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Pakeitimas 764
Cornelis de Jong

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.

Perkančiosios organizacijos, 
pasinaudodamos visapusiško leidimo 
formos sutikimu, gali atskleisti kitiems 
dalyviams derybose dalyvaujančio 
kandidato pasiūlytus sprendimus. Be 
derybose dalyvaujančio kandidato 
sutikimo kita jo perduoda konfidenciali 
informacija neatskleidžiama. Toks 
sutikimas duodamas dėl numatomo šios
kitos konfidencialios informacijos 
perdavimo.

Or. en

Pakeitimas 765
Marian Harkin

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.

Perkančiosios organizacijos veikia 
sąžiningai ir 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.
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Or. en

Pakeitimas 766
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu nustatoma šios dalies trečios 
pastraipos pažeidimų, atsakomybę 
prisiima perkančioji organizacija.

Or. fr

Pakeitimas 767
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Perkančioji organizacija tęsia dialogą 
tol, kol gali nustatyti jos poreikius galintį 
patenkinti sprendimą (-us).

5. Perkančioji organizacija gali arba 
nustatyti ribotą dialogo terminą, kuris 
apibrėžiamas skelbime apie pirkimą, arba 
tęsti dialogą tol, kol gali nustatyti jos 
poreikius galintį patenkinti 
sprendimą (-us).

Or. en

Pakeitimas 768
Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Perkančioji organizacija tęsia dialogą 
tol, kol gali nustatyti jos poreikius galintį 
patenkinti sprendimą (-us).

5. Perkančioji organizacija gali:

– nustatyti ribotą dialogo trukmę, kuri 
nurodoma skelbime apie pirkimą;
– tęsti dialogą tol, kol gali nustatyti jos 
poreikius galintį patenkinti 
sprendimą (-us).

Or. fr

Pakeitimas 769
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 6 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiajai organizacijai paprašius, šie 
pasiūlymai gali būti paaiškinti, tiksliai 
apibūdinti ir patobulinti. Vis dėlto 
aiškinant, tiksliai apibūdinant ir 
tobulinant šiuos pasiūlymus arba teikiant 
papildomą informaciją negalima keisti 
esminių pasiūlymo arba viešojo pirkimo 
aspektų, įskaitant skelbime apie pirkimą 
arba aprašomajame dokumente nustatytus 
poreikius ir reikalavimus, jeigu dėl šių 
aspektų, poreikių ir reikalavimų 
pakeitimų gali būti iškreipta konkurencija 
arba jeigu šie pakeitimai gali turėti 
diskriminacinį poveikį.

Or. en

Pagrindimas

Supaprastinamas pirkimo procesas.
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Pakeitimas 770
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 7 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiajai organizacijai paprašius, 
dalyvio, kuris įvertintas kaip pateikęs 
ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, 
gali būti paprašyta patikslinti pasiūlymo 
aspektus arba patvirtinti pasiūlyme 
pateiktus įsipareigojimus, jeigu dėl to 
nereikia keisti esminių pasiūlymo ar 
kvietimo dalyvauti konkurse aspektų ir 
jeigu dėl to nekyla konkurencijos 
iškreipimo arba diskriminacijos grėsmė.

Or. en

Pakeitimas 771
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Perkančiajai organizacijai paprašius, 
dalyvio, kuris įvertintas kaip pateikęs 
ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą 
pagal 66 straipsnio 1 dalies a punktą, gali 
būti paprašyta paaiškinti pasiūlymo 
aspektus arba patvirtinti pasiūlyme 
pateiktus įsipareigojimus, jeigu dėl to
nereikia keisti esminių pasiūlymo arba 
viešojo pirkimo aspektų, įskaitant skelbime 
apie pirkimą arba aprašomajame 
dokumente nustatytus poreikius ir 
reikalavimus, ir jeigu dėl to nekyla 
konkurencijos iškreipimo arba 
diskriminacijos grėsmė.

Or. en
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Pagrindimas

Siūloma nauja redakcija yra pavojinga, nes ja perkančiosioms organizacijoms suteikiama 
galimybė dalyviui, kuris buvo įvertintas kaip pateikęs ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, 
daryti spaudimą dėl kainos. Todėl dabartinė Direktyvos 2004/18/EB formuluotė 
(29 straipsnio 7 dalis) su nedideliais Komisijos pasiūlymo terminijos pakeitimais yra 
tinkamesnė.

Pakeitimas 772
Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Perkančiosios organizacijos gali dialogo 
dalyviams skirti prizus arba pinigines 
išmokas.

8. Perkančiosios organizacijos dialogo 
dalyviams skiria prizus arba pinigines 
išmokas pagal sutartyje nustatytas 
sąlygas.

Or. fr

Pakeitimas 773
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Perkančiosios organizacijos gali dialogo 
dalyviams skirti prizus arba pinigines 
išmokas.

8. Perkančiosios organizacijos dialogo 
dalyviams skiria prizus arba pinigines 
išmokas.

Or. en

Pakeitimas 774
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 8 dalis



PE492.859v01-00 8/172 AM\908712LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Perkančiosios organizacijos gali dialogo 
dalyviams skirti prizus arba pinigines 
išmokas.

8. Perkančiosios organizacijos dialogo 
dalyviams skiria prizus arba pinigines 
išmokas.

Or. en

Pagrindimas

Sudėtinga ir (arba) neįmanoma tinkamai įvertinti laiko ir sąnaudų, susijusių su dalyvavimu 
derybose pateikus pradinį pasiūlymą. Todėl galimybė gauti tam tikrą kompensaciją už 
papildomas pastangas gali padėti pritraukti tiekėjus, kurie kitu atveju nenorėtų dalyvauti 
konkurse. Tai gali būti naudinga ir konkurencijos, ir darbų kokybės požiūriais.

Pakeitimas 775
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29 straipsnis Išbraukta.
Inovacijų partnerystė

1. Jei sudaroma inovacijų partnerystė, bet 
kuris ūkio subjektas gali teikti prašymą 
leisti dalyvauti konkurse pagal skelbimą 
apie konkursą, kad būtų sukurta 
struktūrizuota partnerystė naujoviškoms 
prekėms, paslaugoms arba darbams 
sukurti ir sukurtoms prekėms, 
paslaugoms arba darbams įsigyti, jeigu tik 
jie atitinka suderintą rezultatų lygį ir 
sąnaudas.

2. Partnerystė sudaroma nuosekliais 
etapais, atsižvelgiant į mokslinių tyrimų ir 
naujovių diegimo proceso etapų seką, 
galbūt iki prekių pagaminimo arba 
paslaugų suteikimo momento. Nurodomi 
tarpiniai tiksliniai rodikliai, kuriuos 
partneris turi pasiekti, ir numatomas 
atlyginimo mokėjimas atitinkamomis 
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dalimis. Remdamasi tokiais tiksliniais 
rodikliais, perkančioji organizacija po 
kiekvieno etapo gali nuspręsti nutraukti 
partnerystę ir pradėti naują pirkimo 
procedūrą likusiems etapams, jeigu tik ji 
įgijo atitinkamas intelektinės nuosavybės 
teises.

3. Sutartis skiriama pagal 27 straipsnyje 
nustatytas konkurso procedūrai su 
derybomis taikomas taisykles.

Pasirinkdamos kandidatus, perkančiosios 
organizacijos ypač didelį dėmesį skiria 
kriterijams, susijusiems su konkurso 
dalyvių pajėgumu ir patirtimi mokslinių 
tyrimų ir plėtros bei naujoviškų 
sprendimų kūrimo srityse. Pagal 
64 straipsnį jos gali apriboti kandidatų, 
tinkamų būti pakviestiems dalyvauti 
konkurse, skaičių.

Mokslinių tyrimų ir naujovių diegimo 
projektus, kuriais siekiama patenkinti 
perkančiosios organizacijos nurodytus 
poreikius ir kurių negali patenkinti esami 
sprendimai, gali teikti tik tie ūkio 
subjektai, kuriuos perkančioji 
organizacija pakvietė, įvertinusi prašomą 
informaciją. Sutartys skiriamos remiantis 
vieninteliu skyrimo kriterijumi –
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo, 
laikantis 66 straipsnio 1 dalies a punkte 
nustatytos tvarkos.

4. Partnerystės struktūra ir visų pirma 
įvairių etapų trukmė bei vertė atspindi 
siūlomo sprendimo naujovių laipsnį ir 
mokslinių tyrimų bei naujovių diegimo 
veiklos, reikalingos rinkoje dar 
neprieinamam naujoviškam sprendimui 
sukurti, seką. Iš šios veiklos gautų prekių, 
paslaugų arba darbų pirkimo sutarties 
vertė ir trukmė atitinka tam tikrus 
apribojimus, atsižvelgiant į poreikį 
susigrąžinti sąnaudas, įskaitant sąnaudas, 
patirtas kuriant naujovišką sprendimą, ir 
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gauti tinkamą pelną. 

Perkančiosios organizacijos nenaudoja 
inovacijų partnerystės taip, kad būtų 
užkertamas kelias konkurencijai, ji būtų 
ribojama arba iškreipiama.

Or. fr

Pakeitimas 776
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29 straipsnis Išbraukta.
Inovacijų partnerystė
1. Jei sudaroma inovacijų partnerystė, bet 
kuris ūkio subjektas gali teikti prašymą 
leisti dalyvauti konkurse pagal skelbimą 
apie konkursą, kad būtų sukurta 
struktūrizuota partnerystė naujoviškoms 
prekėms, paslaugoms arba darbams 
sukurti ir sukurtoms prekėms, 
paslaugoms arba darbams įsigyti, jeigu tik 
jie atitinka suderintą rezultatų lygį ir 
sąnaudas.
2. Partnerystė sudaroma nuosekliais 
etapais, atsižvelgiant į mokslinių tyrimų ir 
naujovių diegimo proceso etapų seką, 
galbūt iki prekių pagaminimo arba 
paslaugų suteikimo momento. Nurodomi 
tarpiniai tiksliniai rodikliai, kuriuos 
partneris turi pasiekti, ir numatomas
atlyginimo mokėjimas atitinkamomis 
dalimis. Remdamasi tokiais tiksliniais 
rodikliais, perkančioji organizacija po 
kiekvieno etapo gali nuspręsti nutraukti 
partnerystę ir pradėti naują pirkimo 
procedūrą likusiems etapams, jeigu tik ji 
įgijo atitinkamas intelektinės nuosavybės 
teises.
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3. Sutartis skiriama pagal 27 straipsnyje 
nustatytas konkurso procedūrai su 
derybomis taikomas taisykles.

Pasirinkdamos kandidatus, perkančiosios 
organizacijos ypač didelį dėmesį skiria 
kriterijams, susijusiems su konkurso 
dalyvių pajėgumu ir patirtimi mokslinių 
tyrimų ir plėtros bei naujoviškų 
sprendimų kūrimo srityse. Pagal 
64 straipsnį jos gali apriboti kandidatų, 
tinkamų būti pakviestiems dalyvauti 
konkurse, skaičių.

Mokslinių tyrimų ir naujovių diegimo 
projektus, kuriais siekiama patenkinti 
perkančiosios organizacijos nurodytus 
poreikius ir kurių negali patenkinti esami 
sprendimai, gali teikti tik tie ūkio 
subjektai, kuriuos perkančioji 
organizacija pakvietė, įvertinusi prašomą 
informaciją. Sutartys skiriamos remiantis
vieninteliu skyrimo kriterijumi –
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo, 
laikantis 66 straipsnio 1 dalies a punkte 
nustatytos tvarkos.

4. Partnerystės struktūra ir visų pirma 
įvairių etapų trukmė bei vertė atspindi 
siūlomo sprendimo naujovių laipsnį ir 
mokslinių tyrimų bei naujovių diegimo 
veiklos, reikalingos rinkoje dar 
neprieinamam naujoviškam sprendimui 
sukurti, seką. Iš šios veiklos gautų prekių, 
paslaugų arba darbų pirkimo sutarties 
vertė ir trukmė atitinka tam tikrus 
apribojimus, atsižvelgiant į poreikį 
susigrąžinti sąnaudas, įskaitant sąnaudas, 
patirtas kuriant naujovišką sprendimą, ir 
gauti tinkamą pelną.

Perkančiosios organizacijos nenaudoja 
inovacijų partnerystės taip, kad būtų 
užkertamas kelias konkurencijai, ji būtų 
ribojama arba iškreipiama.

Or. en
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Pakeitimas 777
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei sudaroma inovacijų partnerystė, bet 
kuris ūkio subjektas gali teikti prašymą 
leisti dalyvauti konkurse pagal skelbimą 
apie konkursą, kad būtų sukurta 
struktūrizuota partnerystė naujoviškoms 
prekėms, paslaugoms arba darbams sukurti 
ir sukurtoms prekėms, paslaugoms arba 
darbams įsigyti, jeigu tik jie atitinka 
suderintą rezultatų lygį ir sąnaudas.

1. Jei sudaroma inovacijų partnerystė, bet 
kuris ekonominės veiklos vykdytojas gali 
teikti prašymą leisti dalyvauti konkurse 
pagal skelbimą apie pirkimą, kad būtų 
sukurta struktūrizuota partnerystė 
naujoviškoms prekėms, paslaugoms arba 
darbams sukurti ir sukurtoms prekėms, 
paslaugoms arba darbams įsigyti, jeigu tik 
jie atitinka suderintą rezultatų lygį ir 
sąnaudas. Sutartys, kuriomis sudaromos 
inovacijų partnerystės, skiriamos 
remiantis vieninteliu sudarymo
kriterijumi – ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo, laikantis 66 straipsnio 1 dalies 
a punkte nustatytos tvarkos.

Or. en

Pagrindimas

Supaprastinamas pirkimo procesas ir patobulinama naujoji inovacijų partnerysčių 
procedūra.

Pakeitimas 778
Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 2 dalies 1 a ir 1 b pastraipos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Intelektinės nuosavybės teisės suteikiamos 
tik tam, kad perkančioji organizacija 
galėtų panaudoti ankstesnio etapo 
rezultatus, pagal partnerystės objektą, 
jeigu keičiamas rangovas vykstant 
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procedūrai, siekiant riboti šį teisių įgijimą 
pašalintos įmonės atžvilgiu.
Nuostatomis, susijusiomis su intelektine 
nuosavybe, turi būti labai aiškiai 
apibrėžiamos kiekvienos dalyvaujančios 
šalies teisės ir įsipareigojimai.

Or. fr

Pakeitimas 779
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Partnerystė sudaroma nuosekliais 
etapais, atsižvelgiant į mokslinių tyrimų ir 
naujovių diegimo proceso etapų seką,
galbūt iki prekių pagaminimo arba 
paslaugų suteikimo momento. Nurodomi
tarpiniai tiksliniai rodikliai, kuriuos 
partneris turi pasiekti, ir numatomas 
atlyginimo mokėjimas atitinkamomis 
dalimis. Remdamasi tokiais tiksliniais 
rodikliais, perkančioji organizacija po 
kiekvieno etapo gali nuspręsti nutraukti 
partnerystę ir pradėti naują pirkimo 
procedūrą likusiems etapams, jeigu tik ji 
įgijo atitinkamas intelektinės nuosavybės 
teises.

2. Partnerystė sudaroma nuosekliais 
etapais, atsižvelgiant į mokslinių tyrimų ir 
naujovių diegimo proceso etapų seką, kuri 
gali apimti prekių pagaminimo, paslaugų 
suteikimo arba darbų atlikimo momentus. 
Sudarant partnerystę nustatomi tarpiniai 
tiksliniai rodikliai, kuriuos partneris turi 
pasiekti, ir numatomas atlyginimo 
mokėjimas atitinkamomis dalimis. 
Remdamasi tokiais tiksliniais rodikliais, 
perkančioji organizacija po kiekvieno 
etapo gali nuspręsti nutraukti partnerystę ir 
pradėti naują pirkimo procedūrą likusiems 
etapams, jeigu tik ji pirkimo 
dokumentuose nurodė, kokiomis 
aplinkybėmis gali naudotis šia veiksmų 
laisve partnerystei nutraukti.

Or. en

Pagrindimas

Supaprastinamas pirkimo procesas ir patobulinama inovacijų partnerysčių procedūra.

Pakeitimas 780
Marian Harkin
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Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Partnerystė sudaroma nuosekliais 
etapais, atsižvelgiant į mokslinių tyrimų ir 
naujovių diegimo proceso etapų seką, 
galbūt iki prekių pagaminimo arba 
paslaugų suteikimo momento. Nurodomi 
tarpiniai tiksliniai rodikliai, kuriuos 
partneris turi pasiekti, ir numatomas 
atlyginimo mokėjimas atitinkamomis 
dalimis. Remdamasi tokiais tiksliniais 
rodikliais, perkančioji organizacija po 
kiekvieno etapo gali nuspręsti nutraukti 
partnerystę ir pradėti naują pirkimo 
procedūrą likusiems etapams, jeigu tik ji 
įgijo atitinkamas intelektinės nuosavybės 
teises.

2. Partnerystė sudaroma nuosekliais 
etapais, atsižvelgiant į mokslinių tyrimų ir 
naujovių diegimo proceso etapų seką, 
galbūt iki prekių pagaminimo arba 
paslaugų suteikimo momento. Nurodomi 
tarpiniai tiksliniai rodikliai, kuriuos 
partneris turi pasiekti, ir numatomas 
atlyginimo mokėjimas atitinkamomis 
dalimis. Remdamasi tokiais tiksliniais 
rodikliais, perkančioji organizacija po 
kiekvieno etapo gali nuspręsti nutraukti 
partnerystę ir pradėti naują pirkimo 
procedūrą likusiems etapams.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų paaiškinti, kaip valdyti šią naują procedūrą siekiant skatinti inovacijas ir išvengti 
konkretiems subjektams pritaikytos atrankos: 1) Kaip įvertinti intelektinės nuosavybės teises? 
(Kokia bus komercinės rinkos skalė?) 2) Pernelyg neaiški apibrėžtis. 3) Perkančiosios 
organizacijos, užuot naudojusios vidaus departamentų paslaugomis, vis dažniau naudosis 
(patyrusių) privačių rinkos dalyvių paslaugomis. 4) Reikėtų išaiškinti procedūros apibrėžtį. 5) 
Kam priklausys intelektinės nuosavybės teisės?

Pakeitimas 781
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Sutartis skiriama pagal šios dalies 
nuostatas.
Pirkimo dokumentuose perkančiosios 
organizacijos nurodo, kuriais aspektais
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apibrėžiami būtiniausi reikalavimai, 
kuriuos reikia atitikti. Šie nurodymai turi 
būti pakankamai tikslūs, kad ekonominės 
veiklos vykdytojai galėtų nustatyti pirkimo 
pobūdį ir aprėptį ir nuspręsti, ar prašyti 
leidimo dalyvauti procedūroje.
Minimali prašymų dalyvauti konkurse 
priėmimo trukmė yra 30 dienų nuo 
skelbimo apie pirkimą išsiuntimo dienos, 
o jeigu kaip kvietimas dalyvauti konkurse 
naudojamas išankstinis informacinis 
skelbimas – 30 dienų nuo kvietimo 
patvirtinti susidomėjimą išsiuntimo 
dienos. Minimali pradinių pasiūlymų 
priėmimo trukmė yra 30 dienų nuo 
kvietimo išsiuntimo dienos.
Perkančiosios organizacijos derasi su 
dalyviais dėl pradinių ir visų tolesnių 
pasiūlymų, kad patobulintų jų turinį ir 
taip užtikrintų, kad šie pasiūlymai geriau 
atitiktų pirkimo dokumentuose nurodytus 
sutarties sudarymo kriterijus.
Vykstant deryboms perkančiosios 
organizacijos užtikrina vienodą visų 
dalyvių vertinimą. Šiuo tikslu jos neteikia 
informacijos diskriminuojamai, kad 
vieniems dalyviams nebūtų teikiama 
pirmenybė kitų dalyvių atžvilgiu. 
Perkančiosios organizacijos visų pirma 
užtikrina, kad visi dalyviai, kurių 
pasiūlymai nėra atmesti, būtų raštu 
informuoti apie visus kitų pirkimo 
dokumentų, išskyrus dokumentus, kuriais 
nustatomi būtiniausi reikalavimai, 
techninių specifikacijų pakeitimus, ir 
suteikia pakankamai laiko, kad tokie 
dalyviai galėtų patikslinti pasiūlymus ir 
pagal šiuos pakeitimus patikslintus 
pasiūlymus vėl pateikti.
Pagal 18 straipsnio nuostatas 
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 
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konkrečios informacijos perdavimo.
Dėl būtiniausių reikalavimų ir sutarties 
sudarymo kriterijų derybos nevedamos.
Pasibaigus galutiniam pasiūlymų teikimo 
terminui ir prieš pradedant juos nagrinėti 
perkančiosios organizacijos gali nustatyti 
iš anksto pagal 66 straipsnio 5 dalį 
apibrėžtą su sutarties sudarymo
kriterijaus aspektais susietą lyginamąją 
reikšmę, jeigu
– sutarties dokumentuose ar skelbime apie 
pirkimą nustatyti sutarties sudarymo
kriterijai lieka nepakeisti;
(a) tai neapima naujų aspektų, kurie būtų 
turėję įtakos pasiūlymų rengimui;
(b) dėl to nediskriminuojamas nė vienas 
dalyvis.
Inovacijų partnerystės procedūros gali 
būti vykdomos nuosekliais etapais, kad 
būtų sumažintas dalyvių, su kuriais bus 
deramasi, skaičius, taikant skelbime apie 
pirkimą, kvietime patvirtinti susidomėjimą 
arba pirkimo dokumentuose nustatytus 
sutarties sudarymo kriterijus. Skelbime 
apie pirkimą, kvietime patvirtinti 
susidomėjimą arba pirkimo 
dokumentuose perkančioji organizacija 
aiškiai nurodo, ar ji naudosis šia 
galimybe.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas – tai svarbiausias su inovacijų partneryste susijęs pakeitimas, kuriuo ši 
procedūra susiejama su konkurso procedūra su derybomis, tačiau inovacijų partnerysčių 
atvejais suteikiama daugiau derybų galimybių, atsižvelgiant į tai, kad vesti derybas 
reikalaujama organizuojant tų rūšių, kurios priskiriamos naujos procedūros taikymo sričiai, 
pirkimus, ir paaiškinama, kodėl taikomos tik tam tikros svarbiausios 27 straipsnio dalys, 
siekiant užtikrinti skaidrumą ir sąžiningumą.

Pakeitimas 782
Marian Harkin
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Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sutartis skiriama pagal 27 straipsnyje 
nustatytas konkurso procedūrai su 
derybomis taikomas taisykles.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 783
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasirinkdamos kandidatus, perkančiosios 
organizacijos ypač didelį dėmesį skiria 
kriterijams, susijusiems su konkurso 
dalyvių pajėgumu ir patirtimi mokslinių 
tyrimų ir plėtros bei naujoviškų sprendimų 
kūrimo srityse. Pagal 64 straipsnį jos gali 
apriboti kandidatų, tinkamų būti 
pakviestiems dalyvauti konkurse, skaičių.

Pasirinkdamos kandidatus, perkančiosios 
organizacijos ypač didelį dėmesį skiria 
kriterijams, susijusiems su kandidatų
pajėgumu mokslinių tyrimų ir plėtros bei 
naujoviškų sprendimų kūrimo srityse. 
Pagal 64 straipsnį jos gali apriboti 
kandidatų, tinkamų būti pakviestiems 
dalyvauti konkurse, skaičių.

Or. en

Pagrindimas

Patobulinama inovacijų partnerysčių procedūra, užtikrinant didesnį jos prieinamumą visų 
pirma novatoriškoms MVĮ.

Pakeitimas 784
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslinių tyrimų ir naujovių diegimo 
projektus, kuriais siekiama patenkinti 
perkančiosios organizacijos nurodytus 
poreikius ir kurių negali patenkinti esami 
sprendimai, gali teikti tik tie ūkio subjektai, 
kuriuos perkančioji organizacija pakvietė, 
įvertinusi prašomą informaciją. Sutartys 
skiriamos remiantis vieninteliu skyrimo 
kriterijumi – ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo, laikantis 66 straipsnio 1 dalies 
a punkte nustatytos tvarkos.

Mokslinių tyrimų ir naujovių diegimo 
projektus, kuriais siekiama patenkinti 
perkančiosios organizacijos nurodytus 
poreikius ir kurių negali patenkinti esami 
sprendimai, gali teikti tik tie ekonominės 
veiklos vykdytojai, kuriuos perkančioji 
organizacija pakvietė, įvertinusi prašomą 
informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Jau minėta ankstesniuose su inovacijų partnerystėmis susijusiuose pakeitimuose.

Pakeitimas 785
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Partnerystės struktūra ir visų pirma įvairių 
etapų trukmė bei vertė atspindi siūlomo 
sprendimo naujovių laipsnį ir mokslinių 
tyrimų bei naujovių diegimo veiklos, 
reikalingos rinkoje dar neprieinamam 
naujoviškam sprendimui sukurti, seką. Iš 
šios veiklos gautų prekių, paslaugų arba 
darbų pirkimo sutarties vertė ir trukmė
atitinka tam tikrus apribojimus, 
atsižvelgiant į poreikį susigrąžinti 
sąnaudas, įskaitant sąnaudas, patirtas 
kuriant naujovišką sprendimą, ir gauti 
tinkamą pelną.

Perkančioji organizacija užtikrina, kad
partnerystės struktūra ir visų pirma įvairių 
etapų trukmė bei vertė atspindėtų siūlomo 
sprendimo naujovių laipsnį ir mokslinių 
tyrimų bei naujovių diegimo veiklos, 
reikalingos rinkoje dar neprieinamam 
naujoviškam sprendimui sukurti, seką. 
Numatoma prekių, paslaugų arba darbų 
vertė atitinka jų sukūrimui ir atlikimui 
reikalingas investicijas.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad naudojimasis inovacijų partnerystėmis atitiktų pagrindinį 
šios naujos procedūros tikslą ir kad jos būtų vertos skirtų pinigų.

Pakeitimas 786
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos nenaudoja 
inovacijų partnerystės taip, kad būtų 
užkertamas kelias konkurencijai, ji būtų 
ribojama arba iškreipiama.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis aspektas jau aptartas ankstesniame su inovacijų partnerystėmis susijusiame pakeitime.

Pakeitimas 787
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29a straipsnis
Paslaugų talonų sistema

Organizuodamos viešąsias paslaugas 
perkančiosios organizacijos gali naudotis
paslaugų talonų sistema, 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.
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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 
šioje direktyvoje numatytą procedūrą.
Vartotojas paslaugų talonų sistemoje gali 
pasirinkti bet kurį paslaugų teikėją arba 
nuspręsti nesinaudoti sistema.

Or. en

Pakeitimas 788
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali numatyti, kad 
perkančiosios organizacijos viešojo 
pirkimo sutartis derybų procedūros 
neskelbiant kvietimo dalyvauti konkurse 
būdu gali skirti tik 2–5 dalyse nurodytais 
atvejais.

1. Valstybės narės gali numatyti, kad 
perkančiosios organizacijos viešojo 
pirkimo sutartis derybų procedūros 
neskelbiant kvietimo dalyvauti konkurse 
būdu gali sudaryti tik 2–5 dalyse 
nurodytais atvejais. Perkančioji 
organizacija negali naudoti derybų 
procedūros neskelbiant kvietimo dalyvauti 
tik derėdamasi dėl kainos.

Or. fr

Pakeitimas 789
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali numatyti, kad 
perkančiosios organizacijos viešojo 
pirkimo sutartis derybų procedūros 
neskelbiant kvietimo dalyvauti konkurse 
būdu gali skirti tik 2–5 dalyse nurodytais 
atvejais.

1. Konkrečiais 2–5 dalyse nurodytais 
atvejais ir aplinkybėmis valstybės narės 
gali numatyti, kad perkančiosios 
organizacijos gali sudaryti viešojo pirkimo 
sutartis derybų procedūros neskelbiant 
kvietimo dalyvauti konkurse būdu. Bet 
kuriais kitais atvejais šios procedūros 
neleidžiama naudoti.

Or. en

Pagrindimas

Supaprastinamas pirkimų procesas.

Pakeitimas 790
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali numatyti, kad 
perkančiosios organizacijos viešojo 
pirkimo sutartis derybų procedūros 
neskelbiant kvietimo dalyvauti konkurse 
būdu gali skirti tik 2–5 dalyse nurodytais 
atvejais.

1. Valstybės narės gali numatyti, kad 
perkančiosios organizacijos viešojo 
pirkimo sutartis derybų procedūros 
neskelbiant kvietimo dalyvauti konkurse 
būdu gali sudaryti tik 2–5 dalyse 
nurodytais atvejais, jeigu darbų pirkimo 
sutarties suma mažesnė nei 500.000 eurų 
arba jeigu paslaugų pirkimo sutarties 
suma mažesnė nei 100.000 eurų.

Or. it

Pakeitimas 791
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Derybų procedūra neskelbiant kvietimo 
dalyvauti konkurse gali būti numatyta
viešojo darbų pirkimo sutartims, viešojo 
prekių pirkimo sutartims ir viešojo 
paslaugų pirkimo sutartims tokiais atvejais:

Derybų procedūra neskelbiant kvietimo 
dalyvauti konkurse gali būti naudojama
viešojo darbų pirkimo sutartims, viešojo 
prekių pirkimo sutartims ir viešojo 
paslaugų pirkimo sutartims tokiais atvejais:

Or. en

Pagrindimas

Supaprastinamas pirkimų procesas.

Pakeitimas 792
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) jeigu paskelbus atvirą arba ribotą 
procedūrą nepateikta nė vieno pasiūlymo 
arba nė vieno tinkamo pasiūlymo ar 
prašymo leisti dalyvauti konkurse, su 
sąlyga, kad pradinės sutarties sąlygos nėra 
keičiamos iš esmės ir kad Komisijai arba 
pagal 84 straipsnį paskirtai nacionalinei 
priežiūros įstaigai jų prašymu 
nusiunčiamas pranešimas.

(a) jeigu paskelbus atvirą ar ribotą 
konkursą arba derybas skelbiant kvietimą 
dalyvauti konkurse nepateikta nė vieno 
pasiūlymo arba nė vieno tinkamo 
pasiūlymo ar prašymo leisti dalyvauti 
konkurse, su sąlyga, kad pradinės sutarties 
sąlygos nėra keičiamos iš esmės.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata pernelyg biurokratiška; vienas iš šios peržiūros tikslų buvo supaprastinti tekstą, 
siekiant užtikrinti didesnį rentabilumą.

Pakeitimas 793
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen



AM\908712LT.doc 23/172 PE492.859v01-00

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) jeigu paskelbus atvirą arba ribotą 
procedūrą nepateikta nė vieno pasiūlymo 
arba nė vieno tinkamo pasiūlymo ar 
prašymo leisti dalyvauti konkurse, su 
sąlyga, kad pradinės sutarties sąlygos nėra 
keičiamos iš esmės ir kad Komisijai arba 
pagal 84 straipsnį paskirtai nacionalinei 
priežiūros įstaigai jų prašymu 
nusiunčiamas pranešimas.

(a) jeigu paskelbus atvirą arba ribotą 
konkursą nepateikta nė vieno pasiūlymo 
arba nė vieno tinkamo pasiūlymo ar 
prašymo leisti dalyvauti konkurse, su 
sąlyga, kad pradinės sutarties sąlygos nėra 
keičiamos iš esmės;

Or. de

Pagrindimas

Neaiškiai suformuluotas įpareigojimas pateikti pranešimą ir faktas, kad gali būti tik viena 
nacionalinė įstaiga, pirmiausia lemia nereikalingą biurokratiją ir neproporcingą 
įpareigojimą perkančiosioms organizacijoms teikti pranešimus.

Pakeitimas 794
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Anna 
Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) jeigu paskelbus atvirą arba ribotą 
procedūrą nepateikta nė vieno pasiūlymo 
arba nė vieno tinkamo pasiūlymo ar 
prašymo leisti dalyvauti konkurse, su 
sąlyga, kad pradinės sutarties sąlygos nėra 
keičiamos iš esmės ir kad Komisijai arba 
pagal 84 straipsnį paskirtai nacionalinei 
priežiūros įstaigai jų prašymu 
nusiunčiamas pranešimas.

(a) jeigu paskelbus atvirą arba ribotą 
konkursą nepateikta nė vieno pasiūlymo 
arba nė vieno tinkamo pasiūlymo ar 
prašymo leisti dalyvauti konkurse, su 
sąlyga, kad pradinės sutarties sąlygos nėra 
keičiamos iš esmės ir kad Komisijai arba 
kompetentingai nacionalinei įstaigai jų 
prašymu nusiunčiamas pranešimas.

Or. en
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Pagrindimas

Siūlomas pakeitimas susijęs su siūlomais 84 straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas 795
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) jeigu paskelbus atvirą arba ribotą 
procedūrą nepateikta nė vieno pasiūlymo 
arba nė vieno tinkamo pasiūlymo ar 
prašymo leisti dalyvauti konkurse, su 
sąlyga, kad pradinės sutarties sąlygos nėra 
keičiamos iš esmės ir kad Komisijai arba 
pagal 84 straipsnį paskirtai nacionalinei 
priežiūros įstaigai jų prašymu 
nusiunčiamas pranešimas.

(a) jeigu paskelbus atvirą arba ribotą 
procedūrą nepateikta nė vieno pasiūlymo 
arba nė vieno tinkamo pasiūlymo ar 
prašymo leisti dalyvauti konkurse, su 
sąlyga, kad pradinės sutarties sąlygos nėra 
keičiamos.

Or. it

Pakeitimas 796
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) jeigu paskelbus atvirą arba ribotą 
procedūrą nepateikta nė vieno pasiūlymo 
arba nė vieno tinkamo pasiūlymo ar 
prašymo leisti dalyvauti konkurse, su 
sąlyga, kad pradinės sutarties sąlygos nėra 
keičiamos iš esmės ir kad Komisijai arba 
pagal 84 straipsnį paskirtai nacionalinei 
priežiūros įstaigai jų prašymu 
nusiunčiamas pranešimas.

(a) jeigu paskelbus atvirą arba ribotą 
konkursą nepateikta nė vieno pasiūlymo 
arba nė vieno tinkamo pasiūlymo ar 
prašymo leisti dalyvauti konkurse, su 
sąlyga, kad pradinės sutarties sąlygos nėra 
keičiamos iš esmės.

Or. en
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Pakeitimas 797
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) jeigu paskelbus atvirą arba ribotą 
procedūrą nepateikta nė vieno pasiūlymo 
arba nė vieno tinkamo pasiūlymo ar 
prašymo leisti dalyvauti konkurse, su 
sąlyga, kad pradinės sutarties sąlygos nėra 
keičiamos iš esmės ir kad Komisijai arba 
pagal 84 straipsnį paskirtai nacionalinei 
priežiūros įstaigai jų prašymu 
nusiunčiamas pranešimas.

(a) jeigu paskelbus atvirą arba ribotą 
konkursą nepateikta nė vieno pasiūlymo 
arba nė vieno tinkamo pasiūlymo ar 
prašymo leisti dalyvauti konkurse, su 
sąlyga, kad pradinės sutarties sąlygos nėra 
keičiamos iš esmės;

Or. de

Pakeitimas 798
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) jeigu paskelbus atvirą arba ribotą 
procedūrą nepateikta nė vieno pasiūlymo 
arba nė vieno tinkamo pasiūlymo ar 
prašymo leisti dalyvauti konkurse, su 
sąlyga, kad pradinės sutarties sąlygos nėra 
keičiamos iš esmės ir kad Komisijai arba 
pagal 84 straipsnį paskirtai nacionalinei 
priežiūros įstaigai jų prašymu
nusiunčiamas pranešimas.

(a) jeigu paskelbus atvirą arba ribotą 
konkursą nepateikta nė vieno pasiūlymo 
arba nė vieno tinkamo pasiūlymo ar 
prašymo leisti dalyvauti konkurse, su 
sąlyga, kad pradinės sutarties sąlygos nėra 
keičiamos iš esmės ir kad Komisijai 
nusiunčiamas pranešimas.

Or. en

Pakeitimas 799
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jeigu pirkimo tikslas yra meno kūrinio 
sukūrimas arba įsigijimas;

(b) jeigu dėl meninių priežasčių sutartis 
gali būti skiriama tik konkrečiam 
ekonominės veiklos vykdytojui;

Or. en

Pagrindimas

Ribojant derybų neskelbiant kvietimo dalyvauti konkurse taikymą tik meno kūrinių atvejams, 
atrodo, vadovaujamasi pernelyg siauru požiūriu. Šios viešojo pirkimo sutartys gali būti 
nesusijusios su meno kūriniais, tačiau, be abejonės, yra meninio pobūdžio (pvz., dėl meninio 
pasirodymo ar koncerto).

Pakeitimas 800
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) dėl techninių priežasčių nėra 
konkurencijos;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 801
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) dėl techninių priežasčių nėra 
konkurencijos;

(i) dėl techninių ar teisinių priežasčių nėra 
konkurencijos;

Or. en
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Pakeitimas 802
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) dėl techninių priežasčių nėra 
konkurencijos;

(i) dėl techninių ar teisinių priežasčių nėra 
konkurencijos;

Or. en

Pakeitimas 803
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) dėl techninių priežasčių nėra 
konkurencijos;

(i) dėl techninių ar teisinių priežasčių nėra 
konkurencijos;

Or. de

Pagrindimas

Papildant tekstą įtraukiami atvejai, kai perkančiajai organizacijai reikia pastato tam tikroje 
vietoje, o savininkas jį parduoda tik tuomet, jei jam skiriama darbų pirkimo sutartis.

Pakeitimas 804
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) dėl techninių priežasčių nėra 
konkurencijos;

(i) dėl techninių ar teisinių priežasčių nėra 
konkurencijos;
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Or. de

Pakeitimas 805
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) kitų išimtinių teisių apsaugos. iii) kitų išimtinių teisių apsaugos, įskaitant 
pirmenybę nuosavybės srityje.

Or. fr

Pakeitimas 806
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši išimtis taikoma tik tuo atveju, jeigu nėra 
pagrįstos alternatyvos arba pakaitalo ir
konkurencijos nebuvimas nėra nulemtas 
dirbtinio pirkimo parametrų susiaurinimo;

Ši išimtis taikoma tik tuo atveju, jeigu 
konkurencijos nebuvimas nėra nulemtas 
dirbtinio pirkimo parametrų susiaurinimo;

Or. de

Pakeitimas 807
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši išimtis taikoma tik tuo atveju, jeigu nėra 
pagrįstos alternatyvos arba pakaitalo ir
konkurencijos nebuvimas nėra nulemtas 

Ši išimtis taikoma tik tuo atveju, jeigu 
konkurencijos nebuvimas nėra nulemtas 
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dirbtinio pirkimo parametrų susiaurinimo; dirbtinio pirkimo parametrų susiaurinimo;

Or. de

Pakeitimas 808
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) jeigu tai griežtai būtina, jei dėl 
ypatingos skubos priežasčių, susijusių su 
nenugalima jėga (force majeure), 
neįmanoma laikytis atviros, ribotos ar 
konkurso procedūros su derybomis 
terminų; aplinkybės, kuriomis remiamasi 
norint pateisinti didelę skubą, bet kuriuo 
atveju neturi būti priskirtinos perkančiajai 
organizacijai.

(d) jeigu tai griežtai būtina, jei dėl 
ypatingos skubos priežasčių ir kai 
perkančioji organizacija to negalėjo 
numatyti, neįmanoma laikytis atviro ar 
riboto konkurso arba konkurso procedūros 
su derybomis terminų; aplinkybės, 
kuriomis remiamasi norint pateisinti didelę 
skubą, bet kuriuo atveju neturi būti 
priskirtinos perkančiajai organizacijai.

Or. en

Pakeitimas 809
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) jeigu tai griežtai būtina, jei dėl 
ypatingos skubos priežasčių, susijusių su 
nenugalima jėga (force majeure),
neįmanoma laikytis atviros, ribotos ar 
konkurso procedūros su derybomis 
terminų; aplinkybės, kuriomis remiamasi 
norint pateisinti didelę skubą, bet kuriuo 
atveju neturi būti priskirtinos perkančiajai 
organizacijai.

(d) jeigu tai griežtai būtina, jei dėl 
ypatingos skubos priežasčių neįmanoma 
laikytis atviro ar riboto konkurso arba
konkurso procedūros su derybomis 
terminų; aplinkybės, kuriomis remiamasi 
norint pateisinti didelę skubą, bet kuriuo 
atveju neturi būti priskirtinos perkančiajai 
organizacijai.
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Or. en

Pagrindimas

Ypatingos skubos priežastims turėtų būti priskiriami ne tik nenugalimos jėgos (force majeure) 
atvejai.

Pakeitimas 810
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) jeigu tai griežtai būtina, jei dėl 
ypatingos skubos priežasčių, susijusių su 
nenugalima jėga (force majeure),
neįmanoma laikytis atviros, ribotos ar 
konkurso procedūros su derybomis 
terminų; aplinkybės, kuriomis remiamasi 
norint pateisinti didelę skubą, bet kuriuo 
atveju neturi būti priskirtinos perkančiajai 
organizacijai.

(d) jeigu tai griežtai būtina, jei dėl 
ypatingos skubos priežasčių, susijusių su 
įvykiais, kurių perkančiosios 
organizacijos negalėjo numatyti,
neįmanoma laikytis atviro ar riboto
konkurso arba konkurso procedūros su 
derybomis terminų; aplinkybės, kuriomis 
remiamasi norint pateisinti didelę skubą, 
bet kuriuo atveju neturi būti priskirtinos 
perkančiajai organizacijai.

Or. en

Pagrindimas

Supaprastinamas pirkimo procesas.

Pakeitimas 811
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) jeigu tai griežtai būtina, jei dėl 
ypatingos skubos priežasčių, susijusių su 
nenugalima jėga (force majeure), 
neįmanoma laikytis atviros, ribotos ar

(d) jeigu tai griežtai būtina, jei dėl 
ypatingos skubos priežasčių, susijusių su 
įvykiais, kurių perkančioji organizacija 
negali numatyti, neįmanoma laikytis 
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konkurso procedūros su derybomis 
terminų; aplinkybės, kuriomis remiamasi 
norint pateisinti didelę skubą, bet kuriuo 
atveju neturi būti priskirtinos perkančiajai 
organizacijai.

atviro, riboto konkurso ar procedūros su 
derybomis terminų; aplinkybės, kuriomis 
remiamasi norint pateisinti didelę skubą, 
bet kuriuo atveju neturi būti priskirtinos 
perkančiajai organizacijai.

Or. de

Pakeitimas 812
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) jeigu ekonominės veiklos vykdytojas
imasi iniciatyvos pasiūlyti perkančiajai 
organizacijai sudaryti inovacijų 
partnerystę, kad būtų sukurta 
struktūrizuota partnerystė naujoviškoms 
prekėms, paslaugoms arba darbams 
sukurti ir sukurtoms prekėms, 
paslaugoms arba darbams įsigyti, jeigu tik 
jie atitinka suderintą rezultatų lygį ir 
sąnaudas.

Or. fr

Pakeitimas 813
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalies antros pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– jis yra klaidingas arba nepriimtinas ir – jis yra klaidingas ar nepriimtinas arba

Or. en
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Pakeitimas 814
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) kad pradinis tiekėjas tiektų papildomas 
prekes, kurios skirtos įprastoms prekėms 
arba įrenginiams iš dalies pakeisti arba 
kurios yra esamų prekių arba įrenginių 
gamybos linijos tąsa, jeigu pakeitus tiekėją 
perkančioji organizacija turėtų įsigyti 
medžiagą, kurios techninės savybės yra 
kitokios ir dėl to atsirastų veiklos ir 
priežiūros nesuderinamumas arba 
neproporcingų techninių sunkumų; tokių 
sutarčių ir pasikartojančių sutarčių 
terminas paprastai ne ilgesnis nei treji 
metai;

(b) kad pradinis tiekėjas tiektų papildomas 
prekes, kurios skirtos įprastoms prekėms 
arba įrenginiams iš dalies pakeisti arba 
kurios yra esamų prekių arba įrenginių 
gamybos linijos tąsa, jeigu pakeitus tiekėją 
perkančioji organizacija turėtų įsigyti 
medžiagą, kurios techninės savybės yra 
kitokios ir dėl to atsirastų veiklos ir 
priežiūros nesuderinamumas arba 
neproporcingų techninių sunkumų; tokių 
sutarčių ir pasikartojančių sutarčių 
terminas paprastai ne ilgesnis nei ketveri
metai;

Or. en

Pakeitimas 815
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Derybų procedūra neskelbiant kvietimo 
dalyvauti konkurse gali būti numatyta
viešojo paslaugų pirkimo sutartims, kai 
atitinkama sutartis skiriama po projekto 
konkurso, organizuojamo pagal šią 
direktyvą, ir pagal taikomas taisykles turi 
būti skiriama projekto konkurso laimėtojui 
arba vienam iš laimėtojų; pastaruoju atveju 
visi laimėtojai turi būti pakviesti dalyvauti 
derybose.

4. Derybų procedūra neskelbiant kvietimo 
dalyvauti konkurse gali būti naudojama 
viešojo paslaugų pirkimo sutartims, kai 
atitinkama sutartis skiriama po projekto 
konkurso, organizuojamo pagal šią 
direktyvą, ir pagal taikomas taisykles turi 
būti skiriama projekto konkurso laimėtojui 
arba vienam iš laimėtojų; pastaruoju atveju 
visi laimėtojai turi būti pakviesti dalyvauti 
derybose.

Or. en
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Pagrindimas

Derybos – tai procedūra, kuri turi būti naudojama, o ne tik numatyta.

Pakeitimas 816
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Derybų procedūra neskelbiant kvietimo 
dalyvauti konkurse gali būti numatyta
naujiems darbams arba paslaugoms, kurie 
sudaro panašių darbų arba paslaugų, 
patikėtų tiekti arba teikti ūkio subjektui, 
kuriam tos pačios perkančiosios 
organizacijos skyrė pradinę sutartį, 
pakartojimas, su sąlyga, kad tokie darbai 
arba paslaugos atitinka pagrindinį projektą, 
dėl kurio 24 straipsnio 1 dalyje numatyta 
tvarka buvo paskirta pradinė sutartis. 
Pagrindiniame projekte nurodoma galimų 
papildomų darbų arba paslaugų aprėptis ir 
sąlygos, kuriomis jie bus skiriami.

Derybų procedūra neskelbiant kvietimo 
dalyvauti konkurse gali būti naudojama
naujiems darbams arba paslaugoms, kurie 
yra panašių darbų arba paslaugų, patikėtų 
tiekti arba teikti ekonominės veiklos 
vykdytojui, kuriam tos pačios perkančiosios 
organizacijos skyrė pradinę sutartį, 
pakartojimas, su sąlyga, kad tokie darbai 
arba paslaugos atitinka pagrindinį projektą, 
dėl kurio 24 straipsnio 1 dalyje numatyta 
tvarka buvo paskirta pradinė sutartis. 
Pagrindiniame projekte nurodoma galimų 
papildomų darbų arba paslaugų aprėptis ir 
sąlygos, kuriomis jie bus skiriami.

Or. en

Pagrindimas

Ten pat.

Pakeitimas 817
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Derybų procedūra neskelbiant kvietimo 
dalyvauti konkurse gali būti numatyta 
naujiems darbams arba paslaugoms, kurie

Derybų procedūra neskelbiant kvietimo 
dalyvauti konkurse gali būti numatyta 
naujoms paslaugoms, kurios yra panašių 
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sudaro panašių darbų arba paslaugų, 
patikėtų tiekti arba teikti ūkio subjektui, 
kuriam tos pačios perkančiosios 
organizacijos skyrė pradinę sutartį, 
pakartojimas, su sąlyga, kad tokie darbai 
arba paslaugos atitinka pagrindinį projektą, 
dėl kurio 24 straipsnio 1 dalyje numatyta 
tvarka buvo paskirta pradinė sutartis. 
Pagrindiniame projekte nurodoma galimų 
papildomų darbų arba paslaugų aprėptis ir 
sąlygos, kuriomis jie bus skiriami.

paslaugų, patikėtų teikti ekonominės 
veiklos vykdytojui, kuriam tos pačios 
perkančiosios organizacijos skyrė pradinę 
sutartį, pakartojimas, su sąlyga, kad tokios
paslaugos atitinka pagrindinį projektą, dėl 
kurio 24 straipsnio 1 dalyje numatyta 
tvarka buvo paskirta pradinė sutartis. 
Pagrindiniame projekte nurodoma galimų 
papildomų paslaugų aprėptis ir sąlygos, 
kuriomis jos bus skiriamos.

Or. it

Pakeitimas 818
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš karto po to, kai dėl pirmojo projekto 
paskelbiamas konkursas, perkančiosios 
organizacijos paskelbia apie galimą šios 
procedūros naudojimą ir taikydamos 
4 straipsnio nuostatas atsižvelgia į visą 
numatomą paskesnių darbų arba paslaugų 
kainą.

Iš karto po to, kai dėl pirmojo projekto 
paskelbiamas konkursas, perkančiosios 
organizacijos paskelbia apie galimą šios 
procedūros naudojimą ir taikydamos 
4 straipsnio nuostatas atsižvelgia į visą 
numatomą paskesnių paslaugų kainą.

Or. it

Pakeitimas 819
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši procedūra gali būti naudojama tik trejus
metus po pradinės sutarties sudarymo.

Ši procedūra gali būti naudojama tik dvejus
metus po pradinės sutarties sudarymo.
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Or. it

Pakeitimas 820
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Perkančiosios organizacijos gali 
derinti atviro konkurso dalis ir derybas.

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų sudaryti galimybę pirkimą vykdyti per vienos pakopos viešąjį pirkimą. Tokia galimybė 
perkančiajai organizacija suteiktų daugiau lankstumo, ji galėtų derinti atviro konkurso dalis 
su derybų dalimis. Tokio vienos pakopos viešojo pirkimo atveju perkančioji organizacija 
turėtų turėti galimybę, kaip ir atvirame konkurse, iš karto gauti dalyvių pasiūlymus ir dėl jų 
derėtis.

Pakeitimas 821
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Derybos neskelbiant kvietimo 
dalyvauti konkurse gali būti naudojamos, 
jeigu perkančioji organizacija mano, kad 
sutartis turėtų būti skiriama viešųjų 
paslaugų teikimo susivienijimui, siekiant:
(i) lengvinti viešojo sektoriaus darbuotojų
integravimą į privatųjį sektorių arba
(ii) didinti konkrečios viešosios sutarties 
aprėpiamos rinkos dalies tiekėjų įvairovę.
Ši išimtis taikoma tik tais atvejais, kai 
sutartis skiriama
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(i) subjektui tikintis, kad jis taps viešųjų 
paslaugų teikimo susivienijimu, kai 
suinteresuotieji asmenys palieka savo 
darbo vietas viešajame sektoriuje ir 
subjektas pradeda teikti paslaugas, arba 
(ii) per trejus metus nuo dienos, kai 
viešųjų paslaugų teikimo susivienijimas 
pradeda teikti bet kokias paslaugas.

Or. en

Pakeitimas 822
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Jeigu perkančioji organizacija, 
remdamasi šiuo straipsniu, nusprendžia 
taikyti neskelbiamųjų derybų procedūrą, ji 
nusiunčia 84 straipsnyje minimai 
priežiūros įstaigai išsamią ataskaitą, 
kurioje pagrindžia tokį pasirinkimą ir 
pateikia pirkimo dokumentus bei su jais 
susijusią informaciją, o jeigu norima 
taikyti 2a dalyje numatytą neskelbiamųjų 
derybų procedūrą – ankstesniojo 
konkurso pirkimo dokumentus.

Or. it

Pakeitimas 823
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Preliminariojo susitarimo terminas ne 
ilgesnis nei ketveri metai, išskyrus 

Išbraukta.
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išimtinius, visų pirma dėl preliminariojo 
susitarimo dalyko tinkamai pagrįstus 
atvejus.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 824
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Preliminariojo susitarimo terminas ne 
ilgesnis nei ketveri metai, išskyrus 
išimtinius, visų pirma dėl preliminariojo 
susitarimo dalyko tinkamai pagrįstus 
atvejus.

Preliminariojo susitarimo terminas ne 
ilgesnis nei šešeri metai, išskyrus 
išimtinius, visų pirma dėl preliminariojo 
susitarimo dalyko tinkamai pagrįstus 
atvejus. Preliminariojo susitarimo dėl 
priežiūros terminas grindžiamas darbų ar 
prekių gyvavimo ciklu.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išspręsti, pvz., su liftų techninės priežiūros sutartimis susijusias 
problemas.

Pakeitimas 825
Frank Engel, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Preliminariojo susitarimo terminas ne 
ilgesnis nei ketveri metai, išskyrus 
išimtinius, visų pirma dėl preliminariojo 
susitarimo dalyko tinkamai pagrįstus 

Preliminariojo susitarimo terminas ne 
ilgesnis nei ketveri metai, išskyrus atvejus, 
kai paslaugų teikimas viršija 4 metus ar 
jeigu toks viršijimas yra pateisinamas tuo, 
kad ekonominės veiklos vykdytojams
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atvejus. reikia vykdyti investicijas, kurių 
padengimas trunka ilgiau nei 4 metus 
arba jeigu tai yra susiję su personalo 
įdarbinimu, kuris gali atlikti paslaugas, 
arba su personalo apmokymu, siekiant, 
kad jis galėtų atlikti paslaugas.

Or. fr

Pakeitimas 826
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Preliminariojo susitarimo terminas ne 
ilgesnis nei ketveri metai, išskyrus 
išimtinius, visų pirma dėl preliminariojo 
susitarimo dalyko tinkamai pagrįstus 
atvejus.

Preliminariojo susitarimo terminas ne 
ilgesnis nei dveji metai; tinkamai 
pagrindus jis gali būti pratęstas iki 
ketverių metų arba ilgiau išimtiniais, visų 
pirma dėl preliminariojo susitarimo dalyko 
tinkamai pagrįstais, atvejais.

Or. es

Pakeitimas 827
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sudarant preliminariuosius susitarimus 
dėl paslaugų teikimo preliminariojo 
susitarimo terminas gali viršyti ketverių 
metų laikotarpį, jeigu to reikia siekiant 
užtikrinti galutinio paslaugų gavėjo 
interesus, investicijų pobūdį ar kitus 
paslaugos pobūdžio aspektus.

Or. en
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Pakeitimas 828
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Preliminariuoju susitarimu 
grindžiamos sutartys skiriamos šioje ir 3 
bei 4 šio straipsnio dalyse nustatyta 
tvarka.

Išbraukta.

Tokios procedūros gali būti taikomos tik 
tarp tų perkančiųjų organizacijų, kurios 
yra aiškiai nurodytos tokiu tikslu kvietime 
dalyvauti konkurse arba kvietime 
patvirtinti susidomėjimą, ir tų ūkio 
subjektų, kurie iš pradžių buvo 
preliminariojo susitarimo šalys.
Preliminariuoju susitarimu 
grindžiamomis sutartimis jokiomis 
aplinkybėmis negali būti daromi esminiai 
preliminariojo susitarimo sąlygų 
pakeitimai, visų pirma šio straipsnio 
3 dalyje nurodytu atveju.
Perkančiosios organizacijos nenaudoja 
preliminariųjų susitarimų netinkamai 
arba taip, kad būtų užkertamas kelias 
konkurencijai, ji būtų ribojama arba 
iškreipiama.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 829
Othmar Karas

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

Išimties tvarka leidžiama padidinti 
perkančiųjų organizacijų, galinčių 
naudoti preliminariuosius susitarimus, 
skaičių, jei išpildytos šios sąlygos:
(a) preliminarųjį susitarimą sudaro 
centrinė viešojo pirkimo įstaiga;
(b) galimybė padidinti skaičių buvo aiškiai 
nurodyta pradiniame skelbime;
(c) skaičiaus padidinimo tikslą galima 
nustatyti remiantis aiškiais kriterijais ir
(d) padidinti skaičių vienbalsiai 
sutinkama.

Or. de

Pakeitimas 830
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos nenaudoja 
preliminariųjų susitarimų netinkamai arba 
taip, kad būtų užkertamas kelias 
konkurencijai, ji būtų ribojama arba 
iškreipiama.

Perkančiosios organizacijos nenaudoja 
preliminariųjų susitarimų netinkamai arba 
taip, kad būtų užkertamas kelias 
konkurencijai, ji būtų ribojama arba 
iškreipiama; jos turi pagrįsti į 
specifikacijas įtrauktas sąlygas, kuriose 
pateikiamos šios nuostatos, 
užtikrindamos, kad nekiltų neaiškumų jas 
aiškinant.

Or. es

Pakeitimas 831
Pablo Arias Echeverría
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Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos nenaudoja 
preliminariųjų susitarimų netinkamai arba 
taip, kad būtų užkertamas kelias 
konkurencijai, ji būtų ribojama arba 
iškreipiama.

Perkančiosios organizacijos nenaudoja 
preliminariųjų susitarimų netinkamai arba 
taip, kad būtų užkertamas kelias 
konkurencijai, ji būtų ribojama arba 
iškreipiama; jos turi pagrįsti į 
specifikacijas įtrauktas sąlygas, kuriose 
pateikiamos šios nuostatos, 
užtikrindamos, kad nekiltų neaiškumų jas 
aiškinant.

Or. es

Pakeitimas 832
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu preliminarusis susitarimas 
sudaromas su vienu ūkio subjektu, tokiu 
susitarimu grindžiamos sutartys skiriamos 
pagal preliminariojo susitarimo sąlygas.

Išbraukta.

Tokių sutarčių sudarymo tikslu 
perkančiosios organizacijos gali raštu 
kreiptis į ūkio subjektą, kuris yra 
preliminariojo susitarimo šalis, su 
prašymu pagal reikalavimus papildyti 
pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 833
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu preliminarusis susitarimas 
sudaromas su daugiau negu vienu ūkio 
subjektu, jis gali būti vykdoma vienu iš
dviejų toliau nurodytų būdų:

Išbraukta.

(a) pagal preliminariojo susitarimo 
sąlygas, iš naujo neskelbiant konkurso, 
jeigu jame yra numatytos visos sąlygos, 
kuriomis reglamentuojamas atitinkamų 
darbų atlikimas, paslaugų teikimas ir 
prekių tiekimas ir objektyvios sąlygos, 
pagal kurias nustatoma, kuris iš ūkio 
subjektų, preliminariojo susitarimo šalių, 
atlieka darbus, teikia paslaugas arba 
tiekia prekes; tokios sąlygos nurodomos 
pirkimo dokumentuose;
(b) jeigu preliminariajame susitarime 
nėra nustatytos visos sąlygos, kuriomis 
reglamentuojamas atitinkamų darbų 
atlikimas, paslaugų teikimas ir prekių 
tiekimas, iš naujo skelbiant konkursą ūkio 
subjektams, kurie yra preliminariojo 
susitarimo šalys.

Or. en

Pakeitimas 834
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) iš dalies iš naujo neskelbiant 
konkurso a punkte nustatyta tvarka, jeigu 
preliminariajame susitarime nustatytos 
visos sąlygos, kuriomis reglamentuojamas 
atitinkamų darbų atlikimas, paslaugų 
teikimas ir prekių tiekimas; iš dalies iš 
naujo skelbiant konkursą ekonominės 
veiklos vykdytojams, kurie yra 
preliminariojo susitarimo šalys, b punkte 
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nustatyta tvarka, neatsižvelgiant į tai, ar 
preliminariajame susitarime nustatytos 
visos sąlygos, kuriomis reglamentuojamas 
atitinkamų darbų atlikimas, paslaugų 
teikimas ir prekių tiekimas.
Preliminarusis susitarimas gali būti 
įgyvendinamas pagal šio punkto nuostatas 
tik jeigu perkančioji organizacija pirkimo 
dokumentuose numatė tokią galimybę. Jei 
preliminariajame susitarime nustatytos 
visos sąlygos, kuriomis reglamentuojamas 
darbų atlikimas, prekių tiekimas ir 
paslaugų teikimas, sprendimas, ar 
konkretūs darbai, prekės ar paslaugos bus 
atliekami ar įsigyjami iš naujo skelbiant 
konkursą, ar tiesiogiai preliminariajame 
susitarime nustatytomis sąlygomis, 
priimamas remiantis objektyviais 
preliminariojo susitarimo specifikacijose 
išdėstytais kriterijais. Preliminariojo 
susitarimo specifikacijose taip pat 
nurodoma, kokiomis sąlygomis gali būti 
skelbiamas naujas konkursas.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas – tai būtinas pritaikymas prie preliminariųjų susitarimų taisyklių siekiant 
užtikrinti, kad esamiems novatoriškų perkančiųjų organizacijų susitarimams nebūtų padaryta 
neigiamo poveikio.

Pakeitimas 835
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Šio straipsnio 4 dalies b punkte 
nurodytas konkursas grindžiamas 
tokiomis pat sąlygomis kaip ir sąlygos, 
taikomos preliminariojo susitarimo 
skyrimui ir prireikus tiksliau 

Išbraukta.
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suformuluotomis sąlygomis, ir, jeigu 
taikytina, kitomis preliminariojo 
susitarimo specifikacijose nurodytomis 
sąlygomis, laikantis tokios tvarkos:
(a) dėl kiekvienos paskirtinos sutarties 
perkančiosios organizacijos raštu 
kreipiasi į ūkio subjektus, galinčius 
įvykdyti sutartį;
(b) perkančiosios organizacijos nustato 
laiko tarpą, kuris yra pakankamai ilgas, 
kad pasiūlymus būtų galima pateikti dėl 
kiekvienos konkrečios sutarties, 
atsižvelgdamos į tokius veiksnius kaip 
sutarties dalyko sudėtingumas ir laikas, 
kurio reikia pasiūlymams atsiųsti;
(c) pasiūlymai teikiami raštu, o jų turinys 
neatveriamas, kol neatėjo atsakymo 
pateikimo terminas;
(d) perkančiosios organizacijos kiekvieną 
sutartį skiria geriausią pasiūlymą 
pateikusiam konkurso dalyviui, 
remdamosi preliminariojo susitarimo 
specifikacijose nustatytais skyrimo 
kriterijais.

Or. en

Pakeitimas 836
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) perkančiosios organizacijos nustato 
laiko tarpą, kuris yra pakankamai ilgas, kad 
pasiūlymus būtų galima pateikti dėl 
kiekvienos konkrečios sutarties, 
atsižvelgdamos į tokius veiksnius kaip 
sutarties dalyko sudėtingumas ir laikas, 
kurio reikia pasiūlymams atsiųsti;

(b) perkančiosios organizacijos nustato 
laiko tarpą, kuris yra pakankamai ilgas, kad 
pasiūlymus būtų galima pateikti dėl 
kiekvienos konkrečios sutarties, 
atsižvelgdamos į tokius veiksnius kaip 
sutarties dalyko sudėtingumas ir laikas, 
kurio reikia pasiūlymams atsiųsti. Laiko 
tarpas turi būti ilgesnis negu penkiolika 
darbo dienų, jeigu reikia aplankyti 
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įvairius įrenginius siekiant pateikti 
pasiūlymus;

Or. es

Pakeitimas 837
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) perkančiosios organizacijos nustato 
laiko tarpą, kuris yra pakankamai ilgas, kad 
pasiūlymus būtų galima pateikti dėl 
kiekvienos konkrečios sutarties, 
atsižvelgdamos į tokius veiksnius kaip 
sutarties dalyko sudėtingumas ir laikas, 
kurio reikia pasiūlymams atsiųsti;

(b) perkančiosios organizacijos nustato 
laiko tarpą, kuris yra pakankamai ilgas, kad 
pasiūlymus būtų galima pateikti dėl 
kiekvienos konkrečios sutarties, 
atsižvelgdamos į tokius veiksnius kaip 
sutarties dalyko sudėtingumas ir laikas, 
kurio reikia pasiūlymams atsiųsti. Laiko 
tarpas turi būti ilgesnis negu penkiolika 
darbo dienų, jeigu reikia aplankyti 
įvairius įrenginius siekiant pateikti 
pasiūlymus;

Or. es

Pakeitimas 838
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 5 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) rengdamos paslaugų, kurias teikiant 
perleidžiami darbuotojai, teikimo 
konkursus įmonėms, veikiančioms 
ekonomikos sektoriuose, kuriuose reikia 
daug darbo jėgos ir sukuriama nedidelė 
pridėtinė vertė, perkančiosios 
organizacijos atsižvelgia į darbo teisės 
aktų laikymąsi; neproporcingais ar 
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neįprastais jos laiko visus pasiūlymus, 
kuriuose nurodyta kaina mažesnė už 
darbo sąnaudas ir su jomis susijusias 
sąnaudas, nustatytas kolektyvinėse 
sutartyse, arba už mažiausius dydžius, 
nustatytus atitinkamame darbo įstatyme.

Or. es

Pakeitimas 839
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Perkančiosios organizacijos sutarties 
galiojimo laikotarpiu gali įtraukti į 
preliminarųjį susitarimą naujus 
ekonominės veiklos vykdytojus, jeigu jie
atitinka visus šiame straipsnyje nustatytus 
kriterijus ir sudarant susitarimą dar 
nebuvo įsteigti.
Perkančiosios organizacijos sutarties 
galiojimo laikotarpiu gali išbraukti 
ekonominės veiklos vykdytojus iš 
preliminariojo susitarimo šalių, jeigu 
ekonominės veiklos vykdytojas bet kokius 
esminius susitarimu nustatytus 
reikalavimus vykdė su dideliais ar 
nuolatiniais trūkumais.

Or. en

Pakeitimas 840
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įprastiems pirkimams, kurių ypatybės 
pagal paprastai rinkoje prieinamus 
kriterijus atitinka perkančiųjų organizacijų 
reikalavimus, perkančiosios organizacijos 
gali naudoti dinaminę pirkimo sistemą. 
Dinaminė pirkimo sistema taikoma kaip 
vien elektroninis procesas, kuriame per 
visą jo galiojimo terminą gali dalyvauti bet 
kuris ūkio subjektas, atitinkantis atrankos 
kriterijus.

1. Įprastiems standartinių prekių ar 
paslaugų pirkimams, kurių ypatybės pagal 
paprastai rinkoje prieinamus kriterijus 
atitinka perkančiųjų organizacijų 
reikalavimus, perkančiosios organizacijos 
gali naudoti dinaminę pirkimo sistemą. 
Dinaminė pirkimo sistema taikoma kaip 
vien elektroninis procesas, kuriame per 
visą jo galiojimo terminą gali dalyvauti bet
kuris ekonominės veiklos vykdytojas, 
atitinkantis atrankos kriterijus.

Or. de

Pakeitimas 841
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įprastiems pirkimams, kurių ypatybės 
pagal paprastai rinkoje prieinamus 
kriterijus atitinka perkančiųjų organizacijų 
reikalavimus, perkančiosios organizacijos
gali naudoti dinaminę pirkimo sistemą. 
Dinaminė pirkimo sistema taikoma kaip 
vien elektroninis procesas, kuriame per 
visą jo galiojimo terminą gali dalyvauti bet 
kuris ūkio subjektas, atitinkantis atrankos 
kriterijus.

1. Įprastiems pirkimams, kurių ypatybės 
pagal paprastai rinkoje prieinamus 
kriterijus ir daugiau ar mažiau 
standartizuotos kokybės atvejais atitinka 
perkančiųjų organizacijų reikalavimus, 
perkančiosios organizacijos gali naudoti 
dinaminę pirkimo sistemą. Šia sistema 
negalima naudotis paslaugoms ir 
sudėtiniams ar nestandartizuotiems 
produktams pirkti. Dinaminė pirkimo 
sistema taikoma kaip vien elektroninis 
procesas, kuriame per visą jo galiojimo 
terminą gali dalyvauti bet kuris ekonominės 
veiklos vykdytojas, atitinkantis atrankos 
kriterijus.

Or. en
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Pakeitimas 842
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Norėdamos skirti sutartis pagal dinaminę 
pirkimo sistemą, perkančiosios 
organizacijos vadovaujasi ribotos 
procedūros taisyklėmis. Sistemoje 
leidžiama dalyvauti visiems atrankos 
kriterijus atitinkantiems kandidatams; 
sistemoje galinčių dalyvauti kandidatų 
skaičius neribojamas pagal 64 straipsnį. 
Visas bendravimas, kai naudojama 
dinaminė pirkimo sistema, vyksta tik 
elektroninėmis priemonėmis pagal 
19 straipsnio 2–6 dalių nuostatas.

2. Norėdamos sudaryti sutartis pagal 
dinaminę pirkimo sistemą, perkančiosios 
organizacijos iš esmės vadovaujasi riboto 
konkurso taisyklėmis. Sistemoje leidžiama 
dalyvauti visiems atrankos kriterijus 
atitinkantiems kandidatams; sistemoje 
galinčių dalyvauti kandidatų skaičius 
neribojamas pagal 64 straipsnį. Visas 
bendravimas, kai naudojama dinaminė 
pirkimo sistema, vyksta tik elektroninėmis 
priemonėmis pagal 19 straipsnio 2–6 dalių 
nuostatas.

Or. de

Pakeitimas 843
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) paskelbia kvietimą dalyvauti konkurse 
ir aiškiai nurodo, kad yra taikoma 
dinaminė pirkimo sistema;

(a) paskelbia kvietimą dalyvauti konkurse 
ir aprašo dinaminę pirkimo sistemą ir jos 
veikimo principus; 

Or. de

Pakeitimas 844
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 3 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) specifikacijose nurodo bent numatomų 
pirkimų pobūdį ir numatomą kiekį, taip pat 
visą būtiną informaciją, susijusią su 
pirkimo sistema, naudojama elektronine 
įranga ir techninio ryšio priemonėmis bei 
specifikacijomis;

(b) dinaminės pirkimo sistemos sąlygose
nurodo bent numatomų pirkimų pobūdį ir 
numatomą kiekį, taip pat visą būtiną 
informaciją, susijusią su pirkimo sistema, 
naudojama elektronine įranga ir techninio 
ryšio priemonėmis bei specifikacijomis;

Or. de

Pakeitimas 845
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos per visą 
dinaminės pirkimo sistemos trukmę 
suteikia bet kuriam ūkio subjektui galimybę 
prašyti dalyvauti sistemoje šio straipsnio 
2 dalyje nurodytomis sąlygomis. 
Perkančiosios organizacijos tokių prašymų 
vertinimą pagal atrankos kriterijus užbaigia 
per 10 darbo dienų nuo gavimo.

Perkančiosios organizacijos per visą 
dinaminės pirkimo sistemos trukmę 
suteikia bet kuriam ekonominės veiklos 
vykdytojui galimybę prašyti dalyvauti 
sistemoje šio straipsnio 2 dalyje 
nurodytomis sąlygomis. Perkančiosios 
organizacijos tokių prašymų vertinimą 
pagal atrankos kriterijus užbaigia per 
21 darbo dieną arba įstaigų nustatytą 
deramą terminą nuo gavimo.

Or. de

Pakeitimas 846
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Perkančiosios organizacijos kvietime 
dalyvauti konkurse nurodo dinaminės 
pirkimo sistemos galiojimo trukmę. Jos 

6. Perkančiosios organizacijos kvietime 
dalyvauti konkurse nurodo dinaminės 
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praneša Komisijai apie visus trukmės 
pakeitimus, naudodamos tokias 
standartines formas:

pirkimo sistemos galiojimo trukmę.

Or. nl

Pagrindimas

Europos Komisija nustato ataskaitų teikimo reikalavimus, dėl kurių perkančiosios 
organizacijos susiduria su biurokratinėmis kliūtimis ir prireikia išsamaus reglamentavimo.

Pakeitimas 847
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Perkančiosios organizacijos kvietime 
dalyvauti konkurse nurodo dinaminės 
pirkimo sistemos galiojimo trukmę. Jos 
praneša Komisijai apie visus trukmės 
pakeitimus, naudodamos tokias 
standartines formas:

6. Perkančiosios organizacijos kvietime 
dalyvauti konkurse nurodo dinaminės 
pirkimo sistemos galiojimo trukmę.

Or. en

Pakeitimas 848
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) jeigu trukmė pakeičiama, 
nenutraukiant sistemos galiojimo, formą, 
kuri buvo iš pradžių naudojama kvietimui 
dalyvauti konkurse taikant dinaminę 
pirkimo sistemą;

Išbraukta.

Or. nl
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Pakeitimas 849
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) jeigu trukmė pakeičiama, 
nenutraukiant sistemos galiojimo, formą, 
kuri buvo iš pradžių naudojama kvietimui 
dalyvauti konkurse taikant dinaminę 
pirkimo sistemą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 850
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jeigu sistema nutraukiama, skelbimą 
apie sutarties skyrimą, nurodytą 
48 straipsnyje.

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 851
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jeigu sistema nutraukiama, skelbimą 
apie sutarties skyrimą, nurodytą 
48 straipsnyje.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 852
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Suinteresuotiesiems ūkio subjektams
arba dinaminės pirkimo sistemos šalims 
negali būti taikomi jokios rinkliavos.

7. Suinteresuotiesiems ekonominės veiklos 
vykdytojams arba dinaminės pirkimo 
sistemos šalims viešojo pirkimo 
procedūros metu negali būti taikomi jokios 
rinkliavos.

Or. de

Pakeitimas 853
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos gali naudoti 
elektroninius aukcionus, kuriuose 
pateikiamos naujos sumažintos kainos 
ir (arba) tam tikrų pasiūlymo elementų 
naujos vertės.

Tik standartizuotoms paslaugoms teikti ir 
prekėms tiekti perkančiosios organizacijos 
gali naudoti elektroninius aukcionus, 
kuriuose pateikiamos naujos sumažintos 
kainos ir (arba) tam tikrų pasiūlymo 
elementų naujos vertės.

Or. en

Pakeitimas 854
Barbara Weiler

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

Perkančiosios organizacijos gali naudoti 
elektroninius aukcionus, kuriuose 
pateikiamos naujos sumažintos kainos ir 
(arba) tam tikrų pasiūlymo elementų naujos 
vertės.

Perkančiosios organizacijos gali naudoti 
elektroninius aukcionus, kuriuose 
pateikiamos naujos sumažintos kainos ir 
(arba) tam tikrų pasiūlymo elementų naujos 
vertės. Elektroninio aukciono taikymo 
sritis apribota visiškai standartinėmis 
prekėmis ir paslaugomis.

Or. de

Pakeitimas 855
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos gali naudoti 
elektroninius aukcionus, kuriuose 
pateikiamos naujos sumažintos kainos 
ir (arba) tam tikrų pasiūlymo elementų 
naujos vertės.

Standartizuotoms prekėms tiekti 
perkančiosios organizacijos gali naudoti 
elektroninius aukcionus, kuriuose 
pateikiamos naujos sumažintos kainos 
ir (arba) tam tikrų pasiūlymo elementų 
naujos vertės.

Or. en

Pakeitimas 856
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos gali naudoti 
elektroninius aukcionus, kuriuose 
pateikiamos naujos sumažintos kainos 
ir (arba) tam tikrų pasiūlymo elementų 
naujos vertės.

Perkančiosios organizacijos gali naudoti 
elektroninius aukcionus, kuriuose 
pateikiamos naujos sumažintos kainos 
ir (arba) tam tikrų pasiūlymo elementų 
naujos vertės. Elektroniniais aukcionais
galima naudotis tik įprastais prekių, 
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kurios paprastai daugiau ar mažiau 
standartizuotos kokybės yra prieinamos 
rinkoje, pirkimo atvejais. Elektroniniais 
aukcionais negalima naudotis 
paslaugoms arba sudėtiniams ar 
nestandartizuotiems produktams pirkti.

Or. en

Pakeitimas 857
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos gali naudoti 
elektroninius aukcionus, kuriuose 
pateikiamos naujos sumažintos kainos ir 
(arba) tam tikrų pasiūlymo elementų naujos 
vertės.

Perkančiosios organizacijos tik pirkdamos 
standartines prekes gali naudoti 
elektroninius aukcionus, kuriuose 
pateikiamos naujos sumažintos kainos ir 
(arba) tam tikrų pasiūlymo elementų naujos 
vertės.

Or. fr

Pakeitimas 858
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos gali naudoti 
elektroninius aukcionus, kuriuose 
pateikiamos naujos sumažintos kainos ir 
(arba) tam tikrų pasiūlymo elementų naujos 
vertės.

Visiškai standartinių prekių ir paslaugų 
pirkimo atveju perkančiosios organizacijos 
gali naudoti elektroninius aukcionus, 
kuriuose pateikiamos naujos sumažintos 
kainos ir (arba) tam tikrų pasiūlymo 
elementų naujos vertės.

Or. de
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Pagrindimas

Elektroniniai aukcionai perkant visiškai standartines prekes ir paslaugas gali būti naudingi, 
tačiau sudėtingų pirkimų atveju jie visiškai netinka ir netgi gali duoti priešingą rezultatą. 
Darbų viešųjų pirkimų atveju elektroniniai aukcionai yra iš esmės netinkama priemonė.

Pakeitimas 859
Mitro Repo

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos gali naudoti 
elektroninius aukcionus, kuriuose 
pateikiamos naujos sumažintos kainos 
ir (arba) tam tikrų pasiūlymo elementų 
naujos vertės.

Standartizuotoms prekėms tiekti 
perkančiosios organizacijos gali naudoti 
elektroninius aukcionus, kuriuose 
pateikiamos naujos sumažintos kainos 
ir (arba) tam tikrų pasiūlymo elementų 
naujos vertės.

Or. en

Pakeitimas 860
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Šis straipsnis netaikomas darbų ir 
architektūros bei inžinerijos paslaugų 
viešojo pirkimo sutartims.

Or. it

Pakeitimas 861
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu sutartį numatoma skirti pagal 
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 
kriterijų, kartu su kvietimu pateikiami 
atitinkamo dalyvio išsamaus vertinimo, 
atlikto pagal 66 straipsnio 5 dalyje
nurodytą lyginamąją reikšmę, rezultatai.

Kartu su kvietimu pateikiami atitinkamo 
dalyvio išsamaus vertinimo, atlikto pagal 
66 straipsnio 5 dalies pirmoje pastraipoje
nurodytą lyginamąją reikšmę, rezultatai.

Or. en

Pakeitimas 862
Lara Comi, Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti privalomą
elektroninių katalogų naudojimą tam tikrų 
rūšių pirkimams.

Valstybės narės gali numatyti elektroninių 
katalogų naudojimą paslaugų ir prekių
pirkimams. Šis straipsnis netaikomas 
darbų ir architektūros bei inžinerijos 
paslaugų viešojo pirkimo sutartims.

Or. it

Pakeitimas 863
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

34a straipsnis
Pagrindinė elektroninės viešojo pirkimo 

sistemos interneto svetainė
Perkančiosios organizacijos gali 
skaidrumo sumetimais apie atliktus 
darbus ir pan. paskelbti tam skirtoje 
pagrindinėje interneto svetainėje, išsamiai 
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nurodydamos sumas, kiekius ir panašią 
informaciją, kad kitos perkančiosios 
organizacijos galėtų palyginti, kiek išleista 
panašiems darbams, ir šiais duomenimis 
pagrįsti savo skelbiamus konkursus – taip 
būtų sutaupyta lėšų, dideli darbų kainų 
skirtumai taptų skaidresni ir būtų 
paprasčiau nustatyti galimo sukčiavimo 
atvejus.

Or. nl

Pakeitimas 864
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perkančiosios organizacijos gali darbus, 
prekes ir (arba) paslaugas įsigyti iš 
centrinės perkančiosios organizacijos arba 
per ją.

1. Valstybės narės gali numatyti, kad
perkančiosios organizacijos gali darbus, 
prekes ir (arba) paslaugas įsigyti iš 
centrinės perkančiosios organizacijos arba 
per ją.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų turėti galimybę leisti perkančiosioms organizacijoms naudotis 
centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis, tačiau neturėtų būti įpareigotos tai 
daryti. Centralizuoti pirkimai – tai vienas iš pirkimo metodų, padedantis telkti poreikius, o tai 
gali būti nepalanku MVĮ. Todėl valstybėms narėms turėtų būti leidžiama – atsižvelgiant į savo 
nacionalinę politiką – nuspręsti, ar plėtoti centralizuotų pirkimų metodus.

Pakeitimas 865
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perkančiosios organizacijos gali darbus, 
prekes ir (arba) paslaugas įsigyti iš 
centrinės perkančiosios organizacijos arba 
per ją.

1. Perkančiosios organizacijos gali darbus, 
prekes ir (arba) paslaugas įsigyti iš 
centrinės perkančiosios organizacijos arba 
per ją. Valstybės narės skatina 
centralizuotus pirkimus, ypač tais atvejais, 
kai užsakovės yra nedidelės organizacijos.

Or. it

Pakeitimas 866
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perkančiosios organizacijos gali darbus, 
prekes ir (arba) paslaugas įsigyti iš 
centrinės perkančiosios organizacijos arba 
per ją.

1. Perkančiosios organizacijos gali darbus, 
prekes ir (arba) paslaugas įsigyti iš 
centrinės perkančiosios organizacijos arba 
per ją, jeigu apjungiant pasiūlymus į 
didesnes pirkimo dalis neužkertamas 
kelias tikrai konkurencijai, nesudaromos 
sąlygos oligopolijoms ir monopolijoms 
atsirasti ir galutiniams vartotojams de 
facto netrukdoma naudotis teise rinktis. 
Centrinė perkančioji organizacija turi 
užtikrinti, kad vykdydama visą savo veiklą 
ji
1) nustatys sutartis, kurias įgyvendinant 
kyla monopolinių ir oligopolinių 
struktūrų ir rinkų skatinimo grėsmė, bei 
neleis jų sudaryti;
2) iš tikrųjų ir veiksmingai užkirs kelią 
pirkimo sutartims ir procedūroms, 
kuriomis ribojamos MVĮ ir vietos verslo 
įmonių galimybės dalyvauti konkursuose 
dėl sutarčių ir juos laimėti;
3) netrukdys galutiniams vartotojams 
naudotis teise rinktis ir būti išklausytiems.
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Or. en

Pakeitimas 867
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės numato perkančiųjų 
organizacijų galimybę naudotis 
centralizuotais pirkimais, kuriuos atlieka 
kitoje valstybėje narėje įsteigtos centrinės 
perkančiosios organizacijos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 868
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės numato perkančiųjų 
organizacijų galimybę naudotis 
centralizuotais pirkimais, kuriuos atlieka 
kitoje valstybėje narėje įsteigtos centrinės 
perkančiosios organizacijos.

2. Valstybės narės taip pat gali numatyti
perkančiųjų organizacijų galimybę 
naudotis centralizuotais pirkimais, kuriuos 
atlieka kitoje valstybėje narėje įsteigtos 
centrinės perkančiosios organizacijos.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų turėti galimybę leisti perkančiosioms organizacijoms naudotis kitoje 
valstybėje narėje įsteigtos centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis, tačiau neturėtų 
būti įpareigotos tai daryti. Kai kuriose valstybėse narėse dėl Komisijos pasiūlymo 
35 straipsnio 2 dalyje numatytos galimybės gali kilti su nacionalinės teisės aktais susijusių 
problemų (t. y. perkančiosios organizacijos gali nebūti kitos valstybės narės teisės nuostatų 
objektas, visų pirma nuostatų, kuriomis reglamentuojamos peržiūros procedūros, atvejais).
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Pakeitimas 869
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančioji organizacija įvykdo jai pagal 
šią direktyvą tenkančius įpareigojimus, 
jeigu pirkimus vykdo centralizuotai, tiek, 
kiek atitinkamas pirkimo procedūras visais 
etapais nuo kvietimo dalyvauti konkurse 
paskelbimo iki pagal jį paskirtos sutarties 
ar sutarčių vykdymo pabaigos taiko ir 
įgyvendina tik centrinė perkančioji 
organizacija.

Perkančioji organizacija įvykdo jai pagal 
šią direktyvą tenkančius įpareigojimus, 
jeigu pirkimus vykdo centralizuotai, tiek, 
kiek atitinkamas pirkimo procedūras visais 
etapais nuo kvietimo dalyvauti konkurse 
paskelbimo iki pagal jį paskirtos sutarties 
ar sutarčių vykdymo pabaigos taiko ir 
įgyvendina centrinė perkančioji 
organizacija.

Or. fr

Pakeitimas 870
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36 straipsnis Išbraukta.
Pagalbiniai pirkimai
Pagalbinių pirkimų tiekėjai pasirenkami 
pagal šioje direktyvoje nustatytas pirkimo 
procedūras.

Or. en

Pakeitimas 871
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Viena arba kelios perkančiosios 
organizacijos gali susitarti kartu vykdyti 
tam tikrus pirkimus.

1. Dvi ar daugiau perkančiųjų 
organizacijų gali susitarti kartu vykdyti 
tam tikrus pirkimus.

Or. en

Pakeitimas 872
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu visus pirkimo procedūros etapus nuo 
paskelbimo apie kvietimą dalyvauti 
konkurse iki pagal jį paskirtos sutarties ar 
sutarčių vykdymo pabaigos vykdo viena 
perkančioji organizacija, atsakomybė už 
šioje direktyvoje numatytų įpareigojimų 
vykdymą tenka tik šiai perkančiajai 
organizacijai.

Jeigu visą pirkimo procedūrą kartu vykdo 
atitinkamos perkančiosios organizacijos, 
jos yra bendrai atsakingos už šioje 
direktyvoje numatytų įpareigojimų 
vykdymą. Jei viena perkančioji 
organizacija valdo sutarties sudarymo
procedūrą tiek savo, tiek kitų atitinkamų 
perkančiųjų organizacijų vardu, laikoma, 
kad perkančiosios organizacijos kartu 
vykdo sutarties sudarymo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 873
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau jeigu pirkimo procedūras ir pagal 
jas paskirtas sutartis vykdo daugiau negu 
viena dalyvaujanti perkančioji 
organizacija, atsakomybė už šioje 
direktyvoje numatytų įpareigojimų 
vykdymą tenka kiekvienai tokiai 

Tačiau jeigu atitinkamos perkančiosios 
organizacijos kartu vykdo ne visas 
pirkimo procedūras, atsakomybė už šioje 
direktyvoje numatytų įpareigojimų 
vykdymą tenka kiekvienai tokiai 
perkančiajai organizacijai už jos vykdomus 
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perkančiajai organizacijai už jos vykdomus 
etapus.

etapus.

Or. en

Pakeitimas 874
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38 straipsnis Išbraukta.
Skirtingų valstybių narių perkančiųjų 
organizacijų vykdomi bendri pirkimai
1. Nepažeidžiant 11 straipsnio, skirtingų 
valstybių narių perkančiosios 
organizacijos gali bendrai skirti viešojo 
pirkimo sutartis, taikydamos vieną iš 
šiame straipsnyje aprašytų priemonių.
2. Kelios perkančiosios organizacijos gali 
pirkti darbus, prekes ir (arba) paslaugas iš 
kitoje valstybėse narėje esančios centrinės 
perkančiosios organizacijos arba per ją. 
Tokiu atveju pirkimo procedūra vykdoma 
laikantis valstybės narės, kurioje yra 
įsikūrusi centrinė perkančioji 
organizacija, nacionalinių nuostatų.

3. Kelios skirtingų valstybių narių 
perkančiosios organizacijos gali bendrai 
skirti viešojo pirkimo sutartį. Tokiu atveju 
dalyvaujančios perkančiosios 
organizacijos sudaro susitarimą ir jame 
nustato:

kokios nacionalinės nuostatos 
taikomos pirkimo procedūrai;

(a) pirkimo procedūros vidaus 
organizavimą, įskaitant procedūros 
valdymą, atsakomybės pasidalijimą, 
numatomų įsigyti darbų, prekių ar 
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paslaugų paskirstymą ir sutarčių 
sudarymą.

Pagal šio straipsnio a punktą 
nustatydamos taikytiną nacionalinę teisę, 
perkančiosios organizacijos gali pasirinkti 
bet kurios valstybės narės, kurioje yra 
įsikūrusi bent viena iš dalyvaujančių 
organizacijų, nacionalines nuostatas.

4. Jeigu kelios skirtingų valstybių narių 
perkančiosios organizacijos įsteigia 
bendrą juridinį subjektą, įskaitant 
Europos teritorinio bendradarbiavimo 
grupes pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1082/20061

arba kitus pagal Europos Sąjungos teisę 
įsteigtus subjektus, dalyvaujančios 
perkančiosios organizacijos 
kompetentingo bendro juridinio subjekto 
organo sprendimu susitaria dėl taikytinų 
nacionalinių pirkimo taisyklių, nustatytų 
vienos iš toliau nurodytų valstybių narių:

valstybės narės, kurioje yra bendro 
juridinio subjekto registruotoji būstinė, 
nacionalinės nuostatos;

valstybės narės, kurioje bendras juridinis 
subjektas vykdo veiklą, nacionalinės 
nuostatos.

Šis susitarimas gali būti taikomas 
neterminuotai, jeigu tai nustatyta bendro 
juridinio subjekto steigimo dokumente, 
terminuotai arba tam tikrų rūšių 
sutartims arba vienos ar kelių sutarčių 
skyrimui.

5. Kai nėra susitarimo, kuriame nustatyta 
taikytina viešojo pirkimo teisė, 
nacionalinės teisės aktai, kuriais 
reglamentuojamas sutarties skyrimas, 
nustatomi vadovaujantis tokiomis 
taisyklėmis:
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(a) jeigu procedūrą kitų dalyvaujančių 
perkančiųjų organizacijų vardu vykdo 
arba valdo viena dalyvaujanti perkančioji 
organizacija, taikomos šios perkančiosios 
organizacijos valstybės narės nacionalinės 
nuostatos;

(b) jeigu procedūros kitų dalyvaujančių 
perkančiųjų organizacijų vardu nevykdo 
arba nevaldo viena dalyvaujanti 
perkančioji organizacija ir:

(i) ji susijusi su darbų pirkimo sutartimi –
perkančiosios organizacijos taiko 
valstybės narės, kurioje vykdoma 
daugiausia darbų, nacionalines 
nuostatas;

(ii) ji susijusi su paslaugų arba prekių 
sutartimi – perkančiosios organizacijos 
taiko valstybės narės, kurioje teikiama 
daugiausia paslaugų arba tiekiama 
daugiausia prekių, nacionalines 
nuostatas;

(c) jeigu taikytinos nacionalinės teisės 
neįmanoma nustatyti pagal šio straipsnio 
a arba b punktus, perkančiosios 
organizacijos taiko perkančiosios 
organizacijos, kuriai tenka didžiausia 
sąnaudų dalis, valstybės narės 
nacionalines nuostatas.

6. Nesant susitarimo dėl taikytinos viešojo 
pirkimo teisės nustatymo pagal šio 
straipsnio 4 dalį, nacionalinės teisės aktai, 
kuriais reglamentuojamos kelių skirtingų 
valstybių narių perkančiųjų organizacijų 
įsteigtų bendrų juridinių subjektų 
vykdomos pirkimo procedūros, nustatomi 
pagal tokias taisykles:

(a) jeigu procedūrą vykdo arba valdo 
bendro juridinio subjekto 
kompetentingasis organas, taikomos šio 
juridinio subjekto registruotosios būstinės 
valstybės narės nacionalinės nuostatos;
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(b) jeigu procedūrą bendro juridinio 
subjekto vardu vykdo arba valdo jo narys, 
taikomos šio straipsnio 5 dalies a ir 
b punktų nuostatos;
(c) jeigu taikytinos teisės neįmanoma 
nustatyti pagal šio straipsnio 5 dalies a 
arba b punktus, perkančiosios 
organizacijos taiko juridinio subjekto 
registruotosios būstinės valstybės narės 
nacionalines nuostatas.
7. Viena arba kelios perkančiosios 
organizacijos gali skirti atskiras sutartis 
pagal preliminarųjį susitarimą, kurį 
sudarė kitoje valstybėje narėje įsikūrusi 
perkančioji organizacija arba kuri 
sudaryta kartu su šia organizacija, jeigu 
preliminariajame susitarime yra 
specialiosios nuostatos, pagal kurias 
atitinkama perkančioji organizacija arba 
perkančiosios organizacijos gali skirti 
atskiras sutartis.

8. Sprendimams dėl viešojo pirkimo 
sutarčių skyrimo vykdant tarptautinius 
viešuosius pirkimus taikomi įprasti 
patikros mechanizmai, numatyti pagal 
taikytiną nacionalinę teisę.
9. Kad patikros mechanizmai būtų 
veiksmingi, valstybės narės užtikrina, kad 
kitose valstybėse narėse įsikūrusių 
peržiūros institucijų, kaip jos apibrėžtos 
Tarybos direktyvoje 89/665/EEB1, 
sprendimai būtų iki galo įvykdyti jų 
nacionalinėje teisinėje sistemoje, jeigu 
priimant šiuos sprendimus dalyvauja jų 
teritorijoje įsteigtos perkančiosios 
organizacijos, dalyvaujančios 
atitinkamoje tarptautinėje viešojo pirkimo
procedūroje.

Or. en
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Pakeitimas 875
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38 straipsnis Išbraukta.
Skirtingų valstybių narių perkančiųjų 
organizacijų vykdomi bendri pirkimai
1. Nepažeidžiant 11 straipsnio, skirtingų 
valstybių narių perkančiosios 
organizacijos gali bendrai skirti viešojo 
pirkimo sutartis, taikydamos vieną iš 
šiame straipsnyje aprašytų priemonių.
2. Kelios perkančiosios organizacijos gali 
pirkti darbus, prekes ir (arba) paslaugas iš 
kitoje valstybėse narėje esančios centrinės 
perkančiosios organizacijos arba per ją. 
Tokiu atveju pirkimo procedūra vykdoma 
laikantis valstybės narės, kurioje yra 
įsikūrusi centrinė perkančioji 
organizacija, nacionalinių nuostatų.

3. Kelios skirtingų valstybių narių 
perkančiosios organizacijos gali bendrai 
skirti viešojo pirkimo sutartį. Tokiu atveju
dalyvaujančios perkančiosios 
organizacijos sudaro susitarimą ir jame 
nustato:

(a) kokios nacionalinės nuostatos 
taikomos pirkimo procedūrai;

(b) pirkimo procedūros vidaus 
organizavimą, įskaitant procedūros 
valdymą, atsakomybės pasidalijimą, 
numatomų įsigyti darbų, prekių ar 
paslaugų paskirstymą ir sutarčių 
sudarymą.

Pagal šio straipsnio a punktą 
nustatydamos taikytiną nacionalinę teisę, 
perkančiosios organizacijos gali pasirinkti 
bet kurios valstybės narės, kurioje yra 
įsikūrusi bent viena iš dalyvaujančių 
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organizacijų, nacionalines nuostatas.

4. Jeigu kelios skirtingų valstybių narių 
perkančiosios organizacijos įsteigia 
bendrą juridinį subjektą, įskaitant 
Europos teritorinio bendradarbiavimo 
grupes pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1082/20061

arba kitus pagal Europos Sąjungos teisę 
įsteigtus subjektus, dalyvaujančios 
perkančiosios organizacijos 
kompetentingo bendro juridinio subjekto 
organo sprendimu susitaria dėl taikytinų 
nacionalinių pirkimo taisyklių, nustatytų 
vienos iš toliau nurodytų valstybių narių:

(a) valstybės narės, kurioje yra bendro 
juridinio subjekto registruotoji būstinė, 
nacionalinės nuostatos;

(b) valstybės narės, kurioje bendras 
juridinis subjektas vykdo veiklą, 
nacionalinės nuostatos.

Šis susitarimas gali būti taikomas 
neterminuotai, jeigu tai nustatyta bendro 
juridinio subjekto steigimo dokumente, 
terminuotai arba tam tikrų rūšių 
sutartims arba vienos ar kelių sutarčių 
skyrimui.

5. Kai nėra susitarimo, kuriame nustatyta 
taikytina viešojo pirkimo teisė, 
nacionalinės teisės aktai, kuriais 
reglamentuojamas sutarties skyrimas, 
nustatomi vadovaujantis tokiomis 
taisyklėmis:

(a) jeigu procedūrą kitų dalyvaujančių 
perkančiųjų organizacijų vardu vykdo 
arba valdo viena dalyvaujanti perkančioji 
organizacija, taikomos šios perkančiosios 
organizacijos valstybės narės nacionalinės 
nuostatos;

(b) jeigu procedūros kitų dalyvaujančių 
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perkančiųjų organizacijų vardu nevykdo 
arba nevaldo viena dalyvaujanti 
perkančioji organizacija ir:

(i) ji susijusi su darbų pirkimo sutartimi –
perkančiosios organizacijos taiko 
valstybės narės, kurioje vykdoma 
daugiausia darbų, nacionalines 
nuostatas;

(ii) ji susijusi su paslaugų arba prekių 
sutartimi – perkančiosios organizacijos 
taiko valstybės narės, kurioje teikiama 
daugiausia paslaugų arba tiekiama 
daugiausia prekių, nacionalines 
nuostatas;

(c) jeigu taikytinos nacionalinės teisės 
neįmanoma nustatyti pagal šio straipsnio 
a arba b punktus, perkančiosios 
organizacijos taiko perkančiosios 
organizacijos, kuriai tenka didžiausia 
sąnaudų dalis, valstybės narės 
nacionalines nuostatas.

6. Nesant susitarimo dėl taikytinos viešojo 
pirkimo teisės nustatymo pagal šio 
straipsnio 4 dalį, nacionalinės teisės aktai, 
kuriais reglamentuojamos kelių skirtingų 
valstybių narių perkančiųjų organizacijų 
įsteigtų bendrų juridinių subjektų 
vykdomos pirkimo procedūros, nustatomi 
pagal tokias taisykles:

(a) jeigu procedūrą vykdo arba valdo 
bendro juridinio subjekto 
kompetentingasis organas, taikomos šio 
juridinio subjekto registruotosios būstinės 
valstybės narės nacionalinės nuostatos;

(b) jeigu procedūrą bendro juridinio 
subjekto vardu vykdo arba valdo jo narys, 
taikomos šio straipsnio 5 dalies a ir 
b punktų nuostatos;
(c) jeigu taikytinos teisės neįmanoma 
nustatyti pagal šio straipsnio 5 dalies a 
arba b punktus, perkančiosios 
organizacijos taiko juridinio subjekto 
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registruotosios būstinės valstybės narės 
nacionalines nuostatas.
7. Viena arba kelios perkančiosios 
organizacijos gali skirti atskiras sutartis 
pagal preliminarųjį susitarimą, kurį 
sudarė kitoje valstybėje narėje įsikūrusi 
perkančioji organizacija arba kuri 
sudaryta kartu su šia organizacija, jeigu 
preliminariajame susitarime yra 
specialiosios nuostatos, pagal kurias 
atitinkama perkančioji organizacija arba 
perkančiosios organizacijos gali skirti 
atskiras sutartis.

8. Sprendimams dėl viešojo pirkimo 
sutarčių skyrimo vykdant tarptautinius 
viešuosius pirkimus taikomi įprasti 
patikros mechanizmai, numatyti pagal 
taikytiną nacionalinę teisę.
9. Kad patikros mechanizmai būtų 
veiksmingi, valstybės narės užtikrina, kad 
kitose valstybėse narėse įsikūrusių 
peržiūros institucijų, kaip jos apibrėžtos 
Tarybos direktyvoje 89/665/EEB1, 
sprendimai būtų iki galo įvykdyti jų 
nacionalinėje teisinėje sistemoje, jeigu 
priimant šiuos sprendimus dalyvauja jų 
teritorijoje įsteigtos perkančiosios 
organizacijos, dalyvaujančios 
atitinkamoje tarptautinėje viešojo pirkimo 
procedūroje.

Or. en

Pakeitimas 876
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant 11 straipsnio, skirtingų 1. Nepažeidžiant 11 straipsnio, valstybės 
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valstybių narių perkančiosios 
organizacijos gali bendrai skirti viešojo 
pirkimo sutartis, taikydamos vieną iš 
šiame straipsnyje aprašytų priemonių.

narės gali numatyti, kad perkančiosios 
organizacijos kartu su kitų valstybių narių 
perkančiosiomis organizacijomis gali 
bendrai sudaryti viešojo pirkimo sutartis, 
jeigu
(a) bendras viešojo pirkimo sutarties 
sudarymas grindžiamas tarptautiniu 
sutarties pobūdžiu
arba
(b) viešojo pirkimo sutartis bendrai 
finansuojama skirtingų valstybių narių 
perkančiųjų organizacijų lėšomis
arba
(c) viešojo pirkimo sutartis yra naujoviško 
pobūdžio.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų turėti galimybę nuspręsti, ar perkančioji organizacija kartu su kitų 
valstybių narių perkančiosiomis organizacijomis gali bendrai sudaryti sutartį. Be to, reikėtų 
nustatyti konkrečias sąlygas, kuriomis būtų galima sudaryti sutartį kartu su kitų valstybių 
narių perkančiosiomis organizacijomis.

Pakeitimas 877
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kelios perkančiosios organizacijos gali 
pirkti darbus, prekes ir (arba) paslaugas iš 
kitoje valstybėse narėje esančios centrinės 
perkančiosios organizacijos arba per ją. 
Tokiu atveju pirkimo procedūra vykdoma 
laikantis valstybės narės, kurioje yra 
įsikūrusi centrinė perkančioji 
organizacija, nacionalinių nuostatų.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 878
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kelios skirtingų valstybių narių 
perkančiosios organizacijos gali bendrai 
skirti viešojo pirkimo sutartį. Tokiu atveju 
dalyvaujančios perkančiosios organizacijos 
sudaro susitarimą ir jame nustato:

1 dalyje nurodytu atveju dalyvaujančios 
perkančiosios organizacijos sudaro 
susitarimą ir jame nustato:

Or. en

Pakeitimas 879
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal šio straipsnio a punktą nustatydamos 
taikytiną nacionalinę teisę, perkančiosios 
organizacijos gali pasirinkti bet kurios 
valstybės narės, kurioje yra įsikūrusi bent 
viena iš dalyvaujančių organizacijų, 
nacionalines nuostatas.

Pagal šio straipsnio a punktą nustatydamos 
taikytiną nacionalinę teisę, perkančiosios 
organizacijos turi pasirinkti bet kurios 
valstybės narės, kurioje yra įsikūrusi bent 
viena iš dalyvaujančių organizacijų, 
nacionalines nuostatas.

Or. de

Pagrindimas

Šalių galimybę pasirinkti teisės nuostatas reikėtų susieti su viešojo pirkimo sutarties 
objektyviaisiais požymiais.

Pakeitimas 880
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai nėra susitarimo, kuriame nustatyta 
taikytina viešojo pirkimo teisė, 
nacionalinės teisės aktai, kuriais 
reglamentuojamas sutarties skyrimas, 
nustatomi vadovaujantis tokiomis 
taisyklėmis:

Išbraukta.

(a) jeigu procedūrą kitų dalyvaujančių 
perkančiųjų organizacijų vardu vykdo 
arba valdo viena dalyvaujanti perkančioji 
organizacija, taikomos šios perkančiosios 
organizacijos valstybės narės nacionalinės 
nuostatos;
(b) jeigu procedūros kitų dalyvaujančių 
perkančiųjų organizacijų vardu nevykdo 
arba nevaldo viena dalyvaujanti
perkančioji organizacija ir:
(i) ji susijusi su darbų pirkimo sutartimi –
perkančiosios organizacijos taiko 
valstybės narės, kurioje vykdoma 
daugiausia darbų, nacionalines 
nuostatas;
(ii) ji susijusi su paslaugų arba prekių 
sutartimi – perkančiosios organizacijos 
taiko valstybės narės, kurioje teikiama 
daugiausia paslaugų arba tiekiama 
daugiausia prekių, nacionalines 
nuostatas;
(c) jeigu taikytinos nacionalinės teisės 
neįmanoma nustatyti pagal šio straipsnio 
a arba b punktus, perkančiosios 
organizacijos taiko perkančiosios 
organizacijos, kuriai tenka didžiausia 
sąnaudų dalis, valstybės narės 
nacionalines nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Pakanka, kad perkančiosios organizacijos susitartų dėl taikytinų nacionalinių viešųjų pirkimų 
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taisyklių. 5 dalis nebūtina. Išbraukus šią dalį bus supaprastintos šio straipsnio nuostatos.

Pakeitimas 881
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) jeigu taikytinos nacionalinės teisės 
neįmanoma nustatyti pagal šio straipsnio 
a arba b punktus, perkančiosios 
organizacijos taiko perkančiosios 
organizacijos, kuriai tenka didžiausia 
sąnaudų dalis, valstybės narės 
nacionalines nuostatas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 882
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Kelios skirtingų valstybių narių 
perkančiosios organizacijos gali pirkti 
darbus, prekes ir (arba) paslaugas iš 
kitoje valstybėse narėje esančios centrinės 
perkančiosios organizacijos arba per ją, 
jeigu tose valstybėse narėse numatyta 
naudotis 35 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
galimybe ir jeigu įvykdytos visos 1 dalyje 
nurodytos sąlygos. Tokiu atveju šalys 
sudaro susitarimą, kuriame nustato, 
kokios nacionalinės nuostatos taikomos 
viešųjų pirkimų procedūrai.

Or. en
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Pakeitimas 883
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nesant susitarimo dėl taikytinos viešojo 
pirkimo teisės nustatymo pagal šio 
straipsnio 4 dalį, nacionalinės teisės aktai, 
kuriais reglamentuojamos kelių skirtingų 
valstybių narių perkančiųjų organizacijų 
įsteigtų bendrų juridinių subjektų 
vykdomos pirkimo procedūros, nustatomi 
pagal tokias taisykles:

Išbraukta.

(a) jeigu procedūrą vykdo arba valdo 
bendro juridinio subjekto 
kompetentingasis organas, taikomos šio 
juridinio subjekto registruotosios būstinės 
valstybės narės nacionalinės nuostatos;
(b) jeigu procedūrą bendro juridinio 
subjekto vardu vykdo arba valdo jo narys, 
taikomos šio straipsnio 5 dalies a ir 
b punktų nuostatos;
(c) jeigu taikytinos teisės neįmanoma 
nustatyti pagal šio straipsnio 5 dalies a 
arba b punktus, perkančiosios 
organizacijos taiko juridinio subjekto 
registruotosios būstinės valstybės narės 
nacionalines nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Pakanka, kad perkančiosios organizacijos susitartų dėl taikytinų nacionalinių viešųjų pirkimų 
taisyklių. 6 dalis nebūtina. Išbraukus šią dalį bus supaprastintos šio straipsnio nuostatos.

Pakeitimas 884
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Viena arba kelios perkančiosios 
organizacijos gali skirti atskiras sutartis 
pagal preliminarųjį susitarimą, kurį sudarė 
kitoje valstybėje narėje įsikūrusi 
perkančioji organizacija arba kuri sudaryta 
kartu su šia organizacija, jeigu 
preliminariajame susitarime yra 
specialiosios nuostatos, pagal kurias 
atitinkama perkančioji organizacija arba 
perkančiosios organizacijos gali skirti
atskiras sutartis.

7. Valstybės narės gali numatyti, kad 
viena arba kelios perkančiosios 
organizacijos gali sudaryti atskiras sutartis 
pagal preliminarųjį susitarimą, kurį sudarė 
kitoje valstybėje narėje įsikūrusi 
perkančioji organizacija arba kuri sudaryta 
kartu su šia organizacija, jeigu 
preliminariajame susitarime yra 
specialiosios nuostatos, pagal kurias 
atitinkama perkančioji organizacija arba 
perkančiosios organizacijos gali sudaryti
atskiras sutartis.

Or. en

Pakeitimas 885
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Kad patikros mechanizmai būtų 
veiksmingi, valstybės narės užtikrina, kad 
kitose valstybėse narėse įsikūrusių 
peržiūros institucijų, kaip jos apibrėžtos 
Tarybos direktyvoje 89/665/EEB33, 
sprendimai būtų iki galo įvykdyti jų 
nacionalinėje teisinėje sistemoje, jeigu 
priimant šiuos sprendimus dalyvauja jų 
teritorijoje įsteigtos perkančiosios 
organizacijos, dalyvaujančios 
atitinkamoje tarptautinėje viešojo pirkimo 
procedūroje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dėl šios nuostatos praktikoje gali kilti problemų. Neaišku, kaip valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad kitose valstybėse narėse įsteigtų peržiūros institucijų, kurios nebūtinai yra 
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teisminio pobūdžio institucijos, sprendimai būtų visapusiškai įvykdyti jų nacionalinėje 
teisinėje sistemoje.

Pakeitimas 886
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio - 1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Prieš pradėdamos pirkimo procedūras 
valstybės narės kartu su visų atitinkamų 
lygmenų perkančiosiomis organizacijoms 
ir politiniais lyderiais visais atitinkamais 
lygmenimis – nacionaliniu, regionų ir 
vietos – nustato šios direktyvos prioritetus 
atitinkančią pirkimo strategiją. Valdžios 
institucijos užtikrina, kad šios strategijos 
būtų laikomasi ir kad ji būtų 
įgyvendinama pagal šios direktyvos 
prioritetus. Šiomis strategijomis 
užtikrinama, kad būtų laikomasi bent šių 
principų:
a) nacionaliniu, regionų ir vietos 
lygmenimis perkančiosios organizacijos
kartu su politiniais lyderiais nustatant 
pirkimo strategijų principus atlieka 
pagrindinį vaidmenį;
b) prieš pradedant pirkimo procedūrą 
rengiami viešieji klausymai ir 
konsultuojamasi su galutiniais paslaugų 
gavėjais ir produktų vartotojais. Galutinių 
produktų naudotojų ir paslaugų gavėjų 
nuomonės pagrindžiamos dokumentais ir 
į jas atsižvelgiama vykdant pirkimo
procedūras;
c) įgyvendinant ir vykdant pirkimo
procedūras pirkimo strategija laikoma 
politine priemone ir privalomu 
dokumentu. Jokios pirkimo procedūros 
prioritetai ir tikslai negali skirtis nuo šios 
strategijos.
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Or. en

Pakeitimas 887
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš pradėdamos pirkimo procedūrą, 
perkančiosios organizacijos gali 
organizuoti rinkos konsultacijas, kad 
įvertintų rinkos struktūrą, galimybes ir 
pajėgumą ir praneštų ūkio subjektams apie 
savo pirkimo planus bei reikalavimus.

1. Prieš pradėdamos pirkimo procedūrą, 
perkančiosios organizacijos gali 
organizuoti rinkos konsultacijas, kad 
įvertintų rinkos struktūrą, galimybes ir 
pajėgumą ir (arba) praneštų ekonominės 
veiklos vykdytojams apie savo pirkimo 
planus bei reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 888
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš pradėdamos pirkimo procedūrą, 
perkančiosios organizacijos gali 
organizuoti rinkos konsultacijas, kad 
įvertintų rinkos struktūrą, galimybes ir 
pajėgumą ir praneštų ūkio subjektams apie 
savo pirkimo planus bei reikalavimus.

Prieš pradėdamos pirkimo procedūrą, 
perkančiosios organizacijos gali 
organizuoti rinkos tyrimus, kad įvertintų 
rinkos struktūrą, galimybes ir pajėgumą 
arba praneštų ekonominės veiklos 
vykdytojams apie savo pirkimo planus bei 
reikalavimus.

Or. de

Pagrindimas

Lingvistinis paaiškinimas: viešojo pirkimo teisės reglamentuojama pirkimo pradžia yra tam 
tikras terminas, o ne perkančiosios organizacijos priimamas vidinis sprendimas. „Rinkos 
konsultacijas“ reikia pakeisti „rinkos tyrimais“, nes žodis „konsultacija“ rinkos tyrimų 
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prasmę galėtų susiaurinti iki dialogo. Tačiau taip pat turėtų būti galima pateikti vien tik 
užklausas, ar rinkoje iš viso galima įsigyti tam tikrų prekių, darbų ar paslaugų.

Pakeitimas 889
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo tikslu perkančiosios organizacijos gali 
prašyti administracinę pagalbą teikiančių 
struktūrų, trečiųjų asmenų arba rinkos 
dalyvių suteikti konsultacijas arba jas iš 
tokių subjektų gauti, su sąlyga, kad dėl 
tokių konsultacijų netrukdoma 
konkurencijai ir nėra pažeidžiami 
nediskriminavimo ir skaidrumo principai.

Šiuo tikslu perkančiosios organizacijos gali 
prašyti administracinę pagalbą teikiančių 
struktūrų, trečiųjų asmenų arba rinkos 
dalyvių suteikti konsultacijas arba jas iš 
tokių subjektų gauti.

Or. en

Pagrindimas

Nereikalinga sąlyga.

Pakeitimas 890
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo tikslu perkančiosios organizacijos gali 
prašyti administracinę pagalbą teikiančių 
struktūrų, trečiųjų asmenų arba rinkos 
dalyvių suteikti konsultacijas arba jas iš 
tokių subjektų gauti, su sąlyga, kad dėl 
tokių konsultacijų netrukdoma 
konkurencijai ir nėra pažeidžiami 
nediskriminavimo ir skaidrumo principai.

Šiuo tikslu perkančiosios organizacijos gali 
prašyti administracinę pagalbą teikiančių 
struktūrų, trečiųjų asmenų arba rinkos 
dalyvių suteikti konsultacijas arba jas iš 
tokių subjektų gauti.

Or. de
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Pagrindimas

Reikia išbraukti antrąją sakinio dalį, nes jo nuostatos kelia sunkumų jas taikant. Neįmanoma, 
kad konsultacija galėtų trukdyti konkurencijai. Taip pat neaišku, kuriuo momentu (ex ante ar 
ex post) perkančioji organizacija turi priimti sprendimą. Be to, valstybės valdžios institucijos 
privalo laikytis bendrųjų – nediskriminavimo ir skaidrumo – principų.

Pakeitimas 891
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo tikslu perkančiosios organizacijos gali 
prašyti administracinę pagalbą teikiančių 
struktūrų, trečiųjų asmenų arba rinkos 
dalyvių suteikti konsultacijas arba jas iš 
tokių subjektų gauti, su sąlyga, kad dėl 
tokių konsultacijų netrukdoma 
konkurencijai ir nėra pažeidžiami 
nediskriminavimo ir skaidrumo principai.

Šiuo tikslu perkančiosios organizacijos gali 
prašyti administracinę pagalbą teikiančių 
struktūrų, trečiųjų asmenų arba rinkos 
dalyvių suteikti konsultacijas arba jas iš 
tokių subjektų gauti, su sąlyga, kad dėl 
tokių konsultacijų netrukdoma 
konkurencijai, nėra pažeidžiami 
nediskriminavimo ir skaidrumo principai ir 
iš jokių konsultuotų subjektų neatimama 
teisė dalyvauti atitinkamoje pirkimo
procedūroje.

Or. pt

Pakeitimas 892
Frank Engel, Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios priemonės apima visos svarbios 
informacijos, kuria keistasi kandidatui arba 
konkurso dalyviui dalyvaujant pirkimo 
procedūros rengime arba dėl tokio jo 
dalyvavimo, pateikimą kitiems 
kandidatams arba konkurso dalyviams ir 
tinkamų pasiūlymų priėmimo terminų 

Tokios priemonės apima visos svarbios 
informacijos, kuria keistasi kandidatui arba 
dalyviui dalyvaujant pirkimo procedūros 
rengime arba dėl tokio jo dalyvavimo, 
pateikimą kitiems kandidatams arba 
dalyviams ir tinkamų pasiūlymų priėmimo 
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nustatymą. terminų nustatymą.

Iš perkančiųjų organizacijų reikalaujama
(i) savo kvietime dalyvauti konsultacijose 
paaiškinti, kokia informacija bus laikoma 
svarbia ir todėl ja bus galima dalytis su 
visais galimais tiekėjais, arba
(ii) išsamiai išdėstyti konsultacijų dalyvių 
teises ir procedūras, kuriomis jie gali 
naudotis, kad apsaugotų konfidencialią 
informaciją.

Atitinkamam kandidatui arba konkurso
dalyviui neleidžiama dalyvauti procedūroje 
tik tuo atveju, jeigu nėra kitų priemonių 
užtikrinti, kad būtų laikomasi pareigos 
paisyti vienodo požiūrio principo.

Atitinkamam kandidatui arba dalyviui 
neleidžiama dalyvauti procedūroje tik tuo 
atveju, jeigu nėra kitų priemonių užtikrinti, 
kad būtų laikomasi pareigos paisyti 
vienodo požiūrio principo.

Or. en

Pagrindimas

Although the measures proposed by the Commission in Article 39(2) provide a necessary 
balance between the possibility for procurers to conduct market consultations and the 
assurance for bidders that participation will not lead to exclusion provided that the 
established provisions are respected, there is a potential practical difficulty in identifying and 
agreeing with contracting authorities in each case what constitutes “relevant information” to 
be shared in a preliminary market consultation and what should be kept confidential. 
Allowing contracting authorities to clearly set out either information that could become 
relevant for sharing or procedures to protect confidential information will bring more clarity 
to the different parties and safeguard the interests of economic operators.

Pakeitimas 893
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios priemonės apima visos svarbios
informacijos, kuria keistasi kandidatui 
arba konkurso dalyviui dalyvaujant 
pirkimo procedūros rengime arba dėl tokio 
jo dalyvavimo, pateikimą kitiems 
kandidatams arba konkurso dalyviams ir 

Tokios priemonės apima visos 
informacijos, perkančiosios organizacijos
pateiktos kandidatui arba dalyviui 
dalyvaujant pirkimo procedūros rengime 
arba dėl tokio jo dalyvavimo, pateikimą 
kitiems kandidatams arba dalyviams ir 
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tinkamų pasiūlymų priėmimo terminų 
nustatymą. Atitinkamam kandidatui arba 
konkurso dalyviui neleidžiama dalyvauti 
procedūroje tik tuo atveju, jeigu nėra kitų 
priemonių užtikrinti, kad būtų laikomasi 
pareigos paisyti vienodo požiūrio principo.

pasiūlymų priėmimui taikomų tinkamų 
terminų nustatymą. Atitinkamam 
kandidatui arba dalyviui neleidžiama 
dalyvauti procedūroje tik tuo atveju, jeigu 
nėra kitų priemonių užtikrinti, kad būtų 
laikomasi pareigos paisyti vienodo 
požiūrio principo.

Or. fr

Pagrindimas

Dalyviai gali gauti tik tą informaciją, kurią pateikia perkančioji organizacija pagal pirmines 
rinkos konsultacijas, o ne informaciją, kuria keistasi, kuriai gali būti priskirta pasiūlymo 
informacija, nes tai diskriminuotų dalyvius, dalyvaujančius pirminėje rinkos konsultacijoje.

Pakeitimas 894
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios priemonės apima visos svarbios 
informacijos, kuria keistasi kandidatui arba 
konkurso dalyviui dalyvaujant pirkimo 
procedūros rengime arba dėl tokio jo 
dalyvavimo, pateikimą kitiems 
kandidatams arba konkurso dalyviams ir 
tinkamų pasiūlymų priėmimo terminų 
nustatymą. Atitinkamam kandidatui arba 
konkurso dalyviui neleidžiama dalyvauti 
procedūroje tik tuo atveju, jeigu nėra kitų 
priemonių užtikrinti, kad būtų laikomasi 
pareigos paisyti vienodo požiūrio principo.

Tokios priemonės apima visos svarbios 
informacijos, kuria keistasi kandidatui arba 
dalyviui dalyvaujant pirkimo procedūros 
rengime arba dėl tokio jo dalyvavimo, 
pateikimą kitiems kandidatams arba 
dalyviams ir tinkamų pasiūlymų priėmimo 
terminų nustatymą. Perkančiosios 
organizacijos (i) savo kvietime dalyvauti 
konsultacijose paaiškina, kokia 
informacija bus laikoma svarbia ir todėl 
ja bus galima dalytis su visais galimais 
tiekėjais, arba (ii) išsamiai išdėsto 
konsultacijų dalyvių teises ir procedūras, 
kuriomis jie gali naudotis, kad apsaugotų 
konfidencialią informaciją. Atitinkamam 
kandidatui arba dalyviui neleidžiama 
dalyvauti procedūroje tik tuo atveju, jeigu 
nėra kitų priemonių užtikrinti, kad būtų 
laikomasi pareigos paisyti vienodo 
požiūrio principo.



PE492.859v01-00 82/172 AM\908712LT.doc

LT

Or. en

Pagrindimas

Gali būti, kad kiekvienu atveju praktiškai bus sudėtinga nustatyti ir susitarti su 
perkančiosiomis organizacijomis, kokia informacija bus laikoma „svarbia“, kuria galima 
dalytis per pirmines rinkos konsultacijas, ir kokia – konfidencialia. Perkančiosioms 
organizacijoms suteikiant galimybę aiškiai apibrėžti informaciją, kuri jos dalijimosi požiūriu 
gali būti svarbi, arba nustatyti konfidencialios informacijos apsaugos procedūras skirtingoms 
šalims bus suteikta daugiau aiškumo ir apsaugoti ekonominės veiklos vykdytojų interesai.

Pakeitimas 895
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Apibrėžtos techninės specifikacijos 
išdėstomos pirkimo dokumentuose. Jose 
apibrėžiamos reikalaujamos darbų, 
paslaugų arba prekių savybės, be to, jos 
turi būti susietos su sutarties dalyku.

Or. en

Pakeitimas 896
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 897
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 898
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a ir b punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tos savybės gali sietis su konkrečiu 
gamybos procesu arba prašomų darbų 
atlikimo, prekių tiekimo arba paslaugų 
suteikimo procesu arba bet kurio kito 
gyvavimo ciklo, kaip nurodyta 2 straipsnio 
22 punkte, etapo procesu. Kaip į technines 
specifikacijas taip pat reikia atsižvelgti į:
(a) socialinius kriterijus, pvz., orių darbo 
sąlygų, sveikatos ir saugos taisyklių 
laikymasis, kolektyvinės derybos, lyčių 
lygybė (t. y. vienodas užmokestis, darbo ir 
šeiminio gyvenimo pusiausvyra), socialinė 
įtrauktis, įskaitant neįgaliųjų, palankių 
sąlygų neturinčių asmenų arba socialiai 
silpnų darbuotojų (pvz., ilgą laiką 
nedirbančių asmenų, romų, migrantų 
arba jaunų ar vyresnio amžiaus 
darbuotojų) įdarbinimo galimybes, 
galimybės dalyvauti profesiniuose 
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mokymuose, vartotojų dalyvavimas ir 
konsultacijos, įperkamumas, žmogaus 
teisės ir etiška prekyba;
(b) kai ketinama sudaryti paslaugų 
pirkimo sutartis ir sutartis, apimančias 
darbų projektavimą, gali būti 
atsižvelgiama į atitinkamai sutarčiai 
vykdyti paskirto personalo organizavimą, 
kvalifikaciją ir patirtį.

Or. de

Pakeitimas 899
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 900
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tos savybės taip pat gali sietis su 
konkrečiu gamybos procesu arba prašomų 
darbų atlikimo, prekių tiekimo arba 
paslaugų suteikimo procesu arba bet kurio
kito gyvavimo ciklo ir socialiai tvaraus 
gamybos proceso, kaip nurodyta 



AM\908712LT.doc 85/172 PE492.859v01-00

LT

2 straipsnio 22, 22a ir 22b punktuose, 
etapo procesu.

Or. fr

Pakeitimas 901
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tos savybės gali sietis su konkrečiu 
gamybos procesu arba prašomų darbų 
atlikimo, prekių tiekimo arba paslaugų 
suteikimo procesu arba bet kurio kito 
gyvavimo ciklo, kaip nurodyta 2 straipsnio 
22 punkte, etapo procesu, įskaitant 
socialiai tvarius ir gyvūnų gerovės 
požiūriu jautrius gamybos procesus.

Or. en

Pakeitimas 902
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tos savybės gali sietis su konkrečiu 
gamybos procesu arba prašomų darbų 
atlikimo, prekių tiekimo arba paslaugų 
suteikimo procesu arba bet kurio kito 
gyvavimo ciklo, kaip nurodyta 2 straipsnio 
22 punkte, etapo procesu, jeigu jos 
susijusios su sutarties dalyku ir yra 
proporcingos sutarties vertei bei tikslams.

Or. en
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Pagrindimas

Kol nesudaryta visa tiekimo grandinė, iš kandidatų negalima reikalauti įrodyti dalykų, su 
kuriais jie neturi galimybės susipažinti, kuriems jie nėra kompetentingi ar už kuriuos nėra 
atsakingi. Todėl techninės specifikacijos ir toliau turi būti griežtai susietos su sutarties 
dalyku, o reikalavimai – proporcingi sutarties vertei ir tikslams.

Pakeitimas 903
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su socialinėmis ir užimtumo sąlygomis, 
kaip antai darbuotojų sveikata ir sauga, 
socialine apsauga ir darbo sąlygomis 
susijusius įpareigojimus, kaip nustatyta 
ES teisės aktuose ir valstybių narių 
įstatymuose, reguliavimo aktuose arba 
administracinėse nuostatose, arbitražo 
teismo sprendimuose, kolektyvinėse 
sutartyse ir kitose sutartyse, taip pat 
tarptautinės darbo teisės nuostatose, 
kurios išvardytos XI priede, kurios 
taikomos ten, kur atliekamas darbas arba 
teikiamos prekės ar paslaugos, 
perkančiosios organizacijos, skirdamos 
viešųjų pirkimų sutartį, techninėse 
specifikacijose aiškiai nustato kaip dalį 
būtinųjų reikalavimų.

Or. de

Pakeitimas 904
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios techninės visų pirkimų, kurių Tokios techninės visų pirkimų, kurių 
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dalykas yra skirtas naudoti asmenims, ar tai 
būtų visuomenė, ar perkančiosios 
organizacijos darbuotojai, specifikacijos, 
išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus, 
rengiamos taip, kad būtų atsižvelgta į 
prieinamumo neįgaliems asmenims 
kriterijus arba projektą, tinkamą visiems 
naudotojams.

dalykas yra skirtas naudoti asmenims, ar tai 
būtų visuomenė, ar perkančiosios 
organizacijos darbuotojai, specifikacijos, 
išskyrus tik tinkamai pagrįstus atvejus, 
rengiamos taip, kad būtų atsižvelgta į 
prieinamumo neįgaliems asmenims 
kriterijus arba projektą, tinkamą visiems 
naudotojams.

Or. es

Pakeitimas 905
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios techninės visų pirkimų, kurių 
dalykas yra skirtas naudoti asmenims, ar tai 
būtų visuomenė, ar perkančiosios 
organizacijos darbuotojai, specifikacijos, 
išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus, 
rengiamos taip, kad būtų atsižvelgta į 
prieinamumo neįgaliems asmenims
kriterijus arba projektą, tinkamą visiems 
naudotojams.

Tokios techninės visų pirkimų, kurių 
dalykas yra skirtas naudoti asmenims, ar tai 
būtų visuomenė, ar perkančiosios 
organizacijos darbuotojai, specifikacijos
rengiamos taip, kad būtų atsižvelgta į 
prieinamumo neįgaliesiems kriterijus arba 
projektą, tinkamą visiems naudotojams.

Or. en

Pagrindimas

The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities came into force in 
the European Union in January 2011. Article 4 (d) of the Convention specifies that State 
Parties should refrain from engaging in any act or practice that is inconsistent with the 
Convention and ensure that public authorities and institutions act in conformity with the 
Convention. Articles 4, 9, and articles 19 to 30 of the Convention are very clear about general 
and specific obligations regarding equal access for disabled people and set out obligations of 
parties in relation to accessibility. There are no exceptions to these principles in the 
Convention.

Pakeitimas 906
Sirpa Pietikäinen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Techninės specifikacijos taip pat gali 
apimti, kai tinka, reikalavimus, susijusius 
su:
(a) rezultatais, įskaitant aplinkosaugos ir 
klimato apsaugos veiksmingumo lygius ir 
veiksmingumą socialinio poveikio 
požiūriu;
(b) gyvavimo ciklo charakteristikomis;
(c) darbuotojų, kuriems pavesta vykdyti 
konkrečią sutartį, struktūra, kvalifikacija 
ir patirtimi;
(d) saugumu ar matmenimis, įskaitant 
procedūras, susijusias su kokybės 
užtikrinimu, terminija, simboliais, tyrimų 
ir bandymų metodais, pakuote, žymėjimu 
ir ženklinimu etiketėmis bei nurodymais 
naudotojams;
(e) projektavimo ir kainos apskaičiavimo 
taisyklėmis, darbams taikomomis 
bandymų, kontrolės ir priėmimo 
sąlygomis bei statybos darbų metodais 
arba technologijomis ir visomis kitomis 
techninėmis sąlygomis, kurias perkančioji 
organizacija gali nustatyti bendrosiose 
arba konkrečiose taisyklėse, taikomose 
baigtiems darbams ir juos sudarančioms 
medžiagoms ar atskiroms dalims;
(f) naujoviškų prekių tiekimo ir paslaugų 
teikimo skatinimu skelbiant konkursus ne 
konkrečiai apibrėžtoms prekėms ir 
paslaugoms įsigyti, o problemų sprendimo 
būdams surasti.

Or. en

Pakeitimas 907
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų pirkimų techninės specifikacijos 
rengiamos taip, kad būtų užtikrinama, 
kad produktai, paslaugos ir darbai, dėl 
kurių sudaromos sutartys, kuriant asmens 
duomenų tvarkymo sistemas atitiktų 
duomenų apsaugos teisės aktų 
reikalavimus (pritaikytoji duomenų 
apsauga).

Or. en

Pakeitimas 908
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Europos Sąjungos įstatymo galią 
turinčiu teisės aktu patvirtinami 
privalomieji prieinamumo standartai, 
techninėse specifikacijose prieinamumo 
kriterijai apibrėžiami remiantis tokiais 
teisės aktais.

Jeigu Europos Sąjungos teisėkūros 
procedūra priimamu aktu patvirtinami 
privalomieji prieinamumo standartai, 
techninėse specifikacijose prieinamumo 
neįgaliesiems kriterijai ar visiems 
naudotojams skirti projektai apibrėžiami 
remiantis tokiais teisės aktais.

Or. en

Pakeitimas 909
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Europos Sąjungos įstatymo galią Jeigu Europos Sąjungos teisėkūros 
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turinčiu teisės aktu patvirtinami 
privalomieji prieinamumo standartai, 
techninėse specifikacijose prieinamumo 
kriterijai apibrėžiami remiantis tokiais 
teisės aktais.

procedūra priimamu aktu patvirtinami 
privalomieji prieinamumo, aplinkosaugos 
ar socialiniai standartai, techninėse 
specifikacijose prieinamumo, 
aplinkosaugos ar socialiniai kriterijai 
apibrėžiami remiantis tokiais teisės aktais.

Or. en

Pakeitimas 910
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Techninėse specifikacijose taip pat gali 
būti nustatomi reikalavimai, susiję su:
a) darbuotojų, kuriems pavesta vykdyti 
konkrečią sutartį, darbo sąlygomis, 
struktūra, kvalifikacija ir patirtimi;

Or. en

Pakeitimas 911
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Techninėse specifikacijose visiems ūkio 
subjektams užtikrinamos vienodos 
galimybės dalyvauti pirkimo procedūroje ir 
nesudaromos nepagrįstos kliūtys atverti 
viešuosius pirkimus konkurencijai.

2. Techninėse specifikacijose visiems 
ekonominės veiklos vykdytojams
užtikrinamos vienodos galimybės dalyvauti 
pirkimo procedūroje ir nesudaromos 
nepagrįstos kliūtys atverti viešuosius 
pirkimus konkurencijai. Techninės 
specifikacijos rengiamos taip, kad būtų 
užtikrinama, jog galimybė laimėti viešųjų 
pirkimų procedūrą ar bet kokią kitą 
pirkimo procedūrą nepriklausytų tik arba 
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daugiausia nuo konkurencijos darbo 
vietos garantijų ar darbo sąlygų požiūriu.

Or. fi

Pakeitimas 912
Mitro Repo

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Techninėse specifikacijose visiems ūkio 
subjektams užtikrinamos vienodos 
galimybės dalyvauti pirkimo procedūroje ir 
nesudaromos nepagrįstos kliūtys atverti 
viešuosius pirkimus konkurencijai.

2. Techninėse specifikacijose visiems 
ekonominės veiklos vykdytojams
užtikrinamos vienodos galimybės dalyvauti 
pirkimo procedūroje ir nesudaromos 
nepagrįstos kliūtys atverti viešuosius 
pirkimus konkurencijai.

Techninėse specifikacijose užtikrinama, 
kad viešieji pirkimai nebūtų grindžiami tik 
konkurencija, kuri priklauso nuo 
prasčiausių darbo sąlygų ar darbo vietų 
skaičiaus mažinimo.

Or. fi

Pakeitimas 913
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) nurodant rezultatų ar funkcinius 
reikalavimus, įskaitant aplinkosaugines ir 
socialines charakteristikas, su sąlyga, jog 
parametrai yra pakankamai tikslūs, kad 
dalyviai galėtų nustatyti sutarties dalyką, o 
perkančiosios organizacijos – sudaryti
sutartį;
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Or. en

Pakeitimas 914
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) nurodant rezultatų ar funkcinius 
reikalavimus, įskaitant aplinkosaugines 
charakteristikas ir socialinius požymius, su 
sąlyga, jog parametrai yra pakankamai 
tikslūs, kad dalyviai galėtų nustatyti 
sutarties dalyką, o perkančiosios 
organizacijos – sudaryti sutartį; įskaitant, 
kaip nurodyta 1 dalyje, reikalavimus dėl 
gyvavimo ciklo atitinkančius perkamus 
darbus, prekes ar paslaugas, kaip nustatyta 
2 straipsnio 22a dalyje (nauja);

Or. de

Pakeitimas 915
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 916
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) nurodant rezultatų ar funkcinius 
reikalavimus, įskaitant aplinkosaugines 
charakteristikas, su sąlyga, jog parametrai 
yra pakankamai tikslūs, kad dalyviai galėtų 
nustatyti sutarties dalyką, o perkančiosios 
organizacijos – sudaryti sutartį. Rezultatų 
ir funkciniai reikalavimai turėtų būti 
suformuluoti taip, kad visi dalyviai, kurie 
atitinka lygiaverčius arba panašius 
reikalavimus, galėtų dalyvauti viešųjų 
pirkimų konkurse. Jeigu perkančioji 
organizacija atmeta pasiūlymą remdamasi 
tuo, kad jis nėra lygiavertis arba panašus, 
ji turi pateikti dalyviui tokią išvadą 
pagrindžiančius įrodymus;

Or. nl

Pakeitimas 917
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) remiantis techninėmis specifikacijomis 
ir, pirmumo tvarka, nacionaliniais 
standartais, kuriais perkeliami Europos 
standartai, Europos techniniais liudijimais, 
bendromis techninėmis specifikacijomis, 
tarptautiniais standartais, kitomis Europos 
standartizacijos institucijų nustatytomis 
techninių etalonų sistemomis arba, jei tokių 
nėra, nacionaliniais standartais, 
nacionaliniais techniniais liudijimais arba 
nacionalinėmis techninėmis 

(b) remiantis techninėmis specifikacijomis 
ir, pirmumo tvarka, nacionaliniais 
standartais, kuriais perkeliami Europos 
standartai, Europos techniniu vertinimu, 
bendromis techninėmis specifikacijomis, 
tarptautiniais standartais, kitomis Europos 
standartizacijos institucijų nustatytomis 
techninių etalonų sistemomis arba, jei tokių 
standartų, vertinimų, specifikacijų ar 
sistemų nėra, nacionaliniais standartais, 
nacionaliniais techniniais liudijimais arba 
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specifikacijomis, susijusiomis su darbų 
projektavimu, apskaičiavimu ir vykdymu 
bei produktų naudojimu; kiekviena 
nuoroda pateikiama kartu su fraze „arba 
lygiavertis“;

nacionalinėmis techninėmis 
specifikacijomis, susijusiomis su darbų 
projektavimu, apskaičiavimu ir vykdymu 
bei produktų naudojimu; kiekviena 
nuoroda pateikiama kartu su fraze „arba 
lygiavertis“;

Or. en

Pakeitimas 918
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) remiantis techninėmis specifikacijomis 
ir, pirmumo tvarka, nacionaliniais 
standartais, kuriais perkeliami Europos 
standartai, Europos techniniais liudijimais, 
bendromis techninėmis specifikacijomis, 
tarptautiniais standartais, kitomis Europos 
standartizacijos institucijų nustatytomis 
techninių etalonų sistemomis arba, jei tokių 
nėra, nacionaliniais standartais, 
nacionaliniais techniniais liudijimais arba 
nacionalinėmis techninėmis 
specifikacijomis, susijusiomis su darbų 
projektavimu, apskaičiavimu ir vykdymu 
bei produktų naudojimu; kiekviena 
nuoroda pateikiama kartu su fraze „arba 
lygiavertis“;

(b) remiantis techninėmis specifikacijomis 
ir, pirmumo tvarka bei nediskriminuojant 
dėl kūrimo metodo, nacionaliniais 
standartais, kuriais perkeliami Europos 
standartai, Europos techniniais liudijimais, 
bendromis techninėmis specifikacijomis, 
tarptautiniais standartais, kitomis Europos 
standartizacijos institucijų nustatytomis 
techninių normatyvų sistemomis arba, jei 
tokių nėra, nacionaliniais standartais, 
nacionaliniais techniniais liudijimais arba 
nacionalinėmis techninėmis 
specifikacijomis, susijusiomis su darbų 
projektavimu, apskaičiavimu ir vykdymu 
bei produktų naudojimu; kiekviena 
nuoroda pateikiama kartu su fraze „arba 
lygiavertis“;

Or. en

Pakeitimas 919
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 3 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) remiantis techninėmis specifikacijomis 
ir, pirmumo tvarka, nacionaliniais 
standartais, kuriais perkeliami Europos 
standartai, Europos techniniais liudijimais, 
bendromis techninėmis specifikacijomis, 
tarptautiniais standartais, kitomis Europos 
standartizacijos institucijų nustatytomis 
techninių etalonų sistemomis arba, jei tokių 
nėra, nacionaliniais standartais, 
nacionaliniais techniniais liudijimais arba 
nacionalinėmis techninėmis 
specifikacijomis, susijusiomis su darbų 
projektavimu, apskaičiavimu ir vykdymu 
bei produktų naudojimu; kiekviena 
nuoroda pateikiama kartu su fraze „arba 
lygiavertis“;

(b) remiantis techninėmis specifikacijomis 
ir, pirmumo tvarka bei nediskriminuojant 
dėl kūrimo metodo, nacionaliniais 
standartais, kuriais perkeliami Europos 
standartai, Europos techniniais liudijimais, 
bendromis techninėmis specifikacijomis, 
tarptautiniais standartais, kitomis Europos 
standartizacijos institucijų nustatytomis 
techninių normatyvų sistemomis arba, jei 
tokių nėra, nacionaliniais standartais, 
nacionaliniais techniniais liudijimais arba 
nacionalinėmis techninėmis 
specifikacijomis, susijusiomis su darbų 
projektavimu, apskaičiavimu ir vykdymu 
bei produktų naudojimu; kiekviena 
nuoroda pateikiama kartu su fraze „arba 
lygiavertis“;

Or. en

Pagrindimas

Techninės specifikacijos turėtų būti nediskriminacinės ir technologijų atžvilgiu neutralios. 
Pirkimo procese naudojant standartus ir specifikacijas turėtų būti vienodai taikomi šie 
pagrindiniai principai. Naudojant nediskriminacines ir technologijų atžvilgiu neutralias 
specifikacijas ekonominės veiklos vykdytojai raginami konkuruoti dėl geriausio sprendimo 
būdo pateikimo, o tai skatina inovacijas ir ekonomikos augimą. Neutralumas technologijų 
atžvilgiu taip pat padeda užtikrinti, kad valdžios institucijos galėtų rinktis iš kuo įvairesnių 
produktų ir paslaugų asortimento, taip skatinant siekti geriausio kainos ir kokybės santykio.

Pakeitimas 920
Mitro Repo

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) laikoma, kad standartus atitinkantys 
kokybės kriterijai ir bet kokia kita 
techninių etalonų sistema taip pat apima 
kolektyvinius darbo susitarimus, taikomus 
tose valstybėse, regionuose ir sektoriuose, 
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kuriuose bus vykdomos pirkimo 
procedūros.

Or. fi

Pakeitimas 921
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei sutarties dalykas to nepateisina,
techninėse specifikacijose negalima
nurodyti konkretaus modelio ar tiekimo 
šaltinio, konkretaus proceso ar prekių 
ženklų, patentų, rūšių ar konkrečios
kilmės šalies ar gamybos būdo taip, kad 
taip tam tikroms įmonėms ar tam tikriems 
produktams būtų sudarytos palankios 
sąlygos arba jie būtų pašalinami. Toks 
nurodymas yra leistinas išimties tvarka, 
jeigu sutarties dalyko neįmanoma 
pakankamai tiksliai ir aiškiai apibūdinti 
pagal šio straipsnio 3 dalį. Toks 
nurodymas pateikiamas su fraze „arba 
lygiavertis“.

4. Kai tai pateisinama sutarties dalyku,
techninėse specifikacijose galima nurodyti 
konkretų modelį ar tiekimo šaltinį, 
konkretų produktams ar paslaugoms 
būdingą procesą ar prekių ženklus, 
patentus, rūšis ar konkrečią kilmės šalį ar 
gamybos būdą. Toks nurodymas 
pateikiamas su fraze „arba lygiavertis“.

Or. en

Pakeitimas 922
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei sutarties dalykas to nepateisina, 
techninėse specifikacijose negalima 
nurodyti konkretaus modelio ar tiekimo 
šaltinio, konkretaus proceso ar prekių 

4. Jei sutarties dalykas to nepateisina, 
techninėse specifikacijose negalima 
nurodyti konkretaus modelio ar tiekimo 
šaltinio, konkretaus proceso, plėtros ar 
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ženklų, patentų, rūšių ar konkrečios kilmės 
šalies ar gamybos būdo taip, kad taip tam 
tikroms įmonėms ar tam tikriems 
produktams būtų sudarytos palankios 
sąlygos arba jie būtų pašalinami. Toks 
nurodymas yra leistinas išimties tvarka, 
jeigu sutarties dalyko neįmanoma 
pakankamai tiksliai ir aiškiai apibūdinti 
pagal šio straipsnio 3 dalį. Toks nurodymas 
pateikiamas su fraze „arba lygiavertis“.

verslo modelio ar būdo ar prekių ženklų, 
patentų, rūšių ar konkrečios kilmės šalies,
gamybos būdo ar vietos taip, kad taip tam 
tikroms įmonėms ar tam tikriems 
produktams būtų sudarytos palankios 
sąlygos arba jie būtų pašalinami. Toks 
nurodymas yra leistinas išimties tvarka, 
jeigu sutarties dalyko neįmanoma 
pakankamai tiksliai ir aiškiai apibūdinti 
pagal šio straipsnio 3 dalį. Toks nurodymas 
pateikiamas su fraze „arba lygiavertis“.

Or. en

Pakeitimas 923
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei sutarties dalykas to nepateisina, 
techninėse specifikacijose negalima 
nurodyti konkretaus modelio ar tiekimo 
šaltinio, konkretaus proceso ar prekių
ženklų, patentų, rūšių ar konkrečios kilmės 
šalies ar gamybos būdo taip, kad taip tam 
tikroms įmonėms ar tam tikriems 
produktams būtų sudarytos palankios 
sąlygos arba jie būtų pašalinami. Toks 
nurodymas yra leistinas išimties tvarka, 
jeigu sutarties dalyko neįmanoma 
pakankamai tiksliai ir aiškiai apibūdinti 
pagal šio straipsnio 3 dalį. Toks nurodymas 
pateikiamas su fraze „arba lygiavertis“.

4. Jei sutarties dalykas to nepateisina, 
techninėse specifikacijose negalima 
nurodyti konkretaus modelio ar tiekimo 
šaltinio, konkretaus proceso, plėtros ar 
verslo modelio ar būdo ar prekių ženklų, 
patentų, rūšių ar konkrečios kilmės šalies,
gamybos būdo ar vietos, nes dėl bet kokio 
tokio nurodymo tam tikroms įmonėms ar 
tam tikriems produktams būtų sudarytos 
palankios sąlygos arba jie būtų pašalinami. 
Toks nurodymas yra leistinas išimties 
tvarka, jeigu sutarties dalyko neįmanoma 
pakankamai tiksliai ir aiškiai apibūdinti 
pagal šio straipsnio 3 dalį. Toks nurodymas 
sistemingai pateikiamas su fraze „arba 
lygiavertis“.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant skatinti inovacijas ir ekonomikos augimą labai svarbu, kad visi dalyviai konkuruotų 
vienodomis sąlygomis. Nevienodas vertinimas, įskaitant nevienodą vertinimą dėl technologijų 
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ar gamybos vietos, turėtų būti leidžiamas tik labai išskirtinėmis aplinkybėmis. Teikiant 
pirmenybę tam tikriems atvejams – ar tai būtų dėl tam tikrų technologijų, verslo modelių, 
pardavėjų, ar dėl produktų kilmės – slopinamos inovacijos ir mažėja konkurencija, o dėl to 
viešosios įstaigos negali pasirinkti geriausiai konkretaus pirkimo poreikius atitinkančių 
sprendimo būdų.

Pakeitimas 924
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei sutarties dalykas to nepateisina,
techninėse specifikacijose negalima
nurodyti konkretaus modelio ar tiekimo 
šaltinio, konkretaus proceso ar prekių 
ženklų, patentų, rūšių ar konkrečios
kilmės šalies ar gamybos būdo taip, kad 
taip tam tikroms įmonėms ar tam tikriems 
produktams būtų sudarytos palankios 
sąlygos arba jie būtų pašalinami. Toks 
nurodymas yra leistinas išimties tvarka, 
jeigu sutarties dalyko neįmanoma 
pakankamai tiksliai ir aiškiai apibūdinti 
pagal šio straipsnio 3 dalį. Toks 
nurodymas pateikiamas su fraze „arba 
lygiavertis“.

4. Išimties tvarka ir tik kai tai pateisinama 
sutarties dalyku, techninėse specifikacijose 
galima nurodyti konkretų modelį ar 
tiekimo šaltinį, konkretų procesą, rūšis ar 
konkrečią kilmės šalį ar gamybos būdą.
Toks nurodymas pateikiamas su fraze 
„arba lygiavertis“.

Or. en

Pakeitimas 925
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei sutarties dalykas to nepateisina, 
techninėse specifikacijose negalima 
nurodyti konkretaus modelio ar tiekimo 
šaltinio, konkretaus proceso ar prekių 

4. Jei sutarties dalykas to nepateisina, 
techninėse specifikacijose negalima 
nurodyti konkretaus modelio ar tiekimo 
šaltinio, konkretaus proceso ar prekių 
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ženklų, patentų, rūšių ar konkrečios kilmės 
šalies ar gamybos būdo taip, kad taip tam 
tikroms įmonėms ar tam tikriems 
produktams būtų sudarytos palankios 
sąlygos arba jie būtų pašalinami. Toks 
nurodymas yra leistinas išimties tvarka,
jeigu sutarties dalyko neįmanoma 
pakankamai tiksliai ir aiškiai apibūdinti 
pagal šio straipsnio 3 dalį. Toks 
nurodymas pateikiamas su fraze „arba 
lygiavertis“.

ženklų, patentų, rūšių ar konkrečios kilmės 
šalies ar gamybos būdo taip, kad taip tam 
tikroms įmonėms ar tam tikriems 
produktams būtų sudarytos palankios 
sąlygos arba jie būtų pašalinami.

Toks nurodymas yra leistinas išimties 
tvarka:
a) jeigu sutarties objekto neįmanoma 
pakankamai tiksliai ir aiškiai apibūdinti 
pagal šio straipsnio 3 dalį. toks 
nurodymas pateikiamas su fraze „arba 
lygiavertis“.
b) jeigu pagal sutartį tai leidžiama ir 
nurodoma gamybos ar modelio vieta –
Europos Sąjungos teritorija.

Or. fr

Pagrindimas

Jeigu pagal sutartį tai leidžiama ir nurodoma gamybos ar modelio vieta – Europos Sąjungos 
teritorija.

Pakeitimas 926
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu perkančioji organizacija 
pasinaudoja galimybe pateikti nuorodą į šio 
straipsnio 3 dalies b punkte nurodytas 
specifikacijas, ji neatmeta pasiūlymo 
remdamasi tuo, kad siūlomi darbai, prekės 
ir paslaugos neatitinka jos nurodytų 
specifikacijų, jei konkurso dalyvis savo 

5. Jeigu perkančioji organizacija 
pasinaudoja galimybe pateikti nuorodą į šio 
straipsnio 3 dalies b punkte nurodytas 
specifikacijas, ji neatmeta pasiūlymo 
remdamasi tuo, kad siūlomi darbai, prekės 
ir paslaugos neatitinka jos nurodytų 
specifikacijų, jei dalyvis savo pasiūlyme 
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pasiūlyme bet kokiomis tinkamomis 
priemonėmis, įskaitant 42 straipsnyje 
nurodytas įrodinėjimo priemones, įrodo, 
jog jo siūlomi sprendimai lygiavertiškai 
tenkina techninėse specifikacijose 
nustatytus reikalavimus.

tinkamomis priemonėmis, įskaitant 
42 straipsnyje nurodytas įrodinėjimo 
priemones, įrodo, jog jo siūlomi 
sprendimai lygiavertiškai tenkina 
techninėse specifikacijose nustatytus 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant apriboti perkančiosioms organizacijoms tenkančią naštą ir užtikrinti, kad nebūtų 
diskriminuojami tie dalyviai, kurie investuoja laiką ir pinigus sertifikatams ar bandymo 
ataskaitoms gauti, su lygiavertiškumo įrodymų pateikimu susijusi našta turėtų tekti 
lygiavertiškumo įrodymų reikalaujančiam dalyviui.

Pakeitimas 927
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu perkančioji organizacija pasinaudoja 
šio straipsnio 3 dalies a punkte nustatyta 
galimybe suformuluoti technines 
specifikacijas kaip rezultatus arba 
funkcinius reikalavimus, ji negali atmesti 
darbų, prekių ar paslaugų pasiūlymo, jei jis 
atitinka nacionalinį standartą, kuriuo 
perkeliamas Europos standartas, Europos 
techninį liudijimą, bendrą techninę 
specifikaciją, tarptautinį standartą arba 
Europos standartizacijos institucijos 
nustatytą techninių etalonų sistemą, jeigu 
tokiose specifikacijose nurodomi jos 
nustatyti rezultatų arba funkciniai 
reikalavimai.

Jeigu perkančioji organizacija pasinaudoja 
šio straipsnio 3 dalies a punkte nustatyta 
galimybe suformuluoti technines 
specifikacijas remdamasi rezultatų arba 
funkciniais reikalavimais, ji negali atmesti 
darbų, prekių ar paslaugų pasiūlymo, jei jis 
atitinka nacionalinį standartą, kuriuo 
perkeliamas Europos standartas, Europos 
techninį liudijimą, bendrą techninę 
specifikaciją, tarptautinį standartą arba 
Europos standartizacijos institucijos 
nustatytą techninių etalonų sistemą, jeigu 
tokiose specifikacijose nurodomi jos 
nustatyti rezultatų arba funkciniai 
reikalavimai.

Or. en

Pakeitimas 928
Heide Rühle
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Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Savo pasiūlyme konkurso dalyvis bet 
kokiomis tinkamomis priemonėmis, 
įskaitant nurodytas 42 straipsnyje, įrodo, 
kad standartą atitinkantys darbai, prekės ar 
paslaugos atitinka perkančiosios 
organizacijos nustatytus rezultatų ar 
funkcinius reikalavimus.

Savo pasiūlyme dalyvis tinkamomis 
priemonėmis, įskaitant nurodytas 
42 straipsnyje, įrodo, kad standartą 
atitinkantys darbai, prekės ar paslaugos 
atitinka perkančiosios organizacijos 
nustatytus rezultatų ar funkcinius 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 929
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 6 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos turi galėti 
sekti ir kontroliuoti reikalavimų vykdymą 
konkurso rengimo, taip pat sutarties 
vykdymo laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 930
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu perkančiosios organizacijos nustato 
darbų, paslaugų arba prekių aplinkos, 
socialines arba kitas charakteristikas, 
nurodydamos 40 straipsnio 3 dalies 
a punkte minėtus rezultatų ar funkcinius

Jeigu perkančiosios organizacijos 
techninėse specifikacijose, sutarties 
sudarymo kriterijuose arba sutarties 
vykdymo sąlygose nustato aplinkos, 
socialinius arba kitus reikalavimus ar 



PE492.859v01-00 102/172 AM\908712LT.doc

LT

reikalavimus, jos gali reikalauti, kad tie 
darbai, paslaugos ar prekės būtų pažymėti 
specialiu ženklu, jeigu įvykdytos visos 
toliau nurodytos sąlygos:

kriterijus, jos gali reikalauti specialaus 
ženklo kaip įrodymo, kad tie darbai, 
paslaugos ar prekės atitinka tuos 
reikalavimus ar kriterijus, jeigu įvykdytos 
visos toliau nurodytos sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 931
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Jeigu perkančiosios organizacijos nustato 
darbų, paslaugų arba prekių aplinkos, 
socialines arba kitas charakteristikas, 
nurodydamos 40 straipsnio 3 dalies 
a punkte minėtus rezultatų ar funkcinius 
reikalavimus, jos gali reikalauti, kad tie 
darbai, paslaugos ar prekės būtų pažymėti 
specialiu ženklu, jiems būtų išduotas 
specialus sertifikatas ar jie būtų įtraukti į 
kitą užtikrinimo sistemą, jeigu įvykdytos 
visos toliau nurodytos sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 932
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu perkančiosios organizacijos nustato 
darbų, paslaugų arba prekių aplinkos, 
socialines arba kitas charakteristikas, 
nurodydamos 40 straipsnio 3 dalies 
a punkte minėtus rezultatų ar funkcinius 

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

gali reikalauti, kad tie darbai, paslaugos ar 
prekės būtų pažymėti specialiu ženklu, 
jeigu įvykdytos visos toliau nurodytos 
sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 933
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Jeigu perkančiosios organizacijos nustato 
darbų, paslaugų arba prekių aplinkos, 
socialines arba kitas charakteristikas, 
nurodydamos 40 straipsnio 3 dalies 
a punkte minėtus rezultatų ar funkcinius 
reikalavimus, jos gali reikalauti, kad tie 
darbai, paslaugos ar prekės būtų pažymėti 
specialiu ženklu, jiems būtų išduotas 
specialus sertifikatas ar jie būtų įtraukti į 
kitą užtikrinimo sistemą, jeigu įvykdytos 
visos toliau nurodytos sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 934
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) reikalavimai, kuriuos reikia įvykdyti 
norint gauti šį ženklą, susiję tik su tais 
kriterijais, kurie yra siejami su sutarties 
dalyku ir yra tinkami sutarties dalyku 
esančių darbų, prekių arba paslaugų 
savybėms apibrėžti;
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Or. en

Pakeitimas 935
Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) ženklui taikomi reikalavimai, kurie yra 
tinkamos sutarties dalyku esančių darbų, 
prekių arba paslaugų savybėms apibrėžti;

Or. fr

Pakeitimas 936
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 937
Anna Hedh

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

Nustatant tik su sutarties dalyku siejamus charakteristikų reikalavimus negalima ženklu 
žymėti, pvz., darbo aplinkos.

Pakeitimas 938
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 939
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

norint gauti šį ženklą, grindžiami
objektyviai patikrinamais ir 
nediskriminaciniais kriterijais;

Or. en

Pakeitimas 940
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) ženklui, sertifikatui ar kitai 
užtikrinimo sistemai taikomi reikalavimai 
parengti remiantis moksline informacija 
arba kitais objektyviai patikrinamais ir 
nediskriminaciniais kriterijais;

Or. en

Pakeitimas 941
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) ženklui, sertifikatui ar kitai 
užtikrinimo sistemai taikomi reikalavimai 
parengti remiantis moksline informacija 
arba kitais objektyviai patikrinamais ir 
nediskriminaciniais kriterijais;

Or. en

Pakeitimas 942
Toine Manders
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Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) ženklui taikomi reikalavimai yra 
pagrįstai proporcingi sutarties pobūdžiui;

Or. nl

Pakeitimas 943
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) ženklai nustatomi pagal atvirą ir 
skaidrią procedūrą, kurioje visi atitinkami 
suinteresuotieji subjektai, įskaitant valdžios 
įstaigas, vartotojus, gamintojus, profesines 
sąjungas, platintojus ir aplinkos bei 
socialinės srities organizacijas, atlieka 
svarbų vaidmenį. Valdžios įstaigos gali 
dalyvauti, tačiau jų dalyvavimas nėra 
privalomas;

Or. en

Pakeitimas 944
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 945
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 946
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 947
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 948
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) ženklai, sertifikatai ar kitos 
užtikrinimo sistemos nustatomi pagal 
atvirą ir skaidrią procedūrą, kurioje gali 
dalyvauti visi suinteresuotieji subjektai, 
įskaitant valdžios įstaigas, vartotojus, 
gamintojus, platintojus ir aplinkos bei 
socialinės srities organizacijas;

Or. en

Pakeitimas 949
Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) ženklai nustatomi pagal atvirą ir 
skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti 
visi suinteresuotieji subjektai, įskaitant 

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

valdžios įstaigas, vartotojus, gamintojus, 
platintojus ir aplinkos bei neįgaliųjų 
organizacijas;

Or. en

Pakeitimas 950
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) ženklai yra prieinami visiems 
suinteresuotiesiems asmenims.

(d) ženklai, sertifikatai ar kitos 
užtikrinimo sistemos yra prieinami visiems 
suinteresuotiesiems asmenims.

Or. en

Pakeitimas 951
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) ženklai yra prieinami visiems 
suinteresuotiesiems asmenims.

(d) ženklai, sertifikatai ar kitos 
užtikrinimo sistemos yra prieinami visiems 
suinteresuotiesiems asmenims.

Or. en

Pakeitimas 952
Heide Rühle

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

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

(e) reikalavimai, kuriuos reikia įvykdyti 
norint gauti šį ženklą, nustatyti trečiosios 
šalies, kuri nepriklausoma nuo ženklinimą 
naudojančio ekonominės veiklos vykdytojo.

Or. en

Pakeitimas 953
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(e) atitikties ženklinimui, sertifikatui ar 
kitai užtikrinimo sistemai tikrinimas ir 
priskyrimas nustatyti trečiosios šalies, kuri 
nepriklausoma nuo šį ženklinimą, 
sertifikatą ar kitą užtikrinimo sistemą
naudojančio ekonominės veiklos vykdytojo.

Or. en

Pakeitimas 954
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(e) ženklinimo, sertifikato ar kitos 
užtikrinimo sistemos kriterijai nustatyti 
trečiosios šalies, kuri nepriklausoma nuo šį 
ženklinimą, sertifikatą ar kitą užtikrinimo 
sistemą naudojančio ekonominės veiklos 
vykdytojo.

Or. en
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Pakeitimas 955
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(e) ženklinimo kriterijai nustatyti trečiosios 
šalies, kuri yra akredituota pagal 
pripažintus akreditavimo standartus ir 
nepriklausoma nuo ženklinimą naudojančio 
ekonominės veiklos vykdytojo.

Or. en

Pakeitimas 956
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) siekiant išvengti bet kokio netinkamo 
ženklinimo sistemos naudojimo, 
naudojant ženklą, sertifikatą ar taikant 
kitą užtikrinimo sistemą turėtų būti 
numatytas ir užtikrinamas su sutarties 
dalyku susietas aukščiausias 
atskaitomybės ir kokybės lygis.

Or. en

Pakeitimas 957
Christel Schaldemose

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

Perkančiosios organizacijos, 
reikalaujančios konkretaus ženklo,
pripažįsta visus lygiaverčius ženklus, 
atitinkančius perkančiųjų organizacijų 
nurodyto ženklinimo reikalavimus. Kai 
prekė nepaženklinta, perkančiosios 
organizacijos priima ir techninius 
gamintojo dokumentus arba kitas tinkamas 
įrodinėjimo priemones.

Kai prekė nepaženklinta, perkančiosios 
organizacijos gali pripažinti ir techninius 
gamintojo dokumentus arba kitas tinkamas 
įrodinėjimo priemones. Kai prekė 
nepaženklinta, perkančiosios 
organizacijos taip pat gali priimti 
gamintojo techninius dokumentus arba 
kitas tinkamas įrodinėjimo priemones, 
tačiau tik iš tų ekonominės veiklos 
vykdytojų, kurie negali gauti tokių 
sertifikatų arba neturi galimybės jų gauti 
per nustatytą terminą.

Or. en

Pakeitimas 958
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos, 
reikalaujančios konkretaus ženklo, 
pripažįsta visus lygiaverčius ženklus, 
atitinkančius perkančiųjų organizacijų 
nurodyto ženklinimo reikalavimus. Kai 
prekė nepaženklinta, perkančiosios 
organizacijos priima ir techninius 
gamintojo dokumentus arba kitas tinkamas 
įrodinėjimo priemones.

Perkančiosios organizacijos, 
reikalaujančios konkretaus ženklo, 
pripažįsta visus lygiaverčius ženklus, 
atitinkančius perkančiųjų organizacijų 
nurodyto ženklinimo reikalavimus. Kai 
prekė nepaženklinta, perkančiosios 
organizacijos priima ir techninius 
gamintojo dokumentus arba kitas tinkamas 
lygiavertiškumo įrodinėjimo priemones.

Or. en

Pakeitimas 959
Heide Rühle

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

Perkančiosios organizacijos, 
reikalaujančios konkretaus ženklo, 
pripažįsta visus lygiaverčius ženklus, 
atitinkančius perkančiųjų organizacijų 
nurodyto ženklinimo reikalavimus. Kai 
prekė nepaženklinta, perkančiosios 
organizacijos priima ir techninius 
gamintojo dokumentus arba kitas tinkamas 
įrodinėjimo priemones.

Perkančiosios organizacijos, 
reikalaujančios konkretaus ženklo, 
pripažįsta visus lygiaverčius ženklus, 
atitinkančius perkančiųjų organizacijų 
nurodyto konkretaus ženklinimo 
reikalavimus. Perkančiosios organizacijos 
priima kitas tinkamas atitikties šiems 
reikalavimams įrodinėjimo priemones, 
kurios gali apimti techninius gamintojo 
dokumentus, kai atitinkamas ekonominės 
veiklos vykdytojas negali gauti šių ženklų 
arba neturi galimybės jų gauti per 
nustatytą terminą, jeigu galimybių gauti šį 
ženklą trūkumas nesiejamas su 
atitinkamu ekonominės veiklos vykdytoju. 
Vis dėlto tam, kad nebūtų 
diskriminuojami tie dalyviai, kurie 
investuoja laiką ir pinigus sertifikatams ar 
bandymų ataskaitoms gauti, su 
lygiavertiškumo patvirtinimu susijusi 
našta turėtų tekti lygiavertiškumo 
įrodymų reikalaujančiam dalyviui.

Or. en

Pakeitimas 960
Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos, 
reikalaujančios konkretaus ženklo, 
pripažįsta visus lygiaverčius ženklus, 
atitinkančius perkančiųjų organizacijų 
nurodyto ženklinimo reikalavimus. Kai 
prekė nepaženklinta, perkančiosios 
organizacijos priima ir techninius 
gamintojo dokumentus arba kitas tinkamas 
įrodinėjimo priemones.

Perkančiosios organizacijos, 
reikalaujančios konkretaus ženklo, 
pripažįsta visus lygiaverčius ženklus, 
atitinkančius perkančiųjų organizacijų 
nurodyto ženklinimo reikalavimus. Kai 
prekė nepaženklinta, perkančiosios 
organizacijos priima ir techninius 
gamintojo dokumentus arba kitas tinkamas 
įrodinėjimo priemones. Ženklinimo 
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lygiavertiškumo įrodinėjimą atlieka 
dalyvis.

Or. fr

Pakeitimas 961
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos, 
reikalaujančios konkretaus ženklo, 
pripažįsta visus lygiaverčius ženklus, 
atitinkančius perkančiųjų organizacijų 
nurodyto ženklinimo reikalavimus. Kai 
prekė nepaženklinta, perkančiosios 
organizacijos priima ir techninius 
gamintojo dokumentus arba kitas tinkamas 
įrodinėjimo priemones.

Perkančiosios organizacijos, 
reikalaujančios konkretaus ženklo, 
pripažįsta visus lygiaverčius ženklus, 
atitinkančius perkančiųjų organizacijų 
nurodyto ženklinimo reikalavimus. Kai 
prekė nepaženklinta, perkančiosios 
organizacijos priima ir techninius 
gamintojo dokumentus arba kitas tinkamas 
įrodinėjimo priemones. Skatinama teikti ar 
pirmiausia naudoti ženklus, techninius 
dokumentus arba kitas įrodinėjimo 
priemones, kurių rengimo, sertifikavimo 
ar tikrinimo procese dalyvavo valdžios 
įstaigos ir aplinkos ar socialinės 
organizacijos.

Or. es

Pakeitimas 962
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos, 
reikalaujančios konkretaus ženklo, 
pripažįsta visus lygiaverčius ženklus, 
atitinkančius perkančiųjų organizacijų 

Perkančiosios organizacijos, 
reikalaujančios konkretaus ženklo, 
sertifikato ar kitos užtikrinimo sistemos, 
pripažįsta visus lygiaverčius ženklus, 
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nurodyto ženklinimo reikalavimus. Kai 
prekė nepaženklinta, perkančiosios 
organizacijos priima ir techninius 
gamintojo dokumentus arba kitas tinkamas 
įrodinėjimo priemones.

atitinkančius perkančiųjų organizacijų 
nurodyto ženklinimo, sertifikavimo ar 
kitos užtikrinimo sistemos reikalavimus. 
Kai prekė nepaženklinta, nesertifikuota ar 
jai netaikoma kita užtikrinimo sistema, 
perkančiosios organizacijos priima ir 
techninius gamintojo dokumentus arba 
kitas tinkamas įrodinėjimo priemones.

Or. en

Pakeitimas 963
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos, 
reikalaujančios konkretaus ženklo, 
pripažįsta visus lygiaverčius ženklus, 
atitinkančius perkančiųjų organizacijų 
nurodyto ženklinimo reikalavimus. Kai 
prekė nepaženklinta, perkančiosios 
organizacijos priima ir techninius 
gamintojo dokumentus arba kitas 
tinkamas įrodinėjimo priemones.

Perkančiosios organizacijos, 
reikalaujančios konkretaus ženklo, 
pripažįsta visus lygiaverčius ženklus, 
atitinkančius perkančiųjų organizacijų 
nurodyto ženklinimo reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 964
Philippe Juvin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikalavimas perkančiajai organizacijai 
naudoti tam tikrą ženklą neturi sukelti 
diskriminacijos dalyviams pagal pirkimo 
procedūrą.
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Or. fr

Pagrindimas

Reikalavimas naudoti tam tikrą ženklinimą pagal būtinuosius reikalavimus ir jo 
įgyvendinimas neturi sukelti diskriminacijos, pagal kurią vieniems dalyviams būtų teikiama 
pirmenybė kitų dalyvių atžvilgiu.

Pakeitimas 965
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos, 
reikalaujančios konkretaus ženklo, 
pripažįsta visus lygiaverčius ženklus, 
atitinkančius perkančiųjų organizacijų 
nurodyto ženklinimo reikalavimus. Kai 
prekė nepaženklinta, perkančiosios 
organizacijos priima ir techninius 
gamintojo dokumentus arba kitas tinkamas 
įrodinėjimo priemones.

Perkančiosios organizacijos, 
reikalaujančios konkretaus ženklo, 
sertifikato ir kitos užtikrinimo sistemos, 
pripažįsta visus lygiaverčius ženklus, 
atitinkančius perkančiųjų organizacijų 
nurodyto ženklinimo, sertifikavimo ir kitos 
užtikrinimo sistemos reikalavimus. Kai 
prekė nepaženklinta, nesertifikuota ir jai 
netaikoma kita užtikrinimo sistema, 
perkančiosios organizacijos priima ir 
techninius gamintojo dokumentus arba 
kitas tinkamas įrodinėjimo priemones.

Or. en

Pakeitimas 966
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu ženklas atitinka 1 dalies b, c, d ir 
e punktų sąlygas, tačiau jam taip pat 
nurodomi su sutarties dalyku nesusiję 
reikalavimai, perkančiosios organizacijos 
gali apibrėžti techninę specifikaciją, 

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

gali apibrėžti techninę specifikaciją, 
remdamosi šio ženklo, sertifikato ar kitos 
užtikrinimo sistemos išsamių specifikacijų 
arba prireikus jų dalių reikalavimais, 
susijusiais su sutarties dalyku ir tinkamais 
šio dalyko savybėms apibrėžti.

Or. en

Pakeitimas 967
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 968
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos gali reikalauti, 
kad ūkio subjektai kaip atitikties 
techninėms specifikacijoms įrodinėjimo 
priemonę pateiktų pripažintos 

Perkančiosios organizacijos gali reikalauti, 
kad ekonominės veiklos vykdytojai kaip 
atitikties techninėse specifikacijose, 
sutarties sudarymo kriterijuose ar 
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organizacijos bandymų protokolą arba 
tokios organizacijos išduotą sertifikatą.

sutarties vykdymo sąlygose nustatytiems 
reikalavimams ar kriterijams įrodinėjimo 
priemonę pateiktų pripažintos 
organizacijos bandymų ataskaitą arba 
tokios organizacijos išduotą sertifikatą.

Or. en

Pakeitimas 969
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu perkančiosios organizacijos 
reikalauja pateikti pripažintų organizacijų
sertifikatus, kuriais patvirtinama atitiktis 
konkrečiai techninei specifikacijai, 
perkančiosios organizacijos pripažįsta ir 
kitų lygiaverčių pripažintų organizacijų 
sertifikatus.

Jeigu perkančiosios organizacijos 
reikalauja pateikti konkrečios atitikties 
vertinimo įstaigos parengtus sertifikatus, 
jos pripažįsta ir kitų lygiaverčių pripažintų 
organizacijų sertifikatus.

Or. en

Pakeitimas 970
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perkančiosios organizacijos pripažįsta 
kitas, nei nurodytos šio straipsnio 
1 dalyje, tinkamas įrodinėjimo priemones, 
pvz., gamintojo techninius dokumentus, 
jeigu atitinkamas ūkio subjektas negali 
gauti šio straipsnio 1 dalyje nurodytų 
sertifikatų arba bandymo ataskaitų arba 
neturi galimybės jų gauti per nustatytus 
terminus.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 971
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perkančiosios organizacijos pripažįsta 
kitas, nei nurodytos šio straipsnio 1 dalyje, 
tinkamas įrodinėjimo priemones, pvz., 
gamintojo techninius dokumentus, jeigu 
atitinkamas ūkio subjektas negali gauti šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytų sertifikatų arba 
bandymo ataskaitų arba neturi galimybės jų 
gauti per nustatytus terminus.

2. Perkančiosios organizacijos pripažįsta 
kitas, nei nurodytos šio straipsnio 1 dalyje, 
tinkamas įrodinėjimo priemones, pvz., 
gamintojo techninius dokumentus, jeigu 
atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas
negali gauti šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytų sertifikatų arba bandymo 
ataskaitų arba neturi galimybės jų gauti per 
nustatytus terminus, su sąlyga, kad 
galimybių gauti šiuos sertifikatus ar 
ataskaitas trūkumas nesiejamas su 
atitinkamu ekonominės veiklos vykdytoju. 
Vis dėlto siekiant apriboti perkančiosioms 
organizacijoms tenkančią naštą ir 
užtikrinti, kad nebūtų diskriminuojami tie 
dalyviai, kurie investuoja laiką ir pinigus 
sertifikatams ar bandymo ataskaitoms 
gauti, su lygiavertiškumo įrodymų 
pateikimu susijusi našta turėtų tekti 
lygiavertiškumo įrodymų reikalaujančiam 
dalyviui.

Or. en

Pakeitimas 972
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perkančiosios organizacijos pripažįsta 
kitas, nei nurodytos šio straipsnio 1 dalyje, 

2. Perkančiosios organizacijos pripažįsta 
kitas, nei nurodytos šio straipsnio 1 dalyje, 
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tinkamas įrodinėjimo priemones, pvz., 
gamintojo techninius dokumentus, jeigu 
atitinkamas ūkio subjektas negali gauti šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytų sertifikatų arba 
bandymo ataskaitų arba neturi galimybės jų 
gauti per nustatytus terminus.

tinkamas ir lygiavertes įrodinėjimo 
priemones, pvz., gamintojo techninius 
dokumentus, jeigu atitinkamas ekonominės 
veiklos vykdytojas negali gauti šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytų sertifikatų arba 
bandymo ataskaitų arba neturi galimybės jų 
gauti per nustatytus terminus.

Or. en

Pakeitimas 973
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perkančiosios organizacijos pripažįsta 
kitas, nei nurodytos šio straipsnio 1 dalyje, 
tinkamas įrodinėjimo priemones, pvz., 
gamintojo techninius dokumentus, jeigu 
atitinkamas ūkio subjektas negali gauti šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytų sertifikatų arba 
bandymo ataskaitų arba neturi galimybės jų 
gauti per nustatytus terminus.

2. Perkančiosios organizacijos pripažįsta 
kitas, nei nurodytos šio straipsnio 1 dalyje, 
tinkamas įrodinėjimo priemones, pvz., 
gamintojo techninius dokumentus, jeigu 
atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas
negali gauti šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytų sertifikatų arba bandymo 
ataskaitų arba neturi galimybės jų gauti per 
nustatytus terminus. Minėtos įrodinėjimo 
priemonės turi būti grindžiamos moksline 
informacija, patikrinamos ir 
nediskriminuojančios.

Or. it

Pakeitimas 974
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės kitų valstybių narių 
paprašytos pateikia visą informaciją, 

4. Valstybės narės kitų valstybių narių 
paprašytos pateikia visą informaciją, 
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susijusią su įrodymais ir dokumentais, 
pateiktais pagal 40 straipsnio 6 dalį, 
41 straipsnį ir šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalis 
siekiant įrodyti atitiktį techniniams 
reikalavimams. Įsteigimo valstybės narės 
kompetentingos institucijos šią informaciją 
pateikia pagal 88 straipsnį.

susijusią su įrodymais ir dokumentais, 
pateiktais pagal 40 straipsnio 6 dalį, 
41 straipsnį ir šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalis.
Ekonominės veiklos vykdytojo įsteigimo 
valstybės narės kompetentingos institucijos 
šią informaciją pateikia pagal 88 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 975
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perkančiosios organizacijos gali leisti
konkurso dalyviams teikti alternatyvius 
pasiūlymus. Skelbime apie pirkimą arba, 
jeigu kaip priemonė pakviesti dalyvauti 
konkurse buvo naudojamas išankstinis 
informacinis skelbimas, kvietime 
patvirtinti susidomėjimą jos nurodo, ar 
leidžiama teikti alternatyvius pasiūlymus. 
Nesant tokios nuorodos, alternatyvių 
pasiūlymų teikti neleidžiama.

1. Perkančiosios organizacijos leidžia 
dalyviams teikti alternatyvius pasiūlymus, 
tik jeigu jie susiję su sutarties dalyku. Jei 
perkančiosios organizacijos neleidžia 
teikti alternatyvių pasiūlymų, jos tai 
nurodo skelbime apie pirkimą arba, jeigu 
kaip priemonė pakviesti dalyvauti 
konkurse buvo naudojamas išankstinis 
informacinis skelbimas, kvietime 
patvirtinti susidomėjimą jos nurodo, ar 
leidžiama teikti alternatyvius pasiūlymus. 
Nesant tokios nuorodos, alternatyvių 
pasiūlymų atmesti neleidžiama.

Or. en

Pakeitimas 976
Frank Engel, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perkančiosios organizacijos gali leisti 1. Dalyviai gali teikti alternatyvius 
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konkurso dalyviams teikti alternatyvius 
pasiūlymus. Skelbime apie pirkimą arba, 
jeigu kaip priemonė pakviesti dalyvauti 
konkurse buvo naudojamas išankstinis 
informacinis skelbimas, kvietime 
patvirtinti susidomėjimą jos nurodo, ar 
leidžiama teikti alternatyvius pasiūlymus. 
Nesant tokios nuorodos, alternatyvių 
pasiūlymų teikti neleidžiama.

pasiūlymus su pradiniu pasiūlymu.

Or. fr

Pakeitimas 977
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 1 dalies -1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Alternatyvus pasiūlymas yra 
alternatyvus pirkimo kūrimo, vykdymo ar 
finansavimo pasiūlymas.

Or. fr

Pakeitimas 978
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perkančiosios organizacijos gali leisti
konkurso dalyviams teikti alternatyvius 
pasiūlymus. Skelbime apie pirkimą arba, 
jeigu kaip priemonė pakviesti dalyvauti 
konkurse buvo naudojamas išankstinis 
informacinis skelbimas, kvietime 
patvirtinti susidomėjimą jos nurodo, ar 
leidžiama teikti alternatyvius pasiūlymus. 
Nesant tokios nuorodos, alternatyvių 

1. Perkančiosios organizacijos leidžia
dalyviams teikti alternatyvius pasiūlymus. 
Jei perkančiosios organizacijos nenori 
leisti teikti alternatyvių pasiūlymų, jos tai 
nurodo skelbime apie pirkimą arba, jeigu 
kaip priemonė pakviesti dalyvauti 
konkurse buvo naudojamas išankstinis 
informacinis skelbimas, kvietime 
patvirtinti susidomėjimą. Nesant tokios 
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pasiūlymų teikti neleidžiama. nuorodos, leidžiama teikti alternatyvius 
pasiūlymus.

Or. en

Pakeitimas 979
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perkančiosios organizacijos gali leisti
konkurso dalyviams teikti alternatyvius 
pasiūlymus. Skelbime apie pirkimą arba, 
jeigu kaip priemonė pakviesti dalyvauti 
konkurse buvo naudojamas išankstinis 
informacinis skelbimas, kvietime 
patvirtinti susidomėjimą jos nurodo, ar 
leidžiama teikti alternatyvius pasiūlymus. 
Nesant tokios nuorodos, alternatyvių 
pasiūlymų teikti neleidžiama.

1. Perkančiosios organizacijos gali neleisti
dalyviams teikti alternatyvių pasiūlymų. 
Skelbime apie pirkimą arba, jeigu kaip 
priemonė pakviesti dalyvauti konkurse 
buvo naudojamas išankstinis informacinis 
skelbimas, kvietime patvirtinti 
susidomėjimą jos nurodo, ar draudžiama
teikti alternatyvius pasiūlymus. Nesant 
tokios nuorodos, alternatyvius pasiūlymus
teikti leidžiama.

Or. fr

Pakeitimas 980
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perkančiosios organizacijos gali leisti 
konkurso dalyviams teikti alternatyvius 
pasiūlymus. Skelbime apie pirkimą arba, 
jeigu kaip priemonė pakviesti dalyvauti 
konkurse buvo naudojamas išankstinis 
informacinis skelbimas, kvietime 
patvirtinti susidomėjimą jos nurodo, ar 
leidžiama teikti alternatyvius pasiūlymus.
Nesant tokios nuorodos, alternatyvių 

1. Perkančiosios organizacijos gali leisti 
dalyviams teikti alternatyvius pasiūlymus. 
Paprastai jos leidžia teikti alternatyvius 
pasiūlymus, nebent skelbime apie pirkimą 
arba, jeigu kaip priemonė pakviesti 
dalyvauti konkurse buvo naudojamas 
išankstinis informacinis skelbimas, 
kvietime patvirtinti susidomėjimą nurodyta 
kitaip. Jei nenurodyta kitaip, alternatyvius 
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pasiūlymų teikti neleidžiama. pasiūlymus teikti leidžiama.

Or. en

Pakeitimas 981
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perkančiosios organizacijos, leidžiančios 
teikti alternatyvius pasiūlymus, pirkimo 
dokumentuose nurodo būtinuosius 
reikalavimus, kuriuos turi atitikti 
alternatyvūs pasiūlymai, ir visus specialius 
jų teikimo reikalavimus. Be to, jos 
užtikrina, kad tokius būtinuosius 
reikalavimus atitinkantiems alternatyviems 
pasiūlymams bei reikalavimus 
atitinkantiems pasiūlymams, kurie nėra 
alternatyvūs pasiūlymai, būtų galima 
naudingai taikyti pasirinktus skyrimo
kriterijus.

2. Perkančiosios organizacijos, leidžiančios 
teikti alternatyvius pasiūlymus, pirkimo 
dokumentuose nurodo būtinuosius 
reikalavimus, kuriuos turi atitikti 
alternatyvūs pasiūlymai. Be to, jos 
užtikrina, kad tokius būtinuosius 
reikalavimus atitinkantiems alternatyviems 
pasiūlymams bei reikalavimus 
atitinkantiems pasiūlymams, kurie nėra 
alternatyvūs pasiūlymai, būtų galima 
naudingai taikyti pasirinktus sudarymo
kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 982
Frank Engel, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perkančiosios organizacijos, leidžiančios 
teikti alternatyvius pasiūlymus, pirkimo 
dokumentuose nurodo būtinuosius 
reikalavimus, kuriuos turi atitikti 
alternatyvūs pasiūlymai, ir visus specialius 
jų teikimo reikalavimus. Be to, jos 
užtikrina, kad tokius būtinuosius 

2. Perkančiosios organizacijos pirkimo 
dokumentuose nurodo būtinuosius 
reikalavimus, kuriuos turi atitikti 
alternatyvūs pasiūlymai, ir visus specialius 
jų teikimo reikalavimus. Be to, jos 
užtikrina, kad tokius būtinuosius 
reikalavimus atitinkantiems alternatyviems 
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reikalavimus atitinkantiems alternatyviems 
pasiūlymams bei reikalavimus 
atitinkantiems pasiūlymams, kurie nėra 
alternatyvūs pasiūlymai, būtų galima 
naudingai taikyti pasirinktus skyrimo
kriterijus.

pasiūlymams bei reikalavimus 
atitinkantiems pasiūlymams, kurie nėra 
alternatyvūs pasiūlymai, būtų galima 
naudingai taikyti pasirinktus sudarymo
kriterijus.

Or. fr

Pakeitimas 983
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perkančiosios organizacijos, leidžiančios
teikti alternatyvius pasiūlymus, pirkimo 
dokumentuose nurodo būtinuosius 
reikalavimus, kuriuos turi atitikti 
alternatyvūs pasiūlymai, ir visus specialius 
jų teikimo reikalavimus. Be to, jos 
užtikrina, kad tokius būtinuosius 
reikalavimus atitinkantiems alternatyviems 
pasiūlymams bei reikalavimus 
atitinkantiems pasiūlymams, kurie nėra 
alternatyvūs pasiūlymai, būtų galima 
naudingai taikyti pasirinktus skyrimo
kriterijus.

2. Jeigu leidžiama teikti alternatyvius 
pasiūlymus, perkančiosios organizacijos 
pirkimo dokumentuose nurodo būtinuosius 
reikalavimus, kuriuos turi atitikti 
alternatyvūs pasiūlymai, ir visus specialius 
jų teikimo reikalavimus. Be to, jos 
užtikrina, kad tokius būtinuosius 
reikalavimus atitinkantiems alternatyviems 
pasiūlymams bei reikalavimus 
atitinkantiems pasiūlymams, kurie nėra 
alternatyvūs pasiūlymai, būtų galima 
naudingai taikyti pasirinktus sudarymo
kriterijus.

Or. fr

Pakeitimas 984
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perkančiosios organizacijos, 
leidžiančios teikti alternatyvius 

2. Pirkimo dokumentuose gali būti 
leidžiama teikti alternatyvius pasiūlymus, 
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pasiūlymus, pirkimo dokumentuose 
nurodo būtinuosius reikalavimus, kuriuos 
turi atitikti alternatyvūs pasiūlymai, ir visus 
specialius jų teikimo reikalavimus. Be to, 
jos užtikrina, kad tokius būtinuosius 
reikalavimus atitinkantiems alternatyviems 
pasiūlymams bei reikalavimus 
atitinkantiems pasiūlymams, kurie nėra 
alternatyvūs pasiūlymai, būtų galima 
naudingai taikyti pasirinktus skyrimo
kriterijus.

be to, pirkimo dokumentuose nustatomi 
būtinieji reikalavimai, kuriuos turi atitikti 
alternatyvūs pasiūlymai, ir visi jų teikimo 
reikalavimai. Siekiant užtikrinti, kad 
alternatyvūs pasiūlymai neturėtų įtakos 
sutarties dalykui, šie būtinieji 
reikalavimai yra privalomi. Jei 
alternatyvūs pasiūlymai turi įtakos 
sutarties dalykui, perkančiosios 
organizacijos gali atmesti bet kokius 
alternatyvius pasiūlymus. Be to, jos 
užtikrina, kad tokius reikalavimus 
atitinkantiems alternatyviems pasiūlymams 
bei reikalavimus atitinkantiems 
pasiūlymams, kurie nėra alternatyvūs 
pasiūlymai, būtų galima naudingai taikyti 
pasirinktus sudarymo kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 985
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiama tik į tuos alternatyvius 
pasiūlymus, kurie atitinka šių perkančiųjų 
organizacijų nustatytus būtinuosius 
reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 986
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 3 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešojo prekių arba paslaugų pirkimo 
sutarčių skyrimo procedūrose 
perkančiosios organizacijos, leidusios 
teikti alternatyvius pasiūlymus, neatmeta 
alternatyvaus pasiūlymo vien todėl, kad jį 
pripažinus laimėjusiu būtų paskirta ne 
viešojo prekių pirkimo, bet viešojo 
paslaugų pirkimo sutartis arba viešojo 
prekių, o ne paslaugų pirkimo sutartis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 987
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešojo prekių arba paslaugų pirkimo 
sutarčių skyrimo procedūrose perkančiosios 
organizacijos, leidusios teikti alternatyvius 
pasiūlymus, neatmeta alternatyvaus 
pasiūlymo vien todėl, kad jį pripažinus 
laimėjusiu būtų paskirta ne viešojo prekių 
pirkimo, bet viešojo paslaugų pirkimo 
sutartis arba viešojo prekių, o ne paslaugų 
pirkimo sutartis.

Viešojo prekių arba paslaugų pirkimo 
sutarčių sudarymo procedūrose 
perkančiosios organizacijos neatmeta 
alternatyvaus pasiūlymo vien todėl, kad jį 
pripažinus laimėjusiu būtų paskirta ne 
viešojo prekių pirkimo, bet viešojo 
paslaugų pirkimo sutartis arba viešojo 
prekių, o ne paslaugų pirkimo sutartis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant skatinti naujoviškus produktus ir gamybos būdus, alternatyvūs pasiūlymai yra viena 
iš geriausių priemonių, ir reikėtų ne trukdyti, o skatinti ja naudotis.

Pakeitimas 988
Robert Rochefort



AM\908712LT.doc 129/172 PE492.859v01-00

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešojo prekių arba paslaugų pirkimo
sutarčių skyrimo procedūrose
perkančiosios organizacijos, leidusios
teikti alternatyvius pasiūlymus, neatmeta
alternatyvaus pasiūlymo vien todėl, kad jį 
pripažinus laimėjusiu būtų paskirta ne
viešojo prekių pirkimo, bet viešojo 
paslaugų pirkimo sutartis arba viešojo 
prekių, o ne paslaugų pirkimo sutartis.

Sudarydamos viešojo prekių ar paslaugų
pirkimo sutartis, perkančiosios 
organizacijos, kurios leidžia teikti 
alternatyvius pasiūlymus, negali atmesti
alternatyvaus pasiūlymo vien todėl, kad jei 
jis būtų išrinktas, vietoj viešojo prekių 
pirkimo sutarties būtų sudaroma viešojo 
paslaugų pirkimo sutartis arba vietoj
viešojo paslaugų pirkimo sutarties būtų 
sudaroma viešojo prekių pirkimo sutartis.

Or. fr

Pakeitimas 989
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44 straipsnis Išbraukta.
Sutarčių dalijimas į dalis

1. Viešojo pirkimo sutartys gali būti 
dalijamos į vienarūšes arba nevienarūšes 
dalis. Sutarčių, kurių vertė yra lygi 
4 straipsnyje nurodytoms riboms arba jas 
viršija, tačiau nėra mažesnė kaip 
500 000 EUR, kaip nustatyta pagal 
5 straipsnį, atveju, kai perkančioji 
organizacija nemano, kad prasminga 
sutartį suskirstyti dalimis, ji tai atskirai 
pagrindžia skelbime apie pirkimą arba 
kvietime patvirtinti susidomėjimą.

Perkančiosios organizacijos skelbime apie 
pirkimą arba kvietime patvirtinti 
susidomėjimą nurodo, ar pasiūlymus 
galima teikti tik dėl vienos, ar tik dėl kelių 
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dalių.

2. Nors ir nurodyta galimybė teikti 
pasiūlymą dėl visų dalių, perkančiosios 
organizacijos gali apriboti vienam 
konkurso dalyviui skirtinų dalių skaičių, 
su sąlyga, kad maksimalus jų skaičius 
nurodomas skelbime apie pirkimą arba 
kvietime patvirtinti susidomėjimą. 
Perkančiosios organizacijos nustato ir 
pirkimo dokumentuose nurodo 
objektyvius ir nediskriminacinius 
skirtingų dalių skyrimo kriterijus arba 
taisykles, jeigu taikant pasirinktus 
skyrimo kriterijus vienam konkurso 
dalyviui būtų paskirta daugiau dalių nei 
nustatytas maksimalus jų skaičius.

3. Jeigu tam pačiam konkurso dalyviui 
gali būti skiriama daugiau nei viena dalis, 
perkančiosios organizacijos gali numatyti, 
kad jos skirs vieną sutartį dėl kiekvienos 
dalies arba skirs vieną ar keletą sutarčių, 
galbūt apimančių kelias arba visas dalis.

Perkančiosios organizacijos pirkimo 
dokumentuose nurodo, ar pasilieka tokio 
pasirinkimo teisę, ir jeigu taip, tai kokios 
dalys gali būti sugrupuotos kartu pagal 
vieną sutartį.

Perkančiosios organizacijos pirmiausia 
kiekvienai atskirai daliai nustato 
geriausiai pagal 66 straipsnį nustatytus 
skyrimo kriterijus atitinkančius 
pasiūlymus. Jos gali skirti sutartį daugiau 
nei pagal vieną dalį konkurso dalyviui, 
kuris pasiūlymų eilėje visų šios sutarties 
apimamų atskirų dalių atžvilgiu yra 
pirmas, jeigu tik yra geriau įvykdomi 
pagal 66 straipsnį nurodyti kriterijai, 
susiję su visomis tos sutarties 
apimamomis dalimis. Perkančiosios 
organizacijos pirkimo dokumentuose 
nustato palyginimo metodus, kuriuos 
ketina taikyti. Tokie metodai yra skaidrūs, 
objektyvūs ir nediskriminaciniai.
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4. Perkančiosios organizacijos gali 
reikalauti, kad visi rangovai koordinuotų 
savo veiksmus vadovaujami ūkio subjekto, 
kuriam buvo skirta sutarties dalis, 
apimanti bendrą projekto koordinavimą, 
arba atitinkamos jos dalys.

Or. da

Pakeitimas 990
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešojo pirkimo sutartys gali būti 
dalijamos į vienarūšes arba nevienarūšes 
dalis. Sutarčių, kurių vertė yra lygi 
4 straipsnyje nurodytoms riboms arba jas 
viršija, tačiau nėra mažesnė kaip 
500 000 EUR, kaip nustatyta pagal 
5 straipsnį, atveju, kai perkančioji 
organizacija nemano, kad prasminga 
sutartį suskirstyti dalimis, ji tai atskirai 
pagrindžia skelbime apie pirkimą arba 
kvietime patvirtinti susidomėjimą.

Viešojo pirkimo sutartys gali būti 
dalijamos į vienarūšes arba nevienarūšes 
dalis. Valstybės narės nacionaliniu 
lygmeniu nustato sutarčių dalijimo į dalis 
nuostatas. Perkančiosios organizacijos 
skelbime apie pirkimą arba kvietime 
patvirtinti susidomėjimą nurodo, ar 
pasiūlymus galima teikti tik dėl vienos, ar 
tik dėl kelių pirkimo dalių.

Or. en

Pagrindimas

Sutarties vertė nustatoma pagal perkamų prekių, darbų ar paslaugų pobūdį ir mastą. Kodėl 
sutartis, kurios vertė didesnė kaip 500 000 EUR, pagal sutarties dalyką bus laikoma 
akivaizdžiu atveju? Todėl perkančiosioms organizacijoms taikytinas reikalavimas kiekvienu 
didesnės sutarties atveju paaiškinti ir pagrįsti, kodėl sutartis, kurios vertė didesnė kaip 
500 000 EUR, nebuvo padalyta į dalis, yra nereikalinga administracinė našta ir pernelyg 
didelė pareiga.

Pakeitimas 991
Frank Engel, Philippe Juvin
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Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešojo pirkimo sutartys gali būti 
dalijamos į vienarūšes arba nevienarūšes 
dalis. Sutarčių, kurių vertė yra lygi 
4 straipsnyje nurodytoms riboms arba jas 
viršija, tačiau nėra mažesnė kaip 
500 000 EUR, kaip nustatyta pagal 
5 straipsnį, atveju, kai perkančioji 
organizacija nemano, kad prasminga 
sutartį suskirstyti dalimis, ji tai atskirai 
pagrindžia skelbime apie pirkimą arba 
kvietime patvirtinti susidomėjimą.

Sutartys gali būti dalijamos į vienarūšes 
arba nevienarūšes dalis. Sutarčių, kurių 
vertė yra lygi 4 straipsnyje nurodytoms 
riboms arba jas viršija, tačiau nėra mažesnė 
kaip 500 000 EUR, kaip nustatyta pagal 
5 straipsnį, atveju, perkančioji organizacija 
skelbime apie pirkimą arba kvietime 
patvirtinti susidomėjimą atskirai 
paaiškina, kodėl buvo pasirinkta arba 
nepasirinkta sutartį suskirstyti dalimis.

Or. fr

Pakeitimas 992
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešojo pirkimo sutartys gali būti 
dalijamos į vienarūšes arba nevienarūšes 
dalis. Sutarčių, kurių vertė yra lygi 
4 straipsnyje nurodytoms riboms arba jas 
viršija, tačiau nėra mažesnė kaip 
500 000 EUR, kaip nustatyta pagal 
5 straipsnį, atveju, kai perkančioji 
organizacija nemano, kad prasminga 
sutartį suskirstyti dalimis, ji tai atskirai 
pagrindžia skelbime apie pirkimą arba 
kvietime patvirtinti susidomėjimą.

Viešojo pirkimo sutartys gali būti 
dalijamos į vienarūšes arba nevienarūšes 
dalis.

Or. en

Pakeitimas 993
Marc Tarabella



AM\908712LT.doc 133/172 PE492.859v01-00

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešojo pirkimo sutartys gali būti 
dalijamos į vienarūšes arba nevienarūšes
dalis. Sutarčių, kurių vertė yra lygi 
4 straipsnyje nurodytoms riboms arba jas 
viršija, tačiau nėra mažesnė kaip 
500 000 EUR, kaip nustatyta pagal 
5 straipsnį, atveju, kai perkančioji 
organizacija nemano, kad prasminga 
sutartį suskirstyti dalimis, ji tai atskirai 
pagrindžia skelbime apie pirkimą arba 
kvietime patvirtinti susidomėjimą.

Viešojo pirkimo sutartys gali būti 
dalijamos į dalis.

Or. fr

Pakeitimas 994
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešojo pirkimo sutartys gali būti 
dalijamos į vienarūšes arba nevienarūšes
dalis. Sutarčių, kurių vertė yra lygi 
4 straipsnyje nurodytoms riboms arba jas 
viršija, tačiau nėra mažesnė kaip
500 000 EUR, kaip nustatyta pagal 
5 straipsnį, atveju, kai perkančioji 
organizacija nemano, kad prasminga sutartį 
suskirstyti dalimis, ji tai atskirai 
pagrindžia skelbime apie pirkimą arba 
kvietime patvirtinti susidomėjimą.

Viešojo pirkimo sutartys gali būti 
dalijamos į dalis. Prekių tiekimo ir 
paslaugų tiekimo sutarčių, kurių vertė yra 
lygi 500 000 EUR arba didesnė, ir darbų 
pirkimo sutarčių, kurių vertė yra lygi 
10 000 000 EUR arba didesnė, kaip 
nustatyta pagal 5 straipsnį, atvejais, kai 
perkančioji organizacija nemano, kad 
prasminga sutartį suskirstyti dalimis, ji tai 
nurodo skelbime apie pirkimą arba 
kvietime patvirtinti susidomėjimą.

Or. en
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Pagrindimas

Supaprastinimo sumetimais nebūtina nurodyti, kad šis straipsnis susijęs su sutartimis, kurių 
vertė lygi 4 straipsnyje nurodytoms riboms arba jas viršija, nes tai akivaizdu. Pakanka tiesiog 
nurodyti konkrečias ribas, kurios prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sutarčių ir darbų pirkimo 
sutarčių atvejais turėtų būti skirtingos, nes paprastai šios ribos pagal viešųjų pirkimų 
direktyvų nuostatas yra skirtingos.

Pakeitimas 995
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešojo pirkimo sutartys gali būti 
dalijamos į vienarūšes arba nevienarūšes 
dalis. Sutarčių, kurių vertė yra lygi 
4 straipsnyje nurodytoms riboms arba jas 
viršija, tačiau nėra mažesnė kaip 
500 000 EUR, kaip nustatyta pagal 
5 straipsnį, atveju, kai perkančioji 
organizacija nemano, kad prasminga 
sutartį suskirstyti dalimis, ji tai atskirai 
pagrindžia skelbime apie pirkimą arba 
kvietime patvirtinti susidomėjimą.

Siekiant mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms suteikti daugiau galimybių 
dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, viešojo 
pirkimo sutartys gali būti dalijamos į 
vienarūšes arba nevienarūšes dalis. 
Sutarčių, kurių vertė yra lygi 4 straipsnyje 
nurodytoms riboms arba jas viršija, tačiau 
nėra mažesnė kaip 1 000 000 EUR, kaip 
nustatyta pagal 5 straipsnį, atveju 
perkančiosios organizacijos skelbime apie 
pirkimą arba kvietime patvirtinti 
susidomėjimą pagrindžia sprendimą 
neskirstyti sutarties į dalis.

Or. en

Pakeitimas 996
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešojo pirkimo sutartys gali būti 
dalijamos į vienarūšes arba nevienarūšes 
dalis. Sutarčių, kurių vertė yra lygi 
4 straipsnyje nurodytoms riboms arba jas 

Siekiant kuo labiau padidinti 
konkurenciją ir jei dėl sutarties dalyko 
sutartį galima padalyti į dalis pagal 
teikiamų paslaugų pobūdį, perkančioji 
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viršija, tačiau nėra mažesnė kaip 
500 000 EUR, kaip nustatyta pagal 
5 straipsnį, atveju, kai perkančioji 
organizacija nemano, kad prasminga 
sutartį suskirstyti dalimis, ji tai atskirai 
pagrindžia skelbime apie pirkimą arba 
kvietime patvirtinti susidomėjimą.

organizacija skiria sutartis atskiromis 
dalimis. Jei sutarties negalima padalyti į 
dalis, nes dėl sutarties dalyko sutarties 
negalima padalyti pagal teikiamų 
paslaugų pobūdį, perkančioji organizacija 
tai atskirai pagrindžia skelbime apie 
pirkimą arba kvietime patvirtinti 
susidomėjimą.

Or. en

Pakeitimas 997
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešojo pirkimo sutartys gali būti 
dalijamos į vienarūšes arba nevienarūšes 
dalis. Sutarčių, kurių vertė yra lygi 
4 straipsnyje nurodytoms riboms arba jas 
viršija, tačiau nėra mažesnė kaip 
500 000 EUR, kaip nustatyta pagal 
5 straipsnį, atveju, kai perkančioji 
organizacija nemano, kad prasminga
sutartį suskirstyti dalimis, ji tai atskirai 
pagrindžia skelbime apie pirkimą arba 
kvietime patvirtinti susidomėjimą.

Siekdama didžiausios įmanomos 
konkurencijos perkančioji organizacija
gali sutartį sudaryti atskiromis pirkimo 
dalimis. Jei konkrečiu atveju yra 
objektyvių priežasčių, dėl kurių negalima 
sutarties sudaryti pirkimo dalimis, 
perkančioji organizacija gali atsisakyti 
skirstyti pirkimą į dalis. 

Or. de

Pagrindimas

Šiomis nuostatomis perkančiosioms organizacijoms užkraunama nereikalinga administracinė 
našta, todėl šias nuostatas, siekiant paprastumo, reikia išbraukti.

Pakeitimas 998
Sirpa Pietikäinen, Anneli Jäätteenmäki

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

Viešojo pirkimo sutartys gali būti
dalijamos į vienarūšes arba nevienarūšes 
dalis. Sutarčių, kurių vertė yra lygi 
4 straipsnyje nurodytoms riboms arba jas 
viršija, tačiau nėra mažesnė kaip 
500 000 EUR, kaip nustatyta pagal 
5 straipsnį, atveju, kai perkančioji 
organizacija nemano, kad prasminga sutartį 
suskirstyti dalimis, ji tai atskirai pagrindžia 
skelbime apie pirkimą arba kvietime 
patvirtinti susidomėjimą.

Siekiant didinti konkurenciją ir padėti 
MVĮ dalyvauti viešuosiuose pirkimuose,
viešojo pirkimo sutartys dalijamos į 
vienarūšes arba nevienarūšes dalis, kai to 
reikia dėl sutarties pobūdžio. Sutarčių, 
kurių vertė yra lygi 4 straipsnyje 
nurodytoms riboms arba jas viršija, tačiau 
nėra mažesnė kaip 500 000 EUR, kaip 
nustatyta pagal 5 straipsnį, atveju, kai 
perkančioji organizacija nemano, kad 
prasminga sutartį suskirstyti dalimis, ji tai 
atskirai pagrindžia skelbime apie pirkimą 
arba kvietime patvirtinti susidomėjimą.

Or. en

Pakeitimas 999
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešojo pirkimo sutartys gali būti 
dalijamos į vienarūšes arba nevienarūšes 
dalis. Sutarčių, kurių vertė yra lygi 
4 straipsnyje nurodytoms riboms arba jas 
viršija, tačiau nėra mažesnė kaip 
500 000 EUR, kaip nustatyta pagal 
5 straipsnį, atveju, kai perkančioji 
organizacija nemano, kad prasminga 
sutartį suskirstyti dalimis, ji tai atskirai 
pagrindžia skelbime apie pirkimą arba 
kvietime patvirtinti susidomėjimą.

Viešojo pirkimo sutartys gali būti 
dalijamos į vienarūšes arba nevienarūšes 
dalis. Sutarčių, kurių vertė yra lygi 
4 straipsnyje nurodytoms riboms arba jas 
viršija, tačiau nėra mažesnė kaip 
500 000 EUR, kaip nustatyta pagal 
5 straipsnį, atveju sprendimą skirstyti 
sutartį dalimis arba jos neskirstyti 
perkančioji organizacija atskirai pagrindžia 
skelbime apie pirkimą arba kvietime 
patvirtinti susidomėjimą.

Or. it

Pakeitimas 1000
Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešojo pirkimo sutartys gali būti 
dalijamos į vienarūšes arba nevienarūšes 
dalis. Sutarčių, kurių vertė yra lygi 
4 straipsnyje nurodytoms riboms arba jas 
viršija, tačiau nėra mažesnė kaip 
500 000 EUR, kaip nustatyta pagal 
5 straipsnį, atveju, kai perkančioji 
organizacija nemano, kad prasminga 
sutartį suskirstyti dalimis, ji tai atskirai 
pagrindžia skelbime apie pirkimą arba 
kvietime patvirtinti susidomėjimą.

Viešojo pirkimo sutartys gali būti 
dalijamos į vienarūšes arba nevienarūšes 
dalis. Sutarčių, kurių vertė yra lygi 
4 straipsnyje nurodytoms riboms arba jas 
viršija, tačiau nėra mažesnė kaip 
500 000 EUR, kaip nustatyta pagal 
5 straipsnį, atveju perkančioji organizacija 
skelbime apie pirkimą arba kvietime 
patvirtinti susidomėjimą atskirai paaiškina
savo sprendimą, kodėl buvo pasirinkta 
arba nepasirinkta suskirstyti sutartį į 
dalis.

Or. en

Pagrindimas

Skirstant sutartis į dalis MVĮ sudaromos palankesnės sąlygos dalyvauti viešuosiuose 
pirkimuose, ir perkančiosios organizacijos turėtų būti įpareigotos bent apsvarstyti šią 
galimybę. Vis dėlto ši direktyva turėtų būti neutralesnė ir joje neturėtų būti teikiama 
pirmenybė nei sutarčių dalijimui į dalis, nei bendrų sutarčių sudarymui, nes sprendimai turi 
būti priimami kiekvienu konkrečiu atveju atskirai, atsižvelgiant į techninius ir ekonominius 
veiksnius.

Pakeitimas 1001
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešojo pirkimo sutartys gali būti 
dalijamos į vienarūšes arba nevienarūšes 
dalis. Sutarčių, kurių vertė yra lygi 
4 straipsnyje nurodytoms riboms arba jas 
viršija, tačiau nėra mažesnė kaip 
500 000 EUR, kaip nustatyta pagal 
5 straipsnį, atveju, kai perkančioji 
organizacija nemano, kad prasminga sutartį 

Siekiant didinti konkurenciją ir padėti 
MVĮ dalyvauti viešuosiuose pirkimuose,
viešojo pirkimo sutartys gali būti dalijamos 
į vienarūšes arba nevienarūšes dalis, 
išskyrus pirkimo atvejus, kai perkančioji
organizacija nemano, kad prasminga sutartį 
suskirstyti dalimis.
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suskirstyti dalimis, ji tai atskirai 
pagrindžia skelbime apie pirkimą arba 
kvietime patvirtinti susidomėjimą.

Or. en

Pagrindimas

Akivaizdu, kad svarbu skatinti perkančiąsias organizacijas dalyti sutartis į dalis, kad MVĮ 
būtų sudarytos palankesnės sąlygos dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose. Vis dėlto 
perkančioji organizacija neturėtų būti įpareigota dalyti sutartis į dalis, nes tokiu atveju ji gali 
padalyti į dalis nedalintiną susitarimą. Taip neretai atsitinka, pvz., statybos ir IT sričių 
sutarčių atvejais.

Pakeitimas 1002
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešojo pirkimo sutartys gali būti 
dalijamos į vienarūšes arba nevienarūšes 
dalis. Sutarčių, kurių vertė yra lygi 
4 straipsnyje nurodytoms riboms arba jas 
viršija, tačiau nėra mažesnė kaip 
500 000 EUR, kaip nustatyta pagal 
5 straipsnį, atveju, kai perkančioji 
organizacija nemano, kad prasminga
sutartį suskirstyti dalimis, ji tai atskirai 
pagrindžia skelbime apie pirkimą arba 
kvietime patvirtinti susidomėjimą.

Viešojo pirkimo sutartys gali būti 
dalijamos į vienarūšes arba nevienarūšes 
dalis. Sutarčių, kurių vertė yra lygi 
4 straipsnyje nurodytoms riboms arba jas 
viršija, tačiau nėra mažesnė kaip 
500 000 EUR, kaip nustatyta pagal 
5 straipsnį, atveju perkančioji organizacija 
skelbime apie pirkimą arba kvietime 
patvirtinti susidomėjimą atskirai 
paaiškina savo sprendimą sutartį 
suskirstyti dalimis arba jos nesuskirstyti 
dėl sutarties nedalomumo techniniu, 
teisiniu ar finansiniu požiūriais. 
Konkrečių sutarčių atvejais valstybės 
narės gali nustatyti ir paskirti privalomas 
pirkimo dalis.

Or. en

Pakeitimas 1003
Marc Tarabella
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Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos skelbime apie 
pirkimą arba kvietime patvirtinti 
susidomėjimą nurodo, ar pasiūlymus 
galima teikti tik dėl vienos, ar tik dėl kelių 
dalių.

Perkančiosios organizacijos skelbime apie 
pirkimą arba kvietime patvirtinti 
susidomėjimą nurodo, ar viešasis pirkimas 
vyksta tik dėl vienos, ar tik dėl kelių dalių.
Dalių skaičių jos pasirenka 
atsižvelgdamos į reikalingų paslaugų 
technines charakteristikas, atitinkamo 
ekonomikos sektoriaus struktūrą ir, jeigu 
reikia, tam tikroms profesijoms taikomas 
taisykles.

Or. fr

Pakeitimas 1004
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos skelbime apie 
pirkimą arba kvietime patvirtinti 
susidomėjimą nurodo, ar pasiūlymus 
galima teikti tik dėl vienos, ar tik dėl kelių 
dalių.

Jei perkančioji organizacija leidžia teikti 
pasiūlymus tik dėl vienos ar dėl kelių 
pirkimo dalių, ji tai nurodo skelbime apie 
pirkimą, kvietime patvirtinti susidomėjimą 
arba pirkimo dokumentuose.

Or. en

Pagrindimas

Atrodo, pakanka įpareigoti perkančiąsias organizacijas skelbime apie pirkimą arba kvietime 
patvirtinti susidomėjimą informuoti apie savo sprendimą nedalyti sutarties į dalis. Iš 
perkančiųjų organizacijų nereikėtų reikalauti atskirai pagrįsti savo sprendimo. Neaišku, 
kokia būtų tokio reikalavimo papildoma nauda. Todėl aiškumo sumetimais patikslinta antros 
pastraipos formuluotė.
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Pakeitimas 1005
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nors ir nurodyta galimybė teikti 
pasiūlymą dėl visų dalių, perkančiosios 
organizacijos gali apriboti vienam 
konkurso dalyviui skirtinų dalių skaičių, 
su sąlyga, kad maksimalus jų skaičius 
nurodomas skelbime apie pirkimą arba 
kvietime patvirtinti susidomėjimą. 
Perkančiosios organizacijos nustato ir 
pirkimo dokumentuose nurodo 
objektyvius ir nediskriminacinius 
skirtingų dalių skyrimo kriterijus arba 
taisykles, jeigu taikant pasirinktus 
skyrimo kriterijus vienam konkurso 
dalyviui būtų paskirta daugiau dalių nei 
nustatytas maksimalus jų skaičius.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Supaprastinamos pirkimo taisyklės.

Pakeitimas 1006
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nors ir nurodyta galimybė teikti 
pasiūlymą dėl visų dalių, perkančiosios 
organizacijos gali apriboti vienam 
konkurso dalyviui skirtinų dalių skaičių, su 
sąlyga, kad maksimalus jų skaičius 
nurodomas skelbime apie pirkimą arba 
kvietime patvirtinti susidomėjimą. 

2. Kandidatai negali pateikti skirtingų 
pasiūlymų pagal dalių, kurias jie gali 
gauti, skaičių. Perkančiosios 
organizacijos apriboja vienam dalyviui 
skirtinų dalių skaičių, su sąlyga, kad 
maksimalus jų skaičius nurodomas 
skelbime apie pirkimą arba kvietime 
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Perkančiosios organizacijos nustato ir 
pirkimo dokumentuose nurodo objektyvius 
ir nediskriminacinius skirtingų dalių 
skyrimo kriterijus arba taisykles, jeigu 
taikant pasirinktus skyrimo kriterijus 
vienam konkurso dalyviui būtų paskirta 
daugiau dalių nei nustatytas maksimalus 
jų skaičius.

patvirtinti susidomėjimą. Perkančiosios 
organizacijos nustato ir pirkimo 
dokumentuose nurodo objektyvius ir 
nediskriminacinius skirtingų dalių skyrimo 
kriterijus arba taisykles.

Or. fr

Pakeitimas 1007
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu tam pačiam konkurso dalyviui 
gali būti skiriama daugiau nei viena dalis, 
perkančiosios organizacijos gali numatyti, 
kad jos skirs vieną sutartį dėl kiekvienos 
dalies arba skirs vieną ar keletą sutarčių, 
galbūt apimančių kelias arba visas dalis.

Išbraukta.

Perkančiosios organizacijos pirkimo 
dokumentuose nurodo, ar pasilieka tokio 
pasirinkimo teisę, ir jeigu taip, tai kokios 
dalys gali būti sugrupuotos kartu pagal 
vieną sutartį.
Perkančiosios organizacijos pirmiausia 
kiekvienai atskirai daliai nustato 
geriausiai pagal 66 straipsnį nustatytus 
skyrimo kriterijus atitinkančius 
pasiūlymus. Jos gali skirti sutartį daugiau 
nei pagal vieną dalį konkurso dalyviui, 
kuris pasiūlymų eilėje visų šios sutarties 
apimamų atskirų dalių atžvilgiu yra 
pirmas, jeigu tik yra geriau įvykdomi 
pagal 66 straipsnį nurodyti kriterijai, 
susiję su visomis tos sutarties 
apimamomis dalimis. Perkančiosios 
organizacijos pirkimo dokumentuose 
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nustato palyginimo metodus, kuriuos 
ketina taikyti. Tokie metodai yra skaidrūs, 
objektyvūs ir nediskriminaciniai.

Or. en

Pagrindimas

Supaprastinamos pirkimo taisyklės.

Pakeitimas 1008
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu tam pačiam konkurso dalyviui 
gali būti skiriama daugiau nei viena dalis, 
perkančiosios organizacijos gali numatyti, 
kad jos skirs vieną sutartį dėl kiekvienos 
dalies arba skirs vieną ar keletą sutarčių, 
galbūt apimančių kelias arba visas dalis.

Išbraukta.

Perkančiosios organizacijos pirkimo 
dokumentuose nurodo, ar pasilieka tokio 
pasirinkimo teisę, ir jeigu taip, tai kokios 
dalys gali būti sugrupuotos kartu pagal 
vieną sutartį.
Perkančiosios organizacijos pirmiausia 
kiekvienai atskirai daliai nustato
geriausiai pagal 66 straipsnį nustatytus 
skyrimo kriterijus atitinkančius 
pasiūlymus. Jos gali skirti sutartį daugiau 
nei pagal vieną dalį konkurso dalyviui, 
kuris pasiūlymų eilėje visų šios sutarties 
apimamų atskirų dalių atžvilgiu yra 
pirmas, jeigu tik yra geriau įvykdomi 
pagal 66 straipsnį nurodyti kriterijai, 
susiję su visomis tos sutarties 
apimamomis dalimis. Perkančiosios 
organizacijos pirkimo dokumentuose 
nustato palyginimo metodus, kuriuos 
ketina taikyti. Tokie metodai yra skaidrūs, 
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objektyvūs ir nediskriminaciniai.

Or. en

Pakeitimas 1009
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu tam pačiam konkurso dalyviui gali 
būti skiriama daugiau nei viena dalis, 
perkančiosios organizacijos gali numatyti, 
kad jos skirs vieną sutartį dėl kiekvienos 
dalies arba skirs vieną ar keletą sutarčių, 
galbūt apimančių kelias arba visas dalis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

3 dalis gali prieštarauti šio pasiūlymo tikslui – suteikti MVĮ daugiau galimybių sudaryti 
viešųjų pirkimų sutartis, nes pagal šią dalį gali būti telkiami pirkimai, taip diskriminuojant 
MVĮ.

Pakeitimas 1010
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos pirkimo 
dokumentuose nurodo, ar pasilieka tokio 
pasirinkimo teisę, ir jeigu taip, tai kokios 
dalys gali būti sugrupuotos kartu pagal 
vieną sutartį.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 1011
Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos pirkimo 
dokumentuose nurodo, ar pasilieka tokio 
pasirinkimo teisę, ir jeigu taip, tai kokios 
dalys gali būti sugrupuotos kartu pagal 
vieną sutartį.

Perkančiosios organizacijos pirkimo 
dokumentuose nurodo, ar pasilieka tokio 
pasirinkimo teisę, ir jeigu taip, tai kokios 
pirkimo dalys gali būti sugrupuotos kartu 
pagal vieną sutartį. Jei skiriama viena 
sutartis, ja negalima riboti konkurencijos 
ar skatinti monopolizuoti rinką.

Or. en

Pakeitimas 1012
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos pirmiausia 
kiekvienai atskirai daliai nustato 
geriausiai pagal 66 straipsnį nustatytus 
skyrimo kriterijus atitinkančius 
pasiūlymus. Jos gali skirti sutartį daugiau 
nei pagal vieną dalį konkurso dalyviui, 
kuris pasiūlymų eilėje visų šios sutarties 
apimamų atskirų dalių atžvilgiu yra 
pirmas, jeigu tik yra geriau įvykdomi 
pagal 66 straipsnį nurodyti kriterijai, 
susiję su visomis tos sutarties 
apimamomis dalimis. Perkančiosios 
organizacijos pirkimo dokumentuose 
nustato palyginimo metodus, kuriuos 
ketina taikyti. Tokie metodai yra skaidrūs, 
objektyvūs ir nediskriminaciniai.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Sutarties vertė nustatoma pagal perkamų prekių, darbų ar paslaugų pobūdį ir mastą. Kodėl 
sutartis, kurios vertė yra didesnė kaip 500 000 EUR, pagal sutarties dalyką bus laikoma 
akivaizdžiu atveju? Todėl perkančiosioms organizacijoms taikytinas reikalavimas kiekvienu 
didesnės sutarties atveju paaiškinti ir pagrįsti, kodėl sutartis, kurios vertė didesnė kaip 
500 000 EUR, nebuvo padalyta į dalis, yra nereikalinga administracinė našta ir pernelyg 
didelė pareiga.

Pakeitimas 1013
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos pirmiausia 
kiekvienai atskirai daliai nustato 
geriausiai pagal 66 straipsnį nustatytus 
skyrimo kriterijus atitinkančius 
pasiūlymus. Jos gali skirti sutartį daugiau 
nei pagal vieną dalį konkurso dalyviui, 
kuris pasiūlymų eilėje visų šios sutarties 
apimamų atskirų dalių atžvilgiu yra 
pirmas, jeigu tik yra geriau įvykdomi 
pagal 66 straipsnį nurodyti kriterijai, 
susiję su visomis tos sutarties 
apimamomis dalimis. Perkančiosios 
organizacijos pirkimo dokumentuose 
nustato palyginimo metodus, kuriuos 
ketina taikyti. Tokie metodai yra skaidrūs, 
objektyvūs ir nediskriminaciniai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1014
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Perkančiosios organizacijos gali 
reikalauti, kad visi rangovai koordinuotų 
savo veiksmus vadovaujami ūkio subjekto, 
kuriam buvo skirta sutarties dalis, 
apimanti bendrą projekto koordinavimą, 
arba atitinkamos jos dalys.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Sutarties vertė nustatoma pagal perkamų prekių, darbų ar paslaugų pobūdį ir mastą. Kodėl 
sutartis, kurios vertė yra didesnė kaip 500 000 EUR, pagal sutarties dalyką bus laikoma 
akivaizdžiu atveju? Todėl perkančiosioms organizacijoms taikytinas reikalavimas kiekvienu 
didesnės sutarties atveju paaiškinti ir pagrįsti, kodėl sutartis, kurios vertė didesnė kaip 
500 000 EUR, nebuvo padalyta į dalis, yra nereikalinga administracinė našta ir pernelyg 
didelė pareiga.

Pakeitimas 1015
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Perkančiosios organizacijos gali 
reikalauti, kad visi rangovai koordinuotų 
savo veiksmus vadovaujami ūkio subjekto, 
kuriam buvo skirta sutarties dalis, 
apimanti bendrą projekto koordinavimą, 
arba atitinkamos jos dalys.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Supaprastinamos pirkimo taisyklės.
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Pakeitimas 1016
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei rengiama ribota procedūra ir konkurso 
procedūra su derybomis, pavaldžiosios
perkančiosios organizacijos kaip kvietimą 
dalyvauti konkurse gali naudoti išankstinį 
informacinį skelbimą pagal 24 straipsnio 
2 dalį, su sąlyga, kad skelbimas atitinka 
visas toliau išvardytas sąlygas:

Jei rengiamas ribotas konkursas ir 
konkurso procedūra su derybomis, 
perkančiosios organizacijos kaip kvietimą 
dalyvauti konkurse gali naudoti išankstinį 
informacinį skelbimą pagal 24 straipsnio 
2 dalį, su sąlyga, kad skelbimas atitinka 
visas toliau išvardytas sąlygas:

Or. en

Pakeitimas 1017
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) kai ekonominės veiklos vykdytojas
įtrauktas į neatitikties registrą, kaip 
nustatyta 83a straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 1018
Louis Grech

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus valstybės narės patvirtina 
viešųjų pirkimų pasiūlymams, visų pirma 
pasiūlymams dėl asmeninių paslaugų 
(pvz., namų priežiūros paslaugų 
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pagyvenusiems asmenims) teikimo 
taikytiną „piliečių pasirinkimo modelį“. 
Pagal šį metodą piliečiai iš tiekėjų, kurie 
atitinka kokybės kriterijus ir susitaria dėl 
(didžiausios) kainos ir kuriems 
perkančioji organizacija yra skyrusi 
preliminariąją sutartį, sąrašo galėtų 
išsirinkti konkretų subjektą.

Or. en

Pakeitimas 1019
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip per 48 dienas nuo sutarties 
skyrimo ar preliminariojo susitarimo 
sudarymo perkančiosios organizacijos 
išsiunčia skelbimą apie sutarties skyrimą, 
kuriame pateikiami pirkimo procedūros 
rezultatai.

Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties 
sudarymo ar preliminariojo susitarimo 
sudarymo perkančiosios organizacijos 
išsiunčia skelbimą apie sutarties sudarymą, 
kuriame pateikiami pirkimo procedūros 
rezultatai. Jei išsiunčiamas neišsamus ir 
nenuoseklus skelbimas apie sutarties 
sudarymą, Komisija, siekdama gauti 
išsamų skelbimą apie sutarties sudarymą
arba jo paaiškinimą, susisiekia su 
perkančiąja organizacija.

Or. en

Pagrindimas

TED duomenys nepatikimi, nes perkančiosios organizacijos neretai pamiršta išsiųsti 
skelbimus apie sutarčių sudarymą. Sutrumpinant galutinį skelbimų apie sutarčių sudarymą
išsiuntimo terminą šis duomenų rinkimo ramstis taptų veiksmingesnis. Be to, skelbimai apie 
sutarčių sudarymą dažnai būna neišsamūs ir nenuoseklūs, o Komisija praktiškai nesikreipia į 
perkančiąsias organizacijas dėl jų paaiškinimo. Todėl būtų naudinga aiškiai įpareigoti 
Komisiją tikrinti duomenų išsamumą ir nuoseklumą.

Pakeitimas 1020
Frank Engel, Andreas Schwab
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Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip per 48 dienas nuo sutarties 
skyrimo ar preliminariojo susitarimo 
sudarymo perkančiosios organizacijos 
išsiunčia skelbimą apie sutarties skyrimą, 
kuriame pateikiami pirkimo procedūros 
rezultatai.

Ne vėliau kaip per 48 dienas nuo sutarties 
sudarymo ar preliminariojo susitarimo 
sudarymo perkančiosios organizacijos 
išsiunčia skelbimą apie sutarties sudarymą, 
kuriame pateikiami pirkimo procedūros 
rezultatai.

Viešojo paslaugų pirkimo sutarčių, 
išvardytų XVI B priede, atveju 
perkančiosios organizacijos skelbime 
nurodo, ar jos sutinka, kad jis būtų 
paskelbtas. Komisija parengia taisykles 
statistinėms ataskaitoms, sudaromoms 
remiantis tokiais skelbimais dėl šių 
paslaugų pirkimo sutarčių, rengti ir šioms 
ataskaitoms skelbti 91 straipsnyje 
nustatyta tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Susiejama su vėl pradedamu taikyti A ir B paslaugų atskyrimu.

Pakeitimas 1021
António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Perkančiosios organizacijos skelbimą 
apie sutarčių skyrimą taikant dinaminę 
pirkimo sistemą išsiunčia per 48 dienas 
nuo kiekvienos sutarties paskyrimo. Tačiau 
jos gali sugrupuoti tokius skelbimus per 
ketvirtį. Tokiu atveju jos išsiunčia 
sugrupuotus skelbimus per 48 dienas nuo 
kiekvieno ketvirčio pabaigos.

3. Perkančiosios organizacijos skelbimą 
apie sutarčių sudarymą taikant dinaminę 
pirkimo sistemą išsiunčia per 48 dienas 
nuo kiekvienos sutarties sudarymo.
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Or. pt

Pakeitimas 1022
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 46, 47 ir 48 straipsniuose nurodyti 
skelbimai ir jų turinys neskelbiami
nacionaliniu lygmeniu prieš juos 
paskelbiant 49 straipsnyje nustatyta 
tvarka.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata – tai nereikalinga našta ir klaidų šaltinis.

Pakeitimas 1023
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perkančiosios organizacijos suteikia 
neribotą ir visišką tiesioginę galimybę 
nemokamai elektroninėmis priemonėmis 
nuo skelbimo paskelbimo dienos pagal 
49 straipsnį arba kvietimo patvirtinti 
susidomėjimą išsiuntimo dienos gauti 
pirkimo dokumentus. Skelbimo arba 
kvietimo patvirtinti susidomėjimą tekste 
nurodomas interneto adresas, kuriuo 
galima gauti tokius dokumentus.

1. Perkančiosios organizacijos suteikia 
visišką tiesioginę galimybę nemokamai 
elektroninėmis priemonėmis nuo skelbimo 
paskelbimo dienos pagal 49 straipsnį arba 
kvietimo patvirtinti susidomėjimą 
išsiuntimo dienos gauti pirkimo 
dokumentus. Tam tikromis aplinkybėmis 
perkančiosios organizacijos gali prašyti 
nurodyti pavadinimą, adresą ar naudotis 
kitomis priemonėmis dalyviui nustatyti.
Skelbimo arba kvietimo patvirtinti 
susidomėjimą tekste nurodomas interneto 
adresas, kuriuo galima gauti tokius 
dokumentus.
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Or. en

Pagrindimas

Gali reikėti įrodyti, pvz., dalyvių duomenis (pavadinimą, adresą ir kt.).

Pakeitimas 1024
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perkančiosios organizacijos suteikia 
neribotą ir visišką tiesioginę galimybę 
nemokamai elektroninėmis priemonėmis 
nuo skelbimo paskelbimo dienos pagal 
49 straipsnį arba kvietimo patvirtinti 
susidomėjimą išsiuntimo dienos gauti 
pirkimo dokumentus. Skelbimo arba 
kvietimo patvirtinti susidomėjimą tekste 
nurodomas interneto adresas, kuriuo 
galima gauti tokius dokumentus.

1. Perkančiosios organizacijos suteikia 
neribotą ir visišką tiesioginę galimybę 
nemokamai elektroninėmis priemonėmis 
nuo skelbimo paskelbimo dienos pagal 
49 straipsnį arba kvietimo patvirtinti 
susidomėjimą išsiuntimo dienos gauti 
pirkimo dokumentus. Skelbimo arba 
kvietimo patvirtinti susidomėjimą tekste 
nurodomas interneto adresas, kuriuo 
galima gauti tokius dokumentus.
Perkančioji organizacija sudaryti tokias 
galimybes gali prašydama kandidato 
perkančiajai organizacijai prieš tai 
pateikti vardą, pavardę (pavadinimą), 
adresą ir kitus duomenis arba pateikti 
atitinkamus dokumentus, pagal kuriuos 
būtų galima aiškiai nustatyti kandidato 
tapatybę.

Or. de

Pagrindimas

Perkančioji organizacija turi teisę, pvz., su saugumu susijusių viešųjų pirkimų atveju, 
sužinoti, kas prašo suteikti pirkimo dokumentus.

Pakeitimas 1025
Pablo Arias Echeverría
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Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ši papildoma informacija pateikiama 
visiems konkurse dalyvaujantiems 
dalyviams.

Or. es

Pakeitimas 1026
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei organizuojama ribota procedūra, 
konkurencinio dialogo procedūra, 
inovacijų partnerystė ir konkurso 
procedūra su derybomis, perkančiosios 
organizacijos vienu metu raštu pakviečia 
atrinktus kandidatus teikti pasiūlymus, o jei 
naudojamas konkurencinis dialogas –
dalyvauti dialoge.

Jei organizuojama ribota procedūra ir 
konkurso procedūra su derybomis, 
perkančiosios organizacijos vienu metu 
raštu pakviečia atrinktus kandidatus teikti 
pasiūlymus.

Or. fr

Pakeitimas 1027
Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytuose kvietimuose 
pateikiama nuoroda į elektroninį adresą, 
kuriuo tiesiogiai elektroninėmis 
priemonėmis yra prieinamos specifikacijos 
arba aprašomasis dokumentas ir visi kiti 
pagalbiniai dokumentai. Be to, jame 

2. 1 dalyje nurodytuose kvietimuose 
pateikiama nuoroda į elektroninį adresą, 
kuriuo dalyviui yra prieinamos 
specifikacijos arba aprašomasis 
dokumentas ir visi kiti pagalbiniai 
dokumentai. Be to, jame pateikiama 
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pateikiama X priede nurodyta informacija. X priede nurodyta informacija.

Or. de

Pagrindimas

Paaiškinimas: pakanka informaciją suteikti internetu. Nereikėtų nustatyti reikalavimo 
informaciją suteikti kiekvienam dalyviui atskirai. Dalyviai šiuo atveju privalo patys prisiimti 
atsakomybę.

Pakeitimas 1028
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
53 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu to prašo atitinkamas asmuo,
perkančioji organizacija kuo greičiau ir bet 
kuriuo atveju per 15 dienų nuo rašytinio 
prašymo gavimo praneša:

2. Nuo koncesijos suteikimo, prašymo 
leisti dalyvauti pirkime atmetimo ar 
pasiūlymo atmetimo dienos perkančioji 
organizacija kuo greičiau ir bet kuriuo 
atveju per 15 dienų nuo rašytinio prašymo 
gavimo praneša:

Or. es

Pakeitimas 1029
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Perkančiosios organizacijos gali 
nuspręsti nesudaryti sutarties su geriausią 
pasiūlymą pateikusiu dalyviu, jeigu buvo 
nustatyta, kad pasiūlymas neatitinka 
Sąjungos ar nacionaliniuose socialinės ir 
darbo arba aplinkos teisės aktuose arba 
kolektyvinėse sutartyse, taikomose toje 
vietoje, kur atliekami darbai, teikiamos 
paslaugos arba tiekiamos prekės, arba
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jiems bent lygiavertis. XI priede išvardytuose tarptautinės 
socialinės ir aplinkos teisės aktuose 
nustatytų įpareigojimų, jeigu jie susiję su 
sutarties dalyku.

Or. en

Pakeitimas 1030
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Perkančiosios organizacijos gali 
nuspręsti nesudaryti sutarties su geriausią 
pasiūlymą pateikusiu dalyviu, jeigu buvo 
nustatyta, kad pasiūlymas neatitinka 
Sąjungos arba nacionaliniuose socialinės 
ir darbo arba aplinkos teisės aktuose arba 
XI priede išvardytuose tarptautinės 
socialinės ir aplinkos teisės aktuose 
nustatytų įpareigojimų.

Or. en

Pagrindimas

54 straipsnio 2 dalis susijusi su atitiktimi ES teisės aktams. Ši formuluotė labai plati ir šiuo 
požiūriu neaiški. Be to, pagal galiojančią direktyvą jau galima neleisti neteisėtai veikiantiems 
dalyviams dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Todėl ši nuostata nereikalinga. Tokia sąlyga 
nereikalinga, nes akivaizdu, kad ir dalyvis, ir perkančioji organizacija turi laikytis ES teisės 
aktų.

Pakeitimas 1031
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

nuspręsti nesudaryti sutarties su geriausią 
pasiūlymą pateikusiu dalyviu, 
nustačiusios, kad pasiūlymas neatitinka 
Sąjungos socialinės ir darbo, duomenų 
apsaugos arba aplinkos teisės aktuose arba 
XI priede išvardytuose tarptautinės 
socialinės ir aplinkos teisės aktuose 
nustatytų įpareigojimų arba nėra jiems bent 
lygiavertis.

Or. en

Pakeitimas 1032
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Perkančiosios organizacijos gali 
nuspręsti nesudaryti sutarties su geriausią 
pasiūlymą pateikusiu dalyviu, 
nustačiusios, kad pasiūlymas neatitinka 
valstybių narių teisės aktuose ir Sąjungos 
socialinės ir darbo arba aplinkos teisės
aktuose arba XI priede išvardytuose 
tarptautinės socialinės ir aplinkos teisės 
aktuose nustatytų įpareigojimų arba nėra 
jiems bent lygiavertis.

Or. de

Pakeitimas 1033
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perkančiosios organizacijos gali 
nuspręsti neskirti sutarties geriausią 

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

pasiūlymą pateikusiu dalyviu, 
nustačiusios, kad pasiūlymas neatitinka 
Sąjungos ir nacionaliniuose teisės 
aktuose, normose ir kitose privalomo 
pobūdžio nuostatose socialinės ir darbo 
arba aplinkos teisės srityje arba XI priede 
išvardytuose tarptautinės socialinės ir 
aplinkos teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų arba nėra jiems bent 
lygiavertis.

Or. en

Pagrindimas

Šiame straipsnyje minimos normos taikomos tik konkrečių reguliavimo sričių Sąjungos teisės 
aktams. Šios nuostatos taikymo sritis turėtų būti taip išplėsta, kad būtų atsižvelgiama į 
nacionalinės teisės aktus ir darbo rinkos reguliavimo sistemas.

Pakeitimas 1034
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Perkančiosios organizacijos gali 
nuspręsti nesudaryti sutarties su geriausią 
pasiūlymą pateikusiu dalyviu, 
nustačiusios, kad pasiūlymas neatitinka 
Sąjungos ir valstybių narių socialinės ir 
darbo arba aplinkos teisės aktuose arba 
XI priede išvardytuose tarptautinės 
socialinės ir aplinkos teisės aktuose 
nustatytų įpareigojimų arba nėra jiems bent 
lygiavertis.

Or. de

Pagrindimas

Dalyviai turi laikytis ne tik ES, bet ir valstybių narių teisės aktų.
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Pakeitimas 1035
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Perkančiosios organizacijos gali 
nuspręsti nesudaryti sutarties su geriausią 
pasiūlymą pateikusiu dalyviu, 
nustačiusios, kad pasiūlymas neatitinka 
Sąjungos socialinės ir darbo arba aplinkos 
teisės aktuose nustatytų įpareigojimų arba 
įpareigojimų, susijusių su darbo 
sąlygomis tiekimo grandinėje, kaip 
nurodyta gamybos procesų vietos 
nacionaliniuose darbo įstatymuose ir 
reglamentuose ir XI priede išvardytose 
tarptautinėse konvencijose, – nesvarbu, 
kurie iš jų būtų palankiausi 
darbuotojams, – arba nėra jiems bent 
lygiavertis.

Šie įpareigojimai apima:
(a) aštuoniose pagrindinėse TDO 
konvencijose (dėl asociacijų laisvės ir 
kolektyvinių derybų, priverstinio ar 
privalomojo darbo, diskriminavimo darbe 
ir profesinėje veikloje, vaikų darbo) 
apibrėžtus įpareigojimus;
(b) sveikatos ir saugos darbe;
(c) darbo laiko;
(d) darbo užmokesčio ir
(e) socialinės apsaugos sričių 
įpareigojimus.

Or. en

Pakeitimas 1036
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Perkančiosios organizacijos nesudaro
sutarties su geriausią pasiūlymą pateikusiu
dalyviu, jeigu remdamosi aiškiais ir 
pakankamais įrodymais nustatė, kad 
pasiūlymas neatitinka Sąjungos socialinės 
ir darbo arba aplinkos teisės aktuose arba 
XI priede išvardytuose tarptautinės 
socialinės ir aplinkos teisės aktuose 
nustatytų įpareigojimų arba nėra jiems bent 
lygiavertis.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aišku, kad perkančiosios organizacijos neturėtų sudaryti sutarties su kandidatu, 
kuris, kaip paaiškėja, pažeidžia socialinės, darbo ar aplinkos teisės aktus.

Pakeitimas 1037
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei rengiamas atviras konkursas, 
perkančiosios organizacijos gali nuspręsti 
vertinti konkurso dalyvius prieš 
patikrinant atrankos kriterijus, su sąlyga, 
kad yra laikomasi atitinkamų šio skirsnio 
nuostatų, įskaitant taisyklę, jog sutartis 
neskiriama konkurso dalyviui, kuriam 
turėjo būti neleista dalyvauti konkurse 
pagal 55 straipsnį arba kuris neatitinka 
perkančiosios organizacijos nustatytų 
atrankos kriterijų, laikantis šio skirsnio 
1 poskirsnio.

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 1038
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei rengiamas atviras konkursas, 
perkančiosios organizacijos gali nuspręsti 
vertinti konkurso dalyvius prieš 
patikrinant atrankos kriterijus, su sąlyga, 
kad yra laikomasi atitinkamų šio skirsnio 
nuostatų, įskaitant taisyklę, jog sutartis 
neskiriama konkurso dalyviui, kuriam 
turėjo būti neleista dalyvauti konkurse 
pagal 55 straipsnį arba kuris neatitinka 
perkančiosios organizacijos nustatytų 
atrankos kriterijų, laikantis šio skirsnio 
1 poskirsnio.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1039
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei rengiamas atviras konkursas, 
perkančiosios organizacijos gali nuspręsti 
vertinti konkurso dalyvius prieš patikrinant
atrankos kriterijus, su sąlyga, kad yra 
laikomasi atitinkamų šio skirsnio nuostatų, 
įskaitant taisyklę, jog sutartis neskiriama 
konkurso dalyviui, kuriam turėjo būti 
neleista dalyvauti konkurse pagal 
55 straipsnį arba kuris neatitinka 
perkančiosios organizacijos nustatytų 
atrankos kriterijų, laikantis šio skirsnio 
1 poskirsnio.

3. Jei rengiamas atviras konkursas, 
perkančiosios organizacijos gali nuspręsti 
vertinti pasiūlymus prieš patikrindamos 
atitiktį atrankos kriterijams, su sąlyga, kad 
yra laikomasi atitinkamų šio skirsnio 
nuostatų, įskaitant taisyklę, jog sutartis 
neskiriama dalyviui, kuriam turėjo būti 
neleista dalyvauti konkurse pagal 
55 straipsnį arba kuris neatitinka 
perkančiosios organizacijos nustatytų 
atrankos kriterijų, laikantis šio skirsnio 1 ir 
2 poskyrių.

Or. en



PE492.859v01-00 160/172 AM\908712LT.doc

LT

Pakeitimas 1040
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 89 straipsnį 
dėl XI priede pateikiamo sąrašo keitimo, 
jeigu tokie pakeitimai yra būtini dėl naujų 
tarptautinių susitarimų sudarymo arba 
esamų tarptautinių susitarimų keitimo.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1041
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pareiga neleisti kandidatui arba konkurso
dalyviui dalyvauti viešojo pirkimo 
sutartyje taip pat taikoma, jeigu dėl 
nusikaltimų įsiteisėjusiu teismo 
nuosprendžiu nuteisti įmonės direktoriai 
arba bet kurie kiti atstovavimo kandidatui 
arba konkurso dalyviui, sprendimo arba 
kontrolės teisę kandidato arba konkurso 
dalyvio atžvilgiu turintys asmenys.

Pareiga neleisti kandidatui arba dalyviui 
dalyvauti viešojo pirkimo sutartyje taip pat 
taikoma, jeigu dėl nusikaltimų įsiteisėjusiu 
teismo nuosprendžiu nuteisti įmonės 
direktoriai.

Or. en

Pagrindimas

Nenustačius aiškios apibrėžties šia nuostata sudaromos sąlygos piktnaudžiavimo atvejams ir 
teisiniams ginčams.
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Pakeitimas 1042
Salvatore Iacolino, Marc Tarabella

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokie atmetimo pagrindai, taikomi 
nustatant trečiąjį rangovą, taip pat lemia 
įmonės pašalinimą iš viešojo pirkimo 
procedūros.

Or. it

Pakeitimas 1043
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Ekonominės veiklos vykdytojui
neleidžiama dalyvauti viešajame pirkime, 
jeigu perkančiajai organizacijai žinoma, 
jog yra res judicata galią turintis 
sprendimas, kuriuo nustatyta, kad 
ekonominės veiklos vykdytojas nėra 
įvykdęs įpareigojimų, susijusių su 
mokesčių arba socialinio draudimo įmokų 
mokėjimu arba kitų su socialinėmis ir 
užimtumo sąlygomis, kaip antai 
darbuotojų sveikata ir sauga, socialine 
apsauga ir darbo sąlygomis susijusių 
įpareigojimų, kaip nustatyta ES teisės 
aktuose ir valstybių narių įstatymuose, 
reguliavimo aktuose arba 
administracinėse nuostatose, arbitražo 
teismo sprendimuose, kolektyvinėje 
sutartyje ir kitose sutartyse, ir tarptautinės 
darbo teisės nuostatose, kurios išvardytos 
XI priede, kurios taikomos ten, kur 
atliekamas darbas arba teikiamos prekės 
ar paslaugos; šiuos įpareigojimus taip pat 
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reikia vykdyti ir tarptautinių pirkimų 
atveju, kai vienos valstybės narės
darbuotojai teikia paslaugas kitoje 
valstybėje narėje.

Or. de

Pakeitimas 1044
Salvatore Iacolino, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Ekonominės veiklos vykdytojui
neleidžiama dalyvauti viešojo pirkimo 
sutartyje, jeigu jis nėra įvykdęs 
įpareigojimų, susijusių su mokesčių arba 
socialinio draudimo įmokų mokėjimu 
pagal šalies, kurioje šis ekonominės veiklos 
vykdytojas yra įsisteigęs, arba 
perkančiosios organizacijos įsteigimo 
valstybės narės teisės nuostatas.

Or. it

Pakeitimas 1045
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkio subjektui neleidžiama dalyvauti 
sutartyje, jeigu perkančiajai organizacijai
žinoma, jog yra res judicata galią turintis 
sprendimas, kuriuo nustatyta, kad ūkio 
subjektas nėra įvykdęs įpareigojimų,
susijusių su mokesčių arba socialinio 
draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, 

2. Ekonominės veiklos vykdytojui
neleidžiama dalyvauti sutartyje, jeigu:
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kurioje šis ūkio subjektas yra įsisteigęs, 
arba perkančiosios organizacijos įsteigimo 
valstybės narės teisės nuostatas.

padarė galutinai nustatytų sunkių arba 
pakartotinių teisės aktų pažeidimų, 
susijusių su socialinio draudimo įmokų 
mokėjimu pagal šalies, kurioje šis 
ekonominės veiklos vykdytojas yra 
įsisteigęs, arba perkančiosios organizacijos 
įsteigimo valstybės narės teisės nuostatas;

padarė galutinai nustatytų sunkių arba 
pakartotinių teisės aktų pažeidimų, 
susijusių su mokestinių prievolių 
vykdymu pagal šalies, kurioje šis 
ekonominės veiklos vykdytojas yra 
įsisteigęs, arba perkančiosios 
organizacijos įsteigimo valstybės narės 
teisės nuostatas;

Or. it

Pakeitimas 1046
Frank Engel, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) perkančiajai organizacijai yra žinoma 
apie kokį nors pakartotinį Sąjungos 
socialinės, darbo ar aplinkos teisės aktuose 
arba XI priede išvardytuose tarptautinės 
darbo teisės aktuose nustatytų įpareigojimų 
pažeidimą, tačiau tai taikoma tik pirmojo 
etapo tiekėjams;

Or. en
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Pakeitimas 1047
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) perkančiajai organizacijai yra žinoma 
apie kokį nors Sąjungos socialinės, darbo 
ar aplinkos teisės aktuose arba XI priede 
išvardytuose tarptautinės socialinės ir 
aplinkos teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų pažeidimą. Sąjungos teisės 
aktų arba tarptautinių nuostatų laikymuisi 
prilygsta lygiaverčio pobūdžio laikymasis. 
Atmetant pasiūlymus pagal šį straipsnį 
galima remtis tik tais pažeidimais, dėl 
kurių priimtus sprendimus vykdo teismo 
ar kompetentinga Sąjungos institucija 
arba PPO Sutartį dėl viešųjų pirkimų 
pasirašiusi šalis;

Or. en

Pakeitimas 1048
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) perkančiajai organizacijai yra žinoma 
apie kokį nors Sąjungos socialinės, darbo 
ar aplinkos teisės aktuose arba XI priede 
išvardytuose tarptautinės socialinės ir 
aplinkos teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų pažeidimą, o kompetentingas 
teismas įsiteisėjusiu sprendimu nustatė, 
kad toks pažeidimas buvo padarytas;

Or. de
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Pagrindimas

Dėl to, kad gresia sunkios teisinės pasekmės (taip pat ir neprivalomų atmetimo pagrindų 
atveju), teismas turėtų įsiteisėjusiu sprendimu nustatyti, kad buvo padarytas socialinės, darbo 
ar aplinkos teisės aktų pažeidimas, siekiant išvengti teisinio neaiškumo ir savavališkai 
priimamų sprendimų. Antras sakinys yra neaiškus, todėl, siekiant išvengti teisinio neaiškumo, 
jį reikia išbraukti.

Pakeitimas 1049
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1050
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 1051
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šiame straipsnyje minimos normos taikomos tik konkrečių reguliavimo sričių Sąjungos teisės 
aktams. Šios nuostatos taikymo sritis turėtų būti taip išplėsta, kad būtų atsižvelgiama į 
nacionalinės teisės aktus ir darbo rinkos reguliavimo sistemas.

Pakeitimas 1052
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) perkančiajai organizacijai yra žinoma 
apie kokį nors Sąjungos socialinės, darbo 
ar aplinkos teisės aktuose arba XI priede 

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

arba XI priede išvardytuose tarptautinės 
socialinės ir aplinkos teisės aktuose 
nustatytų įpareigojimų pažeidimą. 
Sąjungos teisės aktų arba tarptautinių 
nuostatų laikymuisi prilygsta lygiaverčio 
pobūdžio laikymasis;

Or. de

Pakeitimas 1053
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) perkančiajai organizacijai yra žinoma 
apie kokį nors Sąjungos socialinės, darbo 
ar aplinkos teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų arba įpareigojimų, susijusių 
su darbo sąlygomis tiekimo grandinėje, 
kaip nurodyta gamybos procesų vietos 
nacionaliniuose darbo įstatymuose ir 
reglamentuose ir XI priede išvardytose 
tarptautinėse konvencijose, nesvarbu, 
kurie iš jų būtų palankiausi 
darbuotojams, pažeidimą.

Šie įpareigojimai apima:
(a) aštuoniose pagrindinėse TDO 
konvencijose (dėl laisvės ir kolektyvinių 
derybų, priverstinio ar privalomojo darbo, 
diskriminavimo darbe ir profesinėje 
veikloje, vaikų darbo) apibrėžtus 
įpareigojimus;
(b) sveikatos ir saugos darbe;
(c) darbo laiko;
(d) darbo užmokesčio ir
(e) socialinės apsaugos sričių 
įpareigojimus.
Sąjungos teisės aktų arba tarptautinių 
nuostatų laikymuisi prilygsta lygiaverčio 



PE492.859v01-00 168/172 AM\908712LT.doc

LT

pobūdžio laikymasis;

Or. en

Pakeitimas 1054
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1055
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) perkančioji organizacija neleidžia 
ekonominės veiklos vykdytojui dalyvauti 
viešojo pirkimo procedūroje, jei yra viena 
iš 1, 2 ir 2a (naujoje) dalyse ar 3 dalies c 
ar d punktuose nurodytų sąlygų, susijusi 
su subtiekėju, kurį pagal 71 straipsnį 
pasiūlė ekonominės veiklos vykdytojas.

Or. de
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Pakeitimas 1056
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jeigu ūkio subjektui taikoma nemokumo 
arba likvidavimo procedūra, jeigu jo turtą 
administruoja likvidatorius arba teismas, 
jeigu jis yra sudaręs susitarimą su 
kreditoriais, jeigu jis yra sustabdęs verslo 
veiklą arba yra analogiškoje padėtyje, 
susiklosčiusioje dėl panašios 
nacionaliniuose įstatymuose ir kituose 
teisės aktuose nustatytos procedūros;

(b) jeigu ekonominės veiklos vykdytojui
taikoma nemokumo arba likvidavimo 
procedūra, jeigu jo turtą administruoja 
likvidatorius arba teismas, jeigu jis yra 
sustabdęs verslo veiklą arba yra 
analogiškoje padėtyje, susiklosčiusioje dėl 
panašios nacionaliniuose įstatymuose ir 
kituose teisės aktuose nustatytos 
procedūros;

Or. en

Pagrindimas

Įprasta padėtis, kai ekonominės veiklos vykdytojas yra sudaręs susitarimą su kreditoriais, 
savaime negali būti laikoma atmetimo pagrindu.

Pakeitimas 1057
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) jeigu perkančioji organizacija gali bet 
kokiomis priemonėmis įrodyti, kad ūkio 
subjektas pripažintas kaltu dėl šiurkštaus 
profesinio nusižengimo;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1058
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) jeigu perkančioji organizacija gali bet 
kokiomis priemonėmis įrodyti, kad ūkio 
subjektas pripažintas kaltu dėl šiurkštaus 
profesinio nusižengimo;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Angesichts der schwerwiegenden Rechtsfolge des Ausschlusses von einer Vergabe - auch im 
Rahmen der fakultativen Ausschlussgründe - ist die Formulierung zu unbestimmt. Dies gilt 
umso mehr, als der Nachweis nach dem Kommissionsentwurf "mit jeglichen Mitteln" erbracht 
werden kann. The concept of “grave professional misconduct” is not defined objectively in 
the directive, while any decision to exclude an economic operator from a procurement 
procedure should be based on objective and measurable criteria and the discretion of the 
contracting authority should be limited.

Pakeitimas 1059
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) jeigu perkančioji organizacija gali bet 
kokiomis priemonėmis įrodyti, kad 
ekonominės veiklos vykdytojas pripažintas 
kaltu dėl šiurkštaus profesinio 
nusižengimo, kuris nepriskiriamas a 
punkte nurodytiems atvejams, pvz., jeigu 
ekonominės veiklos vykdytojas kurį nors 
su ta pačia perkančiąja organizacija 
sudarytoje ankstesnėje panašaus pobūdžio 
sutartyje ar sutartyse nustatytą esminį 
reikalavimą vykdė su dideliais arba 
nuolatiniais trūkumais.

Or. en
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Pagrindimas

Remiantis dviem c ir d punktuose nurodytais atmetimo pagrindais galima daryti prielaidą, 
kad d punkte nurodyti atvejai nelaikomi c punkte nurodyto šiurkštaus profesinio nusižengimo 
atvejais. Aiškumo sumetimais siūloma sujungti c ir d punktuose nustatytus atmetimo 
pagrindus į naują c punktą.

Pakeitimas 1060
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) jeigu ūkio subjektui kurį nors su ta 
pačia perkančiąja organizacija sudarytoje 
ankstesnėje panašaus pobūdžio sutartyje 
ar sutartyse nustatytą esminį reikalavimą 
vykdė su dideliais arba nuolatiniais 
trūkumais.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1061
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) jeigu ūkio subjektui kurį nors su ta 
pačia perkančiąja organizacija sudarytoje 
ankstesnėje panašaus pobūdžio sutartyje ar 
sutartyse nustatytą esminį reikalavimą 
vykdė su dideliais arba nuolatiniais 
trūkumais.

(d) jeigu ekonominės veiklos vykdytojas
kurį nors su ta pačia perkančiąja 
organizacija ar su kitomis 
perkančiosiomis organizacijomis
sudarytoje ankstesnėje panašaus 
pobūdžio sutartyje ar sutartyse 
nustatytą esminį reikalavimą vykdė su 
dideliais arba nuolatiniais trūkumais.

Or. fr
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