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Pakeitimas 1352
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 2 dalies – a ir – a a punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) pakeičiamas pirkimo pobūdis;
(-aa) sutartis daro įtaką sutarties 
partnerio keitimui;

Or. fr

Pagrindimas

Nuostatos, susijusios su vykstančių pirkimų pakeitimais, turi būti papildomos (pirkimo 
pobūdžio pakeitimas yra esminis pakeitimas bet kuriuo atveju) ir patikslinamos (3 dalis buvo 
įtraukta į 2 dalį, siekiant supaprastinti, nes tai taip pat yra esminis pakeitimas).

Pakeitimas 1353
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pakeitimu rangovo naudai pakeičiama 
sutarties ekonominė pusiausvyra;

(b) pakeitimu rangovo naudai pakeičiama 
sutarties ekonominė pusiausvyra, kaip 
nustatyta sudarant sutartį;

Or. es

Pakeitimas 1354
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) sutartimi labai išplečiama sutarties (c) sutartimi labai išplečiamas sutarties 
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taikymo sritis ir apimamos prekės, 
paslaugos ar darbai, kurių sutartis iš 
pradžių neapėmė.

taikymo objektas ir apimamos prekės, 
paslaugos ar darbai, kurių sutartis iš 
pradžių neapėmė.

Or. fr

Pakeitimas 1355
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sutarties partnerio pakeitimas yra 
esminis pakeitimas pagal šio straipsnio 
1 dalį.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Ši dalis išbraukiama atsižvelgiant į 72 straipsnio 2 dalies pakeitimą (naują cb punktą). 
Pradinio teksto tikslinimas.

Pakeitimas 1356
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau šios dalies pirma pastraipa 
netaikoma, jeigu dėl įmonės 
restruktūrizavimo arba nemokumo visas 
arba dalį pradinio rangovo teisių pagal 
sutartį perima kitas ūkio subjektas, 
atitinkantis pradinius kokybinės atrankos 
kriterijus, su sąlyga, kad dėl to nereikia iš 
esmės keisti sutarties ir taip nesiekiama 
išvengti šios direktyvos taikymo.

Tačiau šios dalies pirma pastraipa 
netaikoma, jeigu dėl įmonės 
restruktūrizavimo arba nemokumo visas 
arba dalį pradinio tiekėjo teisių pagal 
sutartį perima kitas ekonominės veiklos 
vykdytojas, atitinkantis pradinius 
kokybinės atrankos kriterijus, su sąlyga, 
kad dėl to nereikia iš esmės keisti sutarties 
ir taip nesiekiama išvengti šios direktyvos 
taikymo, arba tuo atveju, kai perkančioji 
organizacija perima pagrindinių tiekėjų 



AM\908760LT.doc 5/167 PE492.869v01-00

LT

įsipareigojimus vadovaudamasi valstybės 
narės taisyklėmis ir 71 straipsnio 
nuostatomis.

Or. en

Pagrindimas

4 ir 6 dalys nėra nuoseklios ir sukuria teisinį neapibrėžtumą. Turėtume laikytis 
Direktyvoje 2004/18/EB pateiktos formuluotės, kuri panaši į 6 straipsnio formuluotę, ir 
išbraukti 72 straipsnio 4 dalį.

Pakeitimas 1357
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau šios dalies pirma pastraipa
netaikoma, jeigu dėl įmonės 
restruktūrizavimo arba nemokumo visas 
arba dalį pradinio rangovo teisių pagal 
sutartį perima kitas ūkio subjektas, 
atitinkantis pradinius kokybinės atrankos 
kriterijus, su sąlyga, kad dėl to nereikia iš 
esmės keisti sutarties ir taip nesiekiama 
išvengti šios direktyvos taikymo.

2 dalies aa punktas netaikomas, jeigu dėl 
įmonės restruktūrizavimo, kapitalo arba 
turto arba aktyvų perdavimo tarp įmonių, 
sutarties partnerio perpirkimo po
nemokumo visas arba dalį pradinio 
rangovo teisių pagal sutartį perima kitas 
ekonominės veiklos vykdytojas, atitinkantis 
pradinius kokybinės atrankos kriterijus, su 
sąlyga, kad dėl to nereikia iš esmės keisti 
koncesijos ir taip nesiekiama išvengti šios 
direktyvos taikymo.

Or. fr

Pakeitimas 1358
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau šios dalies pirma pastraipa 
netaikoma, jeigu dėl įmonės 

Tačiau šios dalies pirma pastraipa 
netaikoma, jeigu dėl įmonės 
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restruktūrizavimo arba nemokumo visas 
arba dalį pradinio rangovo teisių pagal 
sutartį perima kitas ūkio subjektas, 
atitinkantis pradinius kokybinės atrankos 
kriterijus, su sąlyga, kad dėl to nereikia iš 
esmės keisti sutarties ir taip nesiekiama 
išvengti šios direktyvos taikymo.

restruktūrizavimo arba nemokumo, arba 
remiantis sutarties sąlyga visas arba dalį 
pradinio rangovo teisių pagal sutartį perima 
kitas ekonominės veiklos vykdytojas, 
atitinkantis pradinius kokybinės atrankos 
kriterijus, su sąlyga, kad dėl to nereikia iš 
esmės keisti sutarties ir taip nesiekiama 
išvengti šios direktyvos taikymo.

Or. es

Pakeitimas 1359
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma pastraipa taip pat netaikoma, jei 
pasikeičia perkančioji organizacija, tačiau 
viešojo pirkimo sutartis tebevykdoma.

Or. de

Pagrindimas

Jei sutartis nemažos trukmės, perkančiajai organizacijai gali prireikti tą sutartį, sutinkant 
rangovui, perduoti, pvz., kitai valdžios institucijai arba patronuojamajai bendrovei kaip 
naujai perkančiajai organizacijai. Tai neturėtų būti esminis pasikeitimas kalbant apie viešojo 
pirkimo sutarties nuostatas.

Pakeitimas 1360
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu pakeitimo vertę galima išreikšti 
pinigais, pakeitimas nelaikomas esminiu 
pagal šio straipsnio 1 dalį, jei jo vertė 
neviršija 4 straipsnyje nustatytų ribų ir 

Išbraukta.
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yra mažesnė nei 5 proc. pradinės sutarties 
kainos, su sąlyga, kad pakeitimu 
nepakeičiamas bendras sutarties pobūdis. 
Jeigu daromi keli pakeitimai iš eilės, visi 
jie vertinami pagal iš eilės daromų 
pakeitimų kumuliacinę vertę.

Or. en

Pagrindimas

4 ir 6 dalys nėra nuoseklios ir sukuria teisinį neapibrėžtumą. Turėtume laikytis 
Direktyvoje 2004/18/EB pateiktos formuluotės, kuri panaši į 6 straipsnio formuluotę, ir 
išbraukti 72 straipsnio 4 dalį.

Pakeitimas 1361
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu pakeitimo vertę galima išreikšti 
pinigais, pakeitimas nelaikomas esminiu 
pagal šio straipsnio 1 dalį, jei jo vertė 
neviršija 4 straipsnyje nustatytų ribų ir yra 
mažesnė nei 5 proc. pradinės sutarties 
kainos, su sąlyga, kad pakeitimu 
nepakeičiamas bendras sutarties pobūdis. 
Jeigu daromi keli pakeitimai iš eilės, visi 
jie vertinami pagal iš eilės daromų 
pakeitimų kumuliacinę vertę.

4. Jeigu pakeitimo vertę galima išreikšti 
pinigais, pakeitimas bet kokiu atveju 
nelaikomas esminiu pagal šio straipsnio 
1 dalį, jei jo vertė neviršija 4 straipsnyje 
nustatytų ribų ir yra mažesnė nei 10 proc.
pradinės sutarties kainos, su sąlyga, kad 
pakeitimu nepakeičiamas bendras sutarties 
pobūdis. Jeigu daromi keli pakeitimai iš 
eilės, visi jie vertinami pagal iš eilės 
daromų pakeitimų kumuliacinę vertę.

Or. de

Pagrindimas

5 proc. sutarties kainos padidėjimo vertė yra per maža, nes tokiu atveju beveik kiekvienas 
nedidelis pakeitimas būtų laikomas esminiu pakeitimu. Visų pirma viešųjų darbų atveju dėl 
šios vertės atsirastų neproporcingai didelė biurokratija. 10 proc. vertė praktikoje atrodo daug 
realesnė.
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Pakeitimas 1362
Frank Engel, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu pakeitimo vertę galima išreikšti 
pinigais, pakeitimas nelaikomas esminiu 
pagal šio straipsnio 1 dalį, jei jo vertė 
neviršija 4 straipsnyje nustatytų ribų ir yra 
mažesnė nei 5 proc. pradinės sutarties 
kainos, su sąlyga, kad pakeitimu 
nepakeičiamas bendras sutarties pobūdis. 
Jeigu daromi keli pakeitimai iš eilės, visi 
jie vertinami pagal iš eilės daromų 
pakeitimų kumuliacinę vertę.

4. Jeigu pakeitimo vertę galima išreikšti 
pinigais, pakeitimas nelaikomas esminiu 
pagal 1 dalį, jei jo vertė neviršija 
12 straipsnyje nustatytų ribų ir yra mažesnė 
nei 15 proc. pradinės sutarties kainos, su 
sąlyga, kad pakeitimu nepakeičiamas 
bendrasis pirkimo pobūdis. Jeigu daromi 
keli pakeitimai iš eilės, visi jie vertinami 
pagal iš eilės daromų pakeitimų 
kumuliacinę vertę.

Or. fr

Pakeitimas 1363
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu pakeitimo vertę galima išreikšti 
pinigais, pakeitimas nelaikomas esminiu 
pagal šio straipsnio 1 dalį, jei jo vertė
neviršija 4 straipsnyje nustatytų ribų ir yra 
mažesnė nei 5 proc. pradinės sutarties 
kainos, su sąlyga, kad pakeitimu 
nepakeičiamas bendras sutarties pobūdis. 
Jeigu daromi keli pakeitimai iš eilės, visi 
jie vertinami pagal iš eilės daromų 
pakeitimų kumuliacinę vertę.

4. Jeigu pakeitimo vertę galima išreikšti 
pinigais, pakeitimas nelaikomas esminiu 
pagal 1 dalį, jei jo vertė neviršija 
12 straipsnyje nustatytų ribų ar yra 
mažesnė nei 10 proc. pradinės sutarties 
kainos, su sąlyga, kad pakeitimu 
nepakeičiamas bendrasis pirkimo pobūdis. 
Jeigu daromi keli pakeitimai iš eilės, visi 
jie vertinami pagal iš eilės daromų 
pakeitimų kumuliacinę vertę.

Or. fr
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Pakeitimas 1364
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu pakeitimo vertę galima išreikšti 
pinigais, pakeitimas nelaikomas esminiu 
pagal šio straipsnio 1 dalį, jei jo vertė 
neviršija 4 straipsnyje nustatytų ribų ir
yra mažesnė nei 5 proc. pradinės sutarties 
kainos, su sąlyga, kad pakeitimu 
nepakeičiamas bendras sutarties pobūdis. 
Jeigu daromi keli pakeitimai iš eilės, visi 
jie vertinami pagal iš eilės daromų 
pakeitimų kumuliacinę vertę.

4. Jeigu pakeitimo vertę galima išreikšti 
pinigais, pakeitimas nelaikomas esminiu 
pagal šio straipsnio 1 dalį, jei jis yra 
mažesnis nei 20 proc. pradinės sutarties 
kainos, su sąlyga, kad pakeitimu 
nepakeičiamas bendras sutarties pobūdis. 
Jeigu daromi keli pakeitimai iš eilės, visi 
jie vertinami pagal iš eilės daromų 
pakeitimų kumuliacinę vertę.

Or. en

Pakeitimas 1365
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu pakeitimo vertę galima išreikšti 
pinigais, pakeitimas nelaikomas esminiu 
pagal šio straipsnio 1 dalį, jei jo vertė 
neviršija 4 straipsnyje nustatytų ribų ir yra 
mažesnė nei 5 proc. pradinės sutarties 
kainos, su sąlyga, kad pakeitimu 
nepakeičiamas bendras sutarties pobūdis. 
Jeigu daromi keli pakeitimai iš eilės, visi 
jie vertinami pagal iš eilės daromų 
pakeitimų kumuliacinę vertę.

4. Jeigu pakeitimo vertę galima išreikšti 
pinigais, pakeitimas nelaikomas esminiu 
pagal 1 dalį, jei jo vertė neviršija 
4 straipsnyje nustatytų ribų ir yra mažesnė 
nei 5 proc. pradinės sutarties esamosios
kainos, su sąlyga, kad pakeitimu 
nepakeičiamas bendrasis pirkimo pobūdis. 
Jeigu daromi keli pakeitimai iš eilės, visi 
jie vertinami pagal iš eilės daromų 
pakeitimų kumuliacinę vertę.

Or. fr

Pagrindimas

Teisingiau yra atsižvelgti į esamąją pradinės sutarties kainą.
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Pakeitimas 1366
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu pakeitimo vertę galima išreikšti 
pinigais, pakeitimas nelaikomas esminiu 
pagal šio straipsnio 1 dalį, jei jo vertė 
neviršija 4 straipsnyje nustatytų ribų ir 
yra mažesnė nei 5 proc. pradinės sutarties 
kainos, su sąlyga, kad pakeitimu 
nepakeičiamas bendras sutarties pobūdis. 
Jeigu daromi keli pakeitimai iš eilės, visi 
jie vertinami pagal iš eilės daromų 
pakeitimų kumuliacinę vertę.

4. Jeigu pakeitimo vertę galima išreikšti 
pinigais, pakeitimas nelaikomas esminiu 
pagal šio straipsnio 1 dalį, jei jo vertė yra 
mažesnė nei 10 proc. pradinės sutarties 
kainos, su sąlyga, kad pakeitimu 
nepakeičiamas bendras sutarties pobūdis. 
Jeigu daromi keli pakeitimai iš eilės, visi 
jie vertinami pagal iš eilės daromų 
pakeitimų kumuliacinę vertę.

Or. es

Pakeitimas 1367
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu pakeitimo vertę galima išreikšti 
pinigais, pakeitimas nelaikomas esminiu 
pagal šio straipsnio 1 dalį, jei jo vertė 
neviršija 4 straipsnyje nustatytų ribų ir yra 
mažesnė nei 5 proc. pradinės sutarties 
kainos, su sąlyga, kad pakeitimu 
nepakeičiamas bendras sutarties pobūdis. 
Jeigu daromi keli pakeitimai iš eilės, visi 
jie vertinami pagal iš eilės daromų 
pakeitimų kumuliacinę vertę.

4. Jeigu pakeitimo vertę galima išreikšti 
pinigais, pakeitimas nelaikomas esminiu 
pagal šio straipsnio 1 dalį, jei jo vertė 
neviršija 20 proc. pradinės sutarties kainos, 
su sąlyga, kad pakeitimu nepakeičiamas 
bendras sutarties pobūdis. Jeigu daromi 
keli pakeitimai iš eilės, visi jie vertinami 
pagal iš eilės daromų pakeitimų 
kumuliacinę vertę.

Or. it
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Pakeitimas 1368
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu pakeitimo vertę galima išreikšti 
pinigais, pakeitimas nelaikomas esminiu 
pagal šio straipsnio 1 dalį, jei jo vertė 
neviršija 4 straipsnyje nustatytų ribų ir yra 
mažesnė nei 5 proc. pradinės sutarties 
kainos, su sąlyga, kad pakeitimu 
nepakeičiamas bendras sutarties pobūdis. 
Jeigu daromi keli pakeitimai iš eilės, visi 
jie vertinami pagal iš eilės daromų 
pakeitimų kumuliacinę vertę.

4. Jeigu pakeitimo vertę galima išreikšti 
pinigais, pakeitimas nelaikomas esminiu 
pagal šio straipsnio 1 dalį, jei jo vertė 
neviršija 10 proc. pradinės sutarties kainos, 
su sąlyga, kad pakeitimu nepakeičiamas 
bendras sutarties pobūdis. Jeigu daromi 
keli pakeitimai iš eilės, visi jie vertinami 
pagal iš eilės daromų pakeitimų 
kumuliacinę vertę.

