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Pakeitimas 1062
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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 sudarytoje ankstesnėje 
panašaus pobūdžio sutartyje ar sutartyse 
nustatytą esminį reikalavimą tyčia ar 
aplaidžiai vykdė su dideliais arba 
nuolatiniais trūkumais.

Or. de

Pakeitimas 1063
Sergio Gaetano Cofferati

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
įtrauktas į oficialų standartų 
nesilaikančių subjektų registrą, kaip 
nustatyta 73a straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 1064
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d punktas
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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 sudarytoje ankstesnėje panašaus 
pobūdžio sutartyje ar sutartyse nustatytą 
esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba 
nuolatiniais trūkumais.

Or. en

Pagrindimas

Frazę būtina ištrinti, kad būtų išvengta pasikartojančio valstybės narės ir vietos valdžios 
institucijų, priklausančių viešajam sektoriui, piktnaudžiavimo atvejų.

Pakeitimas 1065
Cristian Silviu Buşoi

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 sudarytoje ankstesnėje panašaus 
pobūdžio sutartyje ar sutartyse nustatytą 
esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba 
nuolatiniais trūkumais.

Or. en

Pagrindimas

Esama rizikos, kad ekonominės veiklos vykdytojas, kuris neįvykdė savo sutartinių 
įsipareigojimų su viena perkančiąja organizacija, tą patį gali padaryti su kita. Perkančiosios 
organizacijos turėtų galėti to išvengti, jeigu jos žino apie tokius trūkumus.

Pakeitimas 1066
António Fernando Correia de Campos
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Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) jeigu ekonominės veiklos vykdytojas 
padėjo atlikti tyrimus arba juos atliko, 
patarinėjo arba konsultavo, kaip nustatyta 
39 straipsnio 1 dalyje.

Or. pt

Pakeitimas 1067
Monica Luisa Macovei

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) jeigu interesų konflikto nebuvo 
galima veiksmingai ištaisyti, kaip 
nustatyta 21 straipsnio 3 dalyje;

Or. en

Pakeitimas 1068
Monica Luisa Macovei

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) jeigu ekonominės veiklos vykdytojas 
nesuteikia tinkamos informacijos apie 
nuosavybę, įskaitant informaciją apie 
savo subrangovus.

Or. en
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Pakeitimas 1069
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad galėtų taikyti pirmos pastraipos 
d punkte nurodytą atmetimo pagrindą, 
perkančiosios organizacijos nustato 
sutarties vykdymo rezultatų vertinimo 
metodą, grindžiamą objektyviais ir 
įvertinamais kriterijais ir taikomą 
sistemiškai, nuosekliai bei skaidriai. 
Atitinkamam rangovui pranešama apie 
bet kokį sutarties vykdymo rezultatų 
vertinimą. Jam suteikiama galimybė 
prieštarauti vertinimo išvadoms ir kreiptis 
dėl teisminės gynybos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės nustato tokį metodą, mažos perkančiosios organizacijos to padaryti negali.

Pakeitimas 1070
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad galėtų taikyti pirmos pastraipos 
d punkte nurodytą atmetimo pagrindą, 
perkančiosios organizacijos nustato 
sutarties vykdymo rezultatų vertinimo 
metodą, grindžiamą objektyviais ir 
įvertinamais kriterijais ir taikomą 
sistemiškai, nuosekliai bei skaidriai. 
Atitinkamam rangovui pranešama apie 
bet kokį sutarties vykdymo rezultatų 
vertinimą. Jam suteikiama galimybė 
prieštarauti vertinimo išvadoms ir kreiptis 

Išbraukta.
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dėl teisminės gynybos.

Or. de

Pakeitimas 1071
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad galėtų taikyti pirmos pastraipos 
d punkte nurodytą atmetimo pagrindą, 
perkančiosios organizacijos nustato 
sutarties vykdymo rezultatų vertinimo 
metodą, grindžiamą objektyviais ir 
įvertinamais kriterijais ir taikomą 
sistemiškai, nuosekliai bei skaidriai. 
Atitinkamam rangovui pranešama apie 
bet kokį sutarties vykdymo rezultatų 
vertinimą. Jam suteikiama galimybė 
prieštarauti vertinimo išvadoms ir kreiptis 
dėl teisminės gynybos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1072
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad galėtų taikyti pirmos pastraipos 
d punkte nurodytą atmetimo pagrindą, 
perkančiosios organizacijos nustato 
sutarties vykdymo rezultatų vertinimo 
metodą, grindžiamą objektyviais ir 
įvertinamais kriterijais ir taikomą 
sistemiškai, nuosekliai bei skaidriai.
Atitinkamam rangovui pranešama apie 

Kad galėtų taikyti pirmos pastraipos 
d punkte nurodytą atmetimo pagrindą, 
perkančiosios organizacijos turi įrodyti, 
kad teismas yra priėmęs įsiteisėjusį 
sprendimą ekonominės veiklos vykdytojo 
atžvilgiu dėl netinkamo sutarties vykdymo
arba ekonominės veiklos vykdytojas yra 
paskelbęs pareiškimą, kuriame pripažino, 
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bet kokį sutarties vykdymo rezultatų 
vertinimą. Jam suteikiama galimybė 
prieštarauti vertinimo išvadoms ir kreiptis 
dėl teisminės gynybos.

kad sutartį vykdė netinkamai.

Or. de

Pagrindimas

55 straipsnio 3 dalies d punkte pateiktoje nuostatoje slypi rizika, kad gali būti priimami 
savavališki sprendimai ir kilti nereikalingų ginčų, jei teisės akte iš perkančiosios 
organizacijos nebus reikalaujama prieš taikant atmetimo pagrindą pateikti tam tikrus 
įrodymus. Pavyzdžiui, būtų galima iš perkančiosios organizacijos reikalauti pateikti rangovo 
atžvilgiu priimto teismo sprendimo dėl prastos jo atliktų darbų kokybės kopiją arba paties 
rangovo pareiškimą, kuriame jis tai pripažįsta. Netinkamas sutarties vykdymas turėtų būti 
grindžiamas rangovo kalte.

Pakeitimas 1073
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Suteikiant tokią galimybę kandidatui arba dalyviui, procedūra gali gerokai pailgėti ir tapti 
sudėtingesnė, nes teoriškai bet koks perkančiosios organizacijos sprendimas dėl kandidatų 
pasirinkimo taip pat gali tapti sudėtingesnis. Bet to, tokia apsivalymo procedūra sukuria 
papildomą administracinę naštą perkančiajai organizacijai, nes jai tenka papildoma užduotis 
įvertinti priemones, kurių ėmėsi kandidatai ir dalyviai, atsižvelgiant į nusikalstamos veikos 
arba nusižengimo sunkumą ir ypatingas aplinkybes.



AM\908713LT.doc 9/161 PE492.860v01-00

LT

Pakeitimas 1074
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 1075
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 1076
Salvatore Iacolino

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 1077
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 1078
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 1079
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo tikslu kandidatas arba konkurso 
dalyvis įrodo, kad yra atlyginęs visą žalą, 
padarytą dėl nusikaltimo ar nusižengimo, 
išsamiai išaiškino faktines ir kitas 
aplinkybes, aktyviai bendradarbiaudamas 
su tyrimą atliekančiomis institucijomis, ir 
ėmėsi konkrečių tinkamų techninių, 
organizacinių ir asmeninių priemonių, 

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

ir asmeninių priemonių, kurios užkirstų 
kelią būsimiems nusikaltimams arba 
nusižengimams. Perkančiosios 
organizacijos įvertina priemones, kurių 
ėmėsi kandidatai, dalyviai arba 
subrangovai, atsižvelgdamos į nusikaltimo 
arba nusižengimo sunkumą ir konkrečias 
aplinkybes. Jeigu perkančioji organizacija 
mano, kad tokių priemonių nepakanka, ji 
nurodo tokio savo sprendimo motyvus.

Or. de

Pakeitimas 1080
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jos neprivalo nustatyti visų šio straipsnio 2, 
3 ir 4 dalyse išvardytų sąlygų, tačiau negali 
nustatyti kitų reikalavimų nei išvardytieji.

Jos neprivalo nustatyti visų šio straipsnio 2, 
3 ir 4 dalyse išvardytų sąlygų, tačiau negali 
nustatyti kitų reikalavimų nei išvardytieji, 
išskyrus tinkamai pagrįstų aplinkybių, 
kurios susijusios su ypatinga rizika, 
kylančia dėl pačių darbų, paslaugų arba 
prekių pobūdžio, atvejais.

Or. en

Pakeitimas 1081
Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos nustato tik tas 
dalyvavimo sąlygas, kurios yra tinkamos 
užtikrinti, kad kandidatas arba konkurso
dalyvis turėtų teisinį bei finansinį 

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

komercinius bei techninius gebėjimus 
įvykdyti paskirtiną sutartį. Tai reiškia, kad 
jokiu būdu negalima atmesti pasiūlymo 
tik todėl, kad jis nėra susijęs su 
ankstesniais pirkimais. Šis kriterijus gali 
būti naudojamas kaip papildomas 
kriterijus vertinant pasiūlymą.
Visi reikalavimai yra susiję su sutarties 
dalyku ir griežtai jam proporcingi, 
atsižvelgiant į poreikį užtikrinti tikrą 
konkurenciją.

Or. fr

Pakeitimas 1082
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Perkančiosios organizacijos nustato tik tas 
dalyvavimo sąlygas, kurios yra tinkamos 
užtikrinti, kad kandidatas arba dalyvis 
turėtų teisinį bei finansinį pajėgumą ir 
komercinius bei techninius gebėjimus 
įvykdyti paskirtiną sutartį. Tai reiškia, kad 
jokiu būdu negalima atmesti pasiūlymo 
tik todėl, kad jis nėra susijęs su 
ankstesniais pirkimais. Visi reikalavimai 
yra susiję su sutarties dalyku ir griežtai jam 
proporcingi, atsižvelgiant į poreikį 
užtikrinti tikrą konkurenciją.

Or. fr

Pakeitimas 1083
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kalbant apie pakankamą ekonominę ir 
finansinę padėtį, perkančiosios 
organizacijos gali reikalauti, kad ūkio 
subjektai būtų pakankamai finansiškai ir 
ekonomiškai pajėgūs. Šiuo tikslu jos gali 
reikalauti, kad ūkio subjektai turėtų tam 
tikrą būtiną metinę apyvartą, įskaitant tam 
tikrą būtiną apyvartą srityje, kuriai 
taikoma sutartis, ir atitinkamą profesinės 
rizikos draudimą.

1. Perkančiosios organizacijos
nereikalauja, kad ekonominės veiklos 
vykdytojai turėtų tam tikrą būtiną metinę 
apyvartą, išskyrus tinkamai pagrįstas 
aplinkybes, susijusias su ypatinga rizika 
dėl darbų, paslaugų arba prekių pobūdžio. 
Perkančioji organizacija tokias išimtines 
aplinkybes nurodo pirkimo 
dokumentuose. Šiuo atveju būtina metinė 
apyvarta neviršija daugiau kaip du kartus 
apskaičiuotos sutarties vertės.

Or. en

Pakeitimas 1084
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kalbant apie pakankamą ekonominę ir 
finansinę padėtį, perkančiosios 
organizacijos gali reikalauti, kad ūkio 
subjektai būtų pakankamai finansiškai ir 
ekonomiškai pajėgūs. Šiuo tikslu jos gali 
reikalauti, kad ūkio subjektai turėtų tam 
tikrą būtiną metinę apyvartą, įskaitant tam 
tikrą būtiną apyvartą srityje, kuriai taikoma 
sutartis, ir atitinkamą profesinės rizikos 
draudimą.

1. Kalbant apie pakankamą ekonominę ir 
finansinę padėtį, perkančiosios 
organizacijos gali reikalauti, kad 
ekonominės veiklos vykdytojai būtų 
pakankamai finansiškai ir ekonomiškai 
pajėgūs. Šiuo tikslu jos gali reikalauti, kad 
ekonominės veiklos vykdytojai turėtų, bent 
jau penkerius paskutinius metus, tam tikrą 
būtiną metinę apyvartą, įskaitant tam tikrą 
būtiną apyvartą srityje, kuriai taikoma 
sutartis, ir atitinkamą profesinės rizikos 
draudimą.

Or. it

Pakeitimas 1085
Cristian Silviu Buşoi



AM\908713LT.doc 15/161 PE492.860v01-00

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kalbant apie pakankamą ekonominę ir 
finansinę padėtį, perkančiosios 
organizacijos gali reikalauti, kad ūkio 
subjektai būtų pakankamai finansiškai ir 
ekonomiškai pajėgūs. Šiuo tikslu jos gali 
reikalauti, kad ūkio subjektai turėtų tam 
tikrą būtiną metinę apyvartą, įskaitant tam 
tikrą būtiną apyvartą srityje, kuriai taikoma 
sutartis, ir atitinkamą profesinės rizikos 
draudimą.

1. Kalbant apie pakankamą ekonominę ir 
finansinę padėtį, perkančiosios 
organizacijos gali reikalauti, kad 
ekonominės veiklos vykdytojai būtų 
pakankamai finansiškai ir ekonomiškai 
pajėgūs. Šiuo tikslu jos gali reikalauti, kad 
ekonominės veiklos vykdytojai turėtų tam 
tikrą būtiną pastarųjų trejų metų metinę 
apyvartą, įskaitant tam tikrą būtiną 
apyvartą srityje, kuriai taikoma sutartis, ir 
atitinkamą profesinės rizikos draudimą.

Or. en

Pagrindimas

Perkančiosios organizacijos turėtų vengti taikyti būtiną metinės apyvartos reikalavimą per 
ilgai, nes tai gali apriboti ekonominės veiklos vykdytojų galimybes dalyvauti konkurse.

Pakeitimas 1086
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Būtinas metinės apyvartos reikalavimas 
negali daugiau negu tris kartus viršyti 
numatomos sutarties vertės, išskyrus 
tinkamai pagrįstas aplinkybes, susijusias 
su ypatinga rizika dėl darbų, paslaugų 
arba prekių pobūdžio. Perkančioji 
organizacija tokias išimtines aplinkybes 
nurodo pirkimo dokumentuose.

Išbraukta.

Or. en



PE492.860v01-00 16/161 AM\908713LT.doc

LT

Pakeitimas 1087
Frank Engel, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Būtinas metinės apyvartos reikalavimas 
negali daugiau negu tris kartus viršyti 
numatomos sutarties vertės, išskyrus 
tinkamai pagrįstas aplinkybes, susijusias su 
ypatinga rizika dėl darbų, paslaugų arba 
prekių pobūdžio. Perkančioji organizacija 
tokias išimtines aplinkybes nurodo pirkimo 
dokumentuose.

Būtinas metinės apyvartos reikalavimas 
negali viršyti numatomos sutarties vertės, 
išskyrus tinkamai pagrįstas aplinkybes, 
susijusias su ypatinga rizika dėl darbų, 
paslaugų arba prekių pobūdžio. Perkančioji 
organizacija tokias išimtines aplinkybes 
nurodo pirkimo dokumentuose.

Or. fr

Pakeitimas 1088
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Būtinas metinės apyvartos reikalavimas 
negali daugiau negu tris kartus viršyti 
numatomos sutarties vertės, išskyrus 
tinkamai pagrįstas aplinkybes, susijusias su 
ypatinga rizika dėl darbų, paslaugų arba 
prekių pobūdžio. Perkančioji organizacija 
tokias išimtines aplinkybes nurodo pirkimo 
dokumentuose.

Pirmiau minėtas būtinas metinės 
apyvartos reikalavimas negali daugiau 
negu tris kartus viršyti numatomos sutarties 
vertės, išskyrus tinkamai pagrįstas 
aplinkybes, susijusias su ypatinga rizika 
dėl darbų, paslaugų arba prekių pobūdžio. 
Perkančioji organizacija tokias išimtines 
aplinkybes nurodo pirkimo dokumentuose.

Or. it

Pakeitimas 1089
Cristian Silviu Buşoi

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

Būtinas metinės apyvartos reikalavimas 
negali daugiau negu tris kartus viršyti 
numatomos sutarties vertės, išskyrus 
tinkamai pagrįstas aplinkybes, susijusias su 
ypatinga rizika dėl darbų, paslaugų arba 
prekių pobūdžio. Perkančioji organizacija 
tokias išimtines aplinkybes nurodo pirkimo 
dokumentuose.

Būtinas metinės apyvartos reikalavimas 
negali daugiau negu du kartus viršyti 
numatomos sutarties vertės, išskyrus 
tinkamai pagrįstas aplinkybes, susijusias su 
ypatinga rizika dėl darbų, paslaugų arba 
prekių pobūdžio. Perkančioji organizacija 
tokias išimtines aplinkybes nurodo pirkimo 
dokumentuose.

Or. en

Pagrindimas

Reikalaujama būtina metinė apyvarta neturėtų būti per didelė, kad nebūtų pernelyg apribotas 
sutarties sudarymo procedūroje dalyvaujančių ekonominės veiklos vykdytojų skaičius.

Pakeitimas 1090
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu sutartis dalijama į dalis, šis straipsnis 
taikomas kiekvienai atskirai daliai. Tačiau 
perkančioji organizacija gali nustatyti 
būtiną metinės apyvartos reikalavimą 
dalių grupei tuo atveju, jeigu konkursą 
laimėjusiam dalyviui būtų paskirtos kelios 
vienu metu vykdytinos dalys.

Jeigu sutartis dalijama į dalis, šis straipsnis 
taikomas kiekvienai atskirai daliai.

Or. en

Pakeitimas 1091
Lara Comi

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

Jeigu sutartis dalijama į dalis, šis straipsnis 
taikomas kiekvienai atskirai daliai. Tačiau 
perkančioji organizacija gali nustatyti 
būtiną metinės apyvartos reikalavimą dalių 
grupei tuo atveju, jeigu konkursą 
laimėjusiam dalyviui būtų paskirtos kelios 
vienu metu vykdytinos dalys.

Jeigu sutartis dalijama į dalis, šis straipsnis 
taikomas kiekvienai atskirai daliai. Tačiau 
perkančioji organizacija gali nustatyti 
pirmiau minėtą būtiną metinės apyvartos 
reikalavimą dalių grupei tuo atveju, jeigu 
konkursą laimėjusiam dalyviui būtų 
paskirtos kelios vienu metu vykdytinos 
dalys.

Or. it

Pakeitimas 1092
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Kalbant apie techninius ir profesinius 
gebėjimus, perkančiosios organizacijos gali 
reikalauti, kad ekonominės veiklos 
vykdytojai turėtų sutarčiai įvykdyti pagal 
atitinkamą kokybės standartą būtinus 
žmogiškuosius ir techninius išteklius bei 
patirtį.

Or. de

Pagrindimas

Neaišku, kokiu mastu išsamiau neapibūdintas„interesų konfliktas“ gali neigiamai paveikti 
sutarties vykdymą, kaip sakoma 2 sakinyje. Be to, tai vertinti turėtų ne vien perkančioji 
organizacija.
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Pakeitimas 1093
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) jie laikosi kiekvienoje valstybėje 
narėje taikomų nuostatų dėl neįgaliųjų 
integracijos į darbo rinką;

Or. es

Pakeitimas 1094
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perkančioji organizacija gali bet kuriuo 
procedūros momentu prašyti kandidato 
arba konkurso dalyvio pateikti visus 
reikalaujamus dokumentus arba jų dalis, 
jeigu tai atrodo būtina tinkamai procedūros 
eigai užtikrinti.

1. Perkančioji organizacija bet kuriuo 
procedūros momentu turi reikalauti iš 
kandidato arba dalyvio pateikti visus 
reikalaujamus dokumentus arba jų dalis, 
jeigu tai atrodo būtina tinkamai procedūros 
eigai užtikrinti.

Or. es

Pakeitimas 1095
Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Deklaracijų ir pareiškimų pateikimo 
terminas, jei jų perkančiosios 
organizacijos reikalavimu nespėta pateikti 
iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, 



PE492.860v01-00 20/161 AM\908713LT.doc

LT

gali būti pratęstas.

Or. de

Pagrindimas

Oficialiose procedūrose turėtų būti leidžiama daryti nedidelius pakeitimus ar pagerinimus. 
Taip perkančioji organizacija turėtų galimybę trūkstamų dokumentų iš įmonių paprašyti 
vėliau. Nenumačius tokios nuostatos perkančioji organizacija bus priversta automatiškai 
atmesti tinkamos ir žinomos įmonės ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą vien dėl to, kad 
truks bent vieno reikalingo tinkamumą įrodančio dokumento arba toks dokumentas bus 
netikslus.

Pakeitimas 1096
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kandidatų ir konkurso dalyvių 
nereikalaujama iš naujo pateikti pažymos 
ar kitų įrodomųjų dokumentų, jau 
pateiktų tai pačiai perkančiajai 
organizacijai per pastaruosius ketverius 
metus pagal ankstesnę procedūrą, jeigu 
jie tebegalioja.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Accepting self-declarations as a preliminary evidence in the procedure is a good way to 
facilitate acces of SMEs to public contracts. However, it should not obstruct a balance 
between obligations or rights of parties to the procedure. Public authorities should have a 
possibility to verify whether a candidate fulfills requirements. In particular, contracting 
authority shall have the right to ask tenderers or candidates to submit up-to-date certificates 
even in the case where they have submitted them to the same contracting authority in the past 
four years. It is essential for a contracting authority to have up-to-date information about 
qualifications of the candidate in question.

Pakeitimas 1097
Heide Rühle
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Pasiūlymas dėl direktyvos
57 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kandidatų ir konkurso dalyvių 
nereikalaujama iš naujo pateikti pažymos 
ar kitų įrodomųjų dokumentų, jau pateiktų 
tai pačiai perkančiajai organizacijai per 
pastaruosius ketverius metus pagal 
ankstesnę procedūrą, jeigu jie tebegalioja.

Kandidatų ir dalyvių nereikalaujama iš 
naujo pateikti pažymos ar kitų įrodomųjų 
dokumentų, jau pateiktų tai pačiai 
perkančiajai organizacijai per pastaruosius 
dvejus metus pagal ankstesnę procedūrą, 
jeigu jie tebegalioja. Tačiau perkančiajai 
organizacijai suteikiama teisė reikalauti 
naujesnių įrodymų, jeigu vykdant 
konkursą abejojama įrodymų pagrįstumu.

