios 
informacijos, 3 dalyje nustatytas 
laikotarpis sustabdomas tol, kol Komisija 
gaus prašytą informaciją.
3. 1 dalyje nurodytų sutarčių atžvilgiu 
Komisija priima įgyvendinimo aktą dėl 
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ketinimo pašalinti patvirtinimo per du 
mėnesius nuo pirmos darbo dienos po tos, 
kurią ji gavo pranešimą. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 91 straipsnio 2a 
dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą. 
Šį laikotarpį galima pratęsti vieną kartą 
ne ilgiau kaip dviem mėnesiams 
pateisinamais atvejais, visų pirma dėl to, 
kad pranešime arba prie jo pridėtuose 
dokumentuose pateikta informacija yra 
neišsami arba netiksli, arba dėl to, kad iš 
esmės pasikeičia pranešti faktai. Jei 
pasibaigus šiam dviejų mėnesių 
laikotarpiui arba pratęstam laikotarpiui 
Komisija nepriėmė sprendimo pašalinimui 
patvirtinti ar nepatvirtinti, laikoma, kad 
Komisija pašalinimo nepatvirtino.
4. Priimdama įgyvendinimo aktus pagal 3 
pastraipą Komisija patvirtina numatomą 
pašalinimą tokiais atvejais:
(a) jei Sąjungos ir šalies, kuri yra prekių 
ir (arba) paslaugų kilmės šalis, 
tarptautiniuose susitarimuose viešųjų 
pirkimų srityje yra aiški Sąjungos išlyga 
dėl prekių ir (arba) paslaugų, kurias 
siūloma pašalinti, įsileidimo į rinką;
(b) kai a dalyje nurodyto susitarimo nėra 
ir, trečiajai šaliai nesiliaujant taikyti
ribojamąsias viešųjų pirkimų priemones, 
Sąjungos ir atitinkamos trečiosios šalies 
rinkų atvėrimui iš esmės trūksta 
abipusiškumo.
Taikant b punktą daroma prielaida, kad iš 
esmės trūksta abipusiškumo tada, kai 
Sąjungos ūkio subjektai, prekės ir 
paslaugos nuolat labai diskriminuojami 
ribojamosiomis viešųjų pirkimų 
priemonėmis.
Pagal 3 dalį priimdama įgyvendinimo 
aktus Komisija nepatvirtina ketinimo 
pašalinti, kuriuo būtų pažeisti 
tarptautiniuose susitarimuose Sąjungos 
prisiimti patekimo į rinką įsipareigojimai.
5. Vertindama, ar iš esmės trūksta 
abipusiškumo, Komisija išnagrinėja:
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(a) kokiu mastu atitinkamos šalies viešųjų 
pirkimų įstatymais užtikrinamas 
skaidrumas pagal tarptautinius viešųjų 
pirkimų srities standartus ir ar 
neleidžiama diskriminuoti Sąjungos 
prekių, paslaugų ir ūkio subjektų;
(b) kiek valdžios įstaigos institucijos ir 
(arba) atskiros perkančiosios 
organizacijos veikia ar ima veikti 
diskriminuodami Sąjungos prekes, 
paslaugas ir ūkio subjektus.
6. Prieš priimdama sprendimą pagal 3 
dalį Komisija susipažįsta su atitinkamo 
dalyvių arba dalyvių pozicija.
7. Perkančiosios organizacijos, kurios 
vadovaudamosi 1 dalimi išskyrė 
konkursus, tai nurodo pagal šios 
direktyvos 48 straipsnį skelbiamame 
skelbime apie sutarties sudarymą.
22b straipsnis
Prekių kilmės taisyklės
1. Produkto kilmė nustatoma pagal 1992 
m. spalio 12 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, 
nustatančio 1 Bendrijos muitinės kodeksą, 
22–26 straipsnius.
2. Paslaugos kilmė nustatoma remiantis 
fizinio ar juridinio asmens kilme.
3. Šioje direktyvoje prekėms ir 
paslaugoms, kurių kilmės šalis yra kitos 
Europos ekonominės erdvės šalys nei 
valstybės narės, taikomos tos pačios 
sąlygos, kaip ir toms, kurių kilmės šalis 
yra valstybės narės.
22c straipsnis
Abipusiškumo sąlygų įgyvendinimas
Sutartys, kurios su ūkio subjektais 
sudaromos pažeidžiant Komisijos 
įgyvendinimo aktus, priimtus pagal 22a 
straipsnį, dėl ketinimo pašalinti, apie kurį 
pagal Direktyvą 2007/66/EB pranešė 
perkančiosios organizacijos, bus 
paskelbtos negaliojančiomis.
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Or. en

Pakeitimas 649
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
II antraštinė dalis II a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIa SKYRIUS 

Abipusiškumo taisyklės

22a straipsnis

Perkančiosios organizacijos atmeta 
pasiūlymus, susijusius su 
nereglamentuojamomis prekėmis ir 
paslaugomis.
1. Perkančiosios organizacijos vertina, ar 
galima iš sutarčių sudarymo procedūros 
pašalinti pasiūlymus dėl darbų, prekių ar 
paslaugų, kurio kilmė – trečioji šalis, su 
kuria nesudarytas tarptautinis 
susitarimas, jeigu darbų vertė viršija 
50 proc. bendros pasiūlyme pateikiamų 
darbų, prekių ar paslaugų vertės pagal šį 
straipsnį. 
Jeigu pasiūlymo kilmė yra trečioji šalis, 
su kuria nėra sudarytas tarptautinis 
susitarimas, jis automatiškai atmetamas, 
jeigu nustatyta kaina arba sąnaudos yra 
daugiau kaip 30 proc. mažesnės už 
vidutinę kitų pasiūlymų kainą ar vidutines 
sąnaudas.
2. Perkančiosios organizacijos gali 
reikalauti konkurso dalyvių pateikti 
informaciją apie pasiūlymo apimamų 
darbų, prekių ir paslaugų kilmę ir jų 
vertę. Jos pripažįsta savideklaracijas kaip 
pirminius įrodymus, kad negalima 
pašalinti pasiūlymo pagal 1 dalį. 
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Perkančioji organizacija gali bet kuriuo 
procedūros momentu prašyti dalyvio 
pateikti visus reikalaujamus dokumentus 
arba jų dalis, jeigu tai atrodo būtina 
tinkamai procedūros eigai užtikrinti. 
Jeigu perkančiosios organizacijos gauna 
pasiūlymus, atitinkančius 1 dalies sąlygas, 
kuriuos jos numato pašalinti, jos apie tai 
praneša Komisijai. Per pranešimo 
procedūrą jos gali išnagrinėti pasiūlymus. 
Pranešimas perduodamas elektroniniu 
būdu naudojant standartinę formuluotę. 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriuose nustatomi standartiniai 
šablonai, skirti deklaracijoms, susijusioms 
su darbų, prekių ir paslaugų kilme. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
91 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą. Standartiniame 
šablone pateikiama ši informacija:
(a) perkančiosios organizacijos 
pavadinimas ir kontaktiniai duomenys;

(b) sutarties objekto aprašymas;

(c) ūkio subjekto, kuris būtų pašalintas, 
pavadinimas ir kontaktiniai duomenys ;

(d) informacija apie ūkio subjekto, darbų, 
prekių arba paslaugų kilmę ir jų vertę.

3. Jeigu Komisija nepatvirtina 
perkančiosios organizacijos sprendimo 
pašalinti pasiūlymą pagal 1 dalį, Komisija 
turi pranešti apie savo pagrįstą 
nesutikimą per 15 dienų nuo darbo dienos 
nuo tada, kai Komisija gauna pranešimą. 
Šį laikotarpį galima pratęsti ne daugiau 
kaip 15 dienų pateisinamais atvejais, visų 
pirma dėl to, kad pranešime arba prie jo 
pridėtuose dokumentuose pateikta 
informacija yra neišsami arba netiksli, 
arba dėl to, kad iš esmės pasikeičia 
pranešti faktai. Jeigu pasibaigus šiam 
30 dienų laikotarpiui Komisija nepriima 
sprendimo, kuriuo pašalinimas 
patvirtinamas arba atmetamas, laikoma, 
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kad pašalinimą Komisija patvirtina.
4. Pasiūlymai dėl darbų, prekių ar 
paslaugų pirkimo gali būti pašalinamai iš 
sutarčių sudarymo procedūros pagal šias 
sąlygas:
(a) jei Sąjungos ir šalies, kuri yra prekių 
ir (arba) paslaugų kilmės šalis, 
tarptautiniame susitarime dėl patekimo į 
rinką viešųjų pirkimų srityje yra aiški 
Sąjungos išlyga dėl prekių ir (arba) 
paslaugų, kurias siūloma pašalinti, 
patekimo į rinką;
(b) kai a dalyje nurodyto susitarimo nėra 
ir, trečiajai šaliai nesiliaujant taikyti 
ribojamąsias viešųjų pirkimų priemones, 
Sąjungos ir atitinkamos trečiosios šalies 
rinkų atvėrimui iš esmės trūksta 
abipusiškumo.
Taikant b punktą daroma prielaida, kad iš 
esmės trūksta abipusiškumo tada, kai 
Sąjungos ūkio subjektai, prekės ir 
paslaugos nuolat labai diskriminuojami 
ribojamosiomis viešųjų pirkimų 
priemonėmis.
5. Prieš priimdama sprendimą pagal 3 
dalį Komisija susipažįsta su atitinkamų 
perkančiųjų organizacijų pozicija.
22b straipsnis 

Abipusiškumo sąlygų įgyvendinimas

Sutartys, sudarytos su ūkio subjektu 
nesilaikant pagal 22 straipsnio a dalį 
priimtų Komisijos įgyvendinimo aktų dėl 
perkančiųjų organizacijų pranešto 
ketinimo pašalinti, paskelbiamos 
negaliojančiomis, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2007/66/EB.