Or. it

Pakeitimas 1369
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu pakeitimo vertę galima išreikšti 
pinigais, pakeitimas nelaikomas esminiu 
pagal šio straipsnio 1 dalį, jei jo vertė 
neviršija 4 straipsnyje nustatytų ribų ir yra 
mažesnė nei 5 proc. pradinės sutarties 
kainos, su sąlyga, kad pakeitimu 
nepakeičiamas bendras sutarties pobūdis. 
Jeigu daromi keli pakeitimai iš eilės, visi 
jie vertinami pagal iš eilės daromų 
pakeitimų kumuliacinę vertę.

4. Jeigu pakeitimo vertę galima išreikšti 
pinigais, pakeitimas nelaikomas esminiu 
pagal šio straipsnio 1 dalį, jei jo vertė 
neviršija 4 straipsnyje nustatytų ribų ir yra 
mažesnė nei 15 proc. pradinės sutarties 
kainos, su sąlyga, kad pakeitimu 
nepakeičiamas bendras sutarties pobūdis. 
Jeigu daromi keli pakeitimai iš eilės, visi 
jie vertinami pagal iš eilės daromų 
pakeitimų kumuliacinę vertę.

Or. en

Pagrindimas

2000 m. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas pripažino, kad pradinei kainai padidėjus 



PE492.869v01-00 12/167 AM\908760LT.doc

LT

10 proc. naujos viešųjų pirkimų procedūros pradėti nebūtina (2000 10 05, byla Nr. C-337/98, 
Europos Bendrijų Komisija prieš Prancūzijos Respubliką). Nustačius 5 proc. ribą nebus 
įmanoma daryti jokių sutarčių pakeitimų jų galiojimo laikotarpiu. Tai sukeltų problemų 
vykdant sutartis. 15 proc. riba nustatoma atsižvelgiant į sprendimus, pasiūlytus remiantis 
nacionalinių teismų ir Europos teismų praktika, ir šia riba siekiama išvengti piktnaudžiavimo 
taikant viešųjų pirkimų taisykles.

Pakeitimas 1370
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu pakeitimo vertę galima išreikšti 
pinigais, pakeitimas nelaikomas esminiu 
pagal šio straipsnio 1 dalį, jei jo vertė 
neviršija 4 straipsnyje nustatytų ribų ir yra 
mažesnė nei 5 proc. pradinės sutarties 
kainos, su sąlyga, kad pakeitimu 
nepakeičiamas bendras sutarties pobūdis. 
Jeigu daromi keli pakeitimai iš eilės, visi 
jie vertinami pagal iš eilės daromų 
pakeitimų kumuliacinę vertę.

4. Jeigu pakeitimo vertę galima išreikšti 
pinigais, pakeitimas nelaikomas esminiu 
pagal šio straipsnio 1 dalį, jei jo vertė 
neviršija 4 straipsnyje nustatytų ribų ir yra 
mažesnė nei 15 proc. pradinės sutarties 
kainos, su sąlyga, kad pakeitimu 
nepakeičiamas bendras sutarties pobūdis. 
Jeigu daromi keli pakeitimai iš eilės, visi 
jie vertinami pagal iš eilės daromų 
pakeitimų kumuliacinę vertę.

Or. en

Pagrindimas

Ribą reikėtų padidinti iki 15 proc., nes tai atitinka dabartinę teismų praktiką ir tai suteiktų 
perkančiajai organizacijai ir tiekėjui veiksmų laisvę keistis atsižvelgiant į kintančias 
aplinkybes.

Pakeitimas 1371
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Sutarties pakeitimai nelaikomi esminiais 
pagal šio straipsnio 1 dalį, jeigu jie 

5. Sutarties pakeitimai nelaikomi esminiais 
pagal šio straipsnio 1 dalį, jeigu jie 
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numatyti pirkimo dokumentuose, aiškiose, 
tiksliose ir vienareikšmėse persvarstymo 
sąlygose arba galimybėse. Tokiose 
sąlygose nurodoma galimų pakeitimų 
taikymo sritis, pobūdis ir jų taikymo 
sąlygos. Jose nenumatomi pakeitimai arba 
galimybės, dėl kurių pasikeistų bendras 
sutarties pobūdis.

numatyti pirkimo dokumentuose, aiškiose, 
tiksliose ir vienareikšmėse persvarstymo 
sąlygose arba galimybėse, taip pat pagal 
kainos persvarstymo sąlygą ar sąlygas, 
susijusias su kainos nustatymo 
nuostatomis. Tokiose sąlygose nurodoma 
galimų pakeitimų taikymo sritis, pobūdis ir 
jų taikymo sąlygos. Jose nenumatomi 
pakeitimai arba galimybės, dėl kurių
pasikeistų bendras sutarties pobūdis.

Or. fr

Pakeitimas 1372
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Sutarties pakeitimai nelaikomi esminiais 
pagal šio straipsnio 1 dalį, jeigu jie 
numatyti pirkimo dokumentuose, aiškiose, 
tiksliose ir vienareikšmėse persvarstymo 
sąlygose arba galimybėse. Tokiose 
sąlygose nurodoma galimų pakeitimų 
taikymo sritis, pobūdis ir jų taikymo 
sąlygos. Jose nenumatomi pakeitimai arba 
galimybės, dėl kurių pasikeistų bendras 
sutarties pobūdis.

5. Sutarties pakeitimai nelaikomi esminiais 
pagal šio straipsnio 1 dalį, jeigu jie 
numatyti pirkimo dokumentuose, aiškiose, 
tiksliose ir vienareikšmėse persvarstymo 
sąlygose arba galimybėse, arba daromi 
taisant klaidas ar praleidimus 
perkančiųjų organizacijų arba 
perkančiųjų subjektų pateiktuose pirkimo 
dokumentuose. Tokiose sąlygose 
nurodoma galimų pakeitimų taikymo sritis, 
pobūdis ir jų taikymo sąlygos. Jose 
nenumatomi pakeitimai arba galimybės, 
dėl kurių pasikeistų bendras sutarties 
pobūdis.

Or. es

Pakeitimas 1373
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kainos padidėjimas neviršija 50 proc. 
pradinės sutarties vertės.

(c) kainos padidėjimas neviršija 50 proc. 
pradinės sutarties esamosios vertės.

Or. fr

Pagrindimas

Teisingiau yra atsižvelgti į esamąją pradinės sutarties kainą.

Pakeitimas 1374
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Perkančiosios organizacijos nekeičia 
sutarties:

7. Perkančiosios organizacijos nekeičia 
sutarties, kai keitimo tikslas būtų 
kompensuoti kainų augimo riziką, kurią 
tiekėjas yra apdraudęs.

(a) kai keitimo tikslas būtų atitaisyti 
rangovo veiklos trūkumus ar pasekmes, 
kuriuos būtų galima atitaisyti 
įgyvendinant sutartinius įsipareigojimus;
(b) kai keitimo tikslas būtų kompensuoti 
kainų augimo riziką, kurią rangovas yra 
apdraudęs.

Or. en

Pagrindimas

Dėl a punkto išbraukimo pažymėtina: probleminis atvejis, nes nė viena perkančioji 
organizacija negali lengvai atsisakyti galimybės teikti skundus dėl tiekėjo veiklos trūkumų tik 
tam, kad išvengtų naujos viešųjų pirkimų procedūros.

Pakeitimas 1375
Philippe Juvin
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Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 7 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Perkančiosios organizacijos nekeičia
sutarties:

7. Perkančiosios organizacijos negali 
remtis šio straipsnio nuostatomis dėl
sutarties keitimo:

Or. fr

Pagrindimas

Pasiūlymo dėl direktyvos formuluotės, kuri yra dviprasmiška, tikslinimas.

Pakeitimas 1376
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 7 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kai keitimo tikslas būtų atitaisyti 
rangovo veiklos trūkumus ar pasekmes, 
kuriuos būtų galima atitaisyti 
įgyvendinant sutartinius įsipareigojimus;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Įgyvendinant sudėtingus projektus būtų užkertamas kelias pragmatiniams sutarties 
pakeitimams, reikalingiems vykdyti sutartį. Perkančioji organizacija būtų priversta dėl – kai 
kuriais atvejais galbūt netikslingų arba netgi techniškai neįmanomų – sutartinių rangovo 
įsipareigojimų, kuriuos paprastai trūkumu laiko tik perkančioji organizacija (o rangovas juos 
neigia), įgyvendinimo kreiptis į teismą. Dėl to atsirastų teisinis netikrumas ir būtų delsiama 
vykdyti sutartį.

Pakeitimas 1377
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
perkančiosios organizacijos taikytinoje 
nacionalinėje sutarčių teisėje nustatytomis 
sąlygomis turėtų galimybę nutraukti 
viešojo pirkimo sutartį galiojimo 
laikotarpiu, jeigu įvykdyta viena iš toliau 
nurodytų sąlygų:

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
perkančiosios organizacijos taikytinoje 
nacionalinėje sutarčių teisėje nustatytomis 
sąlygomis turėtų galimybę nutraukti 
viešojo pirkimo sutartį galiojimo 
laikotarpiu, jeigu įvykdyta viena iš toliau 
nurodytų sąlygų:

Or. en

Pakeitimas 1378
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
perkančiosios organizacijos taikytinoje 
nacionalinėje sutarčių teisėje nustatytomis 
sąlygomis turėtų galimybę nutraukti 
viešojo pirkimo sutartį galiojimo 
laikotarpiu, jeigu įvykdyta viena iš toliau 
nurodytų sąlygų:

Valstybės narės užtikrina, kad nutraukiant 
viešojo pirkimo sutartis būtų remiamasi 
nacionalinės sutarčių teisės nuostatomis.
Valstybės narės, suteikdamos
perkančiosios organizacijos taikytinoje 
nacionalinėje sutarčių teisėje nustatytomis 
sąlygomis galimybę nutraukti viešojo 
pirkimo sutartį jos galiojimo laikotarpiu, 
gali reikalauti, kad būtų įvykdyta viena iš 
toliau nurodytų sąlygų:

Or. en

Pakeitimas 1379
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nebetaikomos 11 straipsnyje nurodytos 
išimtys, po to, kai juridinis asmuo, kuriam 

(a) nebetaikomos 11 straipsnyje nurodytos 
išimtys po to, kai juridinis asmuo, kuriam 
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paskirta sutartis, pagal 11 straipsnio 4 dalį
įgyja privataus kapitalo;

paskirta sutartis, pagal 11 straipsnį įgyja 
privataus kapitalo;

Or. fr

Pagrindimas

Neteisinga šią nuostatą, susijusią su viešųjų pirkimų sutarčių nutraukimu, taikyti tik pagal 
horizontaliesiems bendradarbiavimo susitarimams (11 straipsnio 4 dalis). Ji turėtų būti 
taikoma visiems atvejams, nurodytiems 11 straipsnyje (vidaus viešojo pirkimo sutartims, t. y. 
savo jėgomis, taip pat sujungtoms vidaus viešojo pirkimo sutartims).

Pakeitimas 1380
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) sutarties pakeitimas reiškia naują 
sutarties skyrimą pagal 72 straipsnį;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1381
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas procese pagal Sutarties 
258 straipsnį pripažįsta, kad valstybė narė 
neįvykdė savo įsipareigojimų pagal 
Sutartis, nes tai valstybei narei 
priklausanti perkančioji organizacija 
atitinkamą sutartį paskyrė nesilaikydama 
jai pagal Sutartis ir šią direktyvą 
tenkančių įpareigojimų.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 1382
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas procese pagal Sutarties 
258 straipsnį pripažįsta, kad valstybė narė 
neįvykdė savo įsipareigojimų pagal 
Sutartis, nes tai valstybei narei 
priklausanti perkančioji organizacija 
atitinkamą sutartį paskyrė nesilaikydama 
jai pagal Sutartis ir šią direktyvą 
tenkančių įpareigojimų.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1383
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 
procese pagal Sutarties 258 straipsnį 
pripažįsta, kad valstybė narė neįvykdė savo 
įsipareigojimų pagal Sutartis, nes tai 
valstybei narei priklausanti perkančioji 
organizacija atitinkamą sutartį paskyrė 
nesilaikydama jai pagal Sutartis ir šią 
direktyvą tenkančių įpareigojimų.

(c) Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 
procese pagal Sutarties 258 straipsnį 
pripažįsta, kad valstybė narė neįvykdė savo 
įsipareigojimų pagal Sutartis, nes tai 
valstybei narei priklausanti perkančioji 
organizacija atitinkamą sutartį paskyrė 
nesilaikydama jai pagal Sutartis ir šią 
direktyvą tenkančių įpareigojimų.
Rangovas, nežinojęs, kad perkančioji 
organizacija pažeidė teisės nuostatas, gali 
reikalauti jam atlyginti dėl sutarties 
nutraukimo patirtą žalą.
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Or. de

Pagrindimas

Rangovas, nežinojęs, kad perkančioji organizacija pažeidė teisės nuostatas, turėtų galėti 
reikalauti kompensuoti išlaidas ir atlyginti žalą, kurias jis patyrė manydamas, kad sutartis 
galioja.

Pakeitimas 1384
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jeigu iš eilės darant kelis pakeitimus, 
kurių dalyviai negali kontroliuoti, viešojo 
pirkimo sutarties įvykdyti neįmanoma, 
išskyrus tuos atvejus, kai ribojamos 
neproporcingos investicijos, valstybės 
narės užtikrina, kad, remdamiesi 
taikytinoje nacionalinėje sutarčių teisėje 
apibrėžtomis sąlygomis, dalyviai galėtų:
(a) prašyti kompensacijos už bet kokią 
papildomą paslaugą, būtiną sutarčiai 
įvykdyti;
(b) reikalauti nutraukti sutartį.

Or. en

Pakeitimas 1385
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nesant sutarties partnerio kaltės, 
valstybės narės užtikrina jo teisę į 
kompensaciją, kai perkančioji 
organizacija nusprendžia arba yra 
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įpareigota viešojo pirkimo sutartį 
nutraukti jos galiojimo laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 1386
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

73a straipsnis
Valstybės narės turi didelę veikimo savo 
nuožiūra laisvę organizuodamos paslaugų 
teikėjų atranką taip, kaip joms atrodo 
tinkamiausia; jos gali laisvai rinktis, ar 
socialines ir kitas specifines paslaugas 
teikti pačioms, ar organizuoti jų teikimą 
bet kokiu kitu būdu, dėl kurio nereikia 
sudaryti viešojo pirkimo sutarčių, jeigu 
pagal tokią sistemą laikomasi pagrindinių 
skaidrumo ir nediskriminavimo principų.

Or. de

Pakeitimas 1387
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

73a straipsnis
Pažeidus sutartį ir ekonominės veiklos 
vykdytojui neįvykdžius sutartyje numatytų 
įpareigojimų, valdžios institucijos turi 
apibrėžti ir numatyti sankcijas, susijusias 
su sutarties rinkos verte, kad veiksmingai 
atgrasytų nuo sutarties nesilaikymo.
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Or. en

Pakeitimas 1388
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

73a straipsnis
Sutarties vykdymo stebėsena ir 

reikalavimų nesilaikančių ekonominės 
veiklos vykdytojų registras

1. Perkančiosios organizacijos gali stebėti, 
kaip tiekėjas, kuriam paskirta sutartis, 
vykdo sutartį, ir atitinkamais sutarties 
vykdymo etapais atlikti sutarties vykdymo 
vertinimą, taikydamos metodą, kuris 
pagrįstas objektyviais ir įvertinamais 
kriterijais ir taikomas sistemiškai, 
nuosekliai ir skaidriai. Atitinkamam 
tiekėjui pranešama apie bet kokį sutarties 
vykdymo rezultatų vertinimą. Jam 
suteikiama galimybė per pagrįstą 
laikotarpį prieštarauti vertinimo išvadoms 
ir kreiptis dėl teisminės gynybos.
2. Kai pagal 1 dalį atlikus vertinimą 
nustatoma, kad ekonominės veiklos 
vykdytojo šiai sutarčiai vykdyti paskirtas 
ekonominės veiklos vykdytojas arba 
subrangovas kurį nors sutartyje nustatytą 
esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba 
nuolatiniais trūkumais, ir ekonominės 
veiklos vykdytojas neprieštarauja 
vertinimo išvadoms arba nepagrindžia 
savo prieštaravimų kreipdamasis dėl 
teisminės gynybos, perkančioji 
organizacija praneša apie tai 84 ir 
88 straipsniuose nurodytoms priežiūros ir 
administracinėms institucijoms, 
pateikdama joms būtiną su tokiu 
vertinimu susijusią išsamią informaciją.
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3. Šiuo atveju ekonominės veiklos 
vykdytojas įtraukiamas į oficialų 
reikalavimų nesilaikančių ekonominės 
veiklos vykdytojų registrą, kurį tvarko 84 
ir 88 straipsniuose nurodytos priežiūros ir 
administracinės institucijos.
4. Valstybės narės užtikrina, kad 
perkančiosios organizacijos galėtų lengvai 
susipažinti su oficialiais reikalavimų 
nesilaikančių ekonominės veiklos 
vykdytojų registrais ir gauti informaciją 
bei pagalbą, susijusią su šio straipsnio 
taikymu, pasitelkdamos pagalbą, kurią 
teikia priežiūros ir administracinės 
institucijos, kaip nurodyta 84, 87 ir 
88 straipsniuose.