Or. en

Pakeitimas 1098
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
58 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. „E-Certis“ naudojimas yra privalomas ir 
perkančiosios organizacijos privalo 
reikalauti tik tokio pobūdžio sertifikatų 
arba tokių įrodomųjų dokumentų formų, 
kurios yra prieinamos „e-Certis“ ne ilgiau 
kaip 2 metus po 92 straipsnio 1 dalyje 
nustatytos datos.

2. „E-Certis“ naudojimas yra privalomas ir 
perkančiosios organizacijos privalo 
reikalauti tik tokio pobūdžio sertifikatų 
arba tokių įrodomųjų dokumentų formų, 
kurios yra prieinamos „e-Certis“ ne ilgiau 
kaip 2 metus po 92 straipsnio 1 dalyje 
nustatytos datos, išskyrus tinkamai
pagrįstų aplinkybių atvejus, kurie susiję 
su ypatinga rizika, susijusia su pačiu 
darbų, paslaugų arba prekių pobūdžiu.

Or. en

Pakeitimas 1099
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

59 straipsnis Išbrauktas.
Europos pirkimų pasas
1. Nacionalinės institucijos atitinkamoje 
valstybėje narėje įsisteigusio ir būtinas 
sąlygas atitinkančio ūkio subjekto 
prašymu išduoda Europos pirkimų pasą. 
Europos pirkimų pase pateikiami 
XIII priede nurodyti duomenys, jis 
parengiamas pagal standartinę formą. 
Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 89 straipsnį, 
kad dėl techninės pažangos ar 
administracinių priežasčių galėtų pakeisti 
XIII priedą. Ji taip pat nustato 
standartinę Europos pirkimų paso formą. 
Tokie įgyvendinamieji aktai priimami 
pagal 91 straipsnyje nurodytą patariamąją 
procedūrą.
2. Ne vėliau kaip praėjus 2 metams nuo 
92 straipsnio 1 dalyje numatytos datos 
pasas pateikiamas tik elektronine forma. 
3. Pasą išduodanti institucija reikiamos 
informacijos prašo tiesiogiai iš 
kompetentingų institucijų, išskyrus 
atvejus, kai tai draudžiama pagal 
nacionalines asmens duomenų apsaugos 
taisykles.
4. Europos pirkimų pasą visos 
perkančiosios organizacijos pripažįsta 
kaip sąlygų, kurioms jis yra taikomas, 
įvykdymo įrodymą ir dėl jo nekeliama 
abejonių, jei nėra pagrindo. Toks 
pagrindas gali būti susijęs su tuo, kad 
pasas buvo išduotas anksčiau nei prieš 
šešis mėnesius.
5. Valstybės narės kitų valstybių narių 
paprašytos pateikia visą informaciją, 
susijusią su Europos pirkimo paso 
autentiškumu ir turiniu. Įsisteigimo 
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valstybės narės kompetentingos 
institucijos šią informaciją pateikia pagal 
88 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

It would be enough to accept Passports issued by other Member States, just as it is now in the 
case of official lists of approved economic operators or their certification as provided for in 
Article 52 of Directive 2004/18. It is not clear why Passport should be mandatory, official 
lists and certification being facultative. Added value of the provision is questionable: where 
contracting authorities are obliged to accept self-declaration as preliminary evidence that 
candidates fulfil selection criteria, it is pointless to introduce additional kind of 
documentation such as European Procurement Passport.

Pakeitimas 1100
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip praėjus 2 metams nuo 
91 straipsnio 1 dalyje numatytos datos 
pasas pateikiamas tik elektronine forma.

2. Ne vėliau kaip praėjus 4 metams nuo 
91 straipsnio 1 dalyje numatytos datos 
pasas pateikiamas tik elektronine forma.

Or. it

Pakeitimas 1101
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Sirpa Pietikäinen, Jürgen 
Creutzmann, Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pasą išduodanti institucija reikiamos 
informacijos prašo tiesiogiai iš 
kompetentingų institucijų, išskyrus atvejus, 
kai tai draudžiama pagal nacionalines 

3. Pasą išduodanti institucija reikiamos 
informacijos prašo tiesiogiai iš 
kompetentingų institucijų, išskyrus atvejus, 
kai tai draudžiama pagal nacionalines 
asmens duomenų apsaugos taisykles ir 
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asmens duomenų apsaugos taisykles. išskyrus atvejus, kai informaciją gali 
rinkti tik pats ekonominės veiklos 
vykdytojas. Tokiais atvejais ekonominės 
veiklos vykdytojas privalo pateikti 
informaciją perkančiajai organizacijai, 
kad jam būtų suteiktas Viešųjų pirkimų 
pasas.

Or. en

Pagrindimas

Viešųjų pirkimų pasas sumažins viešųjų pirkimų konkursų sandorių sąnaudas, bet jame turėtų 
būti pateikta daugiau informacijos, kurią galėtų surinkti pačios perkančiosios organizacijos. 
Jos turėtų ekonominės veiklos vykdytojo prašyti pateikti informaciją, kurios negalima gauti 
kitur.

Pakeitimas 1102
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 a. Viešųjų pirkimų pase pateikiama XIII 
priede nurodyta informacija ir priesaikos 
deklaracija, kad ekonominės veiklos 
vykdytojas nesiekia ir nesieks:
(a) daryti neteisėtos įtakos perkančiosios 
organizacijos sprendimų priėmimo 
procesui arba nebandys gauti 
konfidencialios informacijos, dėl kurios 
viešojo pirkimo procedūroje įgytų 
nepagrįstą pranašumą;
(b) sudaryti su kitais kandidatais ir 
dalyviais susitarimų, kuriais būtų 
siekiama iškreipti konkurenciją;
(c) tyčia teikti klaidinančią informaciją, 
kuri gali turėti esminę įtaką sprendimams 
dėl atmetimo, atrankos ar sutarties 
sudarymo.
Pirkimų pasą turi pasirašyti ekonominės 
veiklos vykdytojas ir užtikrinti pirkimų 
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pase pateiktos informacijos pagrįstumą.

Or. en

Pakeitimas 1103
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Europos pirkimų pasą visos 
perkančiosios organizacijos pripažįsta kaip 
sąlygų, kurioms jis yra taikomas, 
įvykdymo įrodymą ir dėl jo nekeliama 
abejonių, jei nėra pagrindo. Toks pagrindas 
gali būti susijęs su tuo, kad pasas buvo 
išduotas anksčiau nei prieš šešis mėnesius.

4. Europos pirkimų pasą visos 
perkančiosios organizacijos pripažįsta kaip 
sąlygų, kurioms jis yra taikomas, 
įvykdymo įrodymą ir dėl jo nekeliama 
abejonių, jei nėra pagrindo. Toks pagrindas 
gali būti susijęs su atskiru atveju arba tuo, 
kad pasas buvo išduotas anksčiau nei prieš 
šešis mėnesius. Tokiais atvejais 
perkančioji organizacija gali reikalauti 
naujesnių arba įvairių rūšių pažymėjimų.

Or. en

Pakeitimas 1104
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Europos pirkimų pasą visos 
perkančiosios organizacijos pripažįsta kaip 
sąlygų, kurioms jis yra taikomas, 
įvykdymo įrodymą ir dėl jo nekeliama 
abejonių, jei nėra pagrindo. Toks pagrindas 
gali būti susijęs su tuo, kad pasas buvo 
išduotas anksčiau nei prieš šešis mėnesius.

4. Europos pirkimų pasą visos 
perkančiosios organizacijos pripažįsta kaip 
sąlygų, kurioms jis yra taikomas, 
įvykdymo įrodymą ir dėl jo nekeliama 
abejonių, jei nėra pagrindo. Toks pagrindas 
gali būti susijęs su tuo, kad pasas buvo 
išduotas anksčiau nei prieš vienus metus.

Or. en
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Pagrindimas

Viešųjų pirkimų pasas turėtų būti išduodamas vieniems metams. Pase pateikta ekonominė 
informacija atskleidžia įmonės metines ataskaitas ir jose vengiama pakartotinai pateikti 
duomenis kas šešis mėnesius. Atsižvelgiant į pase pateiktos informacijos, t. y. su viešojo 
sektoriaus skola susijusios informacijos, pagrįstumą, ekonominės veiklos vykdytojas turi 
pateikti priesaikos deklaraciją pagal 22 straipsnio c dalį, kad jis tyčia nepateikė ir nepateiks 
klaidinančios informacijos.

Pakeitimas 1105
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Europos pirkimų pasą visos 
perkančiosios organizacijos pripažįsta kaip 
sąlygų, kurioms jis yra taikomas, 
įvykdymo įrodymą ir dėl jo nekeliama 
abejonių, jei nėra pagrindo. Toks pagrindas 
gali būti susijęs su tuo, kad pasas buvo 
išduotas anksčiau nei prieš šešis mėnesius.

4. Europos pirkimų pasą visos 
perkančiosios organizacijos pripažįsta kaip 
sąlygų, kurioms jis yra taikomas, 
įvykdymo įrodymą ir dėl jo nekeliama 
abejonių, jei nėra pagrindo. Toks pagrindas 
gali būti susijęs su tuo, kad pasas buvo 
išduotas anksčiau nei prieš vienus metus.

Or. en

Pakeitimas 1106
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Dalyviai gali būti pašalinti iš Europos 
pirkimų paso dėl to, kad nesumokėjo
socialinių įmokų arba jeigu ekonominės 
veiklos vykdytojas galutiniu teismo 
sprendimu apkaltintas padaręs bet kokį 
nusikaltimą, kuris susijęs su jo profesiniu 
elgesiu, arba pripažintas kaltu dėl didelio 
profesinio nusižengimo.
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Or. en

Pakeitimas 1107
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Ekonominės veiklos vykdytojas
ekonominės ir finansinės padėties ir 
atitikties gyvūnų gerovės taisyklėms ir 
standartams įrodymai paprastai gali būti 
pateikiami su viena ar keliomis XIV priedo 
1 skyriuje išvardytais dokumentais.

Or. en

Pakeitimas 1108
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Perkančioji organizacija paprašo 
dalyvių arba kandidatų pateikti įrodymų, 
kad rengdami pasiūlymą jie atsižvelgė į 
įsipareigojimus, susijusius su darbo 
saugos nuostatomis, ir į darbo sąlygas, 
galiojančias ten, kur bus atliekami darbai 
ar teikiamos paslaugos.

Or. en

Pagrindimas

Sutampa su neseniai priimtos Bendrosios viešųjų pirkimų direktyvos 2004/18/EB 
27 straipsnio 2 dalies nuostatomis. Nėra pagrindo išbraukti šią nuostatą ir jos naudingą 
išaiškinimą.
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Pakeitimas 1109
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
61 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kokybės užtikrinimo ir aplinkosaugos 
vadybos standartai

Kokybės užtikrinimo, socialiniai, 
aplinkosaugos ir gyvūnų gerovės vadybos 
standartai

Or. en

Pakeitimas 1110
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
61 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu perkančiosios organizacijos 
reikalauja pateikti nepriklausomų 
organizacijų išduotus sertifikatus, kuriais 
patvirtinama, kad ūkio subjektas atitinka 
tam tikrus kokybės užtikrinimo standartus, 
įskaitant prieinamumą neįgaliems 
asmenims, jos nurodo kokybės užtikrinimo 
sistemas, grindžiamas atitinkamomis 
akredituotų organizacijų sertifikuotomis 
Europos standartų serijomis. Perkančiosios 
organizacijos pripažįsta lygiaverčius kitose 
valstybėse narėse įsteigtų organizacijų 
sertifikatus. Jos taip pat pripažįsta kitus 
lygiaverčių kokybės užtikrinimo priemonių 
įrodymus, pateiktus ūkio subjektų, 
neturinčių galimybės gauti nurodytų 
sertifikatų arba negalinčių jų gauti per 
atitinkamą laiko tarpą.

1. Jeigu perkančiosios organizacijos 
reikalauja pateikti nepriklausomų 
organizacijų išduotus sertifikatus, kuriais 
patvirtinama, kad ekonominės veiklos 
vykdytojas atitinka tam tikrus kokybės 
užtikrinimo standartus, įskaitant 
prieinamumą neįgaliems asmenims, 
socialinius ir solidarios ekonomikos ir 
etiškos prekybos reikalavimus, jos nurodo 
kokybės užtikrinimo sistemas, grindžiamas 
atitinkamomis akredituotų organizacijų 
sertifikuotomis Europos standartų 
serijomis. Perkančiosios organizacijos 
pripažįsta lygiaverčius kitose valstybėse 
narėse įsteigtų organizacijų sertifikatus. Jos 
taip pat pripažįsta kitus lygiaverčių 
kokybės užtikrinimo priemonių įrodymus, 
pateiktus ekonominės veiklos vykdytojų, 
neturinčių galimybės gauti nurodytų 
sertifikatų arba negalinčių jų gauti per 
atitinkamą laiko tarpą.

Or. en



AM\908713LT.doc 29/161 PE492.860v01-00

LT

Pakeitimas 1111
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
61 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu perkančiosios organizacijos 
reikalauja pateikti nepriklausomų 
organizacijų išduotus sertifikatus, kuriais 
patvirtinama, kad ūkio subjektas atitinka 
tam tikrus kokybės užtikrinimo standartus, 
įskaitant prieinamumą neįgaliems 
asmenims, jos nurodo kokybės užtikrinimo 
sistemas, grindžiamas atitinkamomis 
akredituotų organizacijų sertifikuotomis 
Europos standartų serijomis. Perkančiosios 
organizacijos pripažįsta lygiaverčius kitose 
valstybėse narėse įsteigtų organizacijų 
sertifikatus. Jos taip pat pripažįsta kitus 
lygiaverčių kokybės užtikrinimo priemonių 
įrodymus, pateiktus ūkio subjektų, 
neturinčių galimybės gauti nurodytų 
sertifikatų arba negalinčių jų gauti per 
atitinkamą laiko tarpą.

1. Jeigu perkančiosios organizacijos 
reikalauja pateikti nepriklausomų 
organizacijų išduotus sertifikatus, kuriais 
patvirtinama, kad ekonominės veiklos 
vykdytojas atitinka tam tikrus kokybės 
užtikrinimo standartus, įskaitant 
prieinamumą neįgaliems asmenims, 
socialinius ir solidarios ekonomikos bei 
etiškos prekybos reikalavimus, jos nurodo 
kokybės užtikrinimo sistemas, grindžiamas 
atitinkamomis akredituotų organizacijų 
sertifikuotomis Europos standartų serijomis
arba daugelio suinteresuotųjų šalių 
trečiųjų šalių patikrintomis 
organizacinėmis užtikrinimo sistemomis. 
Perkančiosios organizacijos pripažįsta 
lygiaverčius kitose valstybėse narėse 
įsteigtų organizacijų sertifikatus. Jos taip 
pat pripažįsta kitus lygiaverčių kokybės 
užtikrinimo priemonių įrodymus, pateiktus 
ekonominės veiklos vykdytojų, neturinčių 
galimybės gauti nurodytų sertifikatų arba 
negalinčių jų gauti per atitinkamą laiko 
tarpą.

Or. en

Pagrindimas

Perkančiosios organizacijos visiškai pagrįstai gali reikalauti galimų dalyvių pateikti 
informaciją apie tai, kaip jie ketina įgyvendinti sutartyje nustatytus tikslus. Kaip pripažino 
Europos Komisija savo komunikate „Indėlis į tvarų vystymąsi: sąžiningos prekybos ir su 
prekyba susijusių nevalstybinių tvarumo užtikrinimo programų vaidmuo“ (COM(2009) 215), 
privačios, daugelio suinteresuotųjų šalių, trečiųjų šalių patikrintos organizacijų patikros 
sistemos yra pakankamai gera ir naudinga priemonė perkančiosioms organizacijoms.
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Pakeitimas 1112
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
61 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu perkančiosios organizacijos 
reikalauja pateikti nepriklausomų 
organizacijų parengtus sertifikatus, kuriais 
patvirtinama, kad ūkio subjektas atitinka 
tam tikras aplinkosaugos vadybos sistemas 
arba standartus, jos nurodo Sąjungos 
aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą 
(EMAS) arba kitas aplinkosaugos vadybos 
sistemas, pripažįstamas pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 
1221/2009 45 straipsnį arba kitus 
akredituotų organizacijų aplinkosaugos 
vadybos standartus, grindžiamus 
atitinkamais Europos arba tarptautiniais 
standartais. Perkančiosios organizacijos 
pripažįsta lygiaverčius kitose valstybėse 
narėse įsteigtų organizacijų sertifikatus. Jos 
taip pat pripažįsta kitus lygiaverčių 
aplinkosaugos vadybos priemonių 
įrodymus, pateiktus ūkio subjektų, 
neturinčių galimybės gauti nurodytų 
sertifikatų arba negalinčių jų gauti per 
atitinkamą laiko tarpą.

2. Jeigu perkančiosios organizacijos 
reikalauja pateikti nepriklausomų 
organizacijų parengtus sertifikatus, kuriais 
patvirtinama, kad ekonominės veiklos 
vykdytojas atitinka tam tikras 
aplinkosaugos vadybos sistemas arba 
standartus, jos nurodo Sąjungos 
aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą 
(EMAS) arba kitas aplinkosaugos vadybos 
sistemas, pripažįstamas pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento41 Nr. 
1221/2009 45 straipsnį arba kitus 
akredituotų organizacijų aplinkosaugos 
vadybos standartus, grindžiamus 
atitinkamais Europos arba tarptautiniais 
standartais. Perkančiosios organizacijos 
pripažįsta lygiaverčius kitose valstybėse 
narėse įsteigtų organizacijų sertifikatus. Jos 
taip pat pripažįsta kitus lygiaverčių 
aplinkosaugos vadybos priemonių 
įrodymus, pateiktus ekonominės veiklos 
vykdytojų, neturinčių galimybės gauti 
nurodytų sertifikatų arba negalinčių jų 
gauti per atitinkamą laiko tarpą. Vis dėlto 
tam, kad nebūtų diskriminuojami tie 
dalyviai, kurie investuoja laiką ir pinigus 
sertifikatams arba tyrimų protokolams 
gauti, su lygiavertiškumo įrodymų 
pateikimu susijusi našta turėtų tekti 
lygiavertiškumo įrodymų reikalaujančiam 
dalyviui.

Or. en

Pakeitimas 1113
Christel Schaldemose
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Pasiūlymas dėl direktyvos
61 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu perkančiosios organizacijos 
reikalauja pateikti nepriklausomų 
organizacijų parengtus sertifikatus, kuriais 
patvirtinama, kad ūkio subjektas atitinka 
tam tikras aplinkosaugos vadybos sistemas 
arba standartus, jos nurodo Sąjungos 
aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą 
(EMAS) arba kitas aplinkosaugos vadybos 
sistemas, pripažįstamas pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 
1221/200941 45 straipsnį arba kitus 
akredituotų organizacijų aplinkosaugos 
vadybos standartus, grindžiamus 
atitinkamais Europos arba tarptautiniais 
standartais. Perkančiosios organizacijos 
pripažįsta lygiaverčius kitose valstybėse 
narėse įsteigtų organizacijų sertifikatus. Jos 
taip pat pripažįsta kitus lygiaverčių 
aplinkosaugos vadybos priemonių 
įrodymus, pateiktus ūkio subjektų, 
neturinčių galimybės gauti nurodytų 
sertifikatų arba negalinčių jų gauti per 
atitinkamą laiko tarpą.

2. Jeigu perkančiosios organizacijos 
reikalauja pateikti nepriklausomų 
organizacijų parengtus sertifikatus, kuriais 
patvirtinama, kad ekonominės veiklos 
vykdytojas atitinka tam tikras 
aplinkosaugos vadybos sistemas arba 
standartus, jos nurodo Sąjungos 
aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą 
(EMAS) arba kitas aplinkosaugos vadybos 
sistemas, pripažįstamas pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 
1221/200941 45 straipsnį arba kitus 
akredituotų organizacijų aplinkosaugos 
vadybos standartus, grindžiamus 
atitinkamais Europos arba tarptautiniais 
standartais. Perkančiosios organizacijos 
pripažįsta lygiaverčius kitose valstybėse 
narėse įsteigtų organizacijų sertifikatus. 
Paslaugų srityje tai gali būti ekologinio 
ženklo sertifikatai, kurie taip pat apima 
aplinkos apsaugos vadybos kriterijus. Jos 
taip pat pripažįsta kitus lygiaverčių 
aplinkosaugos vadybos priemonių 
įrodymus, pateiktus ekonominės veiklos 
vykdytojų, neturinčių galimybės gauti 
nurodytų sertifikatų arba negalinčių jų 
gauti per atitinkamą laiko tarpą.

Or. en

Pakeitimas 1114
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
61 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu perkančiosios organizacijos 
reikalauja pateikti sertifikatus arba 
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atitinkamus įrodymus, kuriuos parengė 
nepriklausomos įstaigos, patvirtinančios, 
kad ekonominės veiklos vykdytojas laikosi 
tam tikrų vadybos sistemų arba standartų, 
susijusių su tiekimo grandinės darbo 
sąlygomis, nurodytomis XI priede 
išvardytose Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) konvencijose, 
perkančiosios organizacijos remiasi 
dalyvavimu daugelio suinteresuotųjų šalių 
iniciatyvų, kuriose atstovaujamos įmonės, 
profesinės sąjungos ir (arba) susijusios 
nevyriausybinės organizacijos. Įvairių 
suinteresuotųjų subjektų iniciatyvoms 
taikoma nepriklausomų narių patikrinimo 
sistema siekiant užtikrinti, kad būtų 
laikomasi XI priedo nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 1115
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
61 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1116
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
61 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1117
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
62 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Darbų, paslaugų pirkimo sutarčių ir 
įrengimo ir montavimo operacijų pagal 
prekių tiekimo sutartį atveju 
perkančiosios organizacijos gali 
reikalauti, kad tam tikras esmines 
užduotis tiesiogiai atliktų pats konkurso 
dalyvis, o jeigu pasiūlymą teikia 
6 straipsnyje nurodyta ūkio subjektų 
grupė – grupės dalyvis.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 1118
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
63 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jos Komisijai ir kitoms valstybėms narėms 
nurodo sertifikavimo įstaigos arba už 
oficialių sąrašų sudarymą atsakingos 

Joms paprašius jos nurodo Komisijai ir 
kitoms valstybėms narėms sertifikavimo 
įstaigos arba už oficialaus sąrašo
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įstaigos adresą, kuriuo siunčiamos 
paraiškos.

sudarymą atsakingos įstaigos adresą.

Or. en

Pakeitimas 1119
Monica Luisa Macovei

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės internete paskelbia ir 
reguliariai atnaujina ekonominės veiklos 
vykdytojų, kuriems neleidžiama dalyvauti 
viešojo pirkimo sutartyse dėl 55 straipsnio 
1, 2 ir 3 dalies nuostatose numatytų 
priežasčių, sąrašą.

Or. en

Pakeitimas 1120
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
63 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Perkančioji organizacija gali atlikti 
kokybinę atranką naudodama reitingų 
sistemą ir kandidatų klasifikavimo 
sistemą, o kandidatai gali būti įraukti į 
galutinį pasiūlymų klasifikavimą.

Or. fr

Pakeitimas 1121
Marc Tarabella
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Pasiūlymas dėl direktyvos
64 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai organizuojama ribota procedūra, 
konkurso procedūra su derybomis, 
konkurencinis dialogas ir inovacijų 
partnerystė, perkančiosios organizacijos 
gali apriboti kandidatų, kurie atitinka 
atrankos kriterijus ir kuriuos jos pakvies 
teikti pasiūlymą arba dalyvauti dialoge, 
skaičių, su sąlyga, kad yra pakankamai 
tinkamų kandidatų.

1. Kai organizuojama ribota procedūra, 
konkurso procedūra su derybomis, 
perkančiosios organizacijos gali apriboti 
kandidatų, kurie atitinka atrankos kriterijus 
ir kuriuos jos pakvies teikti pasiūlymą arba 
dalyvauti dialoge, skaičių, su sąlyga, kad 
yra pakankamai tinkamų kandidatų.

Or. fr

Pakeitimas 1122
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
64 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai rengiama ribota procedūra, 
kandidatų yra bent penki. Kai taikoma 
konkurso procedūra su derybomis, 
konkurencinis dialogas ir inovacijų 
partnerystė, kandidatų yra bent trys. Bet 
kuriuo atveju pakviestų kandidatų 
skaičiaus pakanka tikrai konkurencijai 
užtikrinti.

1. Kai rengiama ribota procedūra, 
kandidatų yra bent penki. Kai taikoma 
konkurso procedūra su derybomis, 
kandidatų yra bent trys. Bet kuriuo atveju 
pakviestų kandidatų skaičiaus pakanka 
tikrai konkurencijai užtikrinti.

Or. fr

Pakeitimas 1123
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza 
Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nepažeidžiant nacionalinių įstatymų ar 
kitų teisės aktų dėl atlygio už tam tikras 
paslaugas, kriterijus, kuriuo perkančiosios 
organizacijos grindžia sprendimą skirti
viešojo pirkimo sutartis, yra ekonomiškai 
naudingiausias pasiūlymas.

Or. fr

Pakeitimas 1124
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nepažeisdamos nacionalinių įstatymų ar 
kitų teisės aktų dėl atlygio už tam tikras 
paslaugas, perkančiosios organizacijos 
sudaro viešojo pirkimo sutartis
ekonomiškai naudingiausiam pasiūlymui.

Or. de

Pagrindimas

Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijus praktikoje įsitvirtino kaip bendra sąvoka, 
galinti apimti visus kokybinius, ekologinius ir socialinius kriterijus bei kainą ir sąnaudas.

Pakeitimas 1125
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdamos nacionalinių įstatymų ar 
kitų teisės aktų dėl atlygio už tam tikras 
paslaugas, perkančiosios organizacijos 

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

sprendimą sudaryti viešojo pirkimo 
sutartis, grindžia ekonomiškai 
naudingiausio ir tvariausio pasiūlymo 
kriterijumi.

Or. de

Pakeitimas 1126
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nepažeidžiant nacionalinių įstatymų ar 
kitų teisės aktų dėl atlygio už tam tikras 
paslaugas, kriterijus, kuriuo perkančiosios 
organizacijos grindžia sprendimą skirti 
viešojo pirkimo sutartis, yra ekonomiškai 
naudingiausias pasiūlymas. Jeigu viešasis 
pirkimas susijęs su prekių pirkimu, ypač 
standartinių produktų, perkančioji 
organizacija gali remtis žemiausios kainos 
kriterijumi sudarant viešojo pirkimo 
sutartį.

Or. fr

Pakeitimas 1127
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nepažeidžiant nacionalinių įstatymų ar 
kitų teisės aktų dėl atlygio už tam tikras 
paslaugas, kriterijai, kuriais perkančiosios 
organizacijos grindžia sprendimą skirti 
viešojo pirkimo sutartis, yra paremti 
įvairiais kriterijais, lemiančiais, kad 
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pasiūlymas yra ekonomiškai 
naudingiausias.

Or. fr

Pakeitimas 1128
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1129
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Tų pačių autorių pateikto 66 straipsnio 1 dalies pakeitimo paskesnis pakeitimas. Ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo kriterijus yra bendra sąvoka, galinti apimti visus kokybinius, 
ekologinius ir socialinius kriterijus bei kainą ir sąnaudas.

Pakeitimas 1130
Robert Rochefort
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Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1131
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1132
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo; ekonominiu, socialiniu ir ekologiniu 
požiūriu naudingiausio pasiūlymo;

Or. en

Pakeitimas 1133
Anna Hedh

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

ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo; ekonominiu, socialiniu ir ekologiniu 
požiūriu naudingiausio pasiūlymo;

Or. en

Pakeitimas 1134
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) mažiausios kainos. Išbrauktas.

Or. en

Pakeitimas 1135
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) mažiausios kainos. Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1136
Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) mažiausios kainos. Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 1137
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) mažiausios kainos. Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Tų pačių autorių pateikto 66 straipsnio 1 dalies pakeitimo paskesnis pakeitimas. Ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo kriterijus yra bendra sąvoka, galinti apimti visus kokybinius, 
ekologinius ir socialinius kriterijus bei kainą ir sąnaudas.

Pakeitimas 1138
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) mažiausios kainos. Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1139
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) mažiausios kainos. Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 1140
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) mažiausios kainos. Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1141
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) mažiausios kainos. Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 1142
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) mažiausios kainos. (b) mažiausios kainos.
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Or. en

Pakeitimas 1143
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) mažiausios kainos. (b) mažiausios kainos, tik tokiu atveju, kai 
objektyviai nepateikiami jokie kiti 
sutarties sudarymo kriterijai, visų pirma 
standartinių produktų, kurie nelabai 
skiriasi savo sudėtimi arba savybėmis, 
atvejais.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi ekonominiu požiūriu naudingiausias pasiūlymas turėtų būti lemiamas sutarties 
sudarymo kriterijus daugeliu atvejų, žemiausios kainos kriterijus turėtų būti išlaikomas 
standartinių produktų atveju.

Pakeitimas 1144
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) mažiausios kainos. b) mažiausios kainos;

Or. da

Pakeitimas 1145
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt
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Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1146
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Tų pačių autorių pateikto 66 straipsnio 1 dalies pakeitimo paskesnis pakeitimas. Ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo kriterijus yra bendra sąvoka, galinti apimti visus kokybinius, 
ekologinius ir socialinius kriterijus bei kainą ir sąnaudas.

Pakeitimas 1147
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

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

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1148
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1149
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 1150
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 1151
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. da

Pakeitimas 1152
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria 
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Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Kaina vertinama taikant kainos ir kokybės 
santykio metodą, pavyzdžiui, gyvavimo 
ciklo sąnaudų metodą, laikantis 
67 straipsnyje išdėstytų sąlygų.
Viešuosiuose konkursuose dėl 
standartinių produktų ir paslaugų 
pirkimo kaina yra nusveriantis sutarties 
sudarymo kriterijus.
Kiti kriterijai gali būti tokie:

Or. fr

Pakeitimas 1153
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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



PE492.860v01-00 48/161 AM\908713LT.doc

LT

ir kitus kriterijus, susijusius su atitinkamos 
viešojo pirkimo sutarties dalyku, kaip 
antai:

ir kitus kriterijus, susijusius su atitinkamos 
viešojo pirkimo sutarties dalyku, kaip 
antai:

Or. en

Pakeitimas 1154
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 
perkančiosios organizacijos nustatomas 
remiantis kriterijais, susijusiais su 
atitinkamos viešojo pirkimo sutarties 
dalyku. Šie kriterijai apima kainą ar 
sąnaudas bei kitus kokybinius, ekologinius 
ir socialinius kriterijus, susijusius su 
atitinkamos viešojo pirkimo sutarties 
dalyku, kaip antai:

Or. de

Pagrindimas

Tų pačių autorių pateikto 66 straipsnio 1 dalies pakeitimo paskesnis pakeitimas. Ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo kriterijus yra bendra sąvoka, galinti apimti visus kokybinius, 
ekologinius ir socialinius kriterijus bei kainą ir sąnaudas.

Pakeitimas 1155
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, 
nurodytas šio straipsnio 1 dalies a punkte, 
perkančiosios organizacijos nustatomas 

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

remiantis kriterijais, susijusiais su 
atitinkamos viešojo pirkimo sutarties 
dalyku ir, kai įmanoma, remiantis 2 
straipsnio 22 punkte nustatytu būvio ciklo 
monetizavimu. Šie kriterijai gali apimti ne 
tik kainą ar sąnaudas, nurodytas 1 dalies 
b punkte, bet ir kitus kriterijus, susijusius 
su atitinkamos viešojo pirkimo sutarties 
dalyku, kaip antai:

Or. en

Pakeitimas 1156
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, 
nurodytas šio straipsnio 1 dalies a punkte, 
perkančiosios organizacijos nustatomas 
remiantis kriterijais, susijusiais su 
atitinkamos viešojo pirkimo sutarties 
dalyku. Šie kriterijai apima kitus kriterijus, 
susijusius su atitinkamos viešojo pirkimo 
sutarties dalyku, kaip antai:

Or. de

Pakeitimas 1157
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, 
nurodytas šio straipsnio 1 dalies a punkte, 

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

perkančiosios organizacijos nustatomas 
remiantis kriterijais, susijusiais su 
atitinkamos viešojo pirkimo sutarties 
dalyku. Šie kriterijai apima ne tik kainą, 
bet ir kitus kriterijus, susijusius su 
atitinkamos viešojo pirkimo sutarties 
dalyku, kaip antai:

Or. en

Pakeitimas 1158
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1159
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, 
nurodytas šio straipsnio 1 dalies a punkte, 

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

perkančiosios organizacijos nustatomas 
remiantis kriterijais, susijusiais su 
atitinkamos viešojo pirkimo sutarties 
dalyku. Šie kriterijai apima ne tik kainą ar 
sąnaudas, bet ir kitus kriterijus, susijusius 
su atitinkamos viešojo pirkimo sutarties 
dalyku, kaip antai:

Kaina vertinama taikant kainos ir kokybės 
santykio metodą, pavyzdžiui, gyvavimo 
ciklo sąnaudų metodą, laikantis 
67 straipsnyje išdėstytų sąlygų. 
Viešuosiuose konkursuose dėl 
standartinių produktų ir paslaugų 
pirkimo kaina yra nusveriantis sutarties 
sudarymo kriterijus. Kiti kriterijai gali 
būti tokie:

Or. fr

Pakeitimas 1160
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 1161
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. nl

Pakeitimas 1162
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 1163
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) deramų darbo sąlygų, saugos ir 
sveikatos darbe, kolektyvinių sutarčių 
laikymosi;

Or. it

Pakeitimas 1164
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) kokybę, įskaitant techninius 
pranašumus, estetines ir funkcines savybes, 
prieinamumą, tinkamumą visiems 
naudotojams, aplinkos, socialines ir 
inovatyvias charakteristikas;

Or. en

Pakeitimas 1165
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) kokybę, įskaitant techninius 
pranašumus, estetines ir funkcines savybes, 
prieinamumą, tinkamumą visiems 
naudotojams, novatoriškumą ir 
aplinkosaugos charakteristikas, įskaitant, 
kai reikia, artimojo susisiekimo viešųjų 
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pirkimų ekonominį veiksmingumą;

Or. en

Pakeitimas 1166
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) kokybę, įskaitant techninius 
pranašumus, estetines ir funkcines savybes, 
prieinamumą, tinkamumą visiems 
naudotojams, aplinkos charakteristikas,
inovatyvumą ir trumpus ciklus;

Or. de

Pagrindimas

Nustačius šį papildomą kriterijų perkančiosios organizacijos galės atsižvelgti į papildomą 
tam tikrų prekių ir paslaugų kokybinę pridėtinę vertę – dėl trumpų ciklų prekės ir paslaugos 
paprastai greičiau patenka pas perkančiąją organizaciją, greičiau ir lanksčiau galima 
reaguoti į jos poreikius, taip pat galima tvariai pagerinti aplinkosaugos standartus 
(trumpesnis transportavimas ir sandėliavimo laikas, mažiau teršalų).

Pakeitimas 1167
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) rezultatai, įskaitant aplinkos apsaugos 
ir klimato rezultatus ir socialinio poveikio 
rezultatus;
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Or. en

Pakeitimas 1168
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) gyvavimo ciklo sąnaudas ir kokybę, 
įskaitant techninius pranašumus, estetines 
ir funkcines savybes, prieinamumą, 
tinkamumą visiems naudotojams, aplinkos 
charakteristikas ir inovatyvumą;

Or. en

Pakeitimas 1169
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) kokybę, įskaitant techninius 
pranašumus, estetines ir funkcines savybes, 
prieinamumą, tinkamumą visiems 
naudotojams, aplinkos charakteristikas ir 
inovatyvumą, garantinį aptarnavimą ir 
techninę pagalbą, pristatymo sąlygas 
(pristatymo datą, pristatymą ir pristatymo 
laikotarpį arba atlikimo laikotarpį);

Or. en

Pagrindimas

Kriterijų – ne kainos arba išlaidų – sąrašas, į kurį galima atsižvelgti, nebaigtinis, jį galima 
papildyti, ir tai turėtų būti aiškiai nurodyta šio straipsnio formuluotėje.
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Pakeitimas 1170
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) kokybę, įskaitant techninius 
pranašumus, estetines ir funkcines savybes, 
prieinamumą, tinkamumą visiems 
naudotojams, aplinkos, socialines
charakteristikas ir inovatyvumą;

Or. en

Pakeitimas 1171
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. nl

Pakeitimas 1172
Ian Hudghton

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kokybę, įskaitant techninius 
pranašumus, estetines ir funkcines savybes, 
prieinamumą, tinkamumą visiems 
naudotojams, aplinkos charakteristikas ir 

(a) kokybę, įskaitant techninius 
pranašumus, estetines ir funkcines savybes, 
prieinamumą, tinkamumą visiems 
naudotojams, aplinkos charakteristikas ir 
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inovatyvumą; inovatyvumą, ir, jeigu tai gali būti 
pateisinama viešosios tvarkos sumetimais, 
siekiant skatinti tvarų ekonomikos 
augimą, socialinį ir ekonominį poveikį;

Or. en

Pagrindimas

Jeigu gali būti pateisinama viešosios tvarkos sumetimais skatinant tvarų ekonomikos augimą, 
perkančiosios organizacijos turėtų galėti įtraukti su socialiniu ir ekonominiu poveikiu 
susijusius kriterijus, kad būtų galima nustatyti, kuris pasiūlymas įgyvendinant reikalavimus 
apskritai geriausias ekonominiu požiūriu. Be esamų pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra 
priimamo teisės akto nuostatų, šis pakeitimas vietos dalyviams iš karto nesuteiktų pranašumo 
ir jie nebūtų diskriminuojami kitų dalyvių atžvilgiu.

Pakeitimas 1173
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) kokybę, įskaitant techninius 
pranašumus, estetines ir funkcines savybes, 
prieinamumą, tinkamumą visiems 
naudotojams, aplinkos charakteristikas ir 
inovatyvumą, ir, jeigu tai gali būti 
pateisinama viešosios tvarkos sumetimais, 
siekiant skatinti tvarų ekonomikos 
augimą, socialinį ir ekonominį poveikį;

Or. en

Pakeitimas 1174
Louis Grech

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

pranašumus, estetines ir funkcines savybes, 
prieinamumą, tinkamumą visiems 
naudotojams, aplinkos charakteristikas ir 
inovatyvumą, paramą vietos mokymams, 
vietos paramos grandinę, socialinę 
sanglaudą ir sąžiningos prekybos tikslą, 
įsipareigojimą įdarbinti tikslines grupes, 
pvz., ilgą laiką nedirbančius asmenis, 
jaunuolius ir neįgaliuosius, kad jie 
sudarytų sutartis.

Or. en

Pakeitimas 1175
Anna Hedh

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) gyvavimo ciklo proceso kriterijus;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išplėsti perkančiųjų organizacijų galimybes reikalauti į sudarymo
kriterijus įtraukti socialinius ir aplinkos klausimus.

Pakeitimas 1176
Jürgen Creutzmann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) per gyvavimo ciklą patirtas sąnaudas, 
kaip nustatyta 67 straipsnyje;

Or. en
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Pagrindimas

Gyvavimo ciklo sąnaudos turėtų būti vienas iš veiksnių, į kuriuos atsižvelgiama pasirenkant 
ekonominiu požiūriu veiksmingiausią pasiūlymą vietoje kito pasiūlymo.

Pakeitimas 1177
Toine Manders

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) naujoviškumą, įskaitant geriausias 
turimas technologijas;

Or. nl

Pakeitimas 1178
Anna Hedh

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išplėsti perkančiųjų organizacijų galimybes reikalauti į sutarties 
sudarymo kriterijus įtraukti socialinius ir aplinkos klausimus.

Pakeitimas 1179
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anna Maria Corazza Bildt
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Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Dėl nuostatos, kad po sutarties sudarymo rangovo personalas gali būti keičiamas tik 
perkančiajai organizacijai sutikus ir ji privalo patikrinti, kad jį pakeitus būtų užtikrintas 
lygiavertis organizavimas ir kokybė, atsirastų didelė biurokratinė našta, o kartais ir su darbo 
teise susijusių sunkumų, visų pirma MVĮ. Be to, ši nuostata prieštarautų atrankos ir sudarymo
kriterijų atskyrimo principui.

Pakeitimas 1180
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) kai ketinama skirti paslaugų pirkimo 
sutartis ir sutartis, apimančias darbų 
projektavimą, gali būti atsižvelgiama į 
atitinkamai sutarčiai vykdyti paskirto 
personalo organizavimą, kvalifikaciją ir 
patirtį, o po sutarties skyrimo toks 
personalas gali būti keičiamas tik 
perkančiajai organizacijai sutikus ir ji 
privalo patikrinti, kad jį pakeitus būtų 
užtikrintas lygiavertis organizavimas ir 

(b) kai ketinama sudaryti paslaugų pirkimo 
sutartis ir sutartis dėl darbų atlikimo, visų 
pirma apimančias darbų projektavimą, gali 
būti atsižvelgiama į atitinkamai sutarčiai 
vykdyti paskirto personalo organizavimą, 
kvalifikaciją ir patirtį, o po sutarties 
sudarymo toks personalas gali būti 
keičiamas tik perkančiajai organizacijai 
sutikus ir ji privalo patikrinti, kad jį 
pakeitus būtų užtikrintas lygiavertis 
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kokybė; organizavimas ir kokybė;

Or. en

Pagrindimas

Tai turėtų nuspręsti perkančioji organizacija. Pavyzdžiui, restauruojant senus pastatus šie 
kriterijai tokie pat svarbūs, kaip projektuojant darbus.

Pakeitimas 1181
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) gyvavimo ciklo charakteristikomis;

(ba) personalo, kuriam pavedama vykdyti 
atitinkamą sutartį, struktūra, kvalifikacija ir 
patirtimi;

(bb) saugumu ar matmenimis, įskaitant 
procedūras, susijusias su kokybės 
užtikrinimu, terminija, simboliais, tyrimų 
ir bandymų metodais, pakuote, 
ženklinimu ir žymėjimu bei vartojimo 
instrukcijomis;
(bc) 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 
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arba konkrečiose taisyklėse, taikomose 
baigtiems darbams ir juos sudarančioms 
medžiagoms ar atskiroms dalims.

Or. en

Pakeitimas 1182
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) kai darbuotojų kokybė labai svarbi 
sutarties vykdymui, gali būti atsižvelgiama 
į atitinkamai sutarčiai vykdyti paskirto 
personalo organizavimą, kvalifikaciją ir 
patirtį, o po sutarties sudarymo toks 
personalas gali būti keičiamas tik 
perkančiajai organizacijai sutikus;

Or. en

Pagrindimas

Į darbuotojų kvalifikacijos ir patirties kriterijų turėtų būti atsižvelgiama tik tada, kai 
paslaugos susijusios su, pavyzdžiui, intelektinio pobūdžio darbu, kai konkretaus asmens 
kvalifikacija ir patirtis yra labai svarbūs siekiant teikti aukštos kokybės paslaugas. Tačiau 
jeigu šį kriterijų numatyta taikyti visų rūšių paslaugoms, bent turėtų būti paaiškinta, kad šis 
kriterijus gali būti taikomas tada, jeigu darbuotojų kvalifikacija ir patirtis yra labai svarbūs 
siekiant, kad konkreti teikiama paslauga būtų aukštos kokybės.

Pakeitimas 1183
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(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, taip pat į bet kurio subrangovo 
gebėjimus, gabumus ir profesinį elgesį, o 
po sutarties sudarymo toks personalas gali 
būti keičiamas, o tolimesnė subranga 
leidžiama, tik perkančiajai organizacijai 
sutikus ir ji privalo patikrinti, kad jį 
pakeitus arba toliau tęsiant subrangą būtų 
užtikrintas lygiavertis organizavimas ir 
kokybė;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama perkančiosioms organizacijoms leisti plačiau atsižvelgti į subrangos 
sutartis.

Pakeitimas 1184
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) kai ketinama sudaryti paslaugų pirkimo 
sutartis ir sutartis, apimančias darbų 
projektavimą, gali būti atsižvelgiama į 
atitinkamai sutarčiai vykdyti paskirto 
personalo kvalifikaciją ir patirtį, o po 
sutarties sudarymo toks personalas gali būti 
keičiamas tik perkančiajai organizacijai 
sutikus ir ji privalo patikrinti, kad jį 
pakeitus būtų užtikrinta lygiavertė 
kvalifikacija ir patirtis;
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Or. en

Pakeitimas 1185
Catherine Stihler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 1186
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Sudarant sutartis su pirkimais nesusiję kriterijai turėtų būti įtraukiami, tik jei jie yra glaudžiai 
susiję su sutarties dalyku. Nuostata, pagal kurią nustatant ekonomiškai naudingiausią 
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pasiūlymą atsižvelgiama į gamybos procesus, tam prieštarauja.

Pakeitimas 1187
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbrauktas.

Or. en

Pakeitimas 1188
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbrauktas.



PE492.860v01-00 66/161 AM\908713LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimas 1189
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(d) konkretų gamybos procesą arba 
prašomų darbų atlikimo, prekių tiekimo 
arba paslaugų suteikimo procesą arba bet 
kurio kito gyvavimo ciklo, kaip nurodyta 
2 straipsnio 22 punkte, etapo procesą, 
nurodytą pagal 4 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Pernelyg sudėtinga, perteklinė formuluotė

Pakeitimas 1190
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies d punkto pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie kriterijai gali apimti kriterijus, kurie 
susiję su žmogiškaisiais ištekliais, 
tiesiogiai dalyvaujančiais gamyboje, pvz., 
padoriomis sąlygomis, įskaitant 
užmokestį, socialinę apsaugą, sveikatos 
apsaugą ir saugą, lygias galimybes ir 
gamyboje dalyvaujančių darbuotojų lyčių 
lygybę, palankių sąlygų neturinčių 
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asmenų arba pažeidžiamų grupių narių 
užimtumą ir gamybos procese 
dalyvaujančių darbuotojų mokymo 
galimybes.

Or. en

Pakeitimas 1191
Heide Rühle

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) Perkančioji organizacija taip pat gali 
įtraukti būtiną kainos elementą į 
ekonominiu požiūriu naudingiausio 
pasiūlymo kriterijų nustatydama pastovią 
kainą arba išlaidas, kuriomis remiantis 
ekonominės veiklos vykdytojai 
konkuruoja remiantis vien kokybės 
kriterijais.

Or. en

Pakeitimas 1192
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) socialiniai kriterijai, pavyzdžiui, 
tinkamų darbo sąlygų užtikrinimas, 
sveikatos ir saugos taisyklių laikymasis, 
derybos dėl kolektyvinių sutarčių, lyčių 
lygybės užtikrinimas (pavyzdžiui, vienodas 
darbo užmokestis, darbo ir šeimos 
gyvenimo suderinimas), socialinė 
įtrauktis, įskaitant neįgaliųjų, palankių 
sąlygų neturinčių arba pažeidžiamų 
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darbuotojų (pvz., ilgą laiką nedirbančių 
asmenų, romų, migrantų arba jaunesnio 
arba vyresnio amžiaus žmonių) 
įdarbinimo galimybes, galimybės 
dalyvauti darbo vietoje rengiamuose 
profesiniuose mokymuose, naudotojų 
įtraukimas ir konsultacijos su jais, 
įperkamumas, etiška prekyba gerbiant 
žmogaus teises;

Or. de

Pakeitimas 1193
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) ypatumus, susijusius su darbo 
sąlygomis, kuriomis siekiama apsaugoti 
darbuotojų sveikatą arba skatinti sutartį 
įgyvendinti paskirtų nepalankioje padėtyje 
esančių asmenų ar neįgaliųjų socialinę
integraciją;

Or. es

Pakeitimas 1194
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) socialinius kriterijus, kaip antai lyčių 
pusiausvyrą, socialinę įtrauktį, įskaitant 
neįgalių, nepalankioje padėtyje esančių 
arba pažeidžiamų darbuotojų užimtumo 
galimybes, galimybę profesijos mokytis 
darbo vietoje, naudotojų konsultavimą ir 
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dalyvavimą, ekonominį prieinamumą;

Or. it

Pakeitimas 1195
Christel Schaldemose

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) socialiniai kriterijai.

Or. da

Pakeitimas 1196
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1197
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 1198
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1199
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 1200
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

66 straipsnio 4 dalis neaiški ir neturi jokios papildomos teisinės reikšmės. Neaišku, ką 
Komisija abiem sakiniais nori reglamentuoti, nes jų turinį jau visiškai apima bendrasis 
taisyklių apėjimo draudimas ir skaidrumo principas, todėl siekiant supaprastinti taisykles ir 
padidinti teisinį tikrumą šią dalį reikia išbraukti.

Pakeitimas 1201
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sutarties skyrimo kriterijais perkančiajai 
organizacijai nesuteikiama neribota 
pasirinkimo laisvė. Jais užtikrinama 

4. Sutarties sudarymo kriterijai pateikiami 
kartu su reikalavimais, pagal kuriuos 
galima veiksmingai patikrinti dalyvių 
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veiksmingos konkurencijos galimybė ir jie
pateikiami kartu su reikalavimais, pagal 
kuriuos galima veiksmingai patikrinti 
konkurso dalyvių pateiktą informaciją.
Perkančiosios organizacijos, remdamosi 
konkurso dalyvių pateikta informacija ir 
įrodymais, veiksmingai tikrina, ar 
konkurso dalyviai atitinka sutarties 
skyrimo kriterijus.

pateiktą informaciją.

Or. en

Pakeitimas 1202
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Sutarties sudarymo kriterijai yra susiję 
su sutarties dalyku (neatmetant produktų 
ar paslaugų nematomų ypatybių, 
pavyzdžiui, gyvavimo ciklo ypatybių pagal 
22 straipsnio a dalį (naują); jais 
užtikrinama veiksmingos ir sąžiningos 
konkurencijos galimybė ir jie pateikiami 
kartu su reikalavimais, pagal kuriuos 
galima veiksmingai patikrinti dalyvių 
pateiktą informaciją. Perkančiosios 
organizacijos, remdamosi dalyvių pateikta 
informacija ir įrodymais, veiksmingai 
tikrina, ar dalyviai atitinka sutarties 
sudarymo kriterijus.

Or. de

Pakeitimas 1203
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Sutarties sudarymo kriterijais 
perkančiajai organizacijai nesuteikiama 
neribota pasirinkimo laisvė. Sutarties 
sudarymo kriterijai, kurie naudojami 
nustatyti geriausią ekonominį pasiūlymą, 
turi:

(a) būti susieti su sutarties dalyku;
(b) juo užtikrinama veiksmingos 
konkurencijos galimybė; ir
(c) pateikiami kartu su reikalavimais, 
pagal kuriuos galima veiksmingai
patikrinti dalyvių pateiktą informaciją;

Or. en

Pakeitimas 1204
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 4 a dalis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Perkant intelektines paslaugas, 
sutartys paprastai skiriamos 
vadovaujantis 1 dalies a punkte išdėstytu 
kriterijumi; mažiausios kainos kriterijus 
gali būti, tinkamai pagrindžiant, 
naudojamas tik tuo atveju, jeigu 
paslaugos yra nesudėtingos, kartotinės ir 
nereikalaujančios daugiadisciplinio 
kompetencijos indėlio.

Or. it
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Pakeitimas 1205
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1206
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 1207
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Šio straipsnio 1 dalies a punkte nurodytu 
atveju perkančioji organizacija skelbime 
apie pirkimą, kvietime patvirtinti 
susidomėjimą, pirkimo dokumentuose 
arba, jei rengiamas konkurencinis dialogas, 
– aprašomajame dokumente nurodo 
kiekvienam naudojamam kriterijui 
teikiamą lyginamąją reikšmę, kad 
nustatytų, kuris pasiūlymas ekonominiu 
požiūriu geriausias.

Or. en

Pakeitimas 1208
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gyvavimo ciklo sąnaudos tiek, kiek 
svarbu, apima toliau nurodytas sąnaudas 
per visą produkto, paslaugos ar darbų 
gyvavimo ciklą, apibrėžtą 2 straipsnio 
22 punkte:

1. Gyvavimo ciklo sąnaudos tiek, kiek 
svarbu, iš dalies arba visiškai apima toliau 
nurodytas perkančiosios organizacijos 
arba kitų naudotojų patiriamas sąnaudas 
per visą produkto, paslaugos ar darbų 
gyvavimo ciklą, apibrėžtą 2 straipsnio 
22 punkte: 

Or. en

Pagrindimas

Gyvavimo ciklo sąnaudas turėtų būti pradedama skaičiuoti nuo įsigijimo ir jos turėtų 
apsiriboti vidaus išlaidomis. Išorės sąnaudas sudėtinga nustatyti, ir apskaičiuojant gyvavimo 
ciklo sąnaudas neturėtų būti sudaromos naujos kliūtys laisvam prekių ir paslaugų judėjimui 
bendrojoje rinkoje. Todėl išorės sąnaudos neturėtų būti įtraukiamos į gyvavimo ciklo 
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sąnaudas.

Pakeitimas 1209
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) vidaus sąnaudas, įskaitant sąnaudas, 
susijusias su įsigijimu, pvz., gamybos
sąnaudas, naudojimu, pvz., energijos 
vartojimu, techninės priežiūros 
sąnaudomis, ir gyvavimo ciklo pabaiga, 
pvz., surinkimo ir perdirbimo sąnaudos; ir

(a) vidaus sąnaudas, įskaitant sąnaudas, 
susijusias su įsigijimu, su naudojimu
susijusias sąnaudas, pvz., energijos 
vartojimu ir kitų išteklių naudojimu, 
techninės priežiūros sąnaudomis, ir 
gyvavimo ciklo pabaiga, pvz., surinkimo ir 
perdirbimu susijusias sąnaudas; ir

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad gyvavimo ciklo sąnaudoms turėtų būti skiriama ypač daug 
dėmesio. Šis kriterijus neturėtų tapti kliūtimi MVĮ, kurios gali patirti išlaidų ir administracinę 
naštą nurodant produkto gyvavimo ciklo sąnaudas. Iš esmės tai taip pat gali sukurti kliūčių, 
nes sąnaudoms nustatyti leidžiama taikyti įvairią metodiką.

Pakeitimas 1210
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) vidaus sąnaudas, įskaitant sąnaudas,
susijusias su įsigijimu, pvz., gamybos
sąnaudas, naudojimu, pvz., energijos
vartojimu, techninės priežiūros 
sąnaudomis, ir gyvavimo ciklo pabaiga,
pvz., surinkimo ir perdirbimo sąnaudos; 
ir

(a) vidaus sąnaudas, susijusias su 
naudojimu, pvz., techninės priežiūros ir 
išteklių veiksmingumo sąnaudos
(įskaitant energijos veiksmingumą), 
perdirbimą gyvavimo ciklo pabaigoje ir 
surinkimo sąnaudas, ir socialinio poveikio 
sąnaudas, kai jos susijusios su sutarties 
įvykdymu. Vidaus sąnaudos taip pat 
apima tikslus siekti veiksmingo dizaino, 
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planavimo ir proceso sąnaudų, pvz., 
elektroninių priemonių naudojimo.

Or. en

Pakeitimas 1211
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) vidaus sąnaudas, įskaitant sąnaudas, 
susijusias su įsigijimu, pvz., gamybos 
sąnaudas, naudojimu, pvz., energijos 
vartojimu, techninės priežiūros 
sąnaudomis, ir gyvavimo ciklo pabaiga, 
pvz., surinkimo ir perdirbimo sąnaudos; ir

(a) vidaus sąnaudas, įskaitant sąnaudas, 
susijusias su įsigijimu, pvz., gamybos 
sąnaudas, naudojimu, pvz., energijos 
vartojimu, techninės priežiūros 
sąnaudomis, ir gyvavimo ciklo pabaiga, 
pvz., surinkimo ir perdirbimo sąnaudos;

Or. en

Pakeitimas 1212
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) vidaus sąnaudas, įskaitant sąnaudas,
susijusias su įsigijimu, pvz., gamybos
sąnaudas, naudojimu, pvz., energijos 
vartojimu, techninės priežiūros 
sąnaudomis, ir gyvavimo ciklo pabaiga, 
pvz., surinkimo ir perdirbimo sąnaudos; ir

(a) su įsigijimu susijusias sąnaudas;

Or. en

Pakeitimas 1213
Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) naudojimo sąnaudos, pvz., energijos 
ir kitų išteklių naudojimo sąnaudos,

Or. en

Pakeitimas 1214
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ab) išlaikymo kaštai.

Or. en

Pakeitimas 1215
Jürgen Creutzmann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ac) su gyvavimo ciklo pabaiga susijusios 
sąnaudos, pvz., surinkimo ir perdirbimo 
sąnaudos;

Or. en

Pakeitimas 1216
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

(b) išorės aplinkos sąnaudas, tiesiogiai 
susijusias su gyvavimo ciklu, su sąlyga, 
kad galima nustatyti ir patikrinti jų 
piniginę vertę; šios sąnaudos gali apimti 
šiltnamio dujų išlakų ir kitų teršalų išlakų 
sąnaudas, kitas klimato kaitos švelninimo 
sąnaudas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Išorės sąnaudas sudėtinga nustatyti, ir apskaičiuojant gyvavimo ciklo sąnaudas neturėtų būti 
sudaromos naujos kliūtys laisvam prekių ir paslaugų judėjimui bendrojoje rinkoje. Todėl 
išorės sąnaudos neturėtų būti įtraukiamos į gyvavimo ciklo sąnaudas.

Pakeitimas 1217
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) išorės aplinkos sąnaudas, tiesiogiai 
susijusias su gyvavimo ciklu, su sąlyga, 
kad galima nustatyti ir patikrinti jų piniginę 
vertę; šios sąnaudos gali apimti šiltnamio 
dujų išlakų ir kitų teršalų išlakų sąnaudas, 
kitas klimato kaitos švelninimo sąnaudas.

(b) išorės socialinės apsaugos ir (arba) 
aplinkos sąnaudas, tiesiogiai susijusias su 
gyvavimo ciklu, su sąlyga, kad galima 
nustatyti ir patikrinti jų piniginę vertę; šios 
sąnaudos gali apimti šiltnamio dujų išlakų 
ir kitų teršalų išlakų sąnaudas, kitas 
klimato kaitos švelninimo sąnaudas.

Or. en

Pakeitimas 1218
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

(b) išorės aplinkos sąnaudas, tiesiogiai 
susijusias su gyvavimo ciklu, su sąlyga, 
kad galima nustatyti ir patikrinti jų piniginę 
vertę; šios sąnaudos gali apimti šiltnamio 
dujų išlakų ir kitų teršalų išlakų 
sąnaudas, kitas klimato kaitos švelninimo 
sąnaudas.

(b) išorės aplinkos sąnaudas, tiesiogiai 
susijusias su produkto gyvavimo ciklu, su 
sąlyga, kad galima nustatyti ir patikrinti jų 
piniginę vertę;

Or. en

Pakeitimas 1219
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) išorės aplinkos sąnaudas, tiesiogiai
susijusias su gyvavimo ciklu, su sąlyga, 
kad galima nustatyti ir patikrinti jų piniginę 
vertę; šios sąnaudos gali apimti šiltnamio 
dujų išlakų ir kitų teršalų išlakų sąnaudas, 
kitas klimato kaitos švelninimo sąnaudas.

(b) išorės aplinkos sąnaudas, tiesiogiai 
susijusias su gyvavimo ciklu, įskaitant 
mokesčius, su sąlyga, kad galima nustatyti 
ir patikrinti jų piniginę vertę; šios sąnaudos 
gali apimti šiltnamio dujų išlakų ir kitų 
teršalų išlakų sąnaudas, kitas klimato 
kaitos švelninimo sąnaudas.

Or. es

Pakeitimas 1220
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu perkančiosios organizacijos 
sąnaudas vertina pagal gyvavimo ciklo 
sąnaudų metodą, jos pirkimo 
dokumentuose nurodo gyvavimo ciklo 
sąnaudų skaičiavimo metodiką. 

2. Jeigu perkančiosios organizacijos 
sąnaudas vertina pagal gyvavimo ciklo 
sąnaudų metodą, jos pirkimo 
dokumentuose nurodo duomenis, kuriuos 
dalyviai turi pateikti, ir perkančiosios 



AM\908713LT.doc 81/161 PE492.860v01-00

LT

Naudojama metodika turi atitikti visas šias 
sąlygas:

organizacijos naudojamą gyvavimo ciklo 
sąnaudų skaičiavimo metodiką. Gyvavimo 
ciklo sąnaudoms įvertinti naudojama 
metodika turi atitikti visas šias sąlygas:

Or. en

Pakeitimas 1221
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu perkančiosios organizacijos 
sąnaudas vertina pagal gyvavimo ciklo 
sąnaudų metodą, jos pirkimo 
dokumentuose nurodo gyvavimo ciklo 
sąnaudų skaičiavimo metodiką. Naudojama 
metodika turi atitikti visas šias sąlygas:

2. Jeigu perkančiosios organizacijos 
sąnaudas vertina pagal gyvavimo ciklo 
sąnaudų metodą, jos pirkimo 
dokumentuose nurodo gyvavimo ciklo 
sąnaudų skaičiavimo metodiką ir pateikia 
gyvavimo ciklo sąnaudų apskaičiavimo 
metodą kiekvienam dalyviui. Naudojama 
metodika turi atitikti šias sąlygas:

Or. en

Pakeitimas 1222
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu perkančiosios organizacijos 
sąnaudas vertina pagal gyvavimo ciklo 
sąnaudų metodą, jos pirkimo 
dokumentuose nurodo gyvavimo ciklo 
sąnaudų skaičiavimo metodiką.
Naudojama metodika turi atitikti visas 
šias sąlygas:

2. Jeigu perkančiosios organizacijos 
sąnaudas vertina pagal gyvavimo ciklo 
sąnaudų metodą, jos pirkimo 
dokumentuose nurodo duomenis, kuriuos 
dalyviai turi pateikti, ir perkančiosios 
organizacijos naudojamą gyvavimo ciklo 
sąnaudų skaičiavimo metodiką, pagrįstą 
tais duomenimis.
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Or. en

Pakeitimas 1223
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje būtų neproporcinga nustatyti išsamias nuostatas, pagrįstas gyvavimo ciklo 
sąnaudų skaičiavimo metodika, jeigu gyvavimo ciklo sąnaudos apsiriboja vidaus sąnaudomis, 
kurios pradedamos skaičiuoti nuo įsigijimo, kaip pirmiau buvo reikalaujama. Kadangi vidaus 
sąnaudos gali būti apskaičiuojamos gana paprastai, remiantis faktiniais duomenimis, 
perkančiosioms organizacijoms turėtų būti patikėta naudoti savo metodiką (kuri dar turi būti 
paskelbta).

Pakeitimas 1224
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) ji pagrįsta objektyviai patikrinamais ir 
nediskriminaciniais kriterijais

Or. en
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Pakeitimas 1225
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1226
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) ji nustatyta pakartotiniam ar 
nuolatiniam taikymui;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šią nuostatą būtų neįtraukta galimybė taikyti užsakymo metodiką, tinkamą konkrečiai 
sutarčiai, kuri yra galima pagal šiuo metu galiojančias direktyvas.

Pakeitimas 1227
Jürgen Creutzmann

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

(b) ji nustatyta pakartotiniam ar 
nuolatiniam taikymui;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje būtų neproporcinga nustatyti išsamias nuostatas, pagrįstas gyvavimo ciklo 
sąnaudų skaičiavimo metodika, jeigu gyvavimo ciklo sąnaudos apsiriboja vidaus sąnaudomis, 
kurios pradedamos skaičiuoti nuo įsigijimo, kaip pirmiau buvo reikalaujama. Kadangi vidaus 
sąnaudos gali būti apskaičiuojamos gana paprastai, remiantis faktiniais duomenimis, 
perkančiosioms organizacijoms turėtų būti patikėta naudoti savo metodiką (kuri dar turi būti 
paskelbta).

Pakeitimas 1228
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) ji prieinama visiems 
suinteresuotiesiems asmenims.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje būtų neproporcinga nustatyti išsamias nuostatas, pagrįstas gyvavimo ciklo 
sąnaudų skaičiavimo metodika, jeigu gyvavimo ciklo sąnaudos apsiriboja vidaus sąnaudomis, 
kurios pradedamos skaičiuoti nuo įsigijimo, kaip pirmiau buvo reikalaujama. Kadangi vidaus 
sąnaudos gali būti apskaičiuojamos gana paprastai, remiantis faktiniais duomenimis, 
perkančiosioms organizacijoms turėtų būti patikėta naudoti savo metodiką (kuri dar turi būti 
paskelbta).

Pakeitimas 1229
Heide Rühle

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

(ca) duomenis, kurių reikalaujama, 
pagrįstai stengdamiesi gali pateikti 
įprastai rūpestingi ekonominės veiklos 
vykdytojai, įskaitant ekonominės veiklos 
vykdytojus iš trečiųjų šalių.

Or. en

Pakeitimas 1230
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) duomenis, kurių reikalaujama, 
pagrįstai stengdamiesi gali pateikti 
įprastai rūpestingi ekonominės veiklos 
vykdytojai,

Or. en

Pakeitimas 1231
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos leidžia ūkio 
subjektams, įskaitant ūkio subjektus iš 
trečiųjų šalių, taikyti skirtingas jų 
pasiūlymo gyvavimo ciklo sąnaudų 
apskaičiavimo metodikas, jeigu jie įrodo, 
kad taikoma metodika atitinka a, b ir c 
punktuose išdėstytus reikalavimus ir yra 
lygiavertė perkančiosios organizacijos 
nurodytai metodikai.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 1232
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos leidžia ūkio 
subjektams, įskaitant ūkio subjektus iš 
trečiųjų šalių, taikyti skirtingas jų 
pasiūlymo gyvavimo ciklo sąnaudų 
apskaičiavimo metodikas, jeigu jie įrodo, 
kad taikoma metodika atitinka a, b ir c 
punktuose išdėstytus reikalavimus ir yra 
lygiavertė perkančiosios organizacijos 
nurodytai metodikai.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje būtų neproporcinga nustatyti išsamias nuostatas, pagrįstas gyvavimo ciklo 
sąnaudų skaičiavimo metodika, jeigu gyvavimo ciklo sąnaudos apsiriboja vidaus sąnaudomis, 
kurios pradedamos skaičiuoti nuo įsigijimo, kaip pirmiau buvo reikalaujama. Kadangi vidaus 
sąnaudos gali būti apskaičiuojamos gana paprastai, remiantis faktiniais duomenimis, 
perkančiosioms organizacijoms turėtų būti patikėta naudoti savo metodiką (kuri dar turi būti 
paskelbta).

Pakeitimas 1233
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai bendra gyvavimo ciklo sąnaudų 
skaičiavimo metodika priimama kaip 
įstatymo galią turinčio Sąjungos akto, 
įskaitant atskirų sektorių teisinės bazės 
deleguotuosius aktus, dalis, ji taikoma, jei 

Išbraukta.
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gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimas yra 
įtraukiamas į 66 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus sutarties skyrimo kriterijus.
Tokių įstatymo galią turinčių aktų ir 
deleguotųjų aktų sąrašas pateiktas 
XV priede. Komisija pagal 89 straipsnį 
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus 
pagal 89 straipsnį dėl šio sąrašo 
atnaujinimo, jeigu dėl naujų teisės aktų 
priėmimo, panaikinimo arba pakeitimo 
tokie pakeitimai yra būtini.

Or. de

Pagrindimas

Raginimas į sutarčių sudarymo procedūrą įtraukti gyvavimo ciklo sąnaudas vertintinas 
palankiai. Tačiau teisinis įpareigojimas susijęs su būsima, dar nenustatyta apskaičiavimo 
metodika ir todėl šiuo metu dėl nenuspėjamumo atmestinas.

Pakeitimas 1234
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 1235
Jürgen Creutzmann



PE492.860v01-00 88/161 AM\908713LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje būtų neproporcinga nustatyti išsamias nuostatas, pagrįstas gyvavimo ciklo 
sąnaudų skaičiavimo metodika, jeigu gyvavimo ciklo sąnaudos apsiriboja vidaus sąnaudomis, 
kurios pradedamos skaičiuoti nuo įsigijimo, kaip pirmiau buvo reikalaujama. Kadangi vidaus 
sąnaudos gali būti apskaičiuojamos gana paprastai, remiantis faktiniais duomenimis, 
perkančiosioms organizacijoms turėtų būti patikėta naudoti savo metodiką (kuri dar turi būti 
paskelbta).

Pakeitimas 1236
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Bet kokia bendra gyvavimo ciklo 
sąnaudų skaičiavimo metodika priimama 
kaip įstatymo galią turinčio Sąjungos akto 
dalis pagal atskirų sektorių teisės aktus 
arba kaip Europos techninės 
specifikacijos dalis, laikoma atitinkančia 
kriterijus, nustatytus 2 dalyje, ir gali būti
įtraukta į 66 straipsnio 1 dalyje nurodytus 
sutarties sudarymo kriterijus.

Or. en
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Pagrindimas

Perkančiosios organizacijos turėtų būti skatinamos atsižvelgti į gyvavimo ciklo sąnaudas. Vis 
dėlto rengiant skaičiavimo metodą vis dar kyla problemų. Įpareigojimas naudoti ES metodą 
yra pernelyg plataus užmojo, be to, ES teisės aktuose dėl viešųjų pirkimų nustatomi būtinieji 
reikalavimai, o perkančiosios organizacijos gali taikyti griežtesnius savo reikalavimus, jei jie 
atitinka Sutarties principus ir konkrečius reikalavimus dėl sutarčių sudarymo kriterijų.

Pakeitimas 1237
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Europos Komisija deleguotaisiais teisės 
aktais arba atskirų sektorių teisės aktais 
nustato bendrą metodiką produktų 
gyvavimo ciklo sąnaudoms apskaičiuoti, 
jeigu yra daug galimybių sutaupyti arba 
pagerinti aplinką. Kai bendra gyvavimo 
ciklo sąnaudų skaičiavimo metodika 
priimama kaip įstatymo galią turinčio 
Sąjungos akto, įskaitant atskirų sektorių 
teisinės bazės deleguotuosius aktus, dalis, 
ji taikoma, jei gyvavimo ciklo sąnaudų 
skaičiavimas yra įtraukiamas į 
66 straipsnio 1 dalyje nurodytus sutarties 
sudarymo kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 1238
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai bendra gyvavimo ciklo sąnaudų 
skaičiavimo metodika priimama kaip
įstatymo galią turinčio Sąjungos akto, 

3. Kai bendra gyvavimo ciklo sąnaudų 
skaičiavimo metodika, be kitų dalykų, 
apimanti poveikio aplinkai sąnaudas, 
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įskaitant atskirų sektorių teisinės bazės 
deleguotuosius aktus, dalis, ji taikoma, jei 
gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimas yra 
įtraukiamas į 66 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus sutarties skyrimo kriterijus.

padaroma privaloma įstatymo galią 
turinčiu Sąjungos aktu, ji taikoma, jei 
gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimas yra 
įtraukiamas į 66 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus sutarties sudarymo kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad įstatymo galią turinčiu Europos Sąjungos teisės aktu būtų priimtas 
bendras gyvavimo ciklo sąnaudų apskaičiavimo metodas, ir kad Europos Komisija galėtų 
atnaujinti tik XV priedą. 67 straipsnio 3 dalies antros pastraipos formuluotėje turėtų būti 
aiškiai nustatyta, kad Europos Komisijai suteikiama teisė priimti deleguotuosius aktus tik 
norint atnaujinti XV priedą. Jokiu būdu tai nesuteiks Europos Komisijai pagrindo priimti 
deleguotuosius aktus ir padaryti gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimo metodiką privalomą.

Pakeitimas 1239
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokių įstatymo galią turinčių aktų ir 
deleguotųjų aktų sąrašas pateiktas 
XV priede. Komisija pagal 89 straipsnį 
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus 
pagal 89 straipsnį dėl šio sąrašo 
atnaujinimo, jeigu dėl naujų teisės aktų 
priėmimo, panaikinimo arba pakeitimo 
tokie pakeitimai yra būtini.

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 1240
Jürgen Creutzmann

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

Tokių įstatymo galią turinčių aktų ir 
deleguotųjų aktų sąrašas pateiktas 
XV priede. Komisija pagal 89 straipsnį 
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus 
pagal 89 straipsnį dėl šio sąrašo 
atnaujinimo, jeigu dėl naujų teisės aktų 
priėmimo, panaikinimo arba pakeitimo 
tokie pakeitimai yra būtini.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje būtų neproporcinga nustatyti išsamias nuostatas, pagrįstas gyvavimo ciklo 
sąnaudų skaičiavimo metodika, jeigu gyvavimo ciklo sąnaudos apsiriboja vidaus sąnaudomis, 
kurios pradedamos skaičiuoti nuo įsigijimo, kaip pirmiau buvo reikalaujama. Kadangi vidaus 
sąnaudos gali būti apskaičiuojamos gana paprastai, remiantis faktiniais duomenimis, 
perkančiosioms organizacijoms turėtų būti patikėta naudoti savo metodiką (kuri dar turi būti 
paskelbta).

Pakeitimas 1241
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokių įstatymo galią turinčių aktų ir 
deleguotųjų aktų sąrašas pateiktas 
XV priede. Komisija pagal 89 straipsnį 
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus 
pagal 89 straipsnį dėl šio sąrašo 
atnaujinimo, jeigu dėl naujų teisės aktų 
priėmimo, panaikinimo arba pakeitimo 
tokie pakeitimai yra būtini.

Tokių įstatymo galią turinčių aktų sąrašas 
pateiktas XV priede. Komisija pagal 
89 straipsnį įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 89 straipsnį dėl 
šio sąrašo atnaujinimo, jeigu dėl naujų 
teisės aktų priėmimo, panaikinimo arba
pakeitimo tokie pakeitimai yra būtini.

Or. en

Pakeitimas 1242
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokių įstatymo galią turinčių aktų ir 
deleguotųjų aktų sąrašas pateiktas 
XV priede. Komisija pagal 89 straipsnį 
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus 
pagal 89 straipsnį dėl šio sąrašo 
atnaujinimo, jeigu dėl naujų teisės aktų 
priėmimo, panaikinimo arba pakeitimo 
tokie pakeitimai yra būtini.

Tokių įstatymo galią turinčių aktų sąrašas 
pateiktas XV priede.

Or. en

Pakeitimas 1243
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
68 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutarties skyrimo kliūtys Atsisakymas vykdyti viešąjį pirkimą

Or. fr

Pakeitimas 1244
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
68 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos neskiria
sutarties konkurso dalyviui, pateikusiam
geriausią pasiūlymą, jeigu yra viena iš 
toliau išvardytų sąlygų:

Perkančiosios organizacijos gali netęsti 
viešojo pirkimo procedūros. Sprendimas 
atsisakyti dalyvauti viešajame pirkime turi 
būti pagrįstas ir perduotas visiems 
kandidatams ir dalyviams.
Bet kuriuo atveju perkančiosios 
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organizacijos negali sudaryti sutarties su 
dalyviu, pateikusiu geriausią pasiūlymą, 
jeigu yra viena iš toliau išvardytų sąlygų:

Or. fr

Pakeitimas 1245
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

69 straipsnis Išbrauktas.
Neįprastai maža pasiūlyta kaina
1. Perkančiosios organizacijos reikalauja, 
kad ūkio subjektai paaiškintų nurodytą 
kainą arba sąnaudas, jeigu įvykdytos visos 
toliau išvardytos sąlygos:
(a) nustatyta kaina arba sąnaudos yra 
daugiau kaip 50 proc. mažesnės už 
vidutinę kitų pasiūlymų kainą ar vidutines 
sąnaudas;
(b) nustatyta kaina arba sąnaudos yra 
daugiau kaip 20 proc. mažesnės už 
pasiūlymo, kuriame nurodyta antra pagal 
mažumą kaina ar sąnaudos, kainą ar 
sąnaudas;
(c) pateikti bent penki pasiūlymai.
2. Jeigu neįprastai maža kaina pasiūlyta 
dėl kitų priežasčių, perkančiosios 
organizacijos irgi gali prašyti pateikti 
tokius paaiškinimus.
3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti 
paaiškinimai visų pirma gali būti susiję 
su:
(a) statybos metodo, gamybos proceso 
arba teikiamų paslaugų ekonomiškumu;
(b) pasirinktais techniniais sprendimais 
arba konkurso dalyviui prieinamomis 
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išskirtinai palankiomis sąlygomis tiekti 
prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus;
(c) dalyvio siūlomų prekių, paslaugų ar 
darbų originalumu;
(d) Sąjungos socialinės ir darbo arba 
aplinkos srities teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų arba XI priede išvardytų 
tarptautinės socialinės ir aplinkos teisės 
aktų bent lygiaverčiu laikymusi ar, kai 
netinka, kitų nuostatų, kuriomis 
užtikrinamas lygiavertis apsaugos lygis, 
laikymusi;
(e) konkurso dalyvio galimybe gauti 
valstybės pagalbą.
4. Perkančioji organizacija patikrina 
pateiktą informaciją, kreipdamasi į 
konkurso dalyvį. Ji gali atmesti pasiūlymą 
tik tuo atveju, jeigu maža kaina arba 
pateiktos sąnaudos nepagrindžiamos 
įrodymais, atsižvelgiant į šio straipsnio 
3 dalyje nurodytas aplinkybes. 
Perkančiosios organizacijos atmeta 
pasiūlymą, jei nustato, jog siūloma kaina 
neįprastai maža todėl, kad jis neatitinka 
Sąjungos socialinės ir darbo arba 
aplinkos srities teisės aktuose arba 
IX priede išvardytose tarptautinės 
socialinės ir aplinkos teisės aktuose 
nustatytų įpareigojimų.
5. Jeigu perkančioji organizacija nustato, 
jog pasiūlymo kaina neįprastai maža 
todėl, kad konkurso dalyvis gavo valstybės 
pagalbą, susisiekus su konkurso dalyviu 
jo pasiūlymas gali būti atmestas remiantis 
vien šiuo pagrindu, jeigu konkurso 
dalyvis per perkančiosios organizacijos 
nustatytą pakankamą laiko tarpą negali 
įrodyti, jog ši pagalba buvo suderinama su 
vidaus rinka pagal Sutarties 107 straipsnį. 
Jeigu perkančioji organizacija atmeta 
pasiūlymą tokiomis aplinkybėmis, ji apie 
tai praneša Komisijai.
6. Valstybės narės paprašytos pateikia 
kitoms valstybėms narėms pagal 
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88 straipsnį visą informaciją, susijusią su 
įrodymais ir dokumentais, pateiktais dėl 
šio straipsnio 3 dalyje nurodytų 
aplinkybių.

Or. en

Pakeitimas 1246
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

(a) nustatyta kaina arba sąnaudos yra 
daugiau kaip 50 proc. mažesnės už 
vidutinę kitų pasiūlymų kainą ar vidutines 
sąnaudas;
(b) nustatyta kaina arba sąnaudos yra 
daugiau kaip 20 proc. mažesnės už 
pasiūlymo, kuriame nurodyta antra pagal 
mažumą kaina ar sąnaudos, kainą ar 
sąnaudas;
(c) pateikti bent penki pasiūlymai.

Or. de

Pagrindimas

Atkuriama šiuo metu galiojančios direktyvos formuluotė.

Pakeitimas 1247
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Jeigu pasiūlymai teikiami dėl 
konkrečių darbų, o juose nustatyta kaina, 
lyginant su suteiktinomis paslaugomis, 
neįprastai maža, perkančiosios 
organizacijos, prieš atmesdamos 
pasiūlymą, turi pareikalauti raštu pateikti 
jų manymu reikalingą tikslią informaciją 
apie tokio pasiūlymo sandarą.
Tiksli informacija gali būti pirmiausia 
susijusi su:

Or. nl

Pakeitimas 1248
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Perkančiosios organizacijos reikalauja, 
kad ekonominės veiklos vykdytojai
paaiškintų nurodytą kainą arba sąnaudas, 
jeigu įvykdyta bent viena iš toliau 
išvardytų sąlygų:

Or. en

Pagrindimas

Atrodo netinkama reikalauti, kad visų sąlygų būtų laikomasi siekiant užtikrinti, kad kaina 
būtų neįprastai maža. Kad kaina būtų neįprastai maža, dažnai pakanka tik vieno iš šių dalykų.

Pakeitimas 1249
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Perkančiosios organizacijos reikalauja, 
kad ekonominės veiklos vykdytojai
paaiškintų nurodytą kainą arba sąnaudas, 
jeigu būna pateikti bent penki pasiūlymai 
ir įvykdoma viena iš šių sąlygų:

Or. it

Pakeitimas 1250
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Perkančiosios organizacijos reikalauja, 
kad ekonominės veiklos vykdytojai
paaiškintų nurodytą kainą arba sąnaudas, 
jeigu įvykdyta viena iš toliau išvardytų
sąlygų:

Or. en

Pakeitimas 1251
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) nustatyta kaina arba sąnaudos yra 
daugiau kaip 30 proc. mažesnės už 
vidutinę kitų pasiūlymų kainą ar vidutines 
sąnaudas;

Or. de
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Pagrindimas

Nurodytą vertę, kuria nustatytos sąnaudos yra mažesnės už vidutinę kitų pasiūlymų kainą, 
reikia sumažinti iki 30 proc.

Pakeitimas 1252
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) statybos darbų, produktų gamybos 
proceso ar paslaugų teikimo tikslingumu;

Or. nl

Pakeitimas 1253
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1254
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) nustatyta kaina arba sąnaudos yra 
daugiau kaip 30 proc. mažesnės už 
vidutinę kitų pasiūlymų kainą ar vidutines 
sąnaudas;

Or. fr

Pakeitimas 1255
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 1256
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) nustatyta kaina arba sąnaudos yra 
daugiau kaip 30 proc. mažesnės už 
vidutinę kitų pasiūlymų kainą ar vidutines 
sąnaudas;

Or. it

Pakeitimas 1257
Anna Hedh
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Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1258
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) nustatyta kaina arba sąnaudos yra 
daugiau kaip 30 proc. mažesnės už vidutinę 
kitų pasiūlymų kainą ar vidutines sąnaudas;

Or. en

Pagrindimas

Atvejų, kai tenkinamos šios sąlygos, pasitaiko labai retai. Sąlygos turėtų būti mažiau 
ribojančios, kad šiuo straipsniu galima būtų įvykdyti tai, ko siekiama.

Pakeitimas 1259
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) pasiūlyme nurodyta kaina arba 
sąnaudos yra bent 40 proc. mažesnės 
negu perkančiajai organizacijai atidžiai 
skaičiuojant ir atsižvelgiant į nustatytus 
mokesčius nustatyta kaina arba 
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sąnaudos;

Or. en

Pakeitimas 1260
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 1261
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) pasirinktais techniniais sprendimais 
arba dalyviui prieinamomis išskirtinai 
palankiomis sąlygos tiekti prekes, teikti 
paslaugas ar atlikti darbus;

Or. nl

Pakeitimas 1262
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

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

(b) pasiūlyme nustatyta kaina arba 
sąnaudos yra mažiausiai 20 proc. 
mažesnės už pasiūlymo, kuriame nurodyta 
antra pagal mažumą kaina ar vidutines 
sąnaudos;

Or. en

Pakeitimas 1263
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1264
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Anna 
Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pateikti bent penki pasiūlymai. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Negalima reikalauti, kad reikia penkių pasiūlymų, kad būtų galima nustatyti, ar kaina yra 
neįprastai maža.
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Pakeitimas 1265
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pateikti bent penki pasiūlymai. Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 1266
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pateikti bent penki pasiūlymai. Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1267
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pagrindimas

Paaiškinti kainą reikėtų reikalauti, kai jau pateikti bent trys pasiūlymai.
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Pakeitimas 1268
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pateikti bent penki pasiūlymai. (c) dalyvio projekto originalumu;

Or. nl

Pakeitimas 1269
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fr

Pakeitimas 1270
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Atvejų, kai tenkinamos šios sąlygos, pasitaiko labai retai. Sąlygos turėtų būti mažiau 
ribojančios, kad šiuo straipsniu galima būtų įvykdyti tai, ko siekiama.
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Pakeitimas 1271
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalies c a ir c b punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) darbo saugos ir darbo sąlygų 
nuostatų, kurios galioja darbų vykdymo 
vietoje, laikymusi;
(cb) dalyvio galimybe gauti valstybės 
pagalbą.

Or. nl

Pakeitimas 1272
Barbara Weiler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) nustatyta kaina yra mažesnė už 
valstybėse narėse įstatymais arba 
kolektyvinėse sutartyse nustatytą 
mažiausią darbo užmokestį su priedais ir 
socialinio draudimo įmokomis.

Or. de

Pakeitimas 1273
Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 1274
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Perkančioji organizacija, pasitarusi su 
dalyviu ir remdamasi gauta informacija, 
turi ištirti pasiūlymo sandarą.

Or. nl

Pakeitimas 1275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Perkančiosios organizacijos irgi gali 
prašyti pateikti paaiškinimus dėl pasiūlyme 
nurodytos kainos arba sąnaudų, kai 
įvykdomos kitos sąlygos (kurios 
nenurodytos 1 dalyje), pvz., jeigu 
pasiūlyme nurodyta kaina arba sąnaudos 
yra gerokai mažesnės negu kituose 
pasiūlymuose nurodytos kainos arba 
sąnaudos arba negu perkančiosios 
organizacijos apskaičiuota kaina arba 
sąnaudos, ir tikimybė, kad kaina arba 
sąnaudos yra neįprastai mažos, yra labai 
didelė.

Or. en
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Pagrindimas

Atrodo tinkama leisti perkančiosioms organizacijoms prašyti pateikti paaiškinimą siekiant 
nustatyti, ar kaina yra neįprastai maža, taip pat ir kitais atvejais, kurie nenumatyti 1 dalyje. 
Be to, patartina pateikti tokių papildomų atvejų pavyzdžių.

Pakeitimas 1276
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 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 
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 1277
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti 
paaiškinimai visų pirma gali būti susiję
su:

3. Jeigu perkančioji organizacija nustato, 
kad pasiūlymo kaina neįprastai maža 
todėl, kad dalyvis gavo valstybės pagalbą, 
tuo remiantis atmesti pasiūlymą galima 
tik tada, kai dalyvis, gavęs prašymą, per 
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perkančiosios organizacijos nustatytą 
pakankamai ilgą terminą neįrodo, kad 
valstybės pagalba gauta teisėtai. Jeigu 
perkančioji organizacija atmeta 
pasiūlymą tokiomis aplinkybėmis, ji apie 
tai praneša Komisijai.

(a) statybos metodo, gamybos proceso 
arba teikiamų paslaugų ekonomiškumu;
(b) pasirinktais techniniais sprendimais 
arba konkurso dalyviui prieinamomis 
išskirtinai palankiomis sąlygomis tiekti 
prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus;
(c) dalyvio siūlomų prekių, paslaugų ar 
darbų originalumu;
(d) Sąjungos socialinės ir darbo arba 
aplinkos srities teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų arba XI priede išvardytų 
tarptautinės socialinės ir aplinkos teisės 
aktų bent lygiaverčiu laikymusi ar, kai 
netinka, kitų nuostatų, kuriomis 
užtikrinamas lygiavertis apsaugos lygis, 
laikymusi;
(e) konkurso dalyvio galimybe gauti 
valstybės pagalbą.

Or. nl

Pagrindimas

Dėl prievolės tikrinti pasiūlymą, kuriame nurodyta neįprastai maža kaina, išauga tiek 
perkančiosios organizacijos, tiek ekonominės veiklos vykdytojų sąnaudos.

Pakeitimas 1278
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti
paaiškinimai visų pirma gali būti susiję su:

3. Jei konkretaus pirkimo atveju 
pateiktuose pasiūlymuose nurodytos 
kainos yra neįprastai mažos palyginti su 
prekių, darbų ar paslaugų kainomis, 
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perkančioji organizacija prieš atmesdama 
tokius pasiūlymus raštu paprašo pateikti 
išsamesnės informacijos apie, jos 
nuomone, svarbias pasiūlymo 
sudedamąsias dalis.
Atitinkami paaiškinimai visų pirma gali 
būti susiję su:

Or. de

Pagrindimas

Atkuriama šiuo metu galiojančios direktyvos formuluotė.

Pakeitimas 1279
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pasirinktais techniniais sprendimais 
arba konkurso dalyviui prieinamomis 
išskirtinai palankiomis sąlygomis tiekti 
prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus;

(b) pasirinktais techniniais sprendimais ir 
(arba) dalyviui prieinamomis išskirtinai 
palankiomis sąlygomis tiekti prekes, teikti 
paslaugas ar atlikti darbus;

Or. de

Pagrindimas

Atkuriama šiuo metu galiojančios direktyvos formuluotė.

Pakeitimas 1280
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) Sąjungos socialinės ir darbo arba
aplinkos srities teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų arba XI priede išvardytų 

(d) Sąjungos aplinkos srities teisės aktuose 
nustatytų įpareigojimų arba darbų 
atlikimo, paslaugų teikimo ar prekių 
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tarptautinės socialinės ir aplinkos teisės 
aktų bent lygiaverčiu laikymusi ar, kai 
netinka, kitų nuostatų, kuriomis 
užtikrinamas lygiavertis apsaugos lygis, 
laikymusi;

tiekimo vietoje taikomų reikalavimų dėl 
socialinių ir įdarbinimo sąlygų, 
pavyzdžiui, sveikatos apsaugos ir saugos 
darbe, socialinės apsaugos ir darbo 
sąlygų, kaip nustatyta ES teisės aktuose, 
nacionaliniuose įstatymuose, 
reguliuojamuosiuose aktuose arba 
administracinėse taisyklėse, arbitražo 
sprendimuose, kolektyviniuose 
susitarimuose ir sutartyse bei XI priede
nurodytose tarptautinėse darbo teisės 
nuostatose (šie įpareigojimai taikomi ir 
tarpvalstybinėse situacijose, kai 
darbuotojai iš vienos valstybės narės 
teikia paslaugas kitoje valstybėje narėje),
laikymusi ar, kai netinka, kitų nuostatų, 
kuriomis užtikrinamas lygiavertis apsaugos 
lygis, laikymus;

Or. de

Pakeitimas 1281
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(d) nuostatų dėl darbo saugos ir darbo 
sąlygų, galiojančių ten, kur bus atliekami 
darbai, teikiamos paslaugos ar tiekiamos 
prekės, laikymusi;

Or. de

Pagrindimas

Atkuriama šiuo metu galiojančios direktyvos formuluotė.
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Pakeitimas 1282
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1283
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(d) nuostatų dėl darbo saugos ir darbo 
sąlygų, galiojančių ten, kur bus atliekami 
darbai, teikiamos paslaugos ar tiekiamos 
prekės, laikymusi;

Or. en

Pakeitimas 1284
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 3 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(d) Sąjungos socialinės ir darbo arba 
aplinkos srities teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų bent lygiaverčiu laikymusi
arba su darbo sąlygomis susijusių 
įsipareigojimų tiekimo grandinėje 
laikymusi, kaip nustatyta nacionaliniuose 
darbo teisės įstatymuose ir taisyklėse, 
kuriuose vykdoma gamyba, ir XI priede 
išvardytų tarptautinių konvencijų, kurios 
palankiausios darbuotojams, laikymusi. 
Šios nuostatos apima:
(i) aštuoniose TDO pagrindinėse 
konvencijose (dėl asociacijų ir 
kolektyvinių derybų laisvės, priverstinio 
darbo, diskriminacijos užimtumo ir 
profesinėje srityje, vaikų darbo) nustatytas 
nuostatas;
(ii) profesinę saugą ir sveikatą;
(iii) darbo laiką
(iv) darbo užmokestį
(v) socialinį draudimą

Or. en

Pakeitimas 1285
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Atkuriama šiuo metu galiojančios direktyvos formuluotė.

Pakeitimas 1286
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Perkančioji organizacija patikrina 
pateiktą informaciją, kreipdamasi į dalyvį.

Or. en

Pakeitimas 1287
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos atmeta 
pasiūlymą, jei nustato, jog siūloma kaina 
neįprastai maža todėl, kad jis neatitinka 

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

nustatyta kaina arba sąnaudomis 
nepadengiamos produkto pagaminimo, 
paslaugų teikimo arba darbų atlikimo, 
kurie yra viešojo pirkimo sutarties 
dalykas, išlaidos, atsižvelgiant į 
ekonomines sąlygas ir visų pirma jeigu jis 
neatitinka Sąjungos socialinės ir darbo arba 
aplinkos srities teisės aktuose arba XI 
priede išvardytose tarptautinės socialinės ir 
aplinkos teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant teisinio tikrumo perkančiosios organizacijos turėtų būti įpareigotos atmesti 
pasiūlymą, jeigu jos nustato, kad pasiūlyme nurodyta kaina nepadengiamos ekonominės 
veiklos vykdytojo patiriamos sąnaudos. Reikia pabrėžti, kad pasiūlymai, kuriuose siūloma 
neįprastai maža kaina – pirmiausia pasiūlymai, kuriuose neužtikrinama, kad bus 
susigrąžintos produktų pagaminimo, paslaugų teikimo arba darbų atlikimo, kurie yra viešojo 
pirkimo sutarties dalykas, sąnaudos – vienas iš pagrindinių veiksnių, galinčių kelti grėsmę 
viešojo pirkimo sutarties vykdymui, o tai kenkia viešajam interesui.

Pakeitimas 1288
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 1289
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Perkančiosios organizacijos atmeta 
pasiūlymą, jei nustato, jog siūloma kaina 
neįprastai maža todėl, kad jis neatitinka 
Sąjungos arba nacionaliniuose socialinės 
ir darbo arba aplinkos srities teisės 
aktuose, taisyklėse arba kitose 
privalomose nuostatose arba normose ir 
kitose privalomojo pobūdžio nuostatose 
socialinės ir darbo arba aplinkos srities 
teisės srityse arba IX priede išvardytose 
tarptautinės socialinės ir aplinkos teisės 
aktuose nustatytų įpareigojimų.

Or. en

Pakeitimas 1290
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Perkantieji subjektai atmeta pasiūlymą, jei 
nustato, jog siūloma kaina neįprastai maža 
todėl, kad jis neatitinka Sąjungos socialinės 
ir darbo arba aplinkos srities teisės aktuose 
nustatytų įpareigojimų arba su darbo 
sąlygomis susijusių įpareigojimų tiekimo 
grandinėje laikymusi, kaip nustatyta 
nacionaliniuose darbo teisės įstatymuose 
ir taisyklėse, kuriuose vykdoma gamyba, 
ir XI priede išvardytose tarptautinėse
konvencijose, nustatytų įpareigojimų, 
priklausomai nuo to, kurios palankesnės 
darbuotojams.

Šios nuostatos apima:
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(a) aštuoniose TDO pagrindinėse 
konvencijose (dėl asociacijų ir 
kolektyvinių derybų laisvės, priverstinio 
darbo, diskriminacijos užimtumo ir 
profesinėje srityje, vaikų darbo) nustatytas 
nuostatas;
(b) profesinę saugą ir sveikatą;
(c) darbo laiką;
(d) darbo užmokestį;
(e) socialinį draudimą.

Or. en

Pakeitimas 1291
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 4 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkantieji subjektai taip pat atmeta 
pasiūlymą, jei nustato, jog siūloma kaina 
arba sąnaudos yra neįprastai mažos 
palyginti su tomis sąnaudomis, kurias 
dalyvis turi patirti, ir kad pasiūlymo 
priėmimas padėtų pagerinti dalyvio padėtį 
rinkoje taip, kad tai iškraipytų įvairių 
šalių vidaus rinkos padėtį.

Or. en

Pakeitimas 1292
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu perkančioji organizacija nustato, 
jog pasiūlymo kaina neįprastai maža todėl, 

5. Jeigu perkančioji organizacija nustato, 
jog pasiūlymo kaina neįprastai maža todėl, 
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kad konkurso dalyvis gavo valstybės 
pagalbą, susisiekus su konkurso dalyviu jo 
pasiūlymas gali būti atmestas remiantis 
vien šiuo pagrindu, jeigu konkurso dalyvis 
per perkančiosios organizacijos nustatytą 
pakankamą laiko tarpą negali įrodyti, jog ši 
pagalba buvo suderinama su vidaus rinka 
pagal Sutarties 107 straipsnį. Jeigu 
perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą 
tokiomis aplinkybėmis, ji apie tai praneša 
Komisijai.

kad dalyvis gavo valstybės pagalbą, 
susisiekus su dalyviu jo pasiūlymas gali 
būti atmestas remiantis vien šiuo pagrindu, 
jeigu dalyvis per perkančiosios 
organizacijos nustatytą pakankamą laiko 
tarpą negali įrodyti, jog ši pagalba buvo 
suteikta teisėtai. Jeigu perkančioji 
organizacija atmeta pasiūlymą tokiomis 
aplinkybėmis, ji apie tai praneša Komisijai.

Or. de

Pagrindimas

Atkuriama šiuo metu galiojančios direktyvos formuluotė.

Pakeitimas 1293
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Perkančiosios organizacijos 
automatiškai atmeta pasiūlymus, kuriuose 
nurodoma kaina daugiau kaip 50 proc. 
mažesnė už visų pateiktų pasiūlymų 
vidutinę kainą.

Or. it

Pakeitimas 1294
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Perkančiosios organizacijos 
automatiškai atmeta pasiūlymus, kuriuose 



PE492.860v01-00 118/161 AM\908713LT.doc

LT

nurodoma kaina daugiau kaip 40 proc. 
mažesnė už visų pateiktų pasiūlymų 
vidutinę kainą.

Or. it

Pakeitimas 1295
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės paprašytos pateikia 
kitoms valstybėms narėms pagal 
88 straipsnį visą informaciją, susijusią su 
įrodymais ir dokumentais, pateiktais dėl 
šio straipsnio 3 dalyje nurodytų 
aplinkybių.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Atkuriama šiuo metu galiojančios direktyvos formuluotė.

Pakeitimas 1296
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Jeigu perkančioji organizacija ketina 
patikrinusi dalyvio paaiškinimus priimti 
pasiūlymą, kuriame siūloma neįprastai 
maža kaina, kuriame numatoma tiekti 
prekes ir (arba) paslaugos iš ES 
nepriklausančių šalių, kuriame 
nepadengiamų prekių tiekimo arba 
paslaugų vertė viršija 50 proc. visos 
sutartyje nustatytų prekių tiekimo arba 
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paslaugų vertės, perkančioji organizacija 
apie tai raštu informuoja kitus dalyvius, ir 
nurodo priežastis, kodėl pasiūlymo kaina 
arba sąnaudos neįprastai mažos.
Perkančioji organizacija gali neatskleisti 
bet kokios informacijos, jeigu tai trukdytų 
teisėtvarkai, arba kitaip prieštarautų 
visuomenės interesams, kenktų teisėtiems 
viešiesiems arba privatiems komerciniams 
ekonominės veiklos vykdytojų interesams 
arba galėtų pakenkti jų sąžiningai 
konkurencijai.

Or. en

Pakeitimas 1297
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

69a straipsnis
Neįprastai maža pasiūlyta kaina

1. Jei konkretaus pirkimo atveju 
pateiktuose pasiūlymuose nurodytos 
prekių, darbų ar paslaugų kainos yra 
neįprastai mažos, perkančioji organizacija 
prieš atmesdama tokius pasiūlymus raštu 
paprašo pateikti išsamesnės informacijos 
apie sudedamąsias, jos nuomone svarbias, 
pasiūlymo dalis. Ši informacija gali būti 
susijusi visų pirma su:
(a) statybos metodo, gamybos proceso 
arba teikiamų paslaugų ekonomiškumu;
(b) pasirinktais techniniais sprendimais ir 
(arba) kokiomis nors ypač palankiomis 
sąlygomis, kurios yra prieinamos dalyviui 
atliekant darbą, tiekiant prekes ar teikiant 
paslaugas;
(c) dalyvio siūlomų prekių, paslaugų ar 
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darbų originalumu;
(d) nuostatų dėl darbo saugos ir darbo 
sąlygų, galiojančių darbo atlikimo, 
paslaugų teikimo ar prekių tiekimo 
vietoje, laikymusi;
(e) dalyvio galimybe gauti valstybės 
pagalbą.
2. Perkančioji organizacija patikrina tas 
sudedamąsias dalis, kreipdamasi į dalyvį 
pateikti papildomą informaciją ir 
atsižvelgdama į pateiktus įrodymus.
3. Jeigu neįprastai maža kaina pasiūlyta 
dėl kitų priežasčių, perkančiosios 
organizacijos irgi gali prašyti pateikti 
tokius paaiškinimus.
4. Perkančiajai organizacijai nustačius, 
kad pasiūlyme nurodyta kaina yra 
neįprastai maža, nes dalyvis gavo 
valstybės pagalbą, atmesti pasiūlymą vien 
šiuo pagrindu ji gali tik tuo atveju, jei ji 
konsultuojasi su dalyviu ir jei pastarasis 
per perkančiosios organizacijos nustatytą 
pakankamą terminą nesugeba įrodyti, kad 
minėta pagalba jam buvo suteikta teisėtai. 
Perkančioji organizacija, tokiomis 
aplinkybėmis atmetusi pasiūlymą, apie tai 
praneša Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Tai straipsnis iš esamos Direktyvos 2004/18/EB – jo keisti nereikia. 3 punktas atsiranda iš 
pasiūlytos Direktyvos COM(2011) 896 galutinis (68(2)).

Pakeitimas 1298
Sergio Gaetano Cofferati

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

69a straipsnis
Pasiūlymai, apimantys trečiųjų šalių 

kilmės gaminius
1. Šis straipsnis taikomas pasiūlymams, 
apimantiems gaminius, kilusius iš trečiųjų 
šalių, su kuriomis Sąjunga nėra sudariusi 
daugiašalės arba dvišalės sutarties, kuria 
būtų užtikrinamas Bendrijos įmonėms 
lygiavertis ir veiksmingas priėjimas prie 
tokių trečiųjų šalių rinkų. Jis nepažeidžia 
Sąjungos arba jos valstybių narių 
įsipareigojimų trečiosioms šalims.
2. Perkančiosios organizacijos gali 
reikalauti dalyvių pateikti informaciją 
apie pasiūlyme nurodytų prekių ir (arba) 
paslaugų kilmę ir vertę. Bet kuris 
pasiūlymas, pateiktas prekių pirkimo 
sutarčiai sudaryti, gali būti atmestas pagal 
šias sąlygas, kai trečiųjų šalių kilmės 
prekių vertė, nustatyta pagal 1992 m. 
spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos 
Muitinės Kodeksą, sudaro daugiau kaip 
50 proc. viso pasiūlymo prekių ar 
paslaugų vertės.
3. Perkančiųjų organizacijų prašymu 
Komisija įvertina, ar pritarti tam, kad 
sutartys, kurių vertė lygi arba didesnė 
kaip 5 000 000 EUR, neįskaičius 
pridėtinės vertės mokesčio (PVM), būtų 
pašalinamos iš procedūrų pasiūlymams, 
apimantiems ne Sąjungos kilmės prekes ir 
paslaugas, skirti, jeigu prekių ir paslaugų, 
kurių kilmės šalis yra šalis, su kuria 
Sąjunga nesudarė tarptautinio susitarimo 
viešųjų pirkimų srityje, įskaitant patekimo 
į rinką įsipareigojimus, arba prekių ar 
paslaugų, kurių kilmės šalis yra šalis, su 
kuria Sąjunga sudarė susitarimą, bet 
tokiu požiūriu, kuriuo susitarimas 
netaikomas, vertė viršija 50 proc. viso 
pasiūlymo prekių ar paslaugų vertės.
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4. Kalbant apie 3 dalyje nurodytas 
sutartis, Komisija priima įgyvendinimo 
aktą dėl pritarimo numatytam 
pašalinimui. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis nagrinėjimo 
procedūros.
5. Priimdama įgyvendinimo aktus pagal 4 
pastraipą Komisija patvirtina numatomą 
pašalinimą tokiais atvejais:
(a) jei Sąjungos ir šalies, kuri yra prekių 
ir (arba) paslaugų kilmės šalis, 
tarptautiniame susitarime dėl patekimo į 
rinką viešųjų pirkimų srityje yra aiški 
Sąjungos išlyga dėl prekių ir (arba) 
paslaugų, kurias siūloma pašalinti, 
patekimo į rinką;
(b) kai a dalyje nurodyto susitarimo nėra 
ir, trečiajai šaliai nesiliaujant taikyti 
ribojamąsias viešųjų pirkimų priemones, 
Sąjungos ir atitinkamos trečiosios šalies 
rinkų atvėrimui iš esmės trūksta 
abipusiškumo.
Taikant b punktą daroma prielaida, kad iš 
esmės trūksta abipusiškumo tada, kai 
Sąjungos ekonominės veiklos vykdytojai, 
prekės ir paslaugos nuolat labai 
diskriminuojami ribojamosiomis viešųjų 
pirkimų priemonėmis.
Pagal 6 dalį priimdama įgyvendinimo 
aktus Komisija nepatvirtina ketinimo 
pašalinti, kuriuo būtų pažeisti 
tarptautiniuose susitarimuose Sąjungos 
prisiimti patekimo į rinką įsipareigojimai.
6. Vertindama, ar iš esmės trūksta 
abipusiškumo, Komisija išnagrinėja:
(a) kokiu mastu atitinkamos šalies viešųjų 
pirkimų įstatymais užtikrinamas 
skaidrumas pagal tarptautinius viešųjų 
pirkimų srities standartus ir ar 
neleidžiama diskriminuoti Sąjungos 
prekių, paslaugų ir ekonominės veiklos 
vykdytojų;
(b) kokiu mastu valdžios institucijos 
ir (arba) atskiri perkantieji subjektai 
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veikia ar ima veikti diskriminuodami 
Sąjungos prekes, paslaugas ir ekonominės 
veiklos vykdytojus.
7. Sutartys, kurios su ekonominės veiklos 
vykdytojais sudaromos pažeidžiant 
Komisijos įgyvendinimo aktus, priimtus 
pagal 4 dalį, dėl ketinimo pašalinti, apie 
kurį pagal Direktyvą 2007/66/EB pranešė 
perkančiosios organizacijos, bus 
paskelbtos negaliojančiomis.

Or. en

Pakeitimas 1299
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

69 a straipsnis
Pasiūlymai, apimantys trečiųjų šalių 

kilmės gaminius
1. Šis straipsnis taikomas pasiūlymams, 
apimantiems gaminius, kilusius iš trečiųjų 
šalių, su kuriomis Sąjunga nėra sudariusi 
daugiašalės arba dvišalės sutarties, kuria 
būtų užtikrinamas Sąjungos įmonėms 
lygiavertis ir veiksmingas priėjimas prie 
tokių trečiųjų šalių rinkų. Jis nepažeidžia 
Sąjungos arba jos valstybių narių
įsipareigojimų trečiosioms šalims.
2. Bet kuris pasiūlymas, pateiktas prekių 
pirkimo sutarčiai sudaryti, gali būti 
atmestas, kai trečiųjų šalių kilmės prekių 
dalis, nustatyta pagal 1992 m. spalio 12 d. 
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, 
nustatantį Bendrijos Muitinės Kodeksą 
[1], sudaro daugiau kaip 50 % viso 
pasiūlymo prekių vertės. Taikant šį 
straipsnį, programinė įranga, naudojama 
telekomunikacijų tinklo įrenginiuose, 
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laikoma preke.
3. Atsižvelgiant į šios straipsnio dalies 
antrą pastraipą, kai du ar daugiau 
pasiūlymų yra lygiaverčiai pagal sutarties 
sudarymo kriterijus, apibrėžtus 
66 straipsnyje, pirmenybė teikiama tiems 
pasiūlymams, kurie negali būti atmesti 
pagal šio straipsnio 2 dalį. Taikant šį 
straipsnį, tokių pasiūlymų kainos yra 
laikomos lygiavertėmis, jei kainų 
skirtumas nėra didesnis kaip 3 %.
Tačiau pirmenybė vienam pasiūlymui kito 
atžvilgiu nesuteikiama pagal šios 
straipsnio dalies pirmą pastraipą, kai, jį 
priėmus, perkančiajam subjektui tektų 
įsigyti įrangą, kurios techninės 
charakteristikos skiriasi nuo turimos 
įrangos charakteristikų, ir dėl ko atsirastų 
nesuderinamumas ir techniniai 
eksploatacijos bei priežiūros sunkumai ar 
būtų patirtos pernelyg didelės sąnaudos.
4. Taikant šį straipsnį ir nustatant trečiųjų 
šalių kilmės prekių dalį, minėtą šio 
straipsnio 2 dalyje, neatsižvelgiama į tas 
trečiąsias šalis, kurioms šios direktyvos 
palankių nuostatų taikymas praplėstas 
priėmus Tarybos sprendimą pagal šio 
straipsnio 1 dalį.
5. Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia metinę ataskaitą, 
pradedant pirmųjų metų nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo antruoju 
pusmečiu, apie daugiašalių ar dvišalių 
derybų pažangą dėl Bendrijos įmonių 
galimybių pateikti į trečiųjų šalių rinkas 
šios direktyvos taikymo srityse, apie bet 
kokius tokių derybų pagalba galėtus 
pasiekti rezultatus ir apie visų sudarytų 
susitarimų praktinį įgyvendinimą.
Europos Parlamentas ir Taryba, 
atsižvelgdami į tokius pokyčius, spręsdami 
pagal įprastą teisėkūros procedūrą, gali iš 
dalies keisti šio straipsnio nuostatas.
[1] OL L 302, 1992 10 19, p. 1.
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Or. en

Pakeitimas 1300
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

69a straipsnis
Pasiūlymai, apimantys trečiųjų šalių 

kilmės gaminius
1. Šis straipsnis taikomas pasiūlymams, 
apimantiems gaminius, kilusius iš trečiųjų 
šalių, su kuriais Sąjunga nėra sudariusi 
daugiašalės arba dvišalės sutarties, kuria 
būtų užtikrinamas Sąjungos įmonėms 
lygiavertis ir veiksmingas priėjimas prie 
tokių trečiųjų šalių rinkų. Jis taip pat 
taikomas pasiūlymams, apimantiems 
gaminius, kilusius iš trečiųjų šalių, dėl 
kurių pateikta išlyga dėl galimybių veikti 
ES rinkoje pagal tarptautinius Sąjungos 
sudarytus susitarimus dėl viešųjų pirkimų 
(dvišaliai laisvosios prekybos susitarimai 
arba daugiašalė sutartis dėl viešųjų 
pirkimų). Juo nepažeidžiami Sąjungos ar 
valstybių narių reikalavimai dėl trečiųjų 
šalių.
2. Perkančiosios organizacijos reikalauja 
dalyvių pateikti informaciją apie 
pasiūlymo apimamų prekių ir paslaugų 
kilmę ir jų vertę. Savideklaracijos 
priemonės priimamos kaip laikinos 
įrodymo priemonės. Perkančioji 
organizacija gali bet kuriuo procedūros 
metu paprašyti pateikti visus dokumentus 
ar jų dalį. Bet kuris pasiūlymas dėl prekių 
pirkimo sutarties sudarymo toliau 
išdėstytomis sąlygomis gali būti atmestas, 
jeigu gaminių, kilusių iš trečiųjų šalių, 
vertė, kaip nustatyta pagal 1992 m. spalio 
12 d. Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos 



PE492.860v01-00 126/161 AM\908713LT.doc

LT

muitinės kodeksą, viršija 50 proc. visų 
pasiūlymo apimamų prekių ar paslaugų 
vertės. Šiame straipsnyje programinė 
įranga, naudojama telekomunikacijų 
tinklo įrengimuose, taip pat laikoma 
gaminiais.
3. Atsižvelgiant į šios straipsnio dalies 
antrą pastraipą, kai du ar daugiau 
pasiūlymų yra lygiaverčiai pagal sutarties 
sudarymo kriterijus, apibrėžtus 
76 straipsnyje, pirmenybė teikiama tiems 
pasiūlymams, kurie negali būti atmesti 
pagal šio straipsnio 2 dalį. Taikant šį 
straipsnį, tokių pasiūlymų kainos yra 
laikomos lygiavertėmis, jei kainų 
skirtumas nėra didesnis kaip 3 proc.
Tačiau pirmenybė vienam pasiūlymui kito 
atžvilgiu nesuteikiama pagal šios 
straipsnio dalies pirmą pastraipą, kai, jį 
priėmus, perkančiajam subjektui tektų 
įsigyti įrangą, kurios techninės 
charakteristikos skiriasi nuo turimos 
įrangos charakteristikų, ir dėl ko atsirastų 
nesuderinamumas ir techniniai 
eksploatacijos bei priežiūros sunkumai ar 
būtų patirtos pernelyg didelės sąnaudos.
4. Taikant šį straipsnį ir nustatant trečiųjų 
šalių kilmės prekių dalį, minėtą šio 
straipsnio 2 dalyje, neatsižvelgiama į tas 
trečiąsias šalis, kurioms šios direktyvos 
palankių nuostatų taikymas praplėstas 
priėmus Tarybos sprendimą pagal šio 
straipsnio 1 dalį.
5. Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia metinę ataskaitą, 
pradedant pirmųjų metų nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo antruoju 
pusmečiu, apie daugiašalių ar dvišalių 
derybų pažangą dėl Sąjungos įmonių 
galimybių patekti į trečiųjų šalių rinkas 
šios direktyvos taikymo srityse, apie bet 
kokius tokių derybų pagalba galėtus 
pasiekti rezultatus ir apie visų sudarytų 
susitarimų praktinį įgyvendinimą.
Europos Parlamentas ir Taryba, 
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laikydamiesi įprastos teisėkūros 
procedūros, atsižvelgdama į tokius 
įvykius, gali iš dalies pakeisti šio 
straipsnio nuostatas.

Or. fr

Pagrindimas

Kol dar nėra reglamento dėl abipusiškumo, reikėtų perkelti ir išlaikyti dabartines nuostatas iš 
viešųjų pirkimų teisės aktų.

Pakeitimas 1301
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

69a straipsnis
Jeigu perkančioji organizacija numato 
priimti neįprastai mažos kainos pasiūlymą 
dėl darbų, prekių ar paslaugų pirkimo, 
kurio kilmė – trečioji šalis, kurioje darbų, 
prekių ar paslaugų vertė viršija 50 proc. 
bendros pasiūlyme pateikiamų darbų, 
prekių ar paslaugų vertės, pagal 
22 straipsnio a dalį ši perkančioji 
organizacija apie tai informuoja kitus 
dalyvius raštu paaiškindama, kodėl 
siūloma kaina ar sąnaudos yra neįprastai 
mažos.
Jeigu pasiūlymas, kurio kilmė yra trečioji 
šalis, su kuria nėra sudarytas tarptautinis 
susitarimas, automatiškai atmetamas, 
jeigu nustatyta kaina arba sąnaudos yra 
daugiau kaip 30 proc. mažesnės už 
vidutinę kitų pasiūlymų kainą ar vidutines 
sąnaudas.

Or. fr
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Pakeitimas 1302
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, Constance Le 
Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

69b straipsnis
Santykiai su trečiosiomis šalims, susiję su 

darbų, prekių ir paslaugų pirkimo 
sutartimis

1. Valstybės narės Komisijai praneša apie 
visus bendrojo pobūdžio teisinius ar 
praktinius sunkumus, su kuriais susiduria 
ir apie kuriuos praneša jų įmonės, 
norėdamos užtikrinti paslaugų sutarčių 
sudarymą trečiosiose šalyse.
2. Iki 2014 m. gruodžio 31 d., o vėliau 
reguliariai Komisija Europos Parlamentui 
ir Tarybai praneša apie paslaugų sutarčių 
padarymą prieinamomis trečiosiose šalyse 
ir apie derybų su tokiomis šalimis šia tema 
pažangą, visų pirma PPO sistemoje.
3. Komisija, kreipdamasi į atitinkamą 
trečiąją šalį, stengiasi ištaisyti bet kurią 
padėtį, kai, remdamasi šio straipsnio 
2 dalyje minėtais pranešimais arba kita 
informacija, ji nustato, kad, sudarant 
paslaugų sutartis, trečioji šalis:
(a) Sąjungos įmonėms nesuteikia 
veiksmingos galimybės patekti į savo 
rinką, panašios į tą, kurią Sąjunga 
suteikia tos šalies įmonėms; arba
(b) netaiko Sąjungos įmonėms tokio 
nacionalinio režimo arba nesuteikia tokių 
pat konkurencinių galimybių, kokias ji 
suteikia nacionalinėms įmonėms; arba
(c) kitų trečiųjų šalių įmonėms taiko 
palankesnį režimą nei Sąjungos įmonėms.
4. Valstybės narės Komisijai praneša apie 
visus teisinius ar praktinius sunkumus, su 
kuriais, siekdamos sudaryti sutartis 
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trečiosiose šalyse, susiduria ir apie 
kuriuos praneša jų įmonės ir kurie iškyla 
dėl to, kad nesilaikoma tarptautinės 
socialinės ir aplinkos teisės nuostatų, 
išvardytų XI priede.
5. Esant šio straipsnio 3 ir 4 dalyse 
minėtoms aplinkybėms, Komisija bet 
kuriuo metu gali siūlyti, kad Taryba 
nuspręstų tam tikrą sprendime nurodytą 
laiką sustabdyti arba apriboti paslaugų 
sutarčių sudarymą su:
(a) įmonėmis, veikiančiomis pagal 
atitinkamos trečiosios šalies įstatymus;
(b) įmonėmis, susijusiomis su (a) punkte 
nurodytomis įmonėmis ir turinčiomis savo 
registruotą buveinę Sąjungoje, tačiau 
neturinčiomis jokių veiksmingų ir 
tiesioginių ryšių su jokios valstybės narės 
ekonomika;
(c) įmonėmis, pateikiančiomis 
pasiūlymus, kurių objektas – atitinkamos 
trečiosios šalies kilmės paslaugos.
Taryba kiek įmanoma greičiau priima 
sprendimą kvalifikuota balsų dauguma.
Komisija gali siūlyti tokias priemones 
savo iniciatyva arba valstybės narės 
prašymu.
6. Šis straipsnis nepažeidžia Sąjungos 
įsipareigojimų trečiosioms šalims pagal 
tarptautinius susitarimus dėl viešųjų 
pirkimų, visų pirma sudarytų PPO 
sistemoje.

Or. en

Pakeitimas 1303
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 b straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

69b straipsnis
Santykiai su trečiosiomis šalims, susiję su 

darbų, prekių ir paslaugų pirkimo 
sutartimis

1. Valstybės narės Komisijai praneša apie 
visus bendrojo pobūdžio teisinius ar 
praktinius sunkumus, su kuriais susiduria 
ir apie kuriuos praneša jų įmonės, 
norėdamos užtikrinti paslaugų sutarčių 
sudarymą trečiosiose šalyse.
2. Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai reguliariai praneša apie darbų, 
prekių ir paslaugų sutarčių padarymą 
prieinamomis trečiosiose šalyse ir apie 
derybų su tokiomis šalimis šia tema 
pažangą, visų pirma PPO sistemoje.
3. Komisija, kreipdamasi į atitinkamą 
trečiąją šalį, stengiasi ištaisyti bet kurią 
padėtį, kai, remdamasi šio straipsnio 2 
dalyje minėtais pranešimais arba kita 
informacija, ji nustato, kad, sudarant 
darbų, prekių ir paslaugų pirkimo 
sutartis, trečioji šalis:
a) Sąjungos įmonėms nesuteikia 
veiksmingos galimybės patekti į savo 
rinką, panašios į tą, kurią Bendrija 
suteikia tos šalies įmonėms;
b) netaiko Sąjungos įmonėms tokio 
nacionalinio režimo arba nesuteikia tokių 
pat konkurencinių galimybių, kokias ji 
suteikia nacionalinėms įmonėms; arba
c) kitų trečiųjų šalių įmonėms taiko 
palankesnį režimą nei Sąjungos įmonėms.
4. Valstybės narės Komisijai praneša apie 
visus teisinius ar praktinius sunkumus, su 
kuriais, siekdamos sudaryti darbų, prekių 
ir paslaugų pirkimo sutartis trečiosiose 
šalyse, susiduria ir apie kuriuos praneša 
jų įmonės ir kurie iškyla dėl to, kad 
nesilaikoma tarptautinės darbo teisės 



AM\908713LT.doc 131/161 PE492.860v01-00

LT

nuostatų, išvardytų XXI priede.
5. Esant šio straipsnio 3 ir 4 dalyse 
minėtoms aplinkybėms, Komisija bet 
kuriuo metu gali siūlyti, kad Taryba 
nuspręstų tam tikrą sprendime nurodytą 
laiką sustabdyti arba apriboti darbų, 
prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių 
sudarymą su:
a) įmonėmis, veikiančiomis pagal 
atitinkamos trečiosios šalies įstatymus;
b) įmonėmis, susijusiomis su a punkte 
nurodytomis įmonėmis ir turinčiomis savo 
registruotą buveinę Sąjungoje, tačiau 
neturinčiomis jokių veiksmingų ir 
tiesioginių ryšių su jokios valstybės narės 
ekonomika;
c) įmonėmis, pateikiančiomis pasiūlymus, 
kurių objektas – atitinkamos trečiosios 
šalies kilmės darbai, prekės ir paslaugos.
Taryba kiek įmanoma greičiau priima 
sprendimą kvalifikuota balsų dauguma.
Komisija gali siūlyti tokias priemones 
savo iniciatyva arba valstybės narės 
prašymu.
6. Šis straipsnis nepažeidžia Sąjungos 
įsipareigojimų trečiosioms šalims pagal 
tarptautinius susitarimus dėl viešųjų 
pirkimų, visų pirma sudarytų PPO 
sistemoje.

Or. fr

Pagrindimas

Kol dar nėra reglamento dėl abipusiškumo, reikėtų perkelti ir išlaikyti dabartines nuostatas iš 
viešųjų pirkimų teisės aktų.

Pakeitimas 1304
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pagrindimas

Sudarant sutartis su pirkimais nesusiję kriterijai turėtų būti įtraukiami, tik jei jie yra glaudžiai 
susiję su sutarties dalyku. Dėl galimybės nustatyti specialias sąlygas, susijusias su sutarties 
vykdymu, kurios visų pirma gali sietis su socialiniais ir aplinkos tikslais, gali atsitikti taip, 
kad perkančioji organizacija, nustatydama tam tikras socialines ar su aplinka susijusias 
sąlygas, nukryps nuo 66 straipsnio ir jame nurodytų sutarčių sudarymo kriterijų.

Pakeitimas 1305
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Perkančiosios organizacijos gali nustatyti 
specialias sąlygas, susijusias su sutarties
dalyku ir sutarties vykdymu, bet jos 
nurodomos kvietime dalyvauti konkurse 
arba specifikacijose. Tokios sąlygos visų 
pirma gali sietis su socialiniais ir aplinkos 
tikslais.
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vykdymą, riziką (draudimą).

Or. en

Pakeitimas 1306
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Perkančiosios organizacijos gali nustatyti 
specialias sąlygas, susijusias su sutarties 
vykdymu, bet jos nurodomos kvietime 
dalyvauti konkurse arba specifikacijose. 
Tokios sąlygos visų pirma gali sietis su 
socialiniais ir aplinkos tikslais.

Or. de

Pagrindimas

Savaime suprantama, kad įmonėms tenka kainų augimo rizika. Iš 70 straipsnio 3 sakinio 
susidaro įspūdis, kad įmonėms ši rizika tenka tik jei perkančioji organizacija tai yra 
nustačiusi specialiose sąlygose, susijusiose su sutarties vykdymu. Dėl to tai turėtų būti 
pažymima per kiekvieną konkursą.

Pakeitimas 1307
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos gali nustatyti 
specialias sąlygas, susijusias su sutarties 
vykdymu, bet jos nurodomos kvietime 

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

dalyvauti konkurse arba specifikacijose. 
Tokios sąlygos gali apimti ekonominius, 
novatoriškus, aplinkosaugos arba 
socialinius tikslus. Viena jų gali būti 
reikalavimas, kad ekonominės veiklos 
vykdytojas numatytų kompensacijas už 
kainų svyravimo nulemtą kainų augimo, 
galinčio reikšmingai paveikti sutarties 
vykdymą, riziką (draudimą). Tačiau dėl nė 
vienos iš šių specialių sąlygų nedings 
sąsaja su sutarties dalyku.

Or. en

Pakeitimas 1308
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Perkančiosios organizacijos gali nustatyti 
specialias sąlygas, susijusias su sutarties 
vykdymu, bet jos nurodomos kvietime 
dalyvauti konkurse arba specifikacijose. 
Tokios sąlygos apima darbų atlikimo, 
paslaugų teikimo ar prekių tiekimo vietoje 
taikomų reikalavimų dėl socialinių ir 
įdarbinimo sąlygų, sveikatos apsaugos ir 
saugos darbe, socialinės apsaugos ir 
darbo sąlygų, kaip nustatyta ES teisės
aktuose, nacionaliniuose įstatymuose, 
reguliuojamuosiuose aktuose arba 
administracinėse taisyklėse, arbitražo 
sprendimuose, kolektyviniuose 
susitarimuose ir sutartyse bei XI priede 
nurodytose tarptautinėse darbo teisės 
nuostatose, laikymąsi. Šie įpareigojimai 
taip pat taikomi tarpvalstybinėse 
situacijose, kai darbuotojai iš vienos 
valstybės narės teikia paslaugas kitoje 
valstybėje narėje. Viena jų gali būti 
reikalavimas, kad ekonominės veiklos 
vykdytojas numatytų kompensacijas už 
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kainų svyravimo nulemtą kainų augimo, 
galinčio reikšmingai paveikti sutarties 
vykdymą, riziką (draudimą).

Or. de

Pakeitimas 1309
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Perkančiosios organizacijos gali nustatyti 
specialias sąlygas, susijusias su sutarties 
vykdymu, bet jos nurodomos kvietime 
dalyvauti konkurse arba specifikacijose. 
Tokios sąlygos gali apimti socialinius ir 
aplinkosaugos tikslus, ir su socialine ir 
darbo apsauga, taip pat darbo sąlygomis 
susijusių įpareigojimų, kurie taikomi 
atliekamo darbo, teikiamų paslaugų arba 
tiekiamų prekių vietoje, kaip numatyta 
nacionaliniuose teisės aktuose ir (arba) 
kolektyvinėse sutartyse ar XI priede 
išvardytose tarptautinės darbo teisės aktų 
nuostatose. Viena jų gali būti reikalavimas, 
kad ekonominės veiklos vykdytojas
numatytų kompensacijas už kainų 
svyravimo nulemtą kainų augimo, galinčio 
reikšmingai paveikti sutarties vykdymą, 
riziką (draudimą).

Or. en

Pakeitimas 1310
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Perkančiosios organizacijos gali nustatyti 
specialias sąlygas, susijusias su sutarties 
vykdymu, bet jos nurodomos kvietime 
dalyvauti konkurse arba specifikacijose, ir 
yra tiesiogiai susijusios su sutartyje 
numatytais darbais, prekėmis arba 
paslaugomis. Viena iš sąlygų gali būti 
reikalavimas, kad ekonominės veiklos 
vykdytojas numatytų kompensacijas už 
kainų svyravimo nulemtą kainų augimo, 
galinčio reikšmingai paveikti sutarties 
vykdymą, riziką (draudimą).

Or. en

Pakeitimas 1311
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Perkančiosios organizacijos gali 
nustatyti specialias sąlygas, susijusias su 
sutarties vykdymu, bet jos nurodomos 
kvietime dalyvauti konkurse arba 
specifikacijose.

2. Tokios sąlygos visų pirma gali sietis su 
socialiniais ir aplinkos apsaugos tikslais.

3. Valstybės narės gali numatyti tam tikrų 
formų kompensacijas ekonominės veiklos 
vykdytojams už kainų augimą, kurio 
nebuvo galima numatyti teikiant 
pasiūlymą.
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Or. it

Pakeitimas 1312
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Perkančiosios organizacijos gali nustatyti 
specialias sąlygas, susijusias su sutarties 
vykdymu, bet jos nurodomos kvietime 
dalyvauti konkurse arba specifikacijose. 
Tokios sąlygos visų pirma gali sietis su 
socialiniais ir aplinkos tikslais. Viena jų 
gali būti reikalavimas, kad ekonominės 
veiklos vykdytojas numatytų kompensacijas 
už kainų svyravimo nulemtą kainų augimo, 
galinčio reikšmingai paveikti sutarties 
vykdymą, riziką (naudojant įvairias 
draudimo strategijas, įskaitant kainos 
nustatymo formules).

Or. en

Pakeitimas 1313
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Perkantieji subjektai gali nustatyti 
specialias sąlygas, susijusias su sutarties 
vykdymu, bet jos turi būti nurodytos 
kvietime dalyvauti konkurse arba 
specifikacijose. Tokios sąlygos visų pirma 
gali sietis su bedarbių ir jaunuolių 
mokymo priemonėmis. Viena jų gali būti 
reikalavimas, kad ekonominės veiklos 
vykdytojas numatytų kompensacijas už 
kainų svyravimo nulemtą kainų augimo, 
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riziką (draudimą). galinčio reikšmingai paveikti sutarties 
vykdymą, riziką (draudimą).

Or. en

Pakeitimas 1314
Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Perkančiosios organizacijos gali nustatyti 
specialias sąlygas, susijusias su sutarties 
vykdymu, bet jos nurodomos kvietime 
dalyvauti konkurse arba specifikacijose. 
Tokios sąlygos visų pirma gali sietis su 
socialiniais ir aplinkos tikslais, kaip 
nustatyta 41 konstatuojamojoje dalyje. 
Viena jų gali būti reikalavimas, kad 
ekonominės veiklos vykdytojas numatytų 
kompensacijas už kainų svyravimo 
nulemtą kainų augimo, galinčio 
reikšmingai paveikti sutarties vykdymą, 
riziką (draudimą).

Or. en

Pakeitimas 1315
Mitro Repo

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos gali nustatyti, 
kad į sutartį turi būti įtraukti su darbo 
sąlygomis susiję reikalavimai, kaip 
nustatyta TDO konvencijoje Nr. 94.

Or. fi
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Pakeitimas 1316
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančioji organizacija taip pat gali 
reikalauti, kad į sutartį būtų įtrauktos 
darbo išlygos, kaip nustatyta Tarptautinės 
darbo organizacijos (TDO) konvencijoje 
Nr. 94.

Or. fi

Pakeitimas 1317
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

70a straipsnis
Su mokesčiais, aplinkos apsauga, darbo 
apsaugos nuostatomis ir darbo sąlygomis 
susiję įsipareigojimai
1. Perkančioji organizacija gali pati arba 
valstybės narės įpareigojimu pirkimo 
dokumentuose nurodyti įstaigą ar įstaigas, 
iš kurių kandidatas ar dalyvis gali gauti 
atitinkamą informaciją apie prievoles, 
susijusias su mokesčiais, aplinkos 
apsauga, darbo saugos nuostatomis ir 
darbo sąlygomis, kurios paprastai 
taikomos ten, kur bus atliekami darbai ar 
teikiamos paslaugos, ir kurios taikomos 
darbams, atliekamiems vietoje, arba 
paslaugoms, teikiamoms vykdant sutartį.
2. Perkančioji organizacija, kuri pateikia 
šio straipsnio 1 dalyje nurodytą 
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informaciją, paprašo sutarties sudarymo 
procedūros metu dalyvių arba kandidatų 
nurodyti, kad jie rengdami pasiūlymą 
atsižvelgė į įsipareigojimus, susijusius su 
darbo apsaugos nuostatomis ir darbo 
sąlygomis, įprastai taikomus ten, kur bus 
atliekami darbai ar teikiamos paslaugos.
3. Valstybės narės, kurios yra 
numačiusios viešajame sektoriuje 
dirbančių apie teisės pažeidimą 
(viešajame sektoriuje) pranešusių asmenų 
apsaugą, gali reikalauti, kad lygiavertė 
apsauga būtų teikiama ekonominės 
veiklos vykdytojo darbuotojams, jeigu 
ekonominės veiklos vykdytojas teikia 
viešosiomis lėšomis finansuojamas 
paslaugas.

Or. en

Pagrindimas

Iš naujo pateikiamas (šiek tiek pakeistas) esamos direktyvos dėl viešųjų pirkimų (Direktyvos 
(EB) 2004/18) 27 straipsnis. Šis svarbus straipsnis neturėtų būti išbrauktas. Apie teisės 
pažeidimą valstybėse narėse pranešusių asmenų, kurie turi arba nori turėti tokias teises ir 
taisykles, apsaugos reikia paisyti.

Pakeitimas 1318
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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



AM\908713LT.doc 141/161 PE492.860v01-00

LT

subrangovams.
2. Valstybės narės gali numatyti, kad 
perkančioji organizacija, jei prašo 
subrangovas ir jeigu tai įmanoma dėl 
sutarties pobūdžio, mokėtinus mokėjimus 
pervestų tiesiogiai subrangovui, 
teikiančiam pagrindiniam rangovui 
paslaugas, tiekiančiam jam prekes arba 
atliekančiam darbus. Tokiu atveju 
valstybės narės nustato tinkamus 
mechanizmus, pagal kuriuos pagrindinis 
rangovas galėtų prieštarauti 
nepagrįstiems mokėjimams. Tokio 
mokėjimo būdo tvarka nustatoma pirkimo 
dokumentuose.
3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalys neturi 
poveikio pagrindinio ūkio subjekto 
atsakomybei.

Or. de

Pagrindimas

Dalyvio ir subrangovo santykį reglamentuoja valstybių narių sutarčių teisė, į kurią nereikėtų 
kištis. Dėl šios nuostatos atsiranda teisinis neaiškumas, nes subrangovas, už atlygį dirbantis 
perkančiajai organizacijai, yra jau ne subrangovas, o rangovas. Dėl šios nuostatos 
perkančioji organizacija gali netekti galimybės sulaikyti mokėjimą, jei ji galvoja, kad sutartis 
nebus vykdoma tinkamai.

Pakeitimas 1319
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

71 straipsnis Išbrauktas.
Subrangos sutarčių sudarymas
1. Pirkimo dokumentuose perkančioji 
organizacija gali prašyti arba valstybės 
narės gali būti įpareigota konkurso 
dalyvio paprašyti pasiūlyme nurodyti visas 
sutarties dalis, kurias jis ketina subrangos 
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sutartimi pavesti atlikti tretiesiems 
asmenims ir kuriems nors siūlomiems 
subrangovams.
2. Valstybės narės gali numatyti, kad 
perkančioji organizacija, jei prašo 
subrangovas ir jeigu tai įmanoma dėl 
sutarties pobūdžio, mokėtinus mokėjimus 
pervestų tiesiogiai subrangovui, 
teikiančiam pagrindiniam rangovui 
paslaugas, tiekiančiam jam prekes arba 
atliekančiam darbus. Tokiu atveju 
valstybės narės nustato atitinkamus 
mechanizmus, pagal kuriuos pagrindinis 
rangovas galėtų prieštarauti 
nepagrįstiems mokėjimams. Tokio 
mokėjimo būdo tvarka nustatoma pirkimo 
dokumentuose.
3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalys neturi 
poveikio pagrindinio ūkio subjekto 
atsakomybei.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi pagrindinis rangovas visada atsakingas už visų savo įpareigojimų, susijusių su 
perkančiuoju skyriumi, įvykdymą, perkantysis skyrius neturi pagrindo dalyvio prašyti 
nurodyti, kokią sutarties dalį ji ketina perleisti vykdyti subrangovams. Šio pasiūlymo visiškai 
neįmanoma įgyvendinti praktiškai. Perkantysis skyrius negali nustatyti susijusių subrangovo 
paslaugų, prekių arba darbų kainos, nes tai pagrindinio rangovo verslo paslaptis.

Pakeitimas 1320
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pirkimo dokumentuose perkančioji 
organizacija gali prašyti arba valstybės 
narės gali būti įpareigota konkurso
dalyvio paprašyti pasiūlyme nurodyti visas 
sutarties dalis, kurias jis ketina subrangos 
sutartimi pavesti atlikti tretiesiems 

1. Pirkimo dokumentuose perkančioji 
organizacija gali prašyti dalyvio pasiūlyme 
nurodyti visas sutarties dalis, kurias jis 
ketina subrangos sutartimi pavesti atlikti 
tretiesiems asmenims ir kuriems nors 
siūlomiems subrangovams. Jeigu reikia 
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asmenims ir kuriems nors siūlomiems 
subrangovams.

specialios praktinės patirties ir (arba) 
įrangos, pagrindinis rangovas viešųjų 
pirkimų sutartyje turėtų įvardyti 
subrangovus.

Or. en

Pakeitimas 1321
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Viešojo pirkimo dokumentuose 
perkančioji organizacija prašo dalyvio 
pasiūlyme nurodyti visas sutarties dalis, 
kurias jis ketina subrangos sutartimi 
pavesti atlikti tretiesiems asmenims ir 
kuriems nors siūlomiems subrangovams, 
pateikti informaciją apie subrangovą, 
įskaitant pavadinimą, kontaktinius 
duomenis ir teisinius atstovus. Visi 
pakeitimai, susiję su subrangovais, turi 
būti nedelsiant nurodyti perkančiajai 
organizacijai.
Jeigu siūlomas pakeitimas, įskaitant 
atvejus, kai įtraukiamas naujas 
subrangovas, pagrindinis rangovas turi 
nurodyti jo pavadinimą, kontaktinius 
duomenis ir teisinius atstovus. Subrangos 
grandies subjektai laikosi šios direktyvos 
nuostatų ir sąlygų, nustatytų pristatymo 
dokumentuose, ir užtikrina, kad įvykdys 
patikėtas užduotis, susijusias su sutartimi, 
atitinkančia konkurse nustatytą sutartį.

Or. fr

Pakeitimas 1322
Sergio Gaetano Cofferati



PE492.860v01-00 144/161 AM\908713LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Pirkimo dokumentuose perkančioji 
organizacija prašo dalyvio pasiūlyme 
nurodyti visas sutarties dalis, kurias jis 
ketina subrangos sutartimi pavesti atlikti 
tretiesiems asmenims ir kuriems nors 
siūlomiems subrangovams, jeigu 
informacijoje apie subrangovą nurodomi 
pavadinimai, kontaktiniai duomenys ir 
teisiniai atstovai.
Bet kokius subrangos grandinės 
pakeitimus pasiūlo ekonominės veiklos 
vykdytojas, o jiems pritaria perkančioji 
organizacija. Tuo atveju, kai siūlomas 
pakeitimas susijęs ir su naujo subrangovo 
dalyvavimu, pagrindinis rangovas nurodo 
jo pavadinimą, kontaktinius duomenis ir 
teisinius atstovus.
Bet kokie subrangos grandies veiklos 
vykdytojai užtikrina šios direktyvos 
nuostatų ir viešojo pirkimo dokumentuose 
nustatytų sąlygų laikymąsi, taip pat 
užtikrina tokį pareigų, susijusių su 
sutartimi, laikymąsi, koks apibrėžtas 
pasiūlyme.

Or. en

Pakeitimas 1323
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pirkimo dokumentuose perkančioji 
organizacija gali prašyti arba valstybės 
narės gali būti įpareigota konkurso dalyvio 
paprašyti pasiūlyme nurodyti visas 
sutarties dalis, kurias jis ketina subrangos 

1. Pirkimo dokumentuose perkančioji 
organizacija paprašo arba valstybės narės 
yra įpareigojama dalyvio paprašyti 
pasiūlyme nurodyti visas sutarties dalis, 
kurias jis ketina subrangos sutartimi 
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sutartimi pavesti atlikti tretiesiems 
asmenims ir kuriems nors siūlomiems 
subrangovams.

pavesti atlikti tretiesiems asmenims ir 
kuriems nors siūlomiems subrangovams, ir 
suteikti informaciją apie savo 
subrangovus, įskaitant jų asmenvardžius 
(pavadinimus), kontaktinius duomenis ir 
teisinius atstovus. Apie visus subrangos 
grandinės pokyčius ir naujus 
subrangovus turi būti pranešama 
perkančiajai organizacijai nurodant 
subrangovų asmenvardžius 
(pavadinimus), kontaktinius duomenis ir 
teisinius atstovus.

Or. de

Pakeitimas 1324
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Pirkimo dokumentuose perkančioji 
organizacija gali prašyti arba valstybės 
narės gali būti įpareigota dalyvio paprašyti 
pasiūlyme nurodyti visas sutarties dalis, 
kurias jis ketina subrangos sutartimi 
pavesti atlikti tretiesiems asmenims ir 
kuriems nors siūlomiems subrangovams.
Perkančiosios organizacijos gali atsisakyti 
subrangovų, kurie nesukuria pridėtinės 
vertės arba dėl kurių kyla techninė, teisinė 
arba finansinė rizika. Perkančiosios 
organizacijos pirkimo dokumente gali 
nurodyti, kokios sutarties dalies negalima 
perduoti vykdyti subrangovams. Viešųjų 
pirkimų dokumentuose turi būti 
nurodytos tokio apribojimo priežastys.

Or. en
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Pakeitimas 1325
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Vykdant viešojo pirkimo sutartį, 
valstybės narės suteikia dalyviui galimybę 
sudaryti subrangos sutartį daugiausia su 
trimis arba mažiau vienas po kito 
samdomų subrangovų. Perkančiosios 
organizacijos gali nustatyti papildomų 
subrangos sutarties sudarymo apribojimų, 
susijusių su subrangovų ar vienas po kito 
einančių subrangovų skaičiumi arba su 
galimybe daryti subrangos grandinės 
pakeitimus, jos taip pat gali nustatyti, kad 
nė vienos sutarties dalies subrangos 
sutartimi nebūtų galima pavesti 
trečiosioms šalims.

Or. en

Pakeitimas 1326
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Priežastys, kodėl pasitelkiami 
subrangovai, turi būti nurodomos pirkimo 
dokumentuose; jos turėtų būti 
grindžiamos techniniais svarstymais, o ne 
tikslu sumažinti darbo sąnaudas.

Or. de

Pakeitimas 1327
Sergio Gaetano Cofferati
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Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Naudojimosi subrangovų paslaugomis 
priežastys išdėstomos viešojo pirkimo 
dokumentuose, tiksliai pagrįstuose 
techniniais aspektais, nesiekiant išvengti 
atitinkamų teisės aktų ir įpareigojimų, 
kurie taikomi darbų atlikimo, paslaugų 
teikimo ir prekių tiekimo vietoje;

Or. en

Pakeitimas 1328
Frank Engel, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1329
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tiesioginiai perkančiosios organizacijos mokėjimai subrangovams pažeidžia teisinį sutarties 
laisvės principą ir panaikina poveikį, kurį tiekimo grandinei daro pagrindiniai tiekėjai 
užtikrindami, kad subrangovui patikėtas produktas arba paslauga būtų laiku ir kokybiškai 
pagamintas arba atlikta.

Pakeitimas 1330
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali numatyti, kad 
perkančioji organizacija, jei prašo 
subrangovas ir jeigu tai įmanoma dėl 
sutarties pobūdžio, mokėtinus mokėjimus 
pervestų tiesiogiai subrangovui, 
teikiančiam pagrindiniam rangovui 
paslaugas, tiekiančiam jam prekes arba 
atliekančiam darbus. Tokiu atveju 

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

Or. en

Pagrindimas

Rangovo ir subrangovo santykiai yra pagrindinis sutarčių teisės elementas. Dėl šio pasiūlymo 
susidarys situacijos, kai subrangovai bandys gauti tiesioginius perkančiosios organizacijos 
mokėjimus ir iš institucijos atims teisę užlaikyti rangovo mokėjimus dėl pagrįstų sutarties 
vykdymo priežasčių.

Pakeitimas 1331
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 1332
Marc Tarabella
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Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės nustato, kad dalyvis 
gali naudotis ne daugiau kaip trijų 
subrangovų paslaugomis.

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

Or. fr

Pakeitimas 1333
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali numatyti, kad 
perkančioji organizacija, jei prašo 
subrangovas ir jeigu tai įmanoma dėl 

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

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

Or. de

Pakeitimas 1334
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 1335
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 1336
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės raginamos, jei 
subrangovams nėra mokama tiesiogiai, 
nustatyti mechanizmus, kuriais būtų 
užtikrinama, kad pagrindinis rangovas 
subrangovams negalėtų nustatyti 
blogesnių sąlygų negu nustatytos tarp 
perkančiosios organizacijos ir pagrindinio 
rangovo.

Or. de

Pakeitimas 1337
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
perkančioji organizacija gali pašalinti 
pasiūlyme nurodytą subrangovą, jeigu:
(i) subrangovas neatitinka pasiūlymo 
atrankos kriterijų
(ii) subrangovas negali tinkamai įvykdyti 
savo sutarties dalies
Dalyvavimo konkurse sąlygos ir 
subrangovo galimybės tinkamai įvykdyti 
savo sutarties dalį vertinamos 
proporcingai subrangovui pavestai 
sutarties daliai, remiantis kokybiškos 
atrankos kriterijais, nurodytais 55 ir 
56 straipsniuose.

Or. en

Pagrindimas

Perkančiosios organizacijos turėtų turėti daugiau galimybių daryti daugiau įtakos konkursą 
laimėjusio dalyvio sutarčių su subrangovu sudarymui. Visų pirma jie turėtų būti įgalioti 
patikrinti pasiūlytų subrangovų tinkamumą ir kvalifikaciją. Visi šiuo tikslu taikomi 
reikalavimai turi būti suderinami su proporcingumo principu.

Pakeitimas 1338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Neaišku.
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Pakeitimas 1339
Frank Engel, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Šio straipsnio 1 dalis neturi poveikio 
pagrindinio ekonominės veiklos vykdytojo
atsakomybei.

Or. fr

Pakeitimas 1340
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Šio straipsnio 1 dalis neturi poveikio 
pagrindinio ekonominės veiklos vykdytojo
atsakomybei.

Or. en

Pakeitimas 1341
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalys neturi 
poveikio pagrindinio ekonominės veiklos 
vykdytojo atsakomybei. Perkančiosios 
organizacijos gali būti reikalaujama 
subrangovo pareikalauti laikytis Europos 
Sąjungos socialinės ir darbo teisės ir 
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aplinkosaugą reglamentuojančių teisės 
aktų nuostatose arba tarptautinės 
socialinės ir aplinkosaugos teisės 
nuostatose, kurios išvardytos XI priede, 
reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 1342
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Priežastys, kodėl naudojamasi 
subrangovų paslaugomis, turi būti 
išdėstytos viešojo pirkimo dokumentuose 
ir turi būti tiksliai pagrįstos techniniu 
pagrindu. Subrangos sutartys negali būti 
sudaromos siekiant apeiti atitinkamus 
teisės aktus ir reikalavimus, taikomus 
darbų, paslaugų ir prekių pirkimo 
sutartims.
Šio straipsnio 1 ir 2 dalys neturi neigiamo
poveikio projekto vadovo ir subrangovų
atsakomybei.

Valstybės narės turi numatyti bendrą ir 
solidariai taikomą atsakomybės sistemą 
subrangovų grandinei.

Or. fr

Pakeitimas 1343
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalys neturi 3. Darbuotojas ir (ar) bendri fondai arba 
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poveikio pagrindinio ūkio subjekto 
atsakomybei.

socialinių partnerių organizacijos gali 
laikyti pagrindinį rangovą ir galimus 
tarpinius subrangovus papildomai arba 
vietoje subrangovo, kaip laiduotojus, 
tiesiogiai atsakingus už bet kokį 
atsakomybės atvejį, jei jis atsiranda dėl to, 
kad kuris nors subrangovas nesilaikė 
darbų atlikimo, paslaugų teikimo ar 
prekių tiekimo vietoje taikomų 
reikalavimų dėl socialinių ir įdarbinimo 
sąlygų, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos ir 
saugos darbe, socialinės apsaugos ir 
darbo sąlygų, kaip nustatyta ES teisės 
aktuose, nacionaliniuose įstatymuose, 
reguliuojamuosiuose aktuose arba 
administracinėse taisyklėse, arbitražo 
sprendimuose, kolektyviniuose 
susitarimuose ir sutartyse bei XI priede 
nurodytose tarptautinėse darbo teisės 
nuostatose; šie įpareigojimai taip pat 
taikomi tarpvalstybinėse situacijose, kai 
darbuotojai iš vienos valstybės narės 
teikia paslaugas kitoje valstybėje narėje.
Ši nuostata taikoma be jokių papildomų 
sąlygų, visų pirma, darbdaviui nebūnant 
tiesiogiai dėl to atsakingam.

Or. de

Pakeitimas 1344
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Šio straipsnio 1 dalis neturi poveikio 
pagrindinio ekonominės veiklos vykdytojo
atsakomybei.

Or. de
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Pakeitimas 1345
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalys neturi 
poveikio pagrindinio rangovo ir 
subrangovų atsakomybei.

Valstybės narės numato solidariosios 
atsakomybės visoje subrangos grandinėje 
sistemą.
Pagrindinis ekonominės veiklos 
vykdytojas ir bet kuris subrangovas, 
atliekantis darbą pagal viešojo pirkimo 
sutartį, yra solidariai atsakingas už bet 
kokį įsipareigojimą, kylantį iš subrangovo 
nesilaikymo nuostatų, susijusių su 
pagrindinėmis teisėmis, sveikatos ir 
saugos reikalavimais, socialinėmis 
taisyklėmis ir standartais, užimtumo ir 
darbo sąlygomis, sveikata ir sauga darbo 
vietoje ir socialiniu saugumu, kaip 
nustatyta ES ir nacionalinės teisės 
aktuose, reglamentuose arba 
administracinėse nuostatose, 
kolektyvinėje sutartyje ir sutartyse, taip 
pat XI priede pateiktose tarptautinės 
darbo teisės nuostatose, kurios taikomos 
darbo atlikimo, paslaugų teikimo ir prekių 
tiekimo vietoje.
Valstybės narės gali numatyti griežtesnes 
taisykles dėl atsakomybės pagal 
nacionalinę teisę.

Or. en

Pakeitimas 1346
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pagrindinis ekonominės veiklos 
vykdytojas ir subrangovas, atliekantis 
darbus pagal viešąjį pirkimą, yra kartu 
solidariai atsakingi už tai, kad 
subrangovas laikytųsi pagrindinių teisių, 
sveikatos ir saugumo reikalavimų, 
reikalavimų, susijusių su darbu ir darbo 
sąlygomis, su socialine apsauga, taip pat 
už tai, kad subrangovas laikytųsi visų 
atitinkamų Sąjungos teisės aktų, 
administracinių ar nacionalinių teisės 
aktų nuostatų, kolektyvinių sutarčių ir 
tarptautinių sutarčių, nurodytų XI priede, 
kurios taikomos darbo vietai, teikiamoms 
paslaugoms ar tiekiamoms prekėms.
Šie įsipareigojimai taip pat taikomi 
tarpvalstybinio lygmens atvejams, kai 
vienos valstybės narės darbuotojai teikia 
paslaugas kitoje valstybėje narėje.
Perkančioji organizacija sutartyje su 
pagrindiniu rangovu, taip pat pagrindinis 
tiekėjas ir tarpiniai rangovai sutartyse su 
savo subrangovais nustato, kad, jeigu jie 
turi priežasčių manyti, kad tiesioginis 
subrangovas pažeidė taisykles, nustatytas 
pirmoje pastraipoje, subrangovas turi 
nedelsiant imtis skubių priemonių, kad 
ištaisytų padėtį, o jei to padaryti 
nepavyksta, nutraukia sutartį.
Valstybės narės pagal nacionalinę teisę 
gali numatyti griežtesnes taisykles dėl 
atsakomybės.

Or. fr

Pakeitimas 1347
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Perkančiosios organizacijos užtikrina, 
kad konkursą laimėję dalyviai sutartyse 
būtų įpareigoti vykdant sutartį laikytis 
sutarties vykdymo valstybėje narėje 
galiojančių privalomų teisinių, 
reglamentavimo arba administracinių 
nuostatų.
Be to, jeigu konkurso laimėtojas pagal 
subrangos sutartį kitai institucijai paveda 
atlikti dalį darbų, tiekti dalį prekių arba 
teikti dalį paslaugų, ir jeigu teismas arba 
kita kompetentinga institucija nustato, 
kad vykdant sutartį pirmoje pastraipoje 
nurodytas nuostatas pažeidė bet kuris 
subrangovas, konkurso laimėtojas imasi 
veiksmingų, proporcingų ir atgrasančių 
sutartyje nustatytų sankcijų prieš susijusį 
(-ius) subrangovą (-us);
Jeigu konkurso laimėtojas nesilaikė 
pirmoje ir (arba) antroje pastraipoje 
nustatytų įpareigojimų per tris mėnesius 
nuo pradinio teismo arba kitos 
kompetentingos institucijos sprendimo 
priėmimo, perkančioji organizacija šį 
klausimą perduoda teismui arba kitai 
kompetentingai institucijai, kad ši priimtų 
sprendimą dėl tinkamų sankcijų.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo sprendimu siekiama atsižvelgti į pranešėjo nuogąstavimus dėl taikomų įstatymų, 
susijusių su pagrindinio subrangovo įpareigojimais ir šiais įpareigojimais visoje tiekimo 
grandinėje, užtikrinant, kad šios naujosios taisyklės išliktų suderinamos su pagrindiniais 
sutarties laisvės principais, ir jais nebūtų piktnaudžiaujama.

Pakeitimas 1348
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Vykdant viešojo pirkimo sutartį gali 
dalyvauti ne daugiau kaip trys paeiliui 
einantys subrangovai.

Or. de

Pakeitimas 1349
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Sutarties pakeitimas ją vykdant 
nelaikomas esminiu dalyku, jeigu prekių 
ir paslaugų plėtojimui ir naujovių 
skatinimui reikalingas lankstus 
susitariančiųjų šalių bendradarbiavimas.

Or. en

Pakeitimas 1350
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sutarties keitimas galiojimo laikotarpiu 
laikomas esminiu pagal 1 dalį, jeigu dėl jo 
sutartis iš esmės skiriasi nuo pradinės 
sutarties. Bet kuriuo atveju, nepažeidžiant 
3 ir 4 dalių, pakeitimas laikomas esminiu, 
jeigu yra viena iš toliau nurodytų sąlygų:

2. Bet kuriuo atveju, nepažeidžiant 3 ir 
4 dalių, pakeitimas laikomas esminiu, jeigu 
yra viena iš toliau nurodytų sąlygų:

Or. fr
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Pakeitimas 1351
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sutarties keitimas galiojimo laikotarpiu 
laikomas esminiu pagal 1 dalį, jeigu dėl jo 
sutartis iš esmės skiriasi nuo pradinės 
sutarties. Bet kuriuo atveju, nepažeidžiant 
3 ir 4 dalių, pakeitimas laikomas esminiu, 
jeigu yra viena iš toliau nurodytų sąlygų:

2. Sutarties keitimas galiojimo laikotarpiu 
laikomas esminiu pagal 1 dalį, jeigu dėl jo 
sutartis iš esmės skiriasi nuo pradinės 
sutarties. Nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, 
pakeitimas laikomas esminiu, jeigu yra 
viena iš toliau nurodytų sąlygų:

Or. es