Or. fr
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Pakeitimas 650
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Dabartinėmis ekonominėmis aplinkybėmis reikia sukurti naujas veiksmingas viešųjų paslaugų 
organizavimo priemones. Paslaugų talonų sistemas yra vienas papildomas būdas tai padaryti. 
Tai naudinga MVĮ, nes patekti į paslaugų talonų sistemą labai nesudėtinga. Ši sistema 
piliečiui suteikia pasirinkimo laisvę, nes jis gali pasirinkti paslaugos teikėją. Be abejo, 
paslaugų talonų sistema naudinga ir organizacijai.



AM\908711LT.doc 101/156 PE492.858v01-00

LT

Pakeitimas 651
Wim van de Camp

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos nėra 
įpareigotos skelbti kvietimo dalyvauti 
konkurse, kai į konkurso procedūrą su 
derybomis arba konkurencinį dialogą jos 
įtraukia visus ir tik tuos dalyvius, kurie 
atitinka 55–65 straipsniuose numatytus 
kriterijus ir kurie prieš tai vykusio atviro 
arba riboto konkurso metu pateikė 
pasiūlymus pagal oficialius pasiūlymų 
pateikimo tvarkos reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 652
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali numatyti, kad 
perkančiosios organizacijos gali taikyti 
šioje direktyvoje reglamentuojamą 
inovacijų partnerystę.

Valstybės narės numato, kad perkančiosios 
organizacijos gali taikyti šioje direktyvoje 
reglamentuojamą inovacijų partnerystę.

Or. en

Pagrindimas

Procedūrų pasirinkimo lankstumo skatinimas ir inovatyvios viešųjų pirkimų praktikos 
skatinimas yra pagrindiniai prioritetai atliekant šį modernizavimą. Dėl šios priežasties 
svarbiausių procedūrų perkėlimas neturėtų būti pasirenkamas, o vienodai taikomas visose 
valstybėse narėse, siekiant užtikrinti lygias galimybes.
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Pakeitimas 653
Frank Engel, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali numatyti, kad 
perkančiosios organizacijos gali taikyti 
šioje direktyvoje reglamentuojamą 
inovacijų partnerystę.

Valstybės narės numato, kad perkančiosios 
organizacijos gali taikyti šioje direktyvoje 
reglamentuojamą inovacijų partnerystę.

Or. fr

Pakeitimas 654
Evelyne Gebhardt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės numato, kad 
perkančiosios organizacijos taiko 
konkurso procedūrą su derybomis arba 
konkurencinį dialogą, jei dėl viešojo 
pirkimo sutarties būtų galimas įmonės 
perdavimas.

Or. de

Pakeitimas 655
Christel Schaldemose

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 

Jos taip pat gali numatyti, kad 
perkančiosios organizacijos galėtų taikyti 
konkurso procedūrą su derybomis arba 
konkurencinį dialogą (27 ir 28 straipsniai), 
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dialogą: jeigu neiškreipiama konkurencija arba 
nesudaromos sąlygos diskriminacijai.

Or. da

Pakeitimas 656
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

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 toliau 
nurodytais atvejais perkančiosios 
organizacijos galėtų taikyti konkurso 
procedūrą su derybomis arba konkurencinį 
dialogą:

(a) kai viešojo darbų pirkimo sutarties 
objektas yra ir projektavimas, ir darbų 
vykdymas, kaip apibrėžta 2 straipsnio 8 
dalyje, arba kai norint nustatyti teisinius 
ir finansinius projekto aspektus 
reikalingos derybos;

(a) dėl darbų, vieną iš toliau nurodytų 
kriterijų atitinkančios prekės ar 
paslaugos:

(b) kai viešojo darbų pirkimo sutartyse 
numatyti darbai atliekami vien mokslinių 
tyrimų ar inovacijų, testavimo ar plėtros 
tikslais ir jais nėra siekiama užtikrinti 
pelningumą ar atgauti mokslinių tyrimų ir
plėtros sąnaudas;

i) kai perkančiosios organizacijos poreikių 
negalima patenkinti pritaikant jau 
parengtus sprendimus;

(c) kai perkant paslaugas ar prekes 
techninės specifikacijos negali būti 
pakankamai tiksliai susietos su kuriais 
nors standartais, Europos techniniais 
liudijimais, bendrosiomis techninėmis 
specifikacijomis ar techniniais etalonais, 
kaip apibrėžta VIII priedo 2–5 punktuose;

ii) kai jie apima rengimo arba inovatyvius 
sprendimus;

(d) kai pagal atvirą ar ribotą procedūrą 
pateikti pasiūlymai klaidingi arba 
nepriimtini, kaip apibrėžta 30 straipsnio 2 
dalies a punkte;

iii) kai sutarties negalima sudaryti be 
išankstinių derybų dėl konkrečių 
aplinkybių, susijusių su pobūdžiu, 
sudėtingumu arba teisiniais ir 
finansiniais aspektais arba su jais 
susijusios rizikos;

(e) kai dėl specifinių aplinkybių, susijusių iv) kai jų techninės specifikacijos negali 
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su darbų, prekių ar paslaugų pobūdžiu, 
sudėtingumu ar su jais susijusiomis 
grėsmėmis, sutartis negali būti paskirta be 
išankstinių derybų.

būti pakankamai tiksliai susietos su 
kuriais nors standartais, Europos 
techniniais liudijimais, bendrosiomis 
techninėmis specifikacijomis ar 
techniniais etalonais, kaip apibrėžta VIII 
priedo 2–5 punktuose;
b) dėl darbų, prekių arba paslaugų, kai 
per atvirą ar ribotą konkursą teikiant 
pasiūlymus, pateikiami tik klaidingi arba 
nepriimtini pasiūlymai. Tokiais atvejais 
perkančiosios organizacijos nėra 
įpareigotos skelbti skelbimo apie pirkimą, 
kai į derybas jos įtraukia visus ir tik tuos 
dalyvius, kurie atitinka 55–63 
straipsniuose nustatytus kriterijus ir kurie 
prieš tai vykusios atviros arba ribotos 
procedūros metu pateikė pasiūlymus 
pagal oficialius viešųjų pirkimų tvarkos 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama daugiau lankstumo naudojant derybas. Procedūrų pasirinkimo 
lankstumo skatinimas ir inovatyvios viešųjų pirkimų praktikos skatinimas yra pagrindiniai 
prioritetai atliekant šį modernizavimą. Dėl šios priežasties svarbiausių procedūrų perkėlimas 
neturėtų būti pasirenkamas, o vienodai taikomas visose valstybėse narėse, siekiant užtikrinti 
lygias galimybes.

Pakeitimas 657
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

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 konkurso 
procedūrą su derybomis arba konkurencinį 
dialogą:
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Or. de

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 658
Frank Engel, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

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:

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

Or. fr

Pakeitimas 659
Wim van de Camp

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:

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

Or. nl

Pakeitimas 660
Christel Schaldemose
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Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kai viešojo darbų pirkimo sutarties 
objektas yra ir projektavimas, ir darbų 
vykdymas, kaip apibrėžta 2 straipsnio 8 
dalyje, arba kai norint nustatyti teisinius 
ir finansinius projekto aspektus 
reikalingos derybos;

Išbraukta.

Or. da

Pakeitimas 661
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kai viešojo darbų pirkimo sutarties 
objektas yra ir projektavimas, ir darbų 
vykdymas, kaip apibrėžta 2 straipsnio 8 
dalyje, arba kai norint nustatyti teisinius ir 
finansinius projekto aspektus reikalingos 
derybos;

(a) kai viešųjų darbų pirkimų sutarčių 
objektai yra keli, pavyzdžiui, 
projektavimas, darbų vykdymas, 
finansavimas, eksploatavimas ir darbų 
priežiūra, kaip apibrėžta 2 straipsnio 8 
dalyje, arba kai norint nustatyti teisinius ir 
finansinius projekto aspektus reikalingos 
derybos;

Or. fr

Pakeitimas 662
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kai viešojo darbų pirkimo sutarties 
objektas yra ir projektavimas, ir darbų 
vykdymas, kaip apibrėžta 2 straipsnio 8 

(a) dėl darbų, kai norint nustatyti teisinius 
ir finansinius projekto aspektus reikalingos 
derybos;
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dalyje, arba kai norint nustatyti teisinius ir 
finansinius projekto aspektus reikalingos 
derybos;

Or. en

Pagrindimas

Šia nuostata galėtų būti sukurtos paskatos perkančiosioms organizacijoms apibendrinti darbų 
rengimą ir vykdymą vienoje išsamioje sutartyje, o tai – ne visais atvejais pageidautina 
galimybė.

Pakeitimas 663
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) kai viešojo darbų pirkimo sutartyse 
numatyti darbai atliekami vien mokslinių 
tyrimų ar inovacijų, testavimo ar plėtros 
tikslais ir jais nėra siekiama užtikrinti 
pelningumą ar atgauti mokslinių tyrimų ir 
plėtros sąnaudas;

Išbraukta.

Or. da

Pakeitimas 664
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) kai viešojo darbų pirkimo sutartyse 
numatyti darbai atliekami vien mokslinių 
tyrimų ar inovacijų, testavimo ar plėtros 
tikslais ir jais nėra siekiama užtikrinti 
pelningumą ar atgauti mokslinių tyrimų ir 
plėtros sąnaudas;

(b) kai viešojo darbų, prekių ar paslaugų
pirkimo sutartyse numatyti darbai 
atliekami vien mokslinių tyrimų ar 
inovacijų, testavimo ar plėtros tikslais ir 
jais nėra siekiama užtikrinti pelningumą ar 
atgauti mokslinių tyrimų ir plėtros 
sąnaudas;
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Or. fr

Pakeitimas 665
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kai perkant paslaugas ar prekes 
techninės specifikacijos negali būti 
pakankamai tiksliai susietos su kuriais 
nors standartais, Europos techniniais 
liudijimais, bendrosiomis techninėmis 
specifikacijomis ar techniniais etalonais, 
kaip apibrėžta VIII priedo 2–5 punktuose;

Išbraukta.

Or. da

Pakeitimas 666
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kai perkant paslaugas ar prekes 
techninės specifikacijos negali būti 
pakankamai tiksliai susietos su kuriais nors 
standartais, Europos techniniais liudijimais, 
bendrosiomis techninėmis specifikacijomis 
ar techniniais etalonais, kaip apibrėžta VIII 
priedo 2–5 punktuose;

(c) kai perkant žiniomis pagrįstas 
paslaugas ar prekes techninės 
specifikacijos negali būti pakankamai 
tiksliai susietos su kuriais nors standartais, 
Europos techniniais liudijimais, 
bendrosiomis techninėmis specifikacijomis 
ar techniniais etalonais, kaip apibrėžta VIII 
priedo 2–5 punktuose;

Or. en

Pagrindimas

Konkurso procedūra su derybomis yra vienintelė galima procedūra, tinkanti kūrybinėms 
paslaugoms, nes jų rezultato negalima numatyti dėl kūrybinio pobūdžio. Todėl intelektinės 
arba žiniomis pagrįstos paslaugos (žr. 1 straipsnyje siūlomą apibrėžtį) turėtų būti aiškiai 
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nurodomos kaip tokios, o konkurso procedūros su derybomis perkėlimas turėtų būti 
privalomas.

Pakeitimas 667
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) kai pagal atvirą ar ribotą procedūrą 
pateikti pasiūlymai klaidingi arba 
nepriimtini, kaip apibrėžta 30 straipsnio 2 
dalies a punkte;

Išbraukta.

Or. da

Pakeitimas 668
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) kai dėl specifinių aplinkybių, susijusių 
su darbų, prekių ar paslaugų pobūdžiu, 
sudėtingumu ar su jais susijusiomis 
grėsmėmis, sutartis negali būti paskirta be 
išankstinių derybų.

Išbraukta.

Or. da

Pakeitimas 669
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) kai dėl specifinių aplinkybių, susijusių 
su darbų, prekių ar paslaugų pobūdžiu, 
sudėtingumu ar su jais susijusiomis 
grėsmėmis, sutartis negali būti paskirta be 
išankstinių derybų.

(e) kai perkančiosios organizacijos 
kvietime dalyvauti konkurse pagrindžia, 
kad dėl specifinių aplinkybių, susijusių su 
darbų, prekių ar paslaugų pobūdžiu, 
teisiniais arba finansiniais aspektais, 
sudėtingumu ar su jais susijusiomis 
grėsmėmis, sutartis negali būti sudaryta be 
išankstinių derybų.

Or. en

Pagrindimas

Aiškiai suteikus galimybę naudoti ir derybas sudarant sudėtingas sutartis, reikia ribotai 
išplėsti Komisijos pasiūlyme pateiktą taikymo sritį.

Pakeitimas 670
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) kai specifinių perkančiosios 
organizacijos pirkimų poreikių 
neįmanoma patenkinti be išimtinio 
naudojimosi standartizuotais sprendimais.

Or. de

Pagrindimas

Jei perkančiosios organizacijos per pirkimų procedūrą negali išimtinai naudotis 
standartizuotais produktais arba paslaugomis, jos turėtų galėti pasirinkti konkurso procedūrą 
su derybomis.

Pakeitimas 671
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos e a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) kai dėl darbų arba paslaugų reikia 
konsultuotis su darbuotojų atstovais, kai 
su tuo susiję darbuotojai.

Or. de

Pakeitimas 672
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalies 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikotarpiu nuo pasiūlymų priėmimo 
termino pabaigos iki sutarties pasirašymo 
perkančiosios organizacijos gali pradėti 
dialogą su dalyviais, kad būtų pašalintos 
arba ištaisytos pasiūlyme esančios klaidos, 
praleidimai arba nesusipratimai arba kad 
būtų patikslintas arba papildytas 
pasiūlymų turinys, tačiau tik tokiu 
lygmeniu, kai nesukuriama 
diskriminacija.

Or. da

Pakeitimas 673
Christel Schaldemose

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.

Or. da
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Pakeitimas 674
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

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.

Or. en

Pagrindimas

Procedūrų pasirinkimo lankstumo skatinimas ir inovatyvios viešųjų pirkimų praktikos 
skatinimas yra pagrindiniai prioritetai atliekant šį modernizavimą. Dėl šios priežasties 
svarbiausių procedūrų perkėlimas neturėtų būti pasirenkamas, o vienodai taikomas visose 
valstybėse narėse, siekiant užtikrinti lygias galimybes.

Pakeitimas 675
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

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.

Or. de

Pagrindimas

Tam tikrais atvejais konkurso procedūra su derybomis yra vienintelis įmanomas būdas 
sudaryti sudėtingas sutartis. Todėl perkančiosios organizacijos turėtų galėti tokiais atvejais 
pasirinkti šios rūšies procedūrą. Siekiant skatinti vidaus rinkos derinimą ir tarpvalstybinę 
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prekybą, konkurso procedūra su derybomis turėtų būti numatyta visose valstybėse narėse.

Pakeitimas 676
Frank Engel, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Maria Corazza 
Bildt

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.

Or. fr

Pakeitimas 677
Wim van de Camp

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.

Or. nl

Pagrindimas

Viešųjų pirkimų procedūra, kurią vykdant rengiamos derybos, dialogas, kuriuo siekiama 
skatinti konkurenciją, ir novatoriška partnerystė perkančiosioms organizacijoms suteikia gerą 
galimybę paprasčiau, lanksčiau ir veiksmingiau formuoti savo pirkimo politiką. Jei valstybės 
narės sudarys galimybes, dėl kurių nebus įmanoma įdiegti šias procedūras, perkančiosios 
organizacijos neteks tokios laisvės. Svarbu tai, kad visos perkančiosios organizacijos ateityje 
galėtų naudotis šiomis naujomis procedūromis.
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Pakeitimas 678
Marc Tarabella

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.

Or. fr

Pakeitimas 679
Phil Prendergast

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.

Valstybės narės perkelia į nacionalinę teisę 
konkurso procedūrą su derybomis, 
konkurencinį dialogą ir inovacijų 
partnerystės procedūras.

Or. en

Pakeitimas 680
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kvietimas dalyvauti konkurse gali būti
pateikiamas vienu iš toliau nurodytų 
būdų:

Kvietimas dalyvauti konkurse pateikiamas 
skelbime apie pirkimą, kaip nurodyta 47 
straipsnyje.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama daugiau lankstumo naudojant derybas.

Pakeitimas 681
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) skelbimu apie pirkimą pagal 
47 straipsnį;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Perkelta į įžanginę dalį. Šiuo pakeitimu užtikrinama daugiau lankstumo naudojant derybas.

Pakeitimas 682
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jeigu sutartį taikydama ribotą arba 
konkurso procedūrą su derybomis skiria 
pavaldžioji perkančioji organizacija –
išankstiniu informaciniu skelbimu pagal 
46 straipsnio 2 dalį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama daugiau lankstumo naudojant derybas.

Pakeitimas 683
Cornelis de Jong
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Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jeigu sutartį taikydama ribotą arba 
konkurso procedūrą su derybomis skiria
pavaldžioji perkančioji organizacija –
išankstiniu informaciniu skelbimu pagal 
46 straipsnio 2 dalį.

(b) jeigu sutartį taikydama ribotą arba 
konkurso procedūrą su derybomis sudaro
perkančioji organizacija – išankstiniu 
informaciniu skelbimu pagal 46 straipsnio 
2 dalį.

Or. en

Pakeitimas 684
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

B punkte nurodytu atveju paskelbus 
išankstinį informacinį skelbimą
susidomėjimą pareiškę ūkio subjektai yra 
kviečiami raštu patvirtinti susidomėjimą 
naudojant kvietimą patvirtinti 
susidomėjimą pagal 52 straipsnį.

Jeigu sutartį skiria pavaldžioji perkančioji 
organizacija, taikydama ribotą arba 
konkurso procedūrą su derybomis, 
valstybės narės, neatsižvelgdamos į 1 
pastraipą, nustato, kad kvietimą dalyvauti 
konkurse galima pateikti išankstiniu 
informaciniu skelbimu, kaip nustatyta 
46 straipsnio 2 dalimi. Be to, šią galimybę 
galima naudoti konkrečioms pavaldžiųjų 
organizacijų kategorijoms.
Jeigu kvietimas dalyvauti konkurse 
pateikiamas išankstiniu informaciniu 
skelbimu pagal 46 straipsnio 2 dalį, 
paskelbus išankstinį informacinį skelbimą 
susidomėjimą pareiškę ūkio subjektai yra 
kviečiami raštu patvirtinti susidomėjimą 
naudojant kvietimą patvirtinti 
susidomėjimą pagal 52 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama daugiau lankstumo naudojant derybas. Be to, užtikrinamas 
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suderintas perkėlimas ES.

Pakeitimas 685
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali numatyti, kad 
perkančiosios organizacijos derybų 
procedūrą neskelbiant kvietimo dalyvauti 
konkurse gali taikyti tik 30 straipsnyje 
aiškiai nurodytais konkrečiais atvejais ir 
aplinkybėmis.

3. Konkrečiais 30 straipsnyje aiškiai 
nurodytais atvejais ir aplinkybėmis 
valstybės narės numato, kad perkančiosios 
organizacijos gali taikyti derybų procedūrą 
neskelbiant kvietimo dalyvauti konkurse. 
Valstybės narės draudžia naudoti šią 
procedūrą, išskyrus 30 straipsnyje aiškiai 
nurodytais konkrečiais atvejais ir 
aplinkybėmis.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama daugiau lankstumo naudojant derybas. Be to, užtikrinamas 
suderintas perkėlimas ES.

Pakeitimas 686
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Minimali pasiūlymų priėmimo trukmė yra 
21 diena nuo skelbimo apie pirkimą 
išsiuntimo dienos. Ypatingais išimtiniais 
atvejais šis terminas gali būti pratęstas iki
40 dienų.

Or. de
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Pagrindimas

Dėl trumpesnių kandidatūrų teikimo terminų spartėja procedūra, tačiau neprastėja pasiūlymų 
kokybė. Pateikdami kandidatūrą kandidatai dar neprisiima jokių įsipareigojimų. Jei šiame 
etape nereikalaujama pažymų, kurioms gauti reikia daugiau laiko, kandidatūrai pateikti 
reikalingą kandidato anketą galima užpildyti ir pateikti sąlyginai greitai.

Pakeitimas 687
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt

Pakeitimas 688
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 689
Marian Harkin

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

Nauji terminai praktiškai yra per trumpi, be to, gali būti ribojama konkurencija.

Pakeitimas 690
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymų priėmimo terminą reikėtų pratęsti iki 47 dienų, taip suteikiant kandidatams 
pakankamai laiko parengti pasiūlymą. Be to, jis vis tiek yra trumpesnis už dabartinį terminą 
(52 dienos).

Pakeitimas 691
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu pagal šio straipsnio 1 dalies 
nuostatas perkančiosios organizacijos 
paskelbia išankstinį informacinį skelbimą, 
kuris nereiškia kvietimo dalyvauti 

Išbraukta.
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konkurse, minimali pasiūlymų priėmimo 
trukmė gali būti sutrumpinta iki 20 dienų, 
jeigu įvykdomos abi toliau nurodytos 
sąlygos:
(a) į išankstinį informacinį skelbimą 
įtraukta visa informacija, kurią pagal 
VI priedo B dalies I skirsnį reikalaujama 
pateikti skelbime apie pirkimą, jeigu ši 
informacija yra prieinama išankstinio 
informacinio skelbimo paskelbimo 
momentu;
(b) išankstinis informacinis skelbimas 
buvo išsiųstas paskelbti per ne mažiau 
kaip 45 dienas ir ne daugiau kaip 
12 mėnesių iki skelbimo apie pirkimą 
išsiuntimo dienos.

Or. de

Pagrindimas

Mažiausią terminą reikėtų sutrumpinti iki 21 dienos (žr. tų pačių autorių pateiktą 
25 straipsnio 1 dalies pakeitimą), o išimtiniais atvejais jį turėtų būti galima pratęsti iki 
40 dienų. Sukeitus taisyklės ir išimties santykį 25 straipsnio 2 dalyje nurodyti atvejai tampa 
nereikalingi.

Pakeitimas 692
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en



AM\908711LT.doc 121/156 PE492.858v01-00

LT

Pagrindimas

Viešųjų pirkimų proceso supaprastinimas.

Pakeitimas 693
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 694
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu dėl skubaus atvejo, kurį 
perkančiosios organizacijos tinkamai 
pagrindžia, 1 dalies antroje pastraipoje 
nustatyta trukmė nebeįmanoma, jos gali 
nustatyti kitą trukmę, ne trumpesnę kaip 
20 dienų nuo skelbimo apie pirkimą 
išsiuntimo dienos.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Mažiausią terminą reikėtų sutrumpinti iki 21 dienos (žr. tų pačių autorių pateiktą 
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25 straipsnio 1 dalies pakeitimą), o išimtiniais atvejais jį turėtų būti galima pratęsti iki 
40 dienų. Sukeitus taisyklės ir išimties santykį 25 straipsnio 2 dalyje nurodyti atvejai tampa 
nereikalingi.

Pakeitimas 695
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu dėl skubaus atvejo, kurį 
perkančiosios organizacijos tinkamai 
pagrindžia, 1 dalies antroje pastraipoje 
nustatyta trukmė nebeįmanoma, jos gali 
nustatyti kitą trukmę, ne trumpesnę kaip 
20 dienų nuo skelbimo apie pirkimą 
išsiuntimo dienos.

3. Jeigu dėl skubaus atvejo, kurį 
perkančiosios organizacijos tinkamai 
pagrindžia, 1 dalies antroje pastraipoje 
nustatyta trukmė nebeįmanoma, jos gali 
nustatyti kitą trukmę, ne trumpesnę kaip 
15 dienų nuo skelbimo apie pirkimą 
išsiuntimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

Viešųjų pirkimų proceso supaprastinimas.

Pakeitimas 696
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Mažiausią terminą reikėtų sutrumpinti iki 21 dienos (žr. tų pačių autorių pateiktą 
25 straipsnio 1 dalies pakeitimą), o išimtiniais atvejais jį turėtų būti galima pratęsti iki 
40 dienų. Sukeitus taisyklės ir išimties santykį 25 straipsnio 2 dalyje nurodyti atvejai tampa 
nereikalingi.

Pakeitimas 697
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 698
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 699
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Minimali prašymų dalyvauti konkurse 
priėmimo trukmė yra 21 diena nuo 
skelbimo apie pirkimą, o jeigu kaip 
kvietimas dalyvauti konkurse naudotas 
išankstinis informacinis skelbimas – nuo 
kvietimo patvirtinti susidomėjimą 
išsiuntimo dienos.

Or. de

Pagrindimas

Komisijos siūlomas terminas per ilgas; remiantis pirkimų praktika jį galima sutrumpinti iki 
21 dienos. Dėl trumpesnių kandidatūrų teikimo terminų spartėja procedūra, tačiau neprastėja 
pasiūlymų kokybė. Pateikdami kandidatūrą kandidatai dar neprisiima jokių įsipareigojimų; 
kandidatūrai pateikti reikalingą kandidato anketą galima užpildyti ir pateikti sąlyginai 
greitai.

Pakeitimas 700
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 701
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 702
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Minimali prašymų dalyvauti konkurse 
priėmimo trukmė yra 35 dienos nuo 
skelbimo apie pirkimą, o jeigu kaip 
kvietimas dalyvauti konkurse naudotas 
išankstinis informacinis skelbimas – nuo 
kvietimo patvirtinti susidomėjimą 
išsiuntimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

Paraiškų priėmimo terminą reikėtų pratęsti iki 35 dienų, taip suteikiant kandidatams 
pakankamai laiko parengti pasiūlymą. Be to, jis vis tiek yra trumpesnis už dabartinį terminą 
(37 dienos).

Pakeitimas 703
Marian Harkin
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Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 704
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Komisijos siūlomas terminas per ilgas; remiantis pirkimų praktika jį galima sutrumpinti iki 
21 dienos. Dėl trumpesnių kandidatūrų teikimo terminų spartėja procedūra, tačiau neprastėja 
pasiūlymų kokybė. Pateikdami kandidatūrą kandidatai dar neprisiima jokių įsipareigojimų; 
kandidatūrai pateikti reikalingą kandidato anketą galima užpildyti ir pateikti sąlyginai 
greitai.

Pakeitimas 705
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Viešųjų pirkimų proceso supaprastinimas.

Pakeitimas 706
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 707
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 708
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Jeigu pagal šio straipsnio 1 dalies 
nuostatas perkančiosios organizacijos 
paskelbia išankstinį informacinį skelbimą, 
kuris nereiškia kvietimo dalyvauti 
konkurse, minimali pasiūlymų priėmimo 
trukmė gali būti sutrumpinta iki 10 dienų, 
jeigu įvykdomos abi toliau nurodytos 
sąlygos:

Or. en

Pagrindimas

Viešųjų pirkimų proceso supaprastinimas.

Pakeitimas 709
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 710
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 711
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Valstybės narės nustato, kad konkrečių 
arba visų kategorijų pavaldžiosios 
perkančiosios organizacijos gali nustatyti 
pasiūlymų priėmimo terminą perkančiosios 
organizacijos ir atrinktų kandidatų abipusiu 
susitarimu, jeigu tik visi kandidatai turi tiek 
pat laiko savo pasiūlymams parengti ir 
pateikti. Jeigu dėl pasiūlymų priėmimo 
termino nesusitarta, perkančioji 
organizacija nustato kitą trukmę, ne 
trumpesnę nei 10 dienų nuo kvietimo 
dalyvauti konkurse dienos.

Or. en

Pagrindimas

Viešųjų pirkimų proceso supaprastinimas. Be to, užtikrinamas suderintas perkėlimas ES.
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Pakeitimas 712
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 713
Mitro Repo

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fi
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Pakeitimas 714
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 715
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Jeigu perkančioji organizacija 
pakoreguoja pirkimo dokumentus per 1, 
2, 3 ir 4 pastraipose nurodytus terminus, 
šie terminai pratęsiami 15 dienų.

Or. en

Pakeitimas 716
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei organizuojama konkurso procedūra 
su derybomis, bet kuris ūkio subjektas gali 
teikti prašymą leisti dalyvauti pagal 

1. Jei organizuojama konkurso procedūra 
su derybomis, bet kuris ūkio subjektas gali 
teikti prašymą leisti dalyvauti pagal 
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kvietimą dalyvauti konkurse, pateikdamas 
prašomą kokybinės atrankos informaciją.

kvietimą dalyvauti konkurse, kuriame yra 
VI priedo B ir C dalyse išdėstyta 
informacija, pateikdamas perkančiosios 
organizacijos prašomą kokybinės atrankos 
informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Viešųjų pirkimų proceso supaprastinimas.

Pakeitimas 717
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skelbime apie pirkimą arba kvietime 
patvirtinti susidomėjimą perkančiosios 
organizacijos pateikia pirkimo aprašymą, 
nurodo būtinuosius reikalavimus ir 
sutarties skyrimo kriterijus, iš kurių ūkio 
subjektai galėtų nustatyti pirkimo pobūdį 
bei aprėptį ir nuspręsti, ar prašyti leidimo 
dalyvauti derybose. Techninėse 
specifikacijose perkančiosios 
organizacijos nurodo, kuriose jų dalyse 
apibrėžiami būtiniausi reikalavimai.

Skelbime apie pirkimą arba kvietime 
patvirtinti susidomėjimą perkančiosios 
organizacijos pateikia pirkimo aprašymą, 
nurodo būtinuosius reikalavimus ir 
pagrindinį sutarties sudarymo kriterijų 
arba kriterijus, iš kurių ūkio subjektai 
galėtų nustatyti pirkimo pobūdį bei aprėptį 
ir nuspręsti, ar prašyti leidimo dalyvauti 
derybose.

Or. en

Pagrindimas

Dėl šios teksto dalies derybų procedūra taptų labiau ribojanti nei atviras konkursas ir 
sumažėtų teisinis tikrumas.

Pakeitimas 718
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

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

Skelbime apie pirkimą arba kvietime 
patvirtinti susidomėjimą perkančiosios 
organizacijos pateikia pirkimo aprašymą,
nurodo būtinuosius reikalavimus ir 
sutarties skyrimo kriterijus, iš kurių ūkio 
subjektai galėtų nustatyti pirkimo pobūdį 
bei aprėptį ir nuspręsti, ar prašyti leidimo 
dalyvauti derybose. Techninėse 
specifikacijose perkančiosios 
organizacijos nurodo, kuriose jų dalyse 
apibrėžiami būtiniausi reikalavimai.

Viešųjų pirkimų dokumentuose
perkančiosios organizacijos nurodo, pagal 
kuriuos aspektus nustatomi būtinieji 
reikalavimai. Nurodymai yra pakankamai 
tikslūs, kad ūkio subjektai galėtų nustatyti 
tikslų pirkimo pobūdį bei aprėptį ir 
nuspręsti, ar prašyti leidimo dalyvauti 
procedūroje.

Or. en

Pagrindimas

Viešųjų pirkimų proceso supaprastinimas.

Pakeitimas 719
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skelbime apie pirkimą arba kvietime 
patvirtinti susidomėjimą perkančiosios 
organizacijos pateikia pirkimo aprašymą, 
nurodo būtinuosius reikalavimus ir 
sutarties skyrimo kriterijus, iš kurių ūkio 
subjektai galėtų nustatyti pirkimo pobūdį 
bei aprėptį ir nuspręsti, ar prašyti leidimo 
dalyvauti derybose. Techninėse 
specifikacijose perkančiosios 
organizacijos nurodo, kuriose jų dalyse 
apibrėžiami būtiniausi reikalavimai.

Skelbime apie pirkimą arba kvietime 
patvirtinti susidomėjimą perkančiosios 
organizacijos pateikia pirkimo aprašymą, 
nurodo būtinuosius reikalavimus ir 
pagrindinius sutarties sudarymo kriterijus, 
iš kurių ūkio subjektai galėtų nustatyti 
pirkimo pobūdį bei aprėptį ir nuspręsti, ar 
prašyti leidimo dalyvauti derybose.

Or. de
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Pakeitimas 720
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skelbime apie pirkimą arba kvietime 
patvirtinti susidomėjimą perkančiosios 
organizacijos pateikia pirkimo aprašymą, 
nurodo būtinuosius reikalavimus ir 
sutarties skyrimo kriterijus, iš kurių ūkio 
subjektai galėtų nustatyti pirkimo pobūdį 
bei aprėptį ir nuspręsti, ar prašyti leidimo 
dalyvauti derybose. Techninėse 
specifikacijose perkančiosios 
organizacijos nurodo, kuriose jų dalyse 
apibrėžiami būtiniausi reikalavimai.

Skelbime apie pirkimą arba kvietime 
patvirtinti susidomėjimą perkančiosios 
organizacijos pateikia pirkimo aprašymą, 
nurodo būtinuosius reikalavimus ir 
sutarties sudarymo kriterijus, iš kurių ūkio 
subjektai galėtų nustatyti pirkimo pobūdį 
bei aprėptį ir nuspręsti, ar prašyti leidimo 
dalyvauti derybose.

Or. de

Pagrindimas

Naujoje 27 straipsnio 1 dalies 2 pastraipoje nustatyti konkurso procedūros su derybomis 
nurodymai, kurie yra griežtesni negu galiojantys šiuo metu. Dėl to ne tik bus sunkiau 
praktiškai vykdyti pirkimus, bet tai prieštarauja ir pagrindiniam šio reformos pasiūlymo 
tikslui – procedūras padaryti paprastesnes ir lankstesnes. Perkančiosios organizacijos 
neturėtų būti įpareigojamos būtiniausius reikalavimus nurodyti dar prieš prasidedant 
procedūrai. 

Pakeitimas 721
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skelbime apie pirkimą arba kvietime 
patvirtinti susidomėjimą perkančiosios 
organizacijos pateikia pirkimo aprašymą, 
nurodo būtinuosius reikalavimus ir 
sutarties skyrimo kriterijus, iš kurių ūkio 
subjektai galėtų nustatyti pirkimo pobūdį 
bei aprėptį ir nuspręsti, ar prašyti leidimo 

Skelbime apie pirkimą arba kvietime 
patvirtinti susidomėjimą perkančiosios 
organizacijos pateikia pirkimo aprašymą, 
nurodo būtinuosius reikalavimus ir 
sutarties sudarymo kriterijus, iš kurių ūkio 
subjektai galėtų nustatyti pirkimo pobūdį 
bei aprėptį ir nuspręsti, ar prašyti leidimo 
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dalyvauti derybose. Techninėse
specifikacijose perkančiosios organizacijos 
nurodo, kuriose jų dalyse apibrėžiami 
būtiniausi reikalavimai.

dalyvauti derybose. Specifikacijose 
perkančiosios organizacijos nurodo, 
kuriose jų dalyse apibrėžiami būtiniausi 
reikalavimai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti kokybę ir (arba) geriausią kainos ir kokybės santykį, visų pirma rengimo 
(sprendimų) ir inžinerijos konsultacinių paslaugų, derybos neturėtų virsti derėjimusi. 1. 
Pradinės aprėpties kaina turėtų būti apsaugota. 2. Reikia paaiškinti derybų vykdymą. 3. 
Negalima keisti būtinųjų reikalavimų.

Pakeitimas 722
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos skatinti inovacijas, užuot 
nustačiusios konkrečias prekes ar 
paslaugas, perkančiosios organizacijos 
gali ieškoti inovatyvių problemų 
sprendimų.

Or. en

Pakeitimas 723
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Minimali prašymų dalyvauti konkurse 
priėmimo trukmė yra pakankamas 
laikotarpis nuo skelbimo apie pirkimą, o 
jeigu kaip kvietimas dalyvauti konkurse 
naudotas išankstinis informacinis 
skelbimas – nuo kvietimo patvirtinti 
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išsiuntimo dienos; minimali pasiūlymų 
priėmimo trukmė yra 30 dienų nuo 
kvietimo išsiuntimo dienos. Taikomos 
26 straipsnio 3–6 dalys.

susidomėjimą išsiuntimo dienos; minimali 
pasiūlymų priėmimo trukmė yra 
pakankamas laikotarpis nuo kvietimo 
išsiuntimo dienos. Taikomos 26 straipsnio 
3–6 dalys.

Or. en

Pakeitimas 724
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minimali prašymų dalyvauti konkurse 
priėmimo trukmė yra 30 dienų nuo 
skelbimo apie pirkimą, o jeigu kaip 
kvietimas dalyvauti konkurse naudotas 
išankstinis informacinis skelbimas – nuo 
kvietimo patvirtinti susidomėjimą 
išsiuntimo dienos; minimali pasiūlymų 
priėmimo trukmė yra 30 dienų nuo 
kvietimo išsiuntimo dienos. Taikomos 
26 straipsnio 3–6 dalys.

Nustatoma pakankama prašymų dalyvauti 
konkurse priėmimo trukmė skaičiuojant 
nuo skelbimo apie pirkimą, o jeigu kaip 
kvietimas dalyvauti konkurse naudotas 
išankstinis informacinis skelbimas – nuo 
kvietimo patvirtinti susidomėjimą 
išsiuntimo dienos; pasiūlymų priėmimo 
trukmė skaičiuojama nuo kvietimo 
išsiuntimo dienos ir turi būti pakankama. 
Taikomos 26 straipsnio 3–6 dalys.

Or. de

Pagrindimas

Naujai nustatytą minimalų 30 dienų terminą reikėtų pakeisti „pakankamu terminu“, siekiant 
perkančiosioms organizacijoms suteikti daugiau lankstumo. Prašymų dalyvauti konkurse 
priėmimo trukmė turėtų būti nustatoma ne nustatant tam tikrą dienų skaičių, o konkursą 
skelbiančios organizacijos nuožiūra. Praktika rodo, kad ir per daug trumpesnius terminus 
būdavo pateikiami išsamūs ir tikslūs prašymai dalyvauti konkurse.

Pakeitimas 725
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minimali prašymų dalyvauti konkurse 
priėmimo trukmė yra 30 dienų nuo 
skelbimo apie pirkimą, o jeigu kaip 
kvietimas dalyvauti konkurse naudotas 
išankstinis informacinis skelbimas – nuo 
kvietimo patvirtinti susidomėjimą 
išsiuntimo dienos; minimali pasiūlymų 
priėmimo trukmė yra 30 dienų nuo 
kvietimo išsiuntimo dienos. Taikomos 
26 straipsnio 3–6 dalys.

Minimali prašymų dalyvauti konkurse 
priėmimo trukmė yra 35 dienos nuo 
skelbimo apie pirkimą, o jeigu kaip 
kvietimas dalyvauti konkurse naudotas 
išankstinis informacinis skelbimas – nuo 
kvietimo patvirtinti susidomėjimą 
išsiuntimo dienos; minimali pasiūlymų 
priėmimo trukmė yra 30 dienų nuo 
kvietimo išsiuntimo dienos. Taikomos 
26 straipsnio 3–6 dalys.

Or. en

Pagrindimas

Paraiškų priėmimo terminą reikėtų pratęsti iki 35 dienų, taip suteikiant kandidatams 
pakankamai laiko parengti pasiūlymą. Be to, jis vis tiek yra trumpesnis už dabartinį laikotarpį 
(37 dienos).

Pakeitimas 726
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pasiūlymą raštu, kuris yra paskesnių 
derybų pagrindas, gali pateikti tik tie ūkio 
subjektai, kuriuos perkančioji organizacija 
pakvietė, įvertinusi prašomą informaciją. 
Pagal 64 straipsnį perkančiosios 
organizacijos gali apriboti tinkamų 
kandidatų, kviečiamų dalyvauti 
procedūroje, skaičių.

2. Pradinį pasiūlymą, kuris yra paskesnių 
derybų pagrindas, gali pateikti tik tie ūkio 
subjektai, kuriuos perkančioji organizacija 
pakvietė, įvertinusi prašomą informaciją. 
Pagal 64 straipsnį perkančiosios 
organizacijos gali apriboti tinkamų 
kandidatų, kviečiamų dalyvauti 
procedūroje, skaičių.

Or. en

Pagrindimas

Techninis patikslinimas siekiant užtikrinti, kad būtų galima naudoti elektroninius viešuosius 
pirkimus. Atlikus šį pakeitimą galima naudoti Tarybos procedūrų pasirinkimo metodą.
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Pakeitimas 727
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Perkančiosios organizacijos derasi su 
konkurso dalyviais dėl jų pateiktų 
pasiūlymų, kad pagerintų jų turinį, kad jie 
labiau atitiktų skyrimo kriterijus ir 
būtinuosius reikalavimus, nurodytus 
1 dalies antroje pastraipoje.

3. Perkančiosios organizacijos derasi su 
konkurso dalyviais dėl jų pateiktų 
pasiūlymų, kad pagerintų jų turinį, kad jie 
labiau atitiktų sutarties sudarymo kriterijus 
ir būtinuosius reikalavimus. Derybose 
dėmesys gali būti sutelkiamas į teisines, 
technines ir finansines pasiūlymo 
sudėtines dalis, taip pat alternatyvius 
pasiūlymus, ir esminių klaidų ištaisymą.

Or. en

Pakeitimas 728
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Perkančiosios organizacijos derasi su 
konkurso dalyviais dėl jų pateiktų 
pasiūlymų, kad pagerintų jų turinį, kad jie 
labiau atitiktų skyrimo kriterijus ir 
būtinuosius reikalavimus, nurodytus 
1 dalies antroje pastraipoje.

3. Perkančiosios organizacijos derasi su 
konkurso dalyviais dėl jų pateiktų 
pasiūlymų ir pirkimo dokumentų pagal 
2 pastraipą, kad pagerintų jų turinį, kad jie 
labiau atitiktų sutarties sudarymo kriterijus 
ir būtinuosius reikalavimus, nurodytus 
1 dalies antroje pastraipoje.

Or. fr

Pakeitimas 729
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Perkančiosios organizacijos derasi su 
konkurso dalyviais dėl jų pateiktų 
pasiūlymų, kad pagerintų jų turinį, kad jie
labiau atitiktų skyrimo kriterijus ir 
būtinuosius reikalavimus, nurodytus 
1 dalies antroje pastraipoje.

3. Jei ketvirtoje dalyje nenurodyta kitaip,
perkančiosios organizacijos derasi su 
dalyviais dėl jų pateiktų pradinių ir visų 
vėlesnių pasiūlymų, išskyrus galutinius 
pasiūlymus, kaip numatyta 6 dalyje, kad 
pagerintų jų turinį, siekiant užtikrinti, kad 
pasiūlymai labiau atitiktų sutarties 
sudarymo kriterijus, nurodytus pirkimo 
dokumente.

Or. en

Pagrindimas

Viešųjų pirkimų proceso supaprastinimas.

Pakeitimas 730
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Perkančiosios organizacijos derasi su 
konkurso dalyviais dėl jų pateiktų 
pasiūlymų, kad pagerintų jų turinį, kad jie 
labiau atitiktų skyrimo kriterijus ir 
būtinuosius reikalavimus, nurodytus 
1 dalies antroje pastraipoje.

3. Perkančiosios organizacijos derasi su 
konkurso dalyviais dėl pasiūlymų turinio
ir taiko būtinuosius reikalavimus, 
nurodytus 1 dalies antroje pastraipoje.

Or. en

Pakeitimas 731
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 3 dalies antros pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Derybų metu nėra keičiama: Dėl būtinųjų reikalavimų ir sutarties 
sudarymo kriterijų nesiderama.

Or. en

Pagrindimas

Viešųjų pirkimų proceso supaprastinimas.

Pakeitimas 732
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 3 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pirkimo aprašymas; Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Viešųjų pirkimų proceso supaprastinimas.

Pakeitimas 733
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 3 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pirkimo aprašymas; Išbraukta.

Or. da

Pakeitimas 734
Sirpa Pietikäinen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 3 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pirkimo aprašymas; (a) bendras pirkimo aprašymas;

Or. en

Pakeitimas 735
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 3 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pirkimo aprašymas; (a) pirkimo dalykas; 

Or. fr

Pakeitimas 736
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 3 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) techninių specifikacijų dalis, kur 
apibrėžiami būtiniausi reikalavimai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 737
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 3 dalies antros pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) techninių specifikacijų dalis, kur 
apibrėžiami būtiniausi reikalavimai;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši informacija jau pateikta naujame pasiūlyme dėl šios pastraipos. Viešųjų pirkimų proceso 
supaprastinimas.

Pakeitimas 738
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 3 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) techninių specifikacijų dalis, kur 
apibrėžiami būtiniausi reikalavimai;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 739
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 3 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) techninių specifikacijų dalis, kur 
apibrėžiami būtiniausi reikalavimai;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Kad ES viešųjų pirkimų teisė būtų paprastesnė ir lankstesnė, reikėtų kiek galint vengti naujos 
administracinės naštos. Todėl šią nuostatą reikia išbraukti nepakeičiant jos jokia kita.
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Pakeitimas 740
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 3 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) skyrimo kriterijai. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši informacija jau pateikta naujame pasiūlyme dėl šios pastraipos. Viešųjų pirkimų proceso 
supaprastinimas.

Pakeitimas 741
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 3 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) skyrimo kriterijai. (c) pagrindinis (-iai) sutarties sudarymo
kriterijus (-ai).

Or. en

Pakeitimas 742
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 3 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) skyrimo kriterijai. (c) pagrindiniai sutarties sudarymo
kriterijai.

Or. de
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Pakeitimas 743
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 3 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) skyrimo kriterijai. (c) pagrindiniai sutarties sudarymo
kriterijai.

Or. de

Pagrindimas

Vykdant dialogą su konkurso dalyviais turėtų būti galima daryti nedidelius pirkimo 
dokumentų pataisymus.

Pakeitimas 744
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 3 dalies antros pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) kaina, jeigu nebuvo keisti kiti 
pasiūlymo aspektai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti derybų naudojimo tik prekės kainai sumažinti.

Pakeitimas 745
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui ir 
prieš pereinant prie jų nagrinėjimo, 
perkančiosios organizacijos gali nurodyti 
svarbą, teikiamą iš anksto nustatyto 
sutarties sudarymo kriterijaus aspektams, 
vadovaujantis 66 straipsnio 5 dalimi, 
jeigu:
(a) nebuvo pakeisti sutarties 
dokumentuose arba skelbime apie pirkimą 
išdėstyti sutarties sudarymo kriterijai;
(b) neįtraukti nauji aspektai, galėję daryti 
poveikį pasiūlymų rengimui;
(c) nediskriminuojamas nė vienas dalyvis.

Or. en

Pagrindimas

Viešųjų pirkimų proceso supaprastinimas ir paspartinimas.

Pakeitimas 746
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 3 dalies 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos gali skirti 
sutartis remdamosi pradiniais pasiūlymais
be derybų tais atvejais, jei skelbime apie 
pirkimą, kvietime patvirtinti susidomėjimą 
arba bet kuriame kitame pirkimo 
dokumente jos yra aiškiai nurodžiusios, 
kad turi tokią teisę.

Or. en

Pagrindimas

Viešųjų pirkimų proceso supaprastinimas.
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Pakeitimas 747
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Vykstant deryboms perkančiosios 
organizacijos užtikrina vienodą visų 
konkurso dalyvių vertinimą. Šiuo tikslu jos 
neteikia informacijos diskriminuojamai, 
kad vieniems konkurso dalyviams nebūtų 
suteikta pirmenybė kitų konkurso dalyvių 
atžvilgiu. Jos visų pirma užtikrina, kad visi 
konkurso dalyviai, kurių pasiūlymai nėra 
atmesti pagal 5 dalį, būtų tinkamu laiku 
raštu informuoti apie visus techninių 
specifikacijų, išskyrus nuostatas dėl 
būtiniausių reikalavimų, pasikeitimus, kad 
tokie konkurso dalyviai galėtų patikslinti 
pasiūlymus ir tuos patikslintus pasiūlymus 
vėl pateikti, kaip tinka.

4. Derybų metu perkančiosios 
organizacijos užtikrina vienodas sąlygas 
visiems dalyviams. Šiuo tikslu jos neteikia 
informacijos diskriminuojamai, kad 
vieniems konkurso dalyviams nebūtų 
suteikta pirmenybė kitų konkurso dalyvių 
atžvilgiu. Jos visų pirma užtikrina, kad visi 
konkurso dalyviai, kurių pasiūlymai nėra 
atmesti pagal 5 dalį, būtų tinkamu laiku 
raštu informuoti apie visus pasikeitimus, 
atliktus per derybas, kad tokie konkurso 
dalyviai galėtų patikslinti pasiūlymus ir 
tuos patikslintus pasiūlymus vėl pateikti, 
kaip tinka.

Or. fr

Pakeitimas 748
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Vykstant deryboms perkančiosios 
organizacijos užtikrina vienodą visų 
konkurso dalyvių vertinimą. Šiuo tikslu jos 
neteikia informacijos diskriminuojamai, 
kad vieniems konkurso dalyviams nebūtų 
suteikta pirmenybė kitų konkurso dalyvių 
atžvilgiu. Jos visų pirma užtikrina, kad visi 
konkurso dalyviai, kurių pasiūlymai nėra 
atmesti pagal 5 dalį, būtų tinkamu laiku
raštu informuoti apie visus techninių 

4. Vykstant deryboms perkančiosios 
organizacijos užtikrina vienodą visų 
konkurso dalyvių vertinimą. Šiuo tikslu jos 
neteikia informacijos diskriminuojamai, 
kad vieniems konkurso dalyviams nebūtų 
suteikta pirmenybė kitų konkurso dalyvių 
atžvilgiu. Jos visų pirma užtikrina, kad visi 
konkurso dalyviai, kurių pasiūlymai nėra 
atmesti pagal 5 dalį, būtų raštu informuoti 
apie visus techninių specifikacijų arba kitų 
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specifikacijų, išskyrus nuostatas dėl 
būtiniausių reikalavimų, pasikeitimus, kad 
tokie konkurso dalyviai galėtų patikslinti 
pasiūlymus ir tuos patikslintus pasiūlymus 
vėl pateikti, kaip tinka.

pirkimo dokumentų, išskyrus nuostatas dėl 
būtiniausių reikalavimų, pasikeitimus, kad 
tokie konkurso dalyviai turėdami 
pakankamai laiko galėtų patikslinti 
pasiūlymus ir tuos patikslintus pasiūlymus 
vėl pateikti.

Or. en

Pagrindimas

Viešųjų pirkimų proceso supaprastinimas.

Pakeitimas 749
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos neatskleidžia 
kitiems dalyviams derybose dalyvaujančio 
kandidato pasiūlytų sprendimų ar kitos
konfidencialios informacijos be šio 
kandidato sutikimo. Toks sutikimas yra ne 
visapusiško leidimo formos, tačiau 
duodamas dėl numatomo konkrečių 
sprendimų ar kitos konfidencialios 
informacijos perdavimo.

Pagal 18 straipsnį perkančiosios 
organizacijos neatskleidžia kitiems 
dalyviams derybose dalyvaujančio 
kandidato pateiktos konfidencialios 
informacijos be šio kandidato sutikimo. 
Toks sutikimas yra ne visapusiško leidimo 
formos, tačiau duodamas dėl numatomo 
konkrečių sprendimų ar kitos 
konfidencialios informacijos perdavimo.

Or. en

Pagrindimas

Viešųjų pirkimų proceso supaprastinimas.

Pakeitimas 750
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 4 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos neatskleidžia
kitiems dalyviams derybose dalyvaujančio 
kandidato pasiūlytų sprendimų ar kitos 
konfidencialios informacijos be šio 
kandidato sutikimo. Toks sutikimas yra ne 
visapusiško leidimo formos, tačiau
duodamas dėl numatomo konkrečių 
sprendimų ar kitos konfidencialios 
informacijos perdavimo.

Perkančiosios organizacijos turi galimybę, 
naudodamos kaip bendro pobūdžio 
atsisakymo dokumentą pateikiamą 
sutikimą, atskleisti kitiems dalyviams 
derybose dalyvaujančio kandidato 
pasiūlytus sprendimus. Kita derybose 
dalyvaujančio kandidato perduota 
konfidenciali informacija be šio 
kandidato sutikimo neatskleidžiama. Toks 
sutikimas duodamas dėl numatomo šios ar 
kitos konfidencialios informacijos 
perdavimo.

Or. en

Pakeitimas 751
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos neatskleidžia 
kitiems dalyviams derybose dalyvaujančio 
kandidato pasiūlytų sprendimų ar kitos 
konfidencialios informacijos be šio 
kandidato sutikimo. Toks sutikimas yra ne
visapusiško leidimo formos, tačiau 
duodamas dėl numatomo konkrečių 
sprendimų ar kitos konfidencialios 
informacijos perdavimo.

Perkančiosios organizacijos neatskleidžia 
kitiems dalyviams derybose dalyvaujančio 
kandidato pasiūlytų sprendimų ar kitos 
konfidencialios informacijos be šio 
kandidato sutikimo.

Or. pt

Pakeitimas 752
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Konkurso procedūros su derybomis gali 
vykti nuosekliais etapais, kad būtų 
sumažintas konkurso dalyvių, su kuriais 
bus deramasi, skaičius, taikant skelbime 
apie pirkimą, kvietime patvirtinti 
susidomėjimą arba pirkimo dokumentuose 
nustatytus sutarties skyrimo kriterijus. 
Skelbime apie pirkimą, kvietime patvirtinti 
susidomėjimą arba pirkimo dokumentuose 
perkančioji organizacija nurodo, ar ji 
naudos šią galimybę.

5. Konkurso procedūros su derybomis gali 
vykti nuosekliais etapais, kad būtų 
sumažintas konkurso dalyvių, su kuriais 
bus deramasi, skaičius, taikant skelbime 
apie pirkimą, kvietime patvirtinti 
susidomėjimą arba pirkimo dokumentuose 
nustatytus atrankos kriterijus. Skelbime 
apie pirkimą, kvietime patvirtinti 
susidomėjimą arba pirkimo dokumentuose 
perkančioji organizacija nurodo, ar ji 
naudos šią galimybę.

Or. en

Pakeitimas 753
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kai perkančiosios organizacijos ketina 
baigti derybas, jos apie tai informuoja 
likusius konkurso dalyvius ir nustato 
bendrą terminą, iki kurio galima pateikti 
naujus ar patikslintus pasiūlymus. Jos 
vertina konkurso dalyvius pagal derybų 
rezultatus remdamosi iš pradžių nustatytais 
sutarties skyrimo kriterijais ir skiria sutartį 
pagal 66–69 straipsnius.

6. Kai perkančiosios organizacijos ketina 
baigti derybas, jos apie tai informuoja 
likusius konkurso dalyvius ir nustato 
bendrą terminą, iki kurio galima pateikti 
naujus ar patikslintus pasiūlymus. Jos 
vertina galutinius pasiūlymus remdamosi 
iš pradžių nustatytais sutarties sudarymo
kriterijais ir skiria sutartį pagal 66–69 
straipsnius.

Or. en

Pagrindimas

Viešųjų pirkimų proceso supaprastinimas.

Pakeitimas 754
Marc Tarabella
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Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Perkančiajai organizacijai 
draudžiama derėtis dėl pasiūlymo kainos.

Or. fr

Pakeitimas 755
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28 straipsnis Išbraukta.
Konkurencinis dialogas

1. Jei organizuojamas konkurencinis 
dialogas, bet kuris ūkio subjektas gali 
teikti prašymą leisti dalyvauti pagal 
kvietimą dalyvauti konkurse, pateikdamas 
prašomą kokybinės atrankos informaciją.
Minimali prašymų leisti dalyvauti 
konkurenciniame dialoge priėmimo 
trukmė yra 30 dienų nuo skelbimo apie 
pirkimą išsiuntimo dienos.
Dialoge gali dalyvauti tik tie ūkio 
subjektai, kuriuos perkančioji 
organizacija pakvietė, įvertinusi prašomą 
informaciją. Pagal 64 straipsnį 
perkančiosios organizacijos gali apriboti 
tinkamų kandidatų, kviečiamų dalyvauti 
procedūroje, skaičių. Sutartys skiriamos 
remiantis vieninteliu skyrimo kriterijumi 
– ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo, 
laikantis 66 straipsnio 1 dalies a punkte 
nustatytos tvarkos.
2. Perkančiosios organizacijos savo 
poreikius bei reikalavimus nurodo 
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skelbime apie pirkimą ir juos apibrėžia 
skelbime ir (arba) aprašomajame 
dokumente. Tuo pačiu metu ir tuose 
pačiuose dokumentuose jos taip pat 
nurodo ir apibrėžia pasirinktus skyrimo 
kriterijus.
3. Perkančiosios organizacijos su 
kandidatais, atrinktais pagal atitinkamas 
54–65 straipsnių nuostatas, pradeda 
dialogą, kurio tikslas – nustatyti ir 
apibrėžti priemones, geriausiai tinkančias 
jų poreikiams patenkinti. Jos gali su 
kandidatais, pasirinktais per tokį dialogą, 
aptarti visus sutarties aspektus.
Vykstant dialogui perkančiosios 
organizacijos užtikrina visų konkurso 
dalyvių vienodą vertinimą. Šiuo tikslu jos 
neteikia informacijos diskriminuojamai, 
kad vieniems konkurso dalyviams nebūtų 
suteikta pirmenybė kitų konkurso dalyvių 
atžvilgiu.
Perkančiosios organizacijos neatskleidžia 
kitiems dalyviams dialoge dalyvaujančio 
kandidato pasiūlytų sprendimų ar kitos 
konfidencialios informacijos be šio 
kandidato sutikimo. Toks sutikimas yra ne 
visapusiško leidimo formos, tačiau 
duodamas dėl numatomo konkrečių 
sprendimų ar kitos konkrečios 
konfidencialios informacijos perdavimo.
4. Konkurencinis dialogas gali vykti 
nuosekliais etapais, kad būtų sumažintas 
sprendimų, aptartinų vykstant dialogo 
etapui, skaičius, taikant skelbime apie 
pirkimą arba aprašomajame dokumente 
apibrėžtus skyrimo kriterijus. Skelbime 
apie pirkimą arba aprašomajame 
dokumente perkančioji organizacija 
nurodo, ar naudos šią galimybę.
5. Perkančioji organizacija tęsia dialogą 
tol, kol gali nustatyti jos poreikius galintį 
patenkinti sprendimą (-us).
6. Paskelbusios apie dialogo užbaigimą ir 
apie tai pranešusios dalyviams, 
perkančiosios organizacijos paprašo jų 
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pateikti galutinius pasiūlymus, 
grindžiamus vykstant dialogui pristatytu ir 
patikslintu sprendimu (-ais). Tokiuose 
pasiūlymuose yra visa informacija, 
reikalinga ir būtina projektui įvykdyti.
7. Perkančiosios organizacijos vertina 
gautus pasiūlymus pagal skelbime apie 
pirkimą arba aprašomajame dokumente 
nustatytus skyrimo kriterijus.
Prireikus, siekdama baigti vykdyti 
finansinius įsipareigojimus ar kitas 
sutarties sąlygas, perkančioji organizacija 
gali dėl galutinių sutarties sąlygų derėtis 
su konkurso dalyviu, kuris įvertintas kaip 
pateikęs ekonomiškai naudingiausią 
pasiūlymą pagal 66 straipsnio 1 dalies 
a punktą, jeigu tik dėl tokių derybų 
nereikia keisti esminių pasiūlymo arba 
viešojo pirkimo aspektų, įskaitant 
skelbime arba aprašomajame dokumente 
nustatytus poreikius ir reikalavimus, ir 
jeigu dėl to nekyla konkurencijos 
iškreipimo arba diskriminacijos grėsmė.
8. Perkančiosios organizacijos gali 
dialogo dalyviams skirti prizus arba 
pinigines išmokas.

Or. fr

Pakeitimas 756
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minimali prašymų leisti dalyvauti 
konkurenciniame dialoge priėmimo trukmė 
yra 30 dienų nuo skelbimo apie pirkimą 
išsiuntimo dienos.

Minimali prašymų leisti dalyvauti 
konkurenciniame dialoge priėmimo trukmė 
yra 35 dienos nuo skelbimo apie pirkimą 
išsiuntimo dienos.

Or. en
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Pagrindimas

Paraiškų priėmimo terminą reikėtų pratęsti iki 35 dienų, taip suteikiant kandidatams 
pakankamai laiko parengti pasiūlymą. Be to, jis vis tiek yra trumpesnis už dabartinį laikotarpį 
(37 dienos).

Pakeitimas 757
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dialoge gali dalyvauti tik tie ūkio 
subjektai, kuriuos perkančioji organizacija 
pakvietė, įvertinusi prašomą informaciją. 
Pagal 64 straipsnį perkančiosios 
organizacijos gali apriboti tinkamų 
kandidatų, kviečiamų dalyvauti 
procedūroje, skaičių. Sutartys skiriamos 
remiantis vieninteliu skyrimo kriterijumi 
– ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo, 
laikantis 66 straipsnio 1 dalies a punkte 
nustatytos tvarkos.

Dialoge gali dalyvauti tik tie ūkio 
subjektai, kuriuos perkančioji organizacija 
pakvietė, įvertinusi prašomą informaciją. 
Perkančiosios organizacijos gali pačios 
paskirti projekto vadovą siekiant 
užtikrinti, kad būtų laikomasi pagrįstų 
terminų veiksmingai valdant kiekvieną 
dialogo etapą. Pagal 64 straipsnį gali būti 
apribojamas tinkamų kandidatų, 
kviečiamų dalyvauti procedūroje, skaičius.

Or. fr

Pakeitimas 758
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perkančiosios organizacijos savo 
poreikius bei reikalavimus nurodo 
skelbime apie pirkimą ir juos apibrėžia 
skelbime ir (arba) aprašomajame 
dokumente. Tuo pačiu metu ir tuose 
pačiuose dokumentuose jos taip pat nurodo 
ir apibrėžia pasirinktus skyrimo kriterijus.

2. Perkančiosios organizacijos savo 
poreikius bei reikalavimus nurodo 
skelbime apie pirkimą ir juos apibrėžia 
skelbime ir (arba) aprašomajame 
dokumente. Tuo pačiu metu ir tuose 
pačiuose dokumentuose jos taip pat nurodo 
ir apibrėžia pagrindinį (-ius) pasirinktą (-
us) sutarties sudarymo kriterijų (-us).
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Or. en

Pakeitimas 759
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perkančiosios organizacijos savo 
poreikius bei reikalavimus nurodo 
skelbime apie pirkimą ir juos apibrėžia 
skelbime ir (arba) aprašomajame 
dokumente. Tuo pačiu metu ir tuose 
pačiuose dokumentuose jos taip pat nurodo 
ir apibrėžia pasirinktus skyrimo kriterijus.

2. Perkančiosios organizacijos savo 
poreikius bei reikalavimus nurodo 
skelbime apie pirkimą ir juos apibrėžia 
skelbime ir (arba) aprašomajame 
dokumente. Tuo pačiu metu ir tuose 
pačiuose dokumentuose jos taip pat nurodo 
ir apibrėžia pasirinktus pagrindinius 
sutarties sudarymo kriterijus.

Or. de

Pakeitimas 760
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perkančiosios organizacijos savo 
poreikius bei reikalavimus nurodo 
skelbime apie pirkimą ir juos apibrėžia 
skelbime ir (arba) aprašomajame 
dokumente. Tuo pačiu metu ir tuose 
pačiuose dokumentuose jos taip pat nurodo 
ir apibrėžia pasirinktus skyrimo kriterijus.

2. Perkančiosios organizacijos savo 
poreikius bei reikalavimus nurodo 
skelbime apie pirkimą ir juos apibrėžia 
skelbime ir (arba) aprašomajame 
dokumente. Tuo pačiu metu ir tuose 
pačiuose dokumentuose jos taip pat nurodo 
ir apibrėžia pasirinktus pagrindinius 
sutarties sudarymo kriterijus.

Or. de

Pagrindimas

Vykdant dialogą su konkurso dalyviais turėtų būti galima daryti nedidelius pirkimo 
dokumentų pataisymus.
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Pakeitimas 761
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui ir 
prieš pereinant prie jų nagrinėjimo, 
perkančiosios organizacijos gali nurodyti 
svarbą, teikiamą iš anksto nustatyto 
sutarties sudarymo kriterijaus aspektams, 
vadovaujantis 66 straipsnio 5 dalimi, 
jeigu:
(a) nebuvo pakeisti sutarties 
dokumentuose arba skelbime apie pirkimą 
išdėstyti sutarties sudarymo kriterijai;
(b) neįtraukti nauji aspektai, galėję daryti 
poveikį pasiūlymų rengimui;
(c) nediskriminuojamas nė vienas dalyvis.

Or. en

Pagrindimas

Viešųjų pirkimų proceso supaprastinimas.

Pakeitimas 762
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos neatskleidžia
kitiems dalyviams dialoge dalyvaujančio 
kandidato pasiūlytų sprendimų ar kitos 
konfidencialios informacijos be šio 
kandidato sutikimo. Toks sutikimas yra ne 
visapusiško leidimo formos, tačiau 
duodamas dėl numatomo konkrečių 

Perkančiosios organizacijos jokiu būdu 
negali atskleisti kitiems dalyviams dialoge 
dalyvaujančio kandidato pasiūlytų 
sprendimų ar kitos informacijos be šio 
kandidato sutikimo, kuris negali būti 
laikomas būtina dalyvavimo 
konkurencinio dialogo procedūroje 
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sprendimų ar kitos konkrečios 
konfidencialios informacijos perdavimo.

sąlyga. Toks sutikimas yra ne visapusiško 
leidimo formos, tačiau duodamas dėl 
numatomo konkrečių sprendimų ar kitos 
konkrečios konfidencialios informacijos 
perdavimo.

Or. fr

Pakeitimas 763
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos neatskleidžia 
kitiems dalyviams dialoge dalyvaujančio 
kandidato pasiūlytų sprendimų ar kitos 
konfidencialios informacijos be šio 
kandidato sutikimo. Toks sutikimas yra ne 
visapusiško leidimo formos, tačiau 
duodamas dėl numatomo konkrečių 
sprendimų ar kitos konkrečios 
konfidencialios informacijos perdavimo.

Pagal 18 straipsnį, perkančiosios 
organizacijos neatskleidžia kitiems 
dalyviams dialoge dalyvaujančio kandidato 
pasiūlytų sprendimų ar kitos 
konfidencialios informacijos be šio 
kandidato sutikimo. Toks sutikimas yra ne 
visapusiško leidimo formos, tačiau 
duodamas dėl numatomo konkrečių 
sprendimų ar kitos konfidencialios 
informacijos perdavimo.

Or. en

Pagrindimas

Viešųjų pirkimų proceso supaprastinimas.