Or. en

Pakeitimas 1389
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
74 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

74 straipsnis Išbraukta.
Socialinių ir kitų specifinių paslaugų 
sutarčių skyrimas
Sutartys dėl socialinių ir kitų XVI priede 
išvardytų specifinių paslaugų skiriamos 
šiame skyriuje nustatyta tvarka, jeigu 
sutarčių vertė yra lygi 4 straipsnio 
d punkte nustatytai ribai arba ją viršija.

Or. da

Pakeitimas 1390
Frank Engel, Andreas Schwab
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Pasiūlymas dėl direktyvos
74 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

74 straipsnis Išbraukta.
Socialinių ir kitų specifinių paslaugų 
sutarčių skyrimas
Sutartys dėl socialinių ir kitų XVI priede 
išvardytų specifinių paslaugų skiriamos 
šiame skyriuje nustatyta tvarka, jeigu 
sutarčių vertė yra lygi 4 straipsnio 
d punkte nustatytai ribai arba ją viršija.

Or. en

Pagrindimas

Susiję su vėl atskirtomis A ir B paslaugomis.

Pakeitimas 1391
Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl direktyvos
74 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Socialinių ir kitų specifinių paslaugų 
sutarčių skyrimas

Dalyvavimas ir socialinių ir kitų specifinių 
paslaugų sutarčių skyrimas

Or. es

Pakeitimas 1392
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
74 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutartys dėl socialinių ir kitų XVI priede 
išvardytų specifinių paslaugų skiriamos 

Viešojo pirkimo sutartys dėl socialinių ir 
kitų XVI priede išvardytų specifinių 
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šiame skyriuje nustatyta tvarka, jeigu 
sutarčių vertė yra lygi 4 straipsnio d punkte 
nustatytai ribai arba ją viršija.

paslaugų skiriamos šiame skyriuje 
nustatyta tvarka, jeigu sutarčių vertė yra 
lygi 4 straipsnio d punkte nustatytai ribai 
arba ją viršija.

Or. en

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikėtų aiškinti kartu su pakeitimais, kuriuose siūlomas kompromisas dėl 
socialinių ir kitų paslaugų, siekiant iš naujo nenustatyti B dalyje išvardytų paslaugų ir 
neišbraukti šio skirsnio.

Pakeitimas 1393
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
74 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutartys dėl socialinių ir kitų XVI priede
išvardytų specifinių paslaugų skiriamos 
šiame skyriuje nustatyta tvarka, jeigu 
sutarčių vertė yra lygi 4 straipsnio d punkte 
nustatytai ribai arba ją viršija.

Sutartys dėl socialinių ir kitų XVI B priede
išvardytų specifinių paslaugų skiriamos 
šiame skyriuje nustatyta tvarka, jeigu 
sutarčių vertė yra lygi 4 straipsnio d punkte 
nustatytai ribai arba ją viršija.

Or. fr

Pakeitimas 1394
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
74 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutartys dėl socialinių ir kitų XVI priede 
išvardytų specifinių paslaugų skiriamos 
šiame skyriuje nustatyta tvarka, jeigu 
sutarčių vertė yra lygi 4 straipsnio d punkte 
nustatytai ribai arba ją viršija.

Nepažeidžiant valstybių narių ir (arba) 
perkančiųjų organizacijų laisvės teikti 
socialines paslaugas ir kitas specifines 
paslaugas, taip pat jas organizuoti 
netaikant viešųjų pirkimų procedūros, 
sutartys dėl socialinių ir kitų XVI priede 
išvardytų specifinių paslaugų skiriamos 
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šiame skyriuje nustatyta tvarka, jeigu 
sutarčių vertė yra lygi 4 straipsnio d punkte 
nustatytai ribai arba ją viršija.

Or. fr

Pakeitimas 1395
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
74 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutartys dėl socialinių ir kitų XVI priede 
išvardytų specifinių paslaugų skiriamos 
šiame skyriuje nustatyta tvarka, jeigu 
sutarčių vertė yra lygi 4 straipsnio d punkte 
nustatytai ribai arba ją viršija.

Nepažeidžiant valstybių narių ir (arba) 
valdžios institucijų laisvės pačioms teikti 
socialines ir kitas XVI priede išvardytas
specifines paslaugas ar pačioms jas 
organizuoti taip, kad nereikėtų sudaryti 
viešojo pirkimo sutarčių, sutartys dėl 
socialinių ir kitų XVI priede išvardytų 
specifinių paslaugų skiriamos šiame 
skyriuje nustatyta tvarka, jeigu sutarčių 
vertė yra lygi 4 straipsnio d punkte 
nustatytai ribai arba ją viršija.

Or. en

Pakeitimas 1396
Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl direktyvos
74 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

74a straipsnis
Valstybės narės teisę dalyvauti socialinių 
paslaugų pirkimo procedūrose gali 
rezervuoti ne pelno organizacijoms, kurių 
pagrindinis tikslas – įgyvendinti 
programas socialinių paslaugų, dėl kurių 
vykdomas konkursas, srityje arba 
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socialinis tikslas – ginti pažeidžiamoms 
grupėms priskiriamų asmenų, kuriems 
bus teikiamos konkurso dalyką 
sudarančios socialinės paslaugos, teises.
Ne pelno organizacijos – tai tokios 
organizacijos, kurios ne mažiau kaip 
70 proc. pajamų, gautų per finansinės 
apskaitos metus, pakartotinai investuoja į 
plėtojamos veiklos arba teikiamų 
paslaugų tobulinimą.

Or. es

Pakeitimas 1397
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

75 straipsnis Išbraukta.
Skelbimų publikavimas
1. Perkančiosios organizacijos, 
ketinančios skirti viešojo pirkimo sutartį, 
susijusią su 74 straipsnyje nurodytomis 
paslaugomis, savo ketinimą paskelbia 
skelbime apie pirkimą.
2. Perkančiosios organizacijos, 
paskyrusios viešojo pirkimo sutartį, 
susijusią su 74 straipsnyje nurodytomis 
paslaugomis, pirkimo procedūros 
rezultatus paskelbia skelbime apie 
sutarties skyrimą.
3.
1 ir 2 dalyse nurodytuose skelbimuose 
standartine forma pateikiama VI priedo H 
ir I dalyse nurodyta informacija.
Standartines formas nustato Komisija. 
Tokie įgyvendinamieji aktai priimami 
pagal 91 straipsnyje nurodytą patariamąją 
procedūrą.
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4. 1 ir 2 dalyse nurodyti skelbimai 
skelbiami pagal 49 straipsnio nuostatas.

Or. da

Pakeitimas 1398
Frank Engel, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

75 straipsnis Išbraukta.
Skelbimų publikavimas
1. Perkančiosios organizacijos, 
ketinančios skirti viešojo pirkimo sutartį, 
susijusią su 74 straipsnyje nurodytomis 
paslaugomis, savo ketinimą paskelbia 
skelbime apie pirkimą.
2. Perkančiosios organizacijos, 
paskyrusios viešojo pirkimo sutartį, 
susijusią su 74 straipsnyje nurodytomis 
paslaugomis, pirkimo procedūros 
rezultatus paskelbia skelbime apie 
sutarties skyrimą.
3. 1 ir 2 dalyse nurodytuose skelbimuose 
standartine forma pateikiama VI priedo H 
ir I dalyse nurodyta informacija.
Standartines formas nustato Komisija. 
Tokie įgyvendinamieji aktai priimami 
pagal 91 straipsnyje nurodytą patariamąją 
procedūrą.
4. 1 ir 2 dalyse nurodyti skelbimai 
skelbiami pagal 49 straipsnio nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Susiję su vėl atskirtomis A ir B paslaugomis.
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Pakeitimas 1399
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perkančiosios organizacijos, 
ketinančios skirti viešojo pirkimo sutartį, 
susijusią su 74 straipsnyje nurodytomis 
paslaugomis, savo ketinimą paskelbia 
skelbime apie pirkimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1400
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perkančiosios organizacijos, 
ketinančios skirti viešojo pirkimo sutartį, 
susijusią su 74 straipsnyje nurodytomis 
paslaugomis, savo ketinimą paskelbia 
skelbime apie pirkimą.

Išbraukta.

Or. nl

Pagrindimas

Išankstinis informacinis skelbimas, kurį paskelbti privaloma, yra dabartinių prievolių 
pasunkinimas. Ši prievolė didina administracinę naštą, o šiuo metu konkursams taikoma 
skelbimo prievolė lygiai taip pat užtikrina skaidrumą.

Pakeitimas 1401
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perkančiosios organizacijos, 
ketinančios skirti viešojo pirkimo sutartį, 
susijusią su 74 straipsnyje nurodytomis 
paslaugomis, savo ketinimą paskelbia 
skelbime apie pirkimą.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Socialinės ir kitos specifinės paslaugos, kaip nustatyta 74 straipsnyje, yra grynai vietinio 
pobūdžio ir dėl to jų negalima taip paprastai teikti tarpvalstybiniu mastu. Nustačius naujas 
socialinių ir kitų specifinių paslaugų ex ante skelbimo taisykles atsiras didesnė biurokratinė 
našta, o tai teikiant šios kategorijas paslaugas yra negerai. Skaidrumą galima užtikrinti jau 
šiuo metu taikomomis ex poste skelbimo taisyklėmis.

Pakeitimas 1402
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perkančiosios organizacijos, 
ketinančios skirti viešojo pirkimo sutartį, 
susijusią su 74 straipsnyje nurodytomis 
paslaugomis, savo ketinimą paskelbia 
skelbime apie pirkimą.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 1403
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perkančiosios organizacijos, ketinančios 1. Perkančiosios organizacijos, ketinančios 
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skirti viešojo pirkimo sutartį, susijusią su 
74 straipsnyje nurodytomis paslaugomis, 
savo ketinimą paskelbia skelbime apie 
pirkimą.

skirti viešojo pirkimo sutartį, susijusią su 
74 straipsnyje nurodytomis paslaugomis, 
savo ketinimą paskelbia vienu iš šių būdų:

(a) skelbime apie pirkimą, kuriame 
standartine forma pateikiama VI priedo 
H dalyje nurodyta informacija;
(b) išankstiniame informaciniame 
skelbime, kuris nuolat skelbiamas pagal 
49 straipsnį ir kuriame pateikiama 
VI priedo I dalyje nurodyta informacija.
Išankstiniame informaciniame skelbime 
aiškiai nurodomos paslaugos, kurios bus 
skiriamų sutarčių dalykas. Šiame 
skelbime nurodoma, kad sutartys bus 
skiriamos jų papildomai neskelbiant, o 
suinteresuotieji ekonominės veiklos 
vykdytojai susidomėjimą kviečiami 
pareikšti raštu.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinis pakeitimas, kuriame siūlomas kompromisas dėl socialinių ir kitų paslaugų, 
siekiant iš naujo nenustatyti B dalyje išvardytų paslaugų. Šį pakeitimą reikėtų aiškinti 
atsižvelgiant į siūlomų ribų didinimą.

Pakeitimas 1404
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perkančiosios organizacijos, paskyrusios 
viešojo pirkimo sutartį, susijusią su 
84 straipsnyje nurodytomis paslaugomis, 
pirkimo procedūros rezultatus paskelbia 
skelbime apie sutarties skyrimą.

2. Perkančiosios organizacijos, paskyrusios 
viešojo pirkimo sutartį, susijusią su 
74 straipsnyje nurodytomis paslaugomis, 
pirkimo procedūros rezultatus paskelbia 
skelbime apie sutarties skyrimą.

Or. nl
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Pakeitimas 1405
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perkančiosios organizacijos, paskyrusios 
viešojo pirkimo sutartį, susijusią su 
74 straipsnyje nurodytomis paslaugomis, 
pirkimo procedūros rezultatus paskelbia 
skelbime apie sutarties skyrimą.

2. Perkančiosios organizacijos, paskyrusios 
viešojo pirkimo sutartį, susijusią su 
74 straipsnyje nurodytomis paslaugomis, 
pirkimo procedūros rezultatus paskelbia 
skelbime apie sutarties skyrimą, kuriame 
standartine forma pateikiama VI priedo 
J dalyje nurodyta informacija.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomo kompromiso dėl socialinių paslaugų dalis, siekiant iš naujo nenumatyti B dalyje 
išvardytų paslaugų.

Pakeitimas 1406
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 ir 2 dalyse nurodytuose skelbimuose 
standartine forma pateikiama VI priedo H 
ir I dalyse nurodyta informacija.

3. 2 dalyje nurodytuose skelbimuose 
pateikiama VI priedo I dalyje nurodyta 
informacija.

Or. en

Pakeitimas 1407
Wim van de Camp

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

3. 1 ir 2 dalyse nurodytuose skelbimuose 
standartine forma pateikiama VI priedo H 
ir I dalyse nurodyta informacija.

3. 1 dalyje nurodytuose skelbimuose 
standartine forma pateikiama VI priedo H 
ir I dalyse nurodyta informacija.

Or. nl

Pakeitimas 1408
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 ir 2 dalyse nurodytuose skelbimuose 
standartine forma pateikiama VI priedo H 
ir I dalyse nurodyta informacija.

3. Komisija nustato 1 ir 2 dalyse 
nurodytas standartines formas. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
91 straipsnyje nurodytą patariamąją 
procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomo kompromiso dėl socialinių ir kitų paslaugų dalis.

Pakeitimas 1409
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 ir 2 dalyse nurodytuose skelbimuose 
standartine forma pateikiama VI priedo H 
ir I dalyse nurodyta informacija.

3. 2 dalyje nurodytame skelbime 
standartine forma pateikiama I priede
nurodyta informacija.

Or. en
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Pakeitimas 1410
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 ir 2 dalyse nurodytuose skelbimuose 
standartine forma pateikiama VI priedo H 
ir I dalyse nurodyta informacija.

3. 2 dalyje nurodytuose skelbimuose 
standartine forma pateikiama VI priedo H 
ir I dalyse nurodyta informacija.

Or. de

Pagrindimas

Paskesnis pakeitimas pagal tų pačių autorių pateiktą 75 straipsnio 1 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 1411
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 ir 2 dalyse nurodytuose skelbimuose 
standartine forma pateikiama VI priedo H 
ir I dalyse nurodyta informacija.

3. 2 dalyje nurodytuose skelbimuose 
standartine forma pateikiama VI priedo H 
ir I dalyse nurodyta informacija.

Or. de

Pakeitimas 1412
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Standartines formas nustato Komisija. 
Tokie įgyvendinamieji aktai priimami 
pagal 91 straipsnyje nurodytą patariamąją 

Išbraukta.
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procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 1413
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Standartines formas nustato Komisija. 
Tokie įgyvendinamieji aktai priimami 
pagal 91 straipsnyje nurodytą patariamąją 
procedūrą.

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 1414
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Standartines formas nustato Komisija. 
Tokie įgyvendinamieji aktai priimami 
pagal 91 straipsnyje nurodytą patariamąją 
procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1415
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Standartines formas nustato Komisija. 
Tokie įgyvendinamieji aktai priimami 
pagal 91 straipsnyje nurodytą patariamąją 
procedūrą.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Socialinės ir kitos specifinės paslaugos yra grynai vietinio pobūdžio ir dėl to jų negalima taip 
paprastai teikti tarpvalstybiniu mastu. Valdžios institucijos, teikdamos tokias paslaugas savo 
nacionalinėse sistemose, turi laikytis ES skaidrumo ir vienodo požiūrio principų. Nustačius 
naujas socialinių paslaugų ex ante skelbimo taisykles atsiras didesnė biurokratinė našta, o tai 
teikiant šios kategorijas paslaugas yra negerai.

Pakeitimas 1416
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Standartines formas nustato Komisija. 
Tokie įgyvendinamieji aktai priimami 
pagal 91 straipsnyje nurodytą patariamąją 
procedūrą.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 1417
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 ir 2 dalyse nurodyti skelbimai 
skelbiami pagal 49 straipsnio nuostatas.

4. 2 dalyje nurodyti skelbimai skelbiami 
pagal 49 straipsnio nuostatas.
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Or. en

Pagrindimas

Konkrečių reikalavimų taikymas paslaugoms yra pateisinamas tik tada, jeigu šie reikalavimai 
taikomi visoms to paties pobūdžio paslaugoms, t. y. neturėtų būti diskriminuojamos teisinės 
paslaugos, kurios grindžiamos tais pačiais konfidencialumo principais.

Pakeitimas 1418
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 ir 2 dalyse nurodyti skelbimai 
skelbiami pagal 49 straipsnio nuostatas.

4. 1 dalyje nurodyti skelbimai skelbiami 
pagal 49 straipsnio nuostatas.

Or. nl

Pakeitimas 1419
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 ir 2 dalyse nurodyti skelbimai 
skelbiami pagal 49 straipsnio nuostatas.

4. Šiame straipsnyje nurodyti skelbimai 
skelbiami pagal 49 straipsnio nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomo kompromisinio sprendimo dėl socialinių ir kitų paslaugų dalis, kuria iš naujo 
nenustatomos B dalyje išvardytos paslaugos.

Pakeitimas 1420
Cornelis de Jong
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Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 ir 2 dalyse nurodyti skelbimai
skelbiami pagal 49 straipsnio nuostatas.

4. 2 dalyje nurodytas skelbimas
skelbiamas pagal 49 straipsnio nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 1421
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 ir 2 dalyse nurodyti skelbimai 
skelbiami pagal 49 straipsnio nuostatas.

4. 2 dalyje nurodyti skelbimai skelbiami 
pagal 49 straipsnio nuostatas.

Or. de

Pagrindimas

Paskesnis pakeitimas pagal tų pačių autorių pateiktą 75 straipsnio 1 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 1422
Peter Simon, Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 ir 2 dalyse nurodyti skelbimai 
skelbiami pagal 49 straipsnio nuostatas.

4. 2 dalyje nurodyti skelbimai skelbiami 
pagal 49 straipsnio nuostatas.

Or. de

Pakeitimas 1423
Christel Schaldemose
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Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

76 straipsnis Išbraukta.
Sutarčių skyrimo principai
1. Valstybės narės nustato atitinkamas 
sutarčių skyrimo pagal šį skyrių 
procedūras, užtikrina visišką atitiktį 
skaidrumo ir vienodo požiūrio į ūkio 
subjektus principams ir leidžia 
perkančiosioms organizacijoms atsižvelgti 
į atitinkamų paslaugų specifiškumą.
2. Valstybės narės užtikrina, kad 
perkančiosios organizacijos galėtų 
atsižvelgti į poreikį užtikrinti paslaugų 
kokybę, tęstinumą, prieinamumą, 
visapusiškumą, galimybę jas gauti, įvairių 
naudotojų kategorijų konkrečius 
poreikius, naudotojų dalyvavimą ir teisių 
jiems suteikimą bei inovacijas. Valstybės 
narės taip pat gali numatyti, kad 
paslaugas teikėjas pasirenkamas ne vien 
pagal paslaugos teikimo kainą.

Or. da

Pakeitimas 1424
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

76 straipsnis Išbraukta.
Sutarčių sudarymo kriterijai
1. Valstybės narės nustato atitinkamas 
sutarčių sudarymo pagal šį skyrių 
procedūras, užtikrina visišką atitiktį 
skaidrumo ir vienodo požiūrio į ūkio 
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subjektus principams ir leidžia 
perkančiosioms organizacijoms atsižvelgti 
į atitinkamų paslaugų specifiškumą.
2. Valstybės narės užtikrina, kad 
perkančiosios organizacijos galėtų 
atsižvelgti į poreikį užtikrinti paslaugų 
kokybę, tęstinumą, prieinamumą, 
visapusiškumą, galimybę jas gauti, įvairių 
naudotojų kategorijų konkrečius 
poreikius, naudotojų dalyvavimą ir teisių 
jiems suteikimą bei inovacijas. Valstybės 
narės taip pat gali numatyti, kad 
paslaugas teikėjas pasirenkamas ne vien 
pagal paslaugos teikimo kainą.

Or. nl

Pagrindimas

Socialinės paslaugos dažnai teikiamos vietiniu mastu ir neturi tarptautinių pasekmių. Naujos 
prievolės ES ir nacionaliniu lygmeniu nulemia nereikalingą administracinę naštą 
perkančiosioms organizacijoms ir paslaugų teikėjams.

Pakeitimas 1425
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

76 straipsnis Išbraukta.
Sutarčių skyrimo principai
1. Valstybės narės nustato atitinkamas 
sutarčių skyrimo pagal šį skyrių 
procedūras, užtikrina visišką atitiktį 
skaidrumo ir vienodo požiūrio į ūkio 
subjektus principams ir leidžia 
perkančiosioms organizacijoms atsižvelgti 
į atitinkamų paslaugų specifiškumą.
2. Valstybės narės užtikrina, kad 
perkančiosios organizacijos galėtų 
atsižvelgti į poreikį užtikrinti paslaugų 
kokybę, tęstinumą, prieinamumą, 
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visapusiškumą, galimybę jas gauti, įvairių 
naudotojų kategorijų konkrečius 
poreikius, naudotojų dalyvavimą ir teisių 
jiems suteikimą bei inovacijas. Valstybės 
narės taip pat gali numatyti, kad 
paslaugas teikėjas pasirenkamas ne vien 
pagal paslaugos teikimo kainą.

Or. de

Pagrindimas

Socialinės paslaugos yra vietinio pobūdžio ir dėl to jų negalima taip paprastai teikti 
tarpvalstybiniu mastu. Visų pirma socialinių ir kitų specifinių paslaugų srityje reikėtų siekti 
supaprastinimo ir lankstumo ir vengti naujų biurokratinių kliūčių. Ex post skelbimas šiuo 
atveju yra tinkamas ir jo pakanka skaidrumo ir vienodo požiūrio principams užtikrinti.

Pakeitimas 1426
Frank Engel, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

76 straipsnis Išbraukta.
Sutarčių skyrimo principai
1. Valstybės narės nustato atitinkamas 
sutarčių skyrimo pagal šį skyrių 
procedūras, užtikrina visišką atitiktį 
skaidrumo ir vienodo požiūrio į ūkio 
subjektus principams ir leidžia 
perkančiosioms organizacijoms atsižvelgti 
į atitinkamų paslaugų specifiškumą.
2. Valstybės narės užtikrina, kad 
perkančiosios organizacijos galėtų 
atsižvelgti į poreikį užtikrinti paslaugų 
kokybę, tęstinumą, prieinamumą, 
visapusiškumą, galimybę jas gauti, įvairių 
naudotojų kategorijų konkrečius 
poreikius, naudotojų dalyvavimą ir teisių 
jiems suteikimą bei inovacijas. Valstybės 
narės taip pat gali numatyti, kad 
paslaugas teikėjas pasirenkamas ne vien 
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pagal paslaugos teikimo kainą.

Or. en

Pagrindimas

Susiję su vėl atskirtomis A ir B paslaugomis.

Pakeitimas 1427
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato atitinkamas 
sutarčių skyrimo pagal šį skyrių 
procedūras, užtikrina visišką atitiktį 
skaidrumo ir vienodo požiūrio į ūkio 
subjektus principams ir leidžia 
perkančiosioms organizacijoms atsižvelgti 
į atitinkamų paslaugų specifiškumą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1428
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato atitinkamas 
sutarčių skyrimo pagal šį skyrių 
procedūras, užtikrina visišką atitiktį 
skaidrumo ir vienodo požiūrio į ūkio 
subjektus principams ir leidžia 
perkančiosioms organizacijoms atsižvelgti 
į atitinkamų paslaugų specifiškumą.

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 1429
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato atitinkamas 
sutarčių skyrimo pagal šį skyrių 
procedūras, užtikrina visišką atitiktį
skaidrumo ir vienodo požiūrio į ūkio 
subjektus principams ir leidžia
perkančiosioms organizacijoms atsižvelgti 
į atitinkamų paslaugų specifiškumą.

1. Valstybės narės nustato nacionalines 
sutarčių sudarymo pagal šį skyrių taisykles, 
siekdamos užtikrinti, kad perkančiosios 
organizacijos laikytųsi skaidrumo ir 
vienodo požiūrio į ekonominės veiklos 
vykdytojus principų. Valstybėms narėms 
leidžiama nustatyti procedūrines taisykles, 
taikytinas, jeigu pagal šias taisykles 
perkančiosioms organizacijoms suteikiama 
galimybė atsižvelgti į atitinkamų paslaugų 
specifiškumą.

Or. en

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikėtų aiškinti kartu su kitais pakeitimais, kuriuose siūlomas kompromisinis 
sprendimas dėl socialinių ir kitų paslaugų, siekiant iš naujo nenustatyti B dalyje išvardytų 
paslaugų.

Pakeitimas 1430
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato atitinkamas 
sutarčių skyrimo pagal šį skyrių 
procedūras, užtikrina visišką atitiktį
skaidrumo ir vienodo požiūrio į ūkio 
subjektus principams ir leidžia 
perkančiosioms organizacijoms atsižvelgti
į atitinkamų paslaugų specifiškumą.

1. Valstybės narės nustato sutarčių 
sudarymo pagal šį skyrių taisykles ir 
atsižvelgia į skaidrumo ir vienodo požiūrio 
į ekonominės veiklos vykdytojus principus.
Taisyklėse atsižvelgiama į atitinkamų 
paslaugų specifiškumą.
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Or. en

Pagrindimas

Reikėjo paaiškinti šio pasiūlymo 76 straipsnio formuluotę.

Pakeitimas 1431
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato atitinkamas 
sutarčių skyrimo pagal šį skyrių 
procedūras, užtikrina visišką atitiktį 
skaidrumo ir vienodo požiūrio į ūkio 
subjektus principams ir leidžia 
perkančiosioms organizacijoms atsižvelgti 
į atitinkamų paslaugų specifiškumą.

1. Valstybės narės nustato atitinkamas 
sutarčių sudarymo pagal šį skyrių 
procedūras, užtikrina visišką atitiktį 
skaidrumo ir vienodo požiūrio į 
ekonominės veiklos vykdytojus principams 
ir leidžia perkančiosioms organizacijoms 
atsižvelgti į atitinkamų paslaugų 
specifiškumą. Valstybės narės taip pat gali 
numatyti, kad perkančiosios organizacijos 
pasirinktų riboti dalyvavimą viešojo 
pirkimo konkurse dėl socialinių ir 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ne 
pelno institucijoms. Kvietime dalyvauti 
konkurse daroma nuoroda į šią nuostatą.

Or. fr

Pakeitimas 1432
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
perkančiosios organizacijos galėtų 
atsižvelgti į poreikį užtikrinti paslaugų 
kokybę, tęstinumą, prieinamumą, 
visapusiškumą, galimybę jas gauti, įvairių 

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

naudotojų kategorijų konkrečius poreikius, 
naudotojų dalyvavimą ir teisių jiems 
suteikimą bei inovacijas.

Or. en

Pakeitimas 1433
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
perkančiosios organizacijos atsižvelgtų į 
poreikį užtikrinti aukštą paslaugų kokybę, 
tęstinumą, prieinamumą, visapusiškumą, 
galimybę jas gauti, įvairių naudotojų 
kategorijų konkrečius poreikius, naudotojų 
dalyvavimą ir teisių jiems suteikimą bei 
inovacijas. Valstybės narės numato, kad 
paslaugos teikėjas pasirenkamas ne vien 
pagal paslaugos teikimo kainą, bet 
atsižvelgiama ir į pirmiau nurodytų 
socialinių paslaugų kokybę ir darnumo 
kriterijus. Perkančiosios organizacijos 
taip pat gali remtis savanoriškoje Europos 
socialinių paslaugų kokybės sistemoje 
nustatytais kriterijais. Be to, valstybės 
narės gali numatyti, kad konkurse dėl 
socialinių ir sveikatos paslaugų teikimo 
perkančiosios organizacijos galėtų 
nuspręsti leisti dalyvauti tik ne pelno 
organizacijoms, jeigu tai būtina remiantis 
konkrečiais kiekvienos naudotojų 
kategorijos poreikiais.

Or. en
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Pakeitimas 1434
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
perkančiosios organizacijos atsižvelgtų į 
poreikį užtikrinti aukštą paslaugų kokybę, 
tęstinumą, prieinamumą, įperkamumą, 
visapusiškumą, galimybę jas gauti, įvairių 
naudotojų kategorijų, įskaitant 
nepalankioje padėtyje esančius asmenis ir 
pažeidžiamas grupes, konkrečius 
poreikius, naudotojų dalyvavimą ir teisių 
jiems suteikimą bei inovacijas. Valstybės 
narės numato, kad paslaugų teikėjas 
pasirenkamas ne vien pagal paslaugos 
teikimo kainą, o atsižvelgiant į pirmiau 
paminėtus socialinių paslaugų kokybės ir 
tvarumo kriterijus.

Or. de

Pakeitimas 1435
Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekdamos laikytis individualiems 
poreikiams pritaikytos įvairiapusės 
priežiūros, asmens pasirinkimo, priežiūros 
tęstinumo ir kokybės principų, valstybės 
narės gali nustatyti taisykles, kuriomis 
užtikrinama, kad organizacijos, kurios 
šias paslaugas jomis besinaudojantiems 
asmenims teikė tiek iki šios direktyvos 
paskelbimo, tiek paskyrus paslaugų 
teikimo sutartį po šios direktyvos 
paskelbimo, šias paslaugas teiktų nuolat.
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Or. es

Pakeitimas 1436
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės ir (arba) 
perkančiosios organizacijos užtikrina, kad 
ekonominės veiklos vykdytojai laikytųsi 
darbų atlikimo, paslaugų teikimo ar 
prekių tiekimo vietoje taikomų 
įpareigojimų, susijusių su socialinėmis ir 
įdarbinimo sąlygomis, pvz., sveikatos 
apsauga ir sauga darbe, socialine 
apsauga ir darbo sąlygomis, kaip 
nustatyta ES teisės aktuose, 
nacionaliniuose teisės aktuose, 
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.

Or. de

Pakeitimas 1437
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali nustatyti, kad 
socialines ir kitas XVI priede išvardytas 
specifines paslaugas teiktų konkrečios 
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rūšies ekonominės veiklos vykdytojas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti, kad socialines paslaugas teiktų įmonės, kuriose siekiama tik pelno ir 
nesiekiama užtikrinti asmenų priežiūros, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama numatyti, 
kad socialines paslaugas teiktų konkrečios formos įmonės.

Pakeitimas 1438
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad 
perkančiosios organizacijos būtų mokios 
ir galėtų iki galo atsiskaityti su 
ekonominės veiklos vykdytojais, bei kad 
perkančiosios organizacijos iš anksto 
suteiktų ekonominės veiklos vykdytojui
tinkamą jo kredito apsaugos priemonę.

Or. it

Pagrindimas

Nebegalima toleruoti ilgalaikio valdžios institucijų įsiskolinimo privačioms įmonėms už 
atliktus darbus ir suteiktas paslaugas. Tinkama garantijų priemonė, kuri padėtų ekonominės 
veiklos vykdytojui apginti savo teisę į užmokestį po to, kai jis atliks darbą, galėtų tapti 
priemone, būtina siekiant užtikrinti, kad jam iš tiesų būtų atlyginta.

Pakeitimas 1439
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pakeitimas 1440
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. XVI priede išvardytose sutartyse dėl 
socialinių ir kitų specifinių paslaugų 
perkančiosios organizacijos gali 
reikalauti, kad į konkrečią veiklą 
ekonominės veiklos vykdytojai
pakartotinai investuotų iš tos pačios 
veiklos gautas pajamas arba konkurse 
leistų dalyvauti tik ne pelno subjektams.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama pabrėžti, kad perkančiosios organizacijos turi teisę nustatyti reikalavimus, kuriais 
užtikrinama, kad socialinėms paslaugoms skirti mokesčių mokėtojų pinigai būtų naudojami 
būtent šiam tikslui, taip pat perkančiosioms organizacijoms vykdant viešuosius pirkimus, o ne 
tik vidaus veiklai vykdyti.

Pakeitimas 1441
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 1442
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pakeitimas 1443
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pakeitimas 1444
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Jeigu informacijos apie konkurso 
rezultatus paskelbimas trukdytų vykdyti 
įstatymą, prieštarautų viešajam interesui, 
pažeistų konkrečios įmonės teisėtus 
viešuosius arba privačiuosius komercinius 
interesus arba galėtų trukdyti sąžiningai 
paslaugų teikėjų tarpusavio 
konkurencijai, tokios informacijos skelbti 
neprivaloma.

Informacija apie konkurso rezultatus bus 
pateikiama, išskyrus tuos atvejus, kai jos 
pateikimas trukdytų vykdyti įstatymą arba 
prieštarautų viešajam interesui.

Or. en

Pakeitimas 1445
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
III a antraštinė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIIa ANTRAŠTINĖ DALIS
VIEŠOSIOMS DARBŲ KONCESIJOMS 
TAIKOMOS TAISYKLĖS
[Kitos konkrečios nuostatos bus pateiktos 
vėliau pateikiant kompromisinius 
pakeitimus].

Or. de

Pagrindimas

Kitos konkrečios nuostatos bus vėliau įtrauktos į kompromisinius pakeitimus. 

Pakeitimas 1446
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
 III b antraštinė dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIIb ANTRAŠTINĖ DALIS
VIEŠOSIOMS PASLAUGŲ 
KONCESIJOMS TAIKOMOS 
TAISYKLĖS
(...) straipsnis
Taikomos nuostatos
Paslaugų koncesijoms atitinkamai 
taikomos šios direktyvos nuostatos dėl 
darbų koncesijos.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo klausimu reikalinga diskusija, ar nuostatų dėl darbų ir paslaugų koncesijų nereikėtų 
įtraukti į viešųjų pirkimų koordinavimo direktyvą, siekiant užtikrinti teisėtvarkos vienodumą. 
Analogiškai taikyti darbų koncesijų taisykles ne visada bus įmanoma; apie tai reikės 
diskutuoti.

Kitos konkrečios nuostatos bus vėliau įtrauktos į kompromisinius pakeitimus.

Pakeitimas 1447
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV antraštinės dalies antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VALDYMAS VYKDYMO UŽTIKRINIMAS, 
ATASKAITŲ TEIKIMAS IR 
ADMINISTRACINIS 
BENDRADARBIAVIMAS

Or. en

Pagrindimas

Alternatyvūs pasiūlymai dėl valdymo.



PE492.869v01-00 52/167 AM\908760LT.doc

LT

Pakeitimas 1448
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
83 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pakeitimas 1449
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
83 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pakeitimas 1450
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
83 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Tarybos direktyvą 89/665/EEB 
valstybės narės užtikrina teisingą šios 
direktyvos taikymą veiksmingais, 
prieinamais ir skaidriais mechanizmais, 
kuriais papildoma esama perkančiųjų 
organizacijų priimtų sprendimų patikros 
sistema.

Išbraukta.

Or. nl

Pagrindimas

Nėra jokio reikalo direktyvoje nurodyti, kad ji taikoma tinkamai.

Pakeitimas 1451
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
83 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Tarybos direktyvą 89/665/EEB
valstybės narės užtikrina teisingą šios
direktyvos taikymą veiksmingais, 
prieinamais ir skaidriais mechanizmais, 
kuriais papildoma esama perkančiųjų 
organizacijų priimtų sprendimų patikros 
sistema.

1. Siekdamos veiksmingai užtikrinti 
tinkamą ir veiksmingą įgyvendinimą,
valstybės narės užtikrina, kad bent šiame 
straipsnyje nurodytas užduotis atliktų 
viena ar daugiau institucijų arba 
struktūrų. Valstybės narės Komisijai 
nurodo visas institucijas ar struktūras, 
kurios kompetentingos šioms užduotims 
atlikti.

Or. en

Pagrindimas

Alternatyvūs pasiūlymai dėl valdymo.

Pakeitimas 1452
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Pasiūlymas dėl direktyvos
83 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
stebimas viešųjų pirkimų taisyklių 
taikymas, įskaitant Sąjungos bendrai 
finansuojamų projektų įgyvendinimo 
stebėseną, siekiant nustatyti Sąjungos 
finansiniams interesams keliamą grėsmę. 
Ši stebėsena atliekama siekiant išvengti 
galimų sukčiavimo, korupcijos, interesų 
konflikto atvejų ir kitų rimtų pažeidimų 
vykdant viešuosius pirkimus, šiuos atvejus 
ir pažeidimus nustatyti ir atitinkamai apie 
juos pranešti.
Kai stebėseną atliekančios institucijos ar 
struktūros nustato konkrečius pažeidimus 
ar sistemines problemas, joms suteikiama 
teisė apie šias problemas pranešti 
nacionalinėms audito įstaigoms, teismams 
ar kitoms atitinkamoms institucijoms ar 
struktūroms, pvz., ombudsmenui, 
nacionaliniams parlamentams ar 
parlamentų komitetams.

Or. en

Pagrindimas

Alternatyvūs pasiūlymai dėl valdymo.

Pakeitimas 1453
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
83 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Pagal šio straipsnio 2 dalį vykdomos 
stebėsenos veiklos rezultatai viešai 
skelbiami atitinkamomis informavimo 
priemonėmis. Visų pirma valstybės narės 
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bent du kartus per metus skelbia 
dažniausiai pasitaikančių netinkamo 
nuostatų taikymo ar teisinio 
neapibrėžtumo priežasčių apžvalgą, 
kurioje nurodo galimas struktūrines ar 
pasikartojančias problemas, susijusias su 
taisyklių taikymu, įskaitant galimus 
sukčiavimo ir kitų neteisėtų veiksmų 
atvejus.
Valstybės narės du kartus per metus 
Komisijai perduoda bendrą savo 
nacionalinės tvarios viešųjų pirkimų 
politikos apžvalgą, kurioje aprašo 
atitinkamus nacionalinius veiksmų planus 
ir iniciatyvas ir, jeigu žinoma, praktinį jų 
įgyvendinimą. Jos taip pat nurodo viešojo 
pirkimo sutartis pasirašiusių MVĮ 
procentinę dalį. Jei ši dalis yra mažesnė 
kaip 50 proc., vertinant pagal su MVĮ 
sudarytų sutarčių vertę, valstybės narės 
nurodo, ar imamasi iniciatyvų siekiant 
padidinti šią viešojo pirkimo sutartis 
pasirašiusių MVĮ procentinę dalį.
Remdamasi gautais duomenimis Komisija 
reguliariai teikia šios politikos 
įgyvendinimo ir geriausios patirties vidaus 
rinkoje ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Alternatyvūs pasiūlymai dėl valdymo.

Pakeitimas 1454
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
83 straipsnio 1 c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Bet kuriam asmeniui ar institucijai, 
kurie neturi galimybės pasinaudoti 
patikros procedūromis pagal Tarybos 
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direktyvą 92/13/EEB, suteikiama 
galimybė pranešti apie galimus šios 
direktyvos pažeidimus kompetentingai 
institucijai ar struktūrai, kuri tinkamai 
apsvarsto bet kurį pakankamai pagrįstą 
skundą ir imasi reikiamų priemonių, 
atsižvelgdama į nacionalinės teisės 
aktuose nustatytus įgaliojimus ir 
kompetenciją.

Or. en

Pagrindimas

Alternatyvūs pasiūlymai dėl valdymo.

Pakeitimas 1455
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
83 straipsnio 1 d pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. Valstybės narės užtikrina, kad 
Sąjungos viešųjų pirkimų teisės aktų 
aiškinimo ir taikymo gairės būtų 
nemokamai prieinamos, siekiant 
perkančiosioms organizacijoms ir 
ekonominės veiklos vykdytojams padėti 
tinkamai taikyti Sąjungos viešųjų pirkimų 
taisykles.

Or. en

Pagrindimas

Alternatyvūs pasiūlymai dėl valdymo.

Pakeitimas 1456
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
83 straipsnio 1 e pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1e. Valstybės narės, nepažeisdamos 
Komisijos nustatytų bendrųjų procedūrų 
ir darbo metodų, taikomų jų bendravimui 
ir ryšiams su valstybėmis narėmis, nustato 
ryšių centrą, kuris su Komisija 
bendradarbiaus Sąjungos teisės taikymo 
ir Sąjungos biudžeto įgyvendinimo 
klausimais pagal Europos Sąjungos 
sutarties 17 straipsnį ir Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 317 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Alternatyvūs pasiūlymai dėl valdymo.

Pakeitimas 1457
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
83 straipsnio 1 f pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1f. Perkančiosios organizacijos bent 
sutarties galiojimo laikotarpiu turi kopijas 
visų sudarytų sutarčių, kurių vertė lygi 
arba didesnė kaip:
(a) 1 000 000 EUR viešojo prekių pirkimo 
ar viešojo paslaugų pirkimo sutarčių 
atveju;
(b) 10 000 000 EUR viešojo darbų pirkimo 
sutarčių atveju.
Jos suteikia teisę susipažinti su šiomis 
sutartimis, remdamosi taikytinomis 
taisyklėmis dėl galimybės susipažinti su 
dokumentais ir duomenų apsaugos.

Or. en
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Pagrindimas

Alternatyvūs pasiūlymai dėl valdymo.

Pakeitimas 1458
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
83 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

83a straipsnis
Taisyklių nesilaikančių ekonominės 

veiklos vykdytojų registras
1. Ekonominės veiklos vykdytojui
pažeidus sutarties sąlygas, visų pirma su 
socialine ir darbo apsauga bei darbo 
sąlygomis ir subrangos sutarties 
sudarymu susijusias sąlygas, šis 
ekonominės veiklos vykdytojas
įtraukiamas į viešųjų pirkimų taisyklių 
nesilaikančių ekonominės veiklos 
vykdytojų registrą.
2. Taisyklių nesilaikančių ekonominės 
veiklos vykdytojų registrus tvarko ir 
reguliariai atnaujina 84 ir 
88 straipsniuose nurodytos priežiūros ir 
administracinės institucijos. Prieš 
sudarant viešojo pirkimo sutartį su 
perkančiąja organizacija numatoma teisė 
ir pareiga patikrinti registrą.

Or. en

Pakeitimas 1459
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

83a straipsnis
Reikalavimų nesilaikymo registras
Ekonominės veiklos vykdytojui pažeidus 
sutarties sąlygas, visų pirma su socialine 
apsauga, užimtumo apsauga, darbo 
sąlygomis ir subrangos sąlygomis 
susijusias sąlygas, jis įtraukiamas į 
reikalavimų nesilaikančių subjektų 
registrą. Ekonominės veiklos vykdytojo
buvimas reikalavimų nesilaikančių 
subjektų registre tampa atmetimo 
pagrindu.

Or. de

Pakeitimas 1460
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
83 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

84 straipsnis Išbraukta.
Viešoji priežiūra
1. Valstybės narės paskiria vieną 
nepriklausomą įstaigą, atsakingą už 
įgyvendinimo veiklos priežiūrą ir 
koordinavimą (toliau – priežiūros įstaiga). 
Valstybės narės apie šios įstaigos 
paskyrimą praneša Komisijai.
Tokia priežiūra taikoma visoms 
perkančiosioms organizacijoms.
2. Kompetentingos institucijos, 
dalyvaujančios įgyvendinimo veikloje, 
organizuojamos taip, kad būtų išvengta 
interesų konfliktų. Viešosios priežiūros 
sistema yra skaidri. Tuo tikslu skelbiami 
visi rekomendaciniai ir nuomonių 
dokumentai, taip pat metinės ataskaitos, 
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rodančios, kaip įgyvendinamos ir 
taikomos šioje direktyvoje nustatytos 
taisyklės. 
Metinėje ataskaitoje:
(a) nurodoma procentinė viešuosius 
pirkimus laimėjusių mažųjų ir vidutinių 
įmonių (MVĮ) dalis; jeigu ši dalis 
mažesnė nei 50 proc., vertinant pagal 
MVĮ skirtų sutarčių vertę, ataskaitoje 
pateikiama šios aplinkybės priežasčių 
analizė;
(b) apžvelgiamas tvarios pirkimų politikos, 
įskaitant procedūras, įgyvendinimas, 
atsižvelgiant į aplinkybes, susijusias su 
aplinkos apsauga, socialine įtrauktimi, 
įskaitant prieinamumą neįgaliems 
asmenims, arba inovacijų skatinimą;
(c) pateikiama informacija apie viešųjų 
pirkimų taisyklių pažeidimų, kurie daro 
poveikį Sąjungos biudžetui, stebėseną ir 
tolesnius veiksmus, laikantis šio straipsnio 
3–5 dalių;
(d) pateikiami centralizuoti duomenys 
apie užregistruotus sukčiavimo, 
korupcijos, interesų konfliktų atvejus ir 
kitus šiurkščius viešojo pirkimo srities 
pažeidimus, įskaitant tuos, kurie paveikė 
iš Sąjungos biudžeto bendrai 
finansuojamus projektus. 
3. Priežiūros įstaigos uždaviniai:
(a) stebėti, kaip perkančiosios 
organizacijos, visų pirma centrinės 
perkančiosios organizacijos, taiko viešojo 
pirkimo taisykles ir vykdo su jais susijusią 
veiklą;
(b) teikti perkančiosioms organizacijoms 
teisines konsultacijas dėl viešojo pirkimo 
taisyklių ir principų aiškinimo ir dėl 
viešojo pirkimo taisyklių taikymo 
konkrečiais atvejais;
(c) savo iniciatyva teikti ataskaitas ir 
rekomendacijas bendrą susidomėjimą 
keliančiais klausimais, susijusiais su 
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viešojo pirkimo taisyklių aiškinimu ir 
taikymu, pasikartojančiais klausimais ir 
sisteminiais sunkumais, susijusiais su 
viešojo pirkimo taisyklių taikymu, 
atsižvelgiant į šios direktyvos nuostatas ir 
aktualią Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo praktiką; 
(d) nustatyti ir taikyti visapusiškas 
įgyvendinamas grėsmių rodiklių sistemas, 
kuriomis būtų vykdoma sukčiavimo, 
korupcijos, interesų konflikto ir kitų rimtų 
pažeidimų vykdant viešuosius pirkimus 
prevencija, nustatymas ir tinkamas 
atsiskaitymas apie juos;
(e) atkreipti nacionalinių kompetentingų 
institucijų, įskaitant audito institucijas, 
dėmesį į konkrečius nustatytus 
pažeidimus ir sistemines problemas;
(f) nagrinėti piliečių ir įmonių skundus 
dėl viešojo pirkimo taisyklių taikymo 
konkrečiais atvejais ir pateikti analizę 
kompetentingoms perkančiosioms 
organizacijoms; šios privalo į ją atsižvelgti 
savo sprendimuose, o jeigu neatsižvelgia, 
paaiškinti tokio neatsižvelgimo priežastis;
(g) stebėti nacionalinių teismų ir 
institucijų sprendimus, priimtus Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismui priėmus 
sprendimą pagal Sutarties 267 straipsnį 
arba remiantis Europos Audito Rūmų 
išvadomis, kuriomis nustatomi Sąjungos 
viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimai,
susiję su Sąjungos bendrai 
finansuojamais projektais; priežiūros 
įstaiga praneša Europos kovos su 
sukčiavimu tarnybai apie visus Sąjungos 
viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimus, 
susijusius su tiesiogiai ar netiesiogiai 
Europos Sąjungos finansuojamomis 
sutartimis. 
Šio straipsnio e punkte nurodyti 
uždaviniai neturi poveikio teisės pateikti 
skundą pagal nacionalinę teisę arba 
remiantis Direktyva 89/665/EEB nustatytą 
sistemą.
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Valstybės narės suteikia priežiūros 
įstaigai teisę kreiptis į instituciją, pagal 
nacionalinę teisę kompetentingą tikrinti 
perkančiųjų organizacijų sprendimus, kai 
vykdydama stebėjimo ir teisinio 
konsultavimo veiklą ta įstaiga nustato 
pažeidimą.
4. Nepažeisdama Komisijos nustatytų 
bendrųjų procedūrų ir darbo metodų, 
taikomų jos bendravimui ir ryšiams su 
valstybėmis narėmis, priežiūros įstaiga 
veikia kaip specialusis Komisijos ryšių 
centras, kai stebi Sąjungos teisės taikymą 
ir Sąjungos biudžeto įgyvendinimą pagal 
Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnį ir 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
317 straipsnį. Priežiūros įstaiga praneša 
Komisijai apie visus šios direktyvos 
nuostatų pažeidimus pirkimo procedūrose 
dėl sutarčių, tiesiogiai arba netiesiogiai 
finansuojamų Europos Sąjungos, 
skyrimo. 
Komisija visų pirma gali priežiūros 
įstaigai perduoti vertinti atskirus atvejus, 
jeigu sutartis dar nepaskirta arba patikros 
procedūrą dar galima atlikti. Ji taip pat 
gali įpareigoti priežiūros įstaigą atlikti 
stebėjimo veiklą, būtiną priemonių, 
kuriomis valstybės narės yra 
įsipareigojusios ištaisyti Komisijos 
nustatytą Europos viešojo pirkimo 
taisyklių ir principų pažeidimą, 
įgyvendinimui užtikrinti.
Komisija gali pareikalauti, kad priežiūros 
institucija išanalizuotų galimus Sąjungos 
viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimus, 
kurie daro poveikį iš Sąjungos biudžeto 
bendrai finansuojamiems projektams. 
Komisija gali pavesti priežiūros įstaigai 
imtis tolesnių veiksmų dėl tam tikrų atvejų 
ir užtikrinti, kad Sąjungos viešojo pirkimo 
taisyklių pažeidimo, paveikiančio bendrai 
finansuojamus projektus, atitinkamų 
pasekmių imtųsi kompetentingos 
nacionalinės institucijos, kurios privalėtų 
laikytis jos nurodymų.
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5. Priežiūros įstaigos atliekama tyrimo ir 
įgyvendinimo užtikrinimo veikla, kuria 
siekiama užtikrinti, kad perkančiųjų 
organizacijų sprendimai atitiktų šią 
direktyvą ir bendruosius Sutarties 
principus, Komisijos, kaip Sutarčių 
sergėtojos, institucinis vaidmuo 
nepakeičiamas ir nepaveikiamas. Kai 
Komisija nusprendžia perduoti atskiro 
atvejo tvarkymą pagal šio straipsnio 
4 dalį, ji išsaugo teisę įsikišti laikydamasi 
jai Sutartimi suteiktų įgaliojimų.
6. Perkančiosios organizacijos perduoda 
nacionalinei priežiūros įstaigai visą visų 
sudarytų sutarčių tekstą, kai sutarties 
vertė lygi arba didesnė negu:
(a) 1 000 000 EUR viešojo prekių pirkimo 
ar viešojo paslaugų pirkimo sutarčių 
atveju;
(b) 10 000 000 EUR viešojo darbų pirkimo 
sutarčių atveju.
7. Nepažeisdama nacionalinės teisės dėl 
prieigos prie informacijos ir laikydamasi 
nacionalinės ir ES teisės nuostatų dėl 
duomenų apsaugos priežiūros įstaiga, 
paprašyta raštu, suteikia visiškai neribotą 
tiesioginę ir nemokamą prieigą prie 
6 dalyje nurodytų sudarytų sutarčių. 
Galimybė susipažinti su tam tikromis 
sutarčių dalimis gali būti nesuteikta, jeigu 
jų atskleidimas trukdytų vykdyti įstatymus 
arba kitaip prieštarautų viešajam 
interesui, pažeistų teisėtus viešųjų arba 
privačiųjų ūkio subjektų komercinius 
interesus arba galėtų trukdyti laisvam jų 
tarpusavio konkuravimui.
Prieiga prie dalių, su kuriomis susipažinti 
leidžiama, suteikiama per protingą laiko 
tarpą ir ne vėliau nei per 45 dienas nuo 
prašymo gavimo dienos.
Prašymo susipažinti su sutarties tekstu 
pateikėjams nebūtina turėti tiesioginį ar 
netiesioginį su ta konkrečia sutartimi 
susijusį interesą. Informacijos gavėjams 
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leidžiama ją paskelbti viešai.
8. Į šio straipsnio 2 dalyje nurodytą 
metinę ataskaitą įtraukiama visos 
priežiūros įstaigos pagal šio straipsnio 1–
7 dalis vykdytos veiklos santrauka.

Or. en

Pagrindimas

Šie straipsniai sukelia nereikalingą administracinę naštą. Valstybės narės turi pačios tvarkyti 
savo vidaus administraciją. Valstybės narės gali nuspręsti priežiūros įstaigą (84 straipsnis) 
įsteigti be Europos reglamento. 84 straipsnis prieštarauja subsidiarumo principui.

Pakeitimas 1461
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

84 straipsnis Išbraukta.
Viešoji priežiūra
1. Valstybės narės paskiria vieną 
nepriklausomą įstaigą, atsakingą už 
įgyvendinimo veiklos priežiūrą ir 
koordinavimą (toliau – priežiūros įstaiga). 
Valstybės narės apie šios įstaigos 
paskyrimą praneša Komisijai.
Tokia priežiūra taikoma visoms 
perkančiosioms organizacijoms.
2. Kompetentingos institucijos, 
dalyvaujančios įgyvendinimo veikloje, 
organizuojamos taip, kad būtų išvengta 
interesų konfliktų. Viešosios priežiūros 
sistema yra skaidri. Tuo tikslu skelbiami 
visi rekomendaciniai ir nuomonių 
dokumentai, taip pat metinės ataskaitos, 
rodančios, kaip įgyvendinamos ir 
taikomos šioje direktyvoje nustatytos 
taisyklės. 
Metinėje ataskaitoje:
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(a) nurodoma procentinė viešuosius 
pirkimus laimėjusių mažųjų ir vidutinių 
įmonių (MVĮ) dalis; jeigu ši dalis 
mažesnė nei 50 proc., vertinant pagal 
MVĮ skirtų sutarčių vertę, ataskaitoje 
pateikiama šios aplinkybės priežasčių 
analizė;
(b) apžvelgiamas tvarios pirkimų politikos, 
įskaitant procedūras, įgyvendinimas, 
atsižvelgiant į aplinkybes, susijusias su 
aplinkos apsauga, socialine įtrauktimi, 
įskaitant prieinamumą neįgaliems 
asmenims, arba inovacijų skatinimą;
(c) pateikiama informacija apie viešųjų 
pirkimų taisyklių pažeidimų, kurie daro 
poveikį Sąjungos biudžetui, stebėseną ir 
tolesnius veiksmus, laikantis šio straipsnio 
3–5 dalių;
(d) pateikiami centralizuoti duomenys 
apie užregistruotus sukčiavimo, 
korupcijos, interesų konfliktų atvejus ir 
kitus šiurkščius viešojo pirkimo srities 
pažeidimus, įskaitant tuos, kurie paveikė 
iš Sąjungos biudžeto bendrai 
finansuojamus projektus. 
3. Priežiūros įstaigos uždaviniai:
(a) stebėti, kaip perkančiosios 
organizacijos, visų pirma centrinės 
perkančiosios organizacijos, taiko viešojo 
pirkimo taisykles ir vykdo su jais susijusią 
veiklą;
(b) teikti perkančiosioms organizacijoms 
teisines konsultacijas dėl viešojo pirkimo 
taisyklių ir principų aiškinimo ir dėl 
viešojo pirkimo taisyklių taikymo 
konkrečiais atvejais;
(c) savo iniciatyva teikti ataskaitas ir 
rekomendacijas bendrą susidomėjimą 
keliančiais klausimais, susijusiais su 
viešojo pirkimo taisyklių aiškinimu ir 
taikymu, pasikartojančiais klausimais ir 
sisteminiais sunkumais, susijusiais su 
viešojo pirkimo taisyklių taikymu, 
atsižvelgiant į šios direktyvos nuostatas ir 
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aktualią Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo praktiką; 
(d) nustatyti ir taikyti visapusiškas 
įgyvendinamas grėsmių rodiklių sistemas, 
kuriomis būtų vykdoma sukčiavimo, 
korupcijos, interesų konflikto ir kitų rimtų 
pažeidimų vykdant viešuosius pirkimus 
prevencija, nustatymas ir tinkamas 
atsiskaitymas apie juos;
(e) atkreipti nacionalinių kompetentingų 
institucijų, įskaitant audito institucijas, 
dėmesį į konkrečius nustatytus 
pažeidimus ir sistemines problemas;
(f) nagrinėti piliečių ir įmonių skundus 
dėl viešojo pirkimo taisyklių taikymo 
konkrečiais atvejais ir pateikti analizę 
kompetentingoms perkančiosioms 
organizacijoms; šios privalo į ją atsižvelgti 
savo sprendimuose, o jeigu neatsižvelgia, 
paaiškinti tokio neatsižvelgimo priežastis;
(g) stebėti nacionalinių teismų ir 
institucijų sprendimus, priimtus Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismui priėmus 
sprendimą pagal Sutarties 267 straipsnį 
arba remiantis Europos Audito Rūmų 
išvadomis, kuriomis nustatomi Sąjungos 
viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimai, 
susiję su Sąjungos bendrai 
finansuojamais projektais; priežiūros 
įstaiga praneša Europos kovos su 
sukčiavimu tarnybai apie visus Sąjungos 
viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimus, 
susijusius su tiesiogiai ar netiesiogiai 
Europos Sąjungos finansuojamomis 
sutartimis. 
Šio straipsnio e punkte nurodyti 
uždaviniai neturi poveikio teisės pateikti 
skundą pagal nacionalinę teisę arba 
remiantis Direktyva 89/665/EEB nustatytą 
sistemą.
Valstybės narės suteikia priežiūros 
įstaigai teisę kreiptis į instituciją, pagal 
nacionalinę teisę kompetentingą tikrinti 
perkančiųjų organizacijų sprendimus, kai 
vykdydama stebėjimo ir teisinio 
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konsultavimo veiklą ta įstaiga nustato 
pažeidimą.
4. Nepažeisdama Komisijos nustatytų 
bendrųjų procedūrų ir darbo metodų, 
taikomų jos bendravimui ir ryšiams su 
valstybėmis narėmis, priežiūros įstaiga 
veikia kaip specialusis Komisijos ryšių 
centras, kai stebi Sąjungos teisės taikymą 
ir Sąjungos biudžeto įgyvendinimą pagal 
Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnį ir 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
317 straipsnį. Priežiūros įstaiga praneša 
Komisijai apie visus šios direktyvos 
nuostatų pažeidimus pirkimo procedūrose 
dėl sutarčių, tiesiogiai arba netiesiogiai 
finansuojamų Europos Sąjungos, 
skyrimo. 
Komisija visų pirma gali priežiūros 
įstaigai perduoti vertinti atskirus atvejus, 
jeigu sutartis dar nepaskirta arba patikros 
procedūrą dar galima atlikti. Ji taip pat 
gali įpareigoti priežiūros įstaigą atlikti 
stebėjimo veiklą, būtiną priemonių, 
kuriomis valstybės narės yra 
įsipareigojusios ištaisyti Komisijos 
nustatytą Europos viešojo pirkimo 
taisyklių ir principų pažeidimą, 
įgyvendinimui užtikrinti.
Komisija gali pareikalauti, kad priežiūros 
institucija išanalizuotų galimus Sąjungos 
viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimus, 
kurie daro poveikį iš Sąjungos biudžeto 
bendrai finansuojamiems projektams. 
Komisija gali pavesti priežiūros įstaigai 
imtis tolesnių veiksmų dėl tam tikrų atvejų 
ir užtikrinti, kad Sąjungos viešojo pirkimo 
taisyklių pažeidimo, paveikiančio bendrai 
finansuojamus projektus, atitinkamų 
pasekmių imtųsi kompetentingos 
nacionalinės institucijos, kurios privalėtų 
laikytis jos nurodymų.
5. Priežiūros įstaigos atliekama tyrimo ir 
įgyvendinimo užtikrinimo veikla, kuria 
siekiama užtikrinti, kad perkančiųjų 
organizacijų sprendimai atitiktų šią 
direktyvą ir bendruosius Sutarties 
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principus, Komisijos, kaip Sutarčių 
sergėtojos, institucinis vaidmuo 
nepakeičiamas ir nepaveikiamas. Kai 
Komisija nusprendžia perduoti atskiro 
atvejo tvarkymą pagal šio straipsnio 
4 dalį, ji išsaugo teisę įsikišti laikydamasi 
jai Sutartimi suteiktų įgaliojimų.
6. Perkančiosios organizacijos perduoda 
nacionalinei priežiūros įstaigai visą visų 
sudarytų sutarčių tekstą, kai sutarties 
vertė lygi arba didesnė negu:
(a) 1 000 000 EUR viešojo prekių pirkimo 
ar viešojo paslaugų pirkimo sutarčių 
atveju;
(b) 10 000 000 EUR viešojo darbų pirkimo 
sutarčių atveju.
7. Nepažeisdama nacionalinės teisės dėl 
prieigos prie informacijos ir laikydamasi 
nacionalinės ir ES teisės nuostatų dėl 
duomenų apsaugos priežiūros įstaiga, 
paprašyta raštu, suteikia visiškai neribotą 
tiesioginę ir nemokamą prieigą prie 
6 dalyje nurodytų sudarytų sutarčių. 
Galimybė susipažinti su tam tikromis 
sutarčių dalimis gali būti nesuteikta, jeigu 
jų atskleidimas trukdytų vykdyti įstatymus 
arba kitaip prieštarautų viešajam 
interesui, pažeistų teisėtus viešųjų arba 
privačiųjų ūkio subjektų komercinius 
interesus arba galėtų trukdyti laisvam jų 
tarpusavio konkuravimui.
Prieiga prie dalių, su kuriomis susipažinti 
leidžiama, suteikiama per protingą laiko 
tarpą ir ne vėliau nei per 45 dienas nuo 
prašymo gavimo dienos.
Prašymo susipažinti su sutarties tekstu 
pateikėjams nebūtina turėti tiesioginį ar 
netiesioginį su ta konkrečia sutartimi 
susijusį interesą. Informacijos gavėjams 
leidžiama ją paskelbti viešai.
8. Į šio straipsnio 2 dalyje nurodytą 
metinę ataskaitą įtraukiama visos 
priežiūros įstaigos pagal šio straipsnio 1–
7 dalis vykdytos veiklos santrauka.
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Or. en

Pagrindimas

Alternatyvūs pasiūlymai dėl valdymo. Šiuo pakeitimu visiškai išbraukiamas 84 straipsnis dėl 
viešosios priežiūros. Kiekvienoje valstybėje narėje įgaliojimus suteikus vienai nacionalinei 
priežiūros įstaigai būtų pažeidžiamas subsidiarumo principas, o valstybėse narėse, kuriose 
valdymas decentralizuotas arba kuriose yra federalinė struktūra, to įgyvendinti būtų 
neįmanoma.

Pakeitimas 1462
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Tokia priežiūra taikoma visoms 
perkančiosioms organizacijoms.

2. Kompetentingos institucijos, 
dalyvaujančios įgyvendinimo veikloje, 
organizuojamos taip, kad būtų išvengta 
interesų konfliktų. Viešosios priežiūros 
sistema yra skaidri. Tuo tikslu skelbiami 
visi rekomendaciniai ir nuomonių 
dokumentai, taip pat metinės ataskaitos, 
rodančios, kaip įgyvendinamos ir 
taikomos šioje direktyvoje nustatytos 
taisyklės.

Metinėje ataskaitoje:

(a) nurodoma procentinė viešuosius 
pirkimus laimėjusių mažųjų ir vidutinių 
įmonių (MVĮ) dalis; jeigu ši dalis 
mažesnė nei 50 proc., vertinant pagal 
MVĮ skirtų sutarčių vertę, ataskaitoje 
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pateikiama šios aplinkybės priežasčių 
analizė;

(b) apžvelgiamas tvarios pirkimų politikos, 
įskaitant procedūras, įgyvendinimas, 
atsižvelgiant į aplinkybes, susijusias su 
aplinkos apsauga, socialine įtrauktimi, 
įskaitant prieinamumą neįgaliems 
asmenims, arba inovacijų skatinimą;

(c) pateikiama informacija apie viešųjų 
pirkimų taisyklių pažeidimų, kurie daro 
poveikį Sąjungos biudžetui, stebėseną ir 
tolesnius veiksmus, laikantis šio straipsnio 
3–5 dalių;

(d) pateikiami centralizuoti duomenys 
apie užregistruotus sukčiavimo, 
korupcijos, interesų konfliktų atvejus ir 
kitus šiurkščius viešojo pirkimo srities 
pažeidimus, įskaitant tuos, kurie paveikė 
iš Sąjungos biudžeto bendrai 
finansuojamus projektus.

3. Priežiūros įstaigos uždaviniai:

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

(b) teikti perkančiosioms organizacijoms 
teisines konsultacijas dėl viešojo pirkimo 
taisyklių ir principų aiškinimo ir dėl 
viešojo pirkimo taisyklių taikymo 
konkrečiais atvejais;

(c) savo iniciatyva teikti ataskaitas ir 
rekomendacijas bendrą susidomėjimą 
keliančiais klausimais, susijusiais su 
viešojo pirkimo taisyklių aiškinimu ir 
taikymu, pasikartojančiais klausimais ir 
sisteminiais sunkumais, susijusiais su 
viešojo pirkimo taisyklių taikymu, 
atsižvelgiant į šios direktyvos nuostatas ir 
aktualią Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo praktiką;
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(d) nustatyti ir taikyti visapusiškas 
įgyvendinamas grėsmių rodiklių sistemas, 
kuriomis būtų vykdoma sukčiavimo, 
korupcijos, interesų konflikto ir kitų rimtų 
pažeidimų vykdant viešuosius pirkimus 
prevencija, nustatymas ir tinkamas 
atsiskaitymas apie juos;
(e) atkreipti nacionalinių kompetentingų 
institucijų, įskaitant audito institucijas, 
dėmesį į konkrečius nustatytus 
pažeidimus ir sistemines problemas;
(f) nagrinėti piliečių ir įmonių skundus 
dėl viešojo pirkimo taisyklių taikymo 
konkrečiais atvejais ir pateikti analizę 
kompetentingoms perkančiosioms 
organizacijoms; šios privalo į ją atsižvelgti 
savo sprendimuose, o jeigu neatsižvelgia, 
paaiškinti tokio neatsižvelgimo priežastis;
(g) stebėti nacionalinių teismų ir
institucijų sprendimus, priimtus Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismui priėmus 
sprendimą pagal Sutarties 267 straipsnį 
arba remiantis Europos Audito Rūmų 
išvadomis, kuriomis nustatomi Sąjungos 
viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimai, 
susiję su Sąjungos bendrai
finansuojamais projektais; priežiūros 
įstaiga praneša Europos kovos su 
sukčiavimu tarnybai apie visus Sąjungos 
viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimus, 
susijusius su tiesiogiai ar netiesiogiai 
Europos Sąjungos finansuojamomis 
sutartimis. 
Šio straipsnio e punkte nurodyti 
uždaviniai neturi poveikio teisės pateikti 
skundą pagal nacionalinę teisę arba 
remiantis Direktyva 89/665/EEB nustatytą 
sistemą.
Valstybės narės suteikia priežiūros 
įstaigai teisę kreiptis į instituciją, pagal 
nacionalinę teisę kompetentingą tikrinti 
perkančiųjų organizacijų sprendimus, kai 
vykdydama stebėjimo ir teisinio 
konsultavimo veiklą ta įstaiga nustato 
pažeidimą.
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4. Nepažeisdama Komisijos nustatytų 
bendrųjų procedūrų ir darbo metodų, 
taikomų jos bendravimui ir ryšiams su 
valstybėmis narėmis, priežiūros įstaiga 
veikia kaip specialusis Komisijos ryšių 
centras, kai stebi Sąjungos teisės taikymą 
ir Sąjungos biudžeto įgyvendinimą pagal 
Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnį ir 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
317 straipsnį. Priežiūros įstaiga praneša 
Komisijai apie visus šios direktyvos 
nuostatų pažeidimus pirkimo procedūrose 
dėl sutarčių, tiesiogiai arba netiesiogiai 
finansuojamų Europos Sąjungos, 
skyrimo. 
Komisija visų pirma gali priežiūros 
įstaigai perduoti vertinti atskirus atvejus, 
jeigu sutartis dar nepaskirta arba patikros 
procedūrą dar galima atlikti. Ji taip pat 
gali įpareigoti priežiūros įstaigą atlikti 
stebėjimo veiklą, būtiną priemonių, 
kuriomis valstybės narės yra 
įsipareigojusios ištaisyti Komisijos 
nustatytą Europos viešojo pirkimo 
taisyklių ir principų pažeidimą, 
įgyvendinimui užtikrinti.
Komisija gali pareikalauti, kad priežiūros 
institucija išanalizuotų galimus Sąjungos 
viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimus, 
kurie daro poveikį iš Sąjungos biudžeto 
bendrai finansuojamiems projektams. 
Komisija gali pavesti priežiūros įstaigai 
imtis tolesnių veiksmų dėl tam tikrų atvejų 
ir užtikrinti, kad Sąjungos viešojo pirkimo 
taisyklių pažeidimo, paveikiančio bendrai 
finansuojamus projektus, atitinkamų 
pasekmių imtųsi kompetentingos 
nacionalinės institucijos, kurios privalėtų 
laikytis jos nurodymų.
5. Priežiūros įstaigos atliekama tyrimo ir 
įgyvendinimo užtikrinimo veikla, kuria 
siekiama užtikrinti, kad perkančiųjų 
organizacijų sprendimai atitiktų šią 
direktyvą ir bendruosius Sutarties 
principus, Komisijos, kaip Sutarčių 
sergėtojos, institucinis vaidmuo 
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nepakeičiamas ir nepaveikiamas. Kai 
Komisija nusprendžia perduoti atskiro 
atvejo tvarkymą pagal šio straipsnio 
4 dalį, ji išsaugo teisę įsikišti laikydamasi 
jai Sutartimi suteiktų įgaliojimų.
6. Perkančiosios organizacijos perduoda 
nacionalinei priežiūros įstaigai visą visų 
sudarytų sutarčių tekstą, kai sutarties 
vertė lygi arba didesnė negu:
(a) 1 000 000 EUR viešojo prekių pirkimo 
ar viešojo paslaugų pirkimo sutarčių 
atveju;
(b) 10 000 000 EUR viešojo darbų pirkimo 
sutarčių atveju.
7. Nepažeisdama nacionalinės teisės dėl 
prieigos prie informacijos ir laikydamasi 
nacionalinės ir ES teisės nuostatų dėl 
duomenų apsaugos priežiūros įstaiga, 
paprašyta raštu, suteikia visiškai neribotą 
tiesioginę ir nemokamą prieigą prie 6 
dalyje nurodytų sudarytų sutarčių. 
Galimybė susipažinti su tam tikromis 
sutarčių dalimis gali būti nesuteikta, jeigu 
jų atskleidimas trukdytų vykdyti įstatymus 
arba kitaip prieštarautų viešajam 
interesui, pažeistų teisėtus viešųjų arba 
privačiųjų ūkio subjektų komercinius 
interesus arba galėtų trukdyti laisvam jų 
tarpusavio konkuravimui.
Prieiga prie dalių, su kuriomis susipažinti 
leidžiama, suteikiama per protingą laiko 
tarpą ir ne vėliau nei per 45 dienas nuo 
prašymo gavimo dienos.
Prašymo susipažinti su sutarties tekstu 
pateikėjams nebūtina turėti tiesioginį ar 
netiesioginį su ta konkrečia sutartimi 
susijusį interesą. Informacijos gavėjams 
leidžiama ją paskelbti viešai.
8. Į šio straipsnio 2 dalyje nurodytą 
metinę ataskaitą įtraukiama visos 
priežiūros įstaigos pagal šio straipsnio 1–
7 dalis vykdytos veiklos santrauka.

Or. nl
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Pagrindimas

Reikalavimas įsteigti nacionalines priežiūros įstaigas ir perduoti joms sudarytų sutarčių 
tekstus akivaizdžiai prieštarauja subsidiarumo principui. Reikia daugiau pasitikėti 
demokratine perkančiųjų organizacijų kontrole. Be to, dėl šių taisyklių padidėtų perkančiųjų 
organizacijų administracinė našta.

Pakeitimas 1463
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

84 straipsnis Išbraukta.
Viešoji priežiūra
1. Valstybės narės paskiria vieną 
nepriklausomą įstaigą, atsakingą už 
įgyvendinimo veiklos priežiūrą ir 
koordinavimą (toliau – priežiūros įstaiga). 
Valstybės narės apie šios įstaigos 
paskyrimą praneša Komisijai.
Tokia priežiūra taikoma visoms 
perkančiosioms organizacijoms.
2. Kompetentingos institucijos, 
dalyvaujančios įgyvendinimo veikloje, 
organizuojamos taip, kad būtų išvengta 
interesų konfliktų. Viešosios priežiūros 
sistema yra skaidri. Tuo tikslu skelbiami 
visi rekomendaciniai ir nuomonių 
dokumentai, taip pat metinės ataskaitos, 
rodančios, kaip įgyvendinamos ir 
taikomos šioje direktyvoje nustatytos 
taisyklės. 
Metinėje ataskaitoje:
(a) nurodoma procentinė viešuosius 
pirkimus laimėjusių mažųjų ir vidutinių 
įmonių (MVĮ) dalis; jeigu ši dalis 
mažesnė nei 50 proc., vertinant pagal 
MVĮ skirtų sutarčių vertę, ataskaitoje 
pateikiama šios aplinkybės priežasčių 
analizė;
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(b) apžvelgiamas tvarios pirkimų politikos, 
įskaitant procedūras, įgyvendinimas, 
atsižvelgiant į aplinkybes, susijusias su 
aplinkos apsauga, socialine įtrauktimi, 
įskaitant prieinamumą neįgaliems 
asmenims, arba inovacijų skatinimą;
(c) pateikiama informacija apie viešųjų 
pirkimų taisyklių pažeidimų, kurie daro 
poveikį Sąjungos biudžetui, stebėseną ir 
tolesnius veiksmus, laikantis šio straipsnio 
3–5 dalių;
(d) pateikiami centralizuoti duomenys 
apie užregistruotus sukčiavimo, 
korupcijos, interesų konfliktų atvejus ir 
kitus šiurkščius viešojo pirkimo srities 
pažeidimus, įskaitant tuos, kurie paveikė 
iš Sąjungos biudžeto bendrai 
finansuojamus projektus. 
3. Priežiūros įstaigos uždaviniai:
(a) stebėti, kaip perkančiosios 
organizacijos, visų pirma centrinės 
perkančiosios organizacijos, taiko viešojo 
pirkimo taisykles ir vykdo su jais susijusią 
veiklą;
(b) teikti perkančiosioms organizacijoms 
teisines konsultacijas dėl viešojo pirkimo 
taisyklių ir principų aiškinimo ir dėl 
viešojo pirkimo taisyklių taikymo 
konkrečiais atvejais;
(c) savo iniciatyva teikti ataskaitas ir 
rekomendacijas bendrą susidomėjimą 
keliančiais klausimais, susijusiais su 
viešojo pirkimo taisyklių aiškinimu ir 
taikymu, pasikartojančiais klausimais ir 
sisteminiais sunkumais, susijusiais su 
viešojo pirkimo taisyklių taikymu, 
atsižvelgiant į šios direktyvos nuostatas ir 
aktualią Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo praktiką; 
(d) nustatyti ir taikyti visapusiškas 
įgyvendinamas grėsmių rodiklių sistemas, 
kuriomis būtų vykdoma sukčiavimo, 
korupcijos, interesų konflikto ir kitų rimtų 
pažeidimų vykdant viešuosius pirkimus 
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prevencija, nustatymas ir tinkamas 
atsiskaitymas apie juos;
(e) atkreipti nacionalinių kompetentingų 
institucijų, įskaitant audito institucijas, 
dėmesį į konkrečius nustatytus 
pažeidimus ir sistemines problemas;
(f) nagrinėti piliečių ir įmonių skundus 
dėl viešojo pirkimo taisyklių taikymo 
konkrečiais atvejais ir pateikti analizę 
kompetentingoms perkančiosioms 
organizacijoms; šios privalo į ją atsižvelgti 
savo sprendimuose, o jeigu neatsižvelgia, 
paaiškinti tokio neatsižvelgimo priežastis;
(g) stebėti nacionalinių teismų ir 
institucijų sprendimus, priimtus Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismui priėmus 
sprendimą pagal Sutarties 267 straipsnį 
arba remiantis Europos Audito Rūmų 
išvadomis, kuriomis nustatomi Sąjungos 
viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimai, 
susiję su Sąjungos bendrai 
finansuojamais projektais; priežiūros 
įstaiga praneša Europos kovos su 
sukčiavimu tarnybai apie visus Sąjungos 
viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimus, 
susijusius su tiesiogiai ar netiesiogiai 
Europos Sąjungos finansuojamomis 
sutartimis. 
Šio straipsnio e punkte nurodyti 
uždaviniai neturi poveikio teisės pateikti 
skundą pagal nacionalinę teisę arba 
remiantis Direktyva 89/665/EEB nustatytą 
sistemą.
Valstybės narės suteikia priežiūros 
įstaigai teisę kreiptis į instituciją, pagal 
nacionalinę teisę kompetentingą tikrinti 
perkančiųjų organizacijų sprendimus, kai 
vykdydama stebėjimo ir teisinio 
konsultavimo veiklą ta įstaiga nustato 
pažeidimą.
4. Nepažeisdama Komisijos nustatytų 
bendrųjų procedūrų ir darbo metodų, 
taikomų jos bendravimui ir ryšiams su 
valstybėmis narėmis, priežiūros įstaiga 
veikia kaip specialusis Komisijos ryšių 
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centras, kai stebi Sąjungos teisės taikymą 
ir Sąjungos biudžeto įgyvendinimą pagal 
Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnį ir 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
317 straipsnį. Priežiūros įstaiga praneša 
Komisijai apie visus šios direktyvos 
nuostatų pažeidimus pirkimo procedūrose 
dėl sutarčių, tiesiogiai arba netiesiogiai 
finansuojamų Europos Sąjungos, 
skyrimo. 
Komisija visų pirma gali priežiūros 
įstaigai perduoti vertinti atskirus atvejus, 
jeigu sutartis dar nepaskirta arba patikros 
procedūrą dar galima atlikti. Ji taip pat 
gali įpareigoti priežiūros įstaigą atlikti 
stebėjimo veiklą, būtiną priemonių, 
kuriomis valstybės narės yra 
įsipareigojusios ištaisyti Komisijos 
nustatytą Europos viešojo pirkimo 
taisyklių ir principų pažeidimą, 
įgyvendinimui užtikrinti.
Komisija gali pareikalauti, kad priežiūros 
institucija išanalizuotų galimus Sąjungos 
viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimus, 
kurie daro poveikį iš Sąjungos biudžeto 
bendrai finansuojamiems projektams. 
Komisija gali pavesti priežiūros įstaigai 
imtis tolesnių veiksmų dėl tam tikrų atvejų 
ir užtikrinti, kad Sąjungos viešojo pirkimo 
taisyklių pažeidimo, paveikiančio bendrai 
finansuojamus projektus, atitinkamų 
pasekmių imtųsi kompetentingos 
nacionalinės institucijos, kurios privalėtų 
laikytis jos nurodymų.
5. Priežiūros įstaigos atliekama tyrimo ir 
įgyvendinimo užtikrinimo veikla, kuria 
siekiama užtikrinti, kad perkančiųjų 
organizacijų sprendimai atitiktų šią 
direktyvą ir bendruosius Sutarties 
principus, Komisijos, kaip Sutarčių 
sergėtojos, institucinis vaidmuo 
nepakeičiamas ir nepaveikiamas. Kai 
Komisija nusprendžia perduoti atskiro 
atvejo tvarkymą pagal šio straipsnio 
4 dalį, ji išsaugo teisę įsikišti laikydamasi 
jai Sutartimi suteiktų įgaliojimų.
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6. Perkančiosios organizacijos perduoda 
nacionalinei priežiūros įstaigai visą visų 
sudarytų sutarčių tekstą, kai sutarties 
vertė lygi arba didesnė negu:
(a) 1 000 000 EUR viešojo prekių pirkimo 
ar viešojo paslaugų pirkimo sutarčių 
atveju;
(b) 10 000 000 EUR viešojo darbų pirkimo 
sutarčių atveju.
7. Nepažeisdama nacionalinės teisės dėl 
prieigos prie informacijos ir laikydamasi 
nacionalinės ir ES teisės nuostatų dėl 
duomenų apsaugos priežiūros įstaiga, 
paprašyta raštu, suteikia visiškai neribotą 
tiesioginę ir nemokamą prieigą prie 
6 dalyje nurodytų sudarytų sutarčių. 
Galimybė susipažinti su tam tikromis 
sutarčių dalimis gali būti nesuteikta, jeigu 
jų atskleidimas trukdytų vykdyti įstatymus 
arba kitaip prieštarautų viešajam 
interesui, pažeistų teisėtus viešųjų arba 
privačiųjų ūkio subjektų komercinius 
interesus arba galėtų trukdyti laisvam jų 
tarpusavio konkuravimui.
Prieiga prie dalių, su kuriomis susipažinti 
leidžiama, suteikiama per protingą laiko 
tarpą ir ne vėliau nei per 45 dienas nuo 
prašymo gavimo dienos.
Prašymo susipažinti su sutarties tekstu 
pateikėjams nebūtina turėti tiesioginį ar 
netiesioginį su ta konkrečia sutartimi 
susijusį interesą. Informacijos gavėjams 
leidžiama ją paskelbti viešai.
8. Į šio straipsnio 2 dalyje nurodytą 
metinę ataskaitą įtraukiama visos 
priežiūros įstaigos pagal šio straipsnio 1–
7 dalis vykdytos veiklos santrauka.

Or. en

Pagrindimas

Taikant siūlomas nuostatas labai padidės valstybių narių administracinė našta. Be to, šios 
nuostatos turės įtakos valstybių narių administravimo institucijų vidaus tvarkai. Sprendimai 
dėl to, kokios veiklos reikia imtis siekiant užtikrinti teisingą direktyvos taikymą, ir dėl 
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atsakingų institucijų turėtų būti paliekami valstybių narių nuožiūrai.

Pakeitimas 1464
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Tokia priežiūra taikoma visoms 
perkančiosioms organizacijoms.
2. Kompetentingos institucijos, 
dalyvaujančios įgyvendinimo veikloje, 
organizuojamos taip, kad būtų išvengta 
interesų konfliktų. Viešosios priežiūros 
sistema yra skaidri. Tuo tikslu skelbiami 
visi rekomendaciniai ir nuomonių 
dokumentai, taip pat metinės ataskaitos, 
rodančios, kaip įgyvendinamos ir 
taikomos šioje direktyvoje nustatytos 
taisyklės.
Metinėje ataskaitoje:
(a) nurodoma procentinė viešuosius 
pirkimus laimėjusių mažųjų ir vidutinių 
įmonių (MVĮ) dalis; jeigu ši dalis 
mažesnė nei 50 proc., vertinant pagal 
MVĮ skirtų sutarčių vertę, ataskaitoje 
pateikiama šios aplinkybės priežasčių 
analizė;
(b) apžvelgiamas tvarios pirkimų politikos, 
įskaitant procedūras, įgyvendinimas, 
atsižvelgiant į aplinkybes, susijusias su 
aplinkos apsauga, socialine įtrauktimi, 
įskaitant prieinamumą neįgaliems 
asmenims, arba inovacijų skatinimą;
(c) pateikiama informacija apie viešųjų 
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pirkimų taisyklių pažeidimų, kurie daro 
poveikį Sąjungos biudžetui, stebėseną ir 
tolesnius veiksmus, laikantis šio straipsnio 
3–5 dalių;

(d) pateikiami centralizuoti duomenys 
apie užregistruotus sukčiavimo, 
korupcijos, interesų konfliktų atvejus ir 
kitus šiurkščius viešojo pirkimo srities 
pažeidimus, įskaitant tuos, kurie paveikė 
iš Sąjungos biudžeto bendrai 
finansuojamus projektus.

3. Priežiūros įstaigos uždaviniai:

(a) stebėti, kaip perkančiosios 
organizacijos, visų pirma centrinės 
perkančiosios organizacijos, taiko viešojo 
pirkimo taisykles ir vykdo su jais susijusią 
veiklą;
(b) teikti perkančiosioms organizacijoms 
teisines konsultacijas dėl viešojo pirkimo 
taisyklių ir principų aiškinimo ir dėl 
viešojo pirkimo taisyklių taikymo 
konkrečiais atvejais;
(c) savo iniciatyva teikti ataskaitas ir 
rekomendacijas bendrą susidomėjimą 
keliančiais klausimais, susijusiais su 
viešojo pirkimo taisyklių aiškinimu ir 
taikymu, pasikartojančiais klausimais ir 
sisteminiais sunkumais, susijusiais su 
viešojo pirkimo taisyklių taikymu, 
atsižvelgiant į šios direktyvos nuostatas ir 
aktualią Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo praktiką;

(d) nustatyti ir taikyti visapusiškas 
įgyvendinamas grėsmių rodiklių sistemas, 
kuriomis būtų vykdoma sukčiavimo, 
korupcijos, interesų konflikto ir kitų rimtų 
pažeidimų vykdant viešuosius pirkimus 
prevencija, nustatymas ir tinkamas 
atsiskaitymas apie juos;

(e) atkreipti nacionalinių kompetentingų 
institucijų, įskaitant audito institucijas, 
dėmesį į konkrečius nustatytus 
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pažeidimus ir sistemines problemas;
(f) nagrinėti piliečių ir įmonių skundus 
dėl viešojo pirkimo taisyklių taikymo 
konkrečiais atvejais ir pateikti analizę 
kompetentingoms perkančiosioms 
organizacijoms; šios privalo į ją atsižvelgti 
savo sprendimuose, o jeigu neatsižvelgia, 
paaiškinti tokio neatsižvelgimo priežastis;
(g) stebėti nacionalinių teismų ir 
institucijų sprendimus, priimtus Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismui priėmus 
sprendimą pagal Sutarties 267 straipsnį 
arba remiantis Europos Audito Rūmų 
išvadomis, kuriomis nustatomi Sąjungos 
viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimai, 
susiję su Sąjungos bendrai 
finansuojamais projektais; priežiūros 
įstaiga praneša Europos kovos su 
sukčiavimu tarnybai apie visus Sąjungos 
viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimus, 
susijusius su tiesiogiai ar netiesiogiai 
Europos Sąjungos finansuojamomis 
sutartimis.
Šio straipsnio e punkte nurodyti 
uždaviniai neturi poveikio teisės pateikti 
skundą pagal nacionalinę teisę arba 
remiantis Direktyva 89/665/EEB nustatytą 
sistemą.
Valstybės narės suteikia priežiūros 
įstaigai teisę kreiptis į instituciją, pagal 
nacionalinę teisę kompetentingą tikrinti 
perkančiųjų organizacijų sprendimus, kai 
vykdydama stebėjimo ir teisinio 
konsultavimo veiklą ta įstaiga nustato 
pažeidimą.
5. Nepažeisdama Komisijos nustatytų 
bendrųjų procedūrų ir darbo metodų, 
taikomų jos bendravimui ir ryšiams su 
valstybėmis narėmis, priežiūros įstaiga 
veikia kaip specialusis Komisijos ryšių 
centras, kai stebi Sąjungos teisės taikymą 
ir Sąjungos biudžeto įgyvendinimą pagal 
Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnį ir 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
317 straipsnį. Priežiūros įstaiga praneša 
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Komisijai apie visus šios direktyvos 
nuostatų pažeidimus pirkimo procedūrose 
dėl sutarčių, tiesiogiai arba netiesiogiai 
finansuojamų Europos Sąjungos, 
skyrimo. 
Komisija visų pirma gali priežiūros 
įstaigai perduoti vertinti atskirus atvejus, 
jeigu sutartis dar nepaskirta arba patikros 
procedūrą dar galima atlikti. Ji taip pat 
gali įpareigoti priežiūros įstaigą atlikti 
stebėjimo veiklą, būtiną priemonių, 
kuriomis valstybės narės yra 
įsipareigojusios ištaisyti Komisijos 
nustatytą Europos viešojo pirkimo 
taisyklių ir principų pažeidimą, 
įgyvendinimui užtikrinti. 
Komisija gali pareikalauti, kad priežiūros 
institucija išanalizuotų galimus Sąjungos 
viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimus, 
kurie daro poveikį iš Sąjungos biudžeto 
bendrai finansuojamiems projektams. 
Komisija gali pavesti priežiūros įstaigai 
imtis tolesnių veiksmų dėl tam tikrų atvejų 
ir užtikrinti, kad Sąjungos viešojo pirkimo 
taisyklių pažeidimo, paveikiančio bendrai 
finansuojamus projektus, atitinkamų 
pasekmių imtųsi kompetentingos 
nacionalinės institucijos, kurios privalėtų 
laikytis jos nurodymų.
6. Priežiūros įstaigos atliekama tyrimo ir 
įgyvendinimo užtikrinimo veikla, kuria 
siekiama užtikrinti, kad perkančiųjų 
organizacijų sprendimai atitiktų šią 
direktyvą ir bendruosius Sutarties 
principus, Komisijos, kaip Sutarčių 
sergėtojos, institucinis vaidmuo 
nepakeičiamas ir nepaveikiamas. Kai 
Komisija nusprendžia perduoti atskiro 
atvejo tvarkymą pagal šio straipsnio 
4 dalį, ji išsaugo teisę įsikišti laikydamasi 
jai Sutartimi suteiktų įgaliojimų.
6. Perkančiosios organizacijos perduoda 
nacionalinei priežiūros įstaigai visą visų 
sudarytų sutarčių tekstą, kai sutarties 
vertė lygi arba didesnė negu:
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(a) 1 000 000 EUR viešojo prekių pirkimo 
ar viešojo paslaugų pirkimo sutarčių 
atveju;
(b) 10 000 000 EUR viešojo darbų pirkimo 
sutarčių atveju.
7. Nepažeisdama nacionalinės teisės dėl 
prieigos prie informacijos ir laikydamasi 
nacionalinės ir ES teisės nuostatų dėl 
duomenų apsaugos priežiūros įstaiga, 
paprašyta raštu, suteikia visiškai neribotą 
tiesioginę ir nemokamą prieigą prie 6 
dalyje nurodytų sudarytų sutarčių. 
Galimybė susipažinti su tam tikromis 
sutarčių dalimis gali būti nesuteikta, jeigu 
jų atskleidimas trukdytų vykdyti įstatymus 
arba kitaip prieštarautų viešajam 
interesui, pažeistų teisėtus viešųjų arba 
privačiųjų ūkio subjektų komercinius 
interesus arba galėtų trukdyti laisvam jų 
tarpusavio konkuravimui.
Prieiga prie dalių, su kuriomis susipažinti 
leidžiama, suteikiama per protingą laiko 
tarpą ir ne vėliau nei per 45 dienas nuo 
prašymo gavimo dienos.
Prašymo susipažinti su sutarties tekstu 
pateikėjams nebūtina turėti tiesioginį ar 
netiesioginį su ta konkrečia sutartimi 
susijusį interesą. Informacijos gavėjams 
leidžiama ją paskelbti viešai.
8. Į šio straipsnio 2 dalyje nurodytą 
metinę ataskaitą įtraukiama visos 
priežiūros įstaigos pagal šio straipsnio 1–
7 dalis vykdytos veiklos santrauka.

Or. de

Pakeitimas 1465
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

84 straipsnis Išbraukta.
Viešoji priežiūra
1. Valstybės narės paskiria vieną 
nepriklausomą įstaigą, atsakingą už 
įgyvendinimo veiklos priežiūrą ir 
koordinavimą (toliau – priežiūros įstaiga). 
Valstybės narės apie šios įstaigos 
paskyrimą praneša Komisijai.
Tokia priežiūra taikoma visoms 
perkančiosioms organizacijoms.
2. Kompetentingos institucijos, 
dalyvaujančios įgyvendinimo veikloje, 
organizuojamos taip, kad būtų išvengta 
interesų konfliktų. Viešosios priežiūros 
sistema yra skaidri. Tuo tikslu skelbiami 
visi rekomendaciniai ir nuomonių 
dokumentai, taip pat metinės ataskaitos, 
rodančios, kaip įgyvendinamos ir 
taikomos šioje direktyvoje nustatytos 
taisyklės. 
Metinėje ataskaitoje:
(a) nurodoma procentinė viešuosius 
pirkimus laimėjusių mažųjų ir vidutinių 
įmonių (MVĮ) dalis; jeigu ši dalis 
mažesnė nei 50 proc., vertinant pagal 
MVĮ skirtų sutarčių vertę, ataskaitoje 
pateikiama šios aplinkybės priežasčių 
analizė;
(b) apžvelgiamas tvarios pirkimų politikos, 
įskaitant procedūras, įgyvendinimas, 
atsižvelgiant į aplinkybes, susijusias su 
aplinkos apsauga, socialine įtrauktimi, 
įskaitant prieinamumą neįgaliems 
asmenims, arba inovacijų skatinimą;
(c) pateikiama informacija apie viešųjų 
pirkimų taisyklių pažeidimų, kurie daro 
poveikį Sąjungos biudžetui, stebėseną ir 
tolesnius veiksmus, laikantis šio straipsnio 
3–5 dalių;
(d) pateikiami centralizuoti duomenys 
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apie užregistruotus sukčiavimo, 
korupcijos, interesų konfliktų atvejus ir 
kitus šiurkščius viešojo pirkimo srities 
pažeidimus, įskaitant tuos, kurie paveikė 
iš Sąjungos biudžeto bendrai 
finansuojamus projektus. 
3. Priežiūros įstaigos uždaviniai:
(a) stebėti, kaip perkančiosios 
organizacijos, visų pirma centrinės 
perkančiosios organizacijos, taiko viešojo 
pirkimo taisykles ir vykdo su jais susijusią 
veiklą;
(b) teikti perkančiosioms organizacijoms 
teisines konsultacijas dėl viešojo pirkimo 
taisyklių ir principų aiškinimo ir dėl 
viešojo pirkimo taisyklių taikymo 
konkrečiais atvejais;
(c) savo iniciatyva teikti ataskaitas ir 
rekomendacijas bendrą susidomėjimą 
keliančiais klausimais, susijusiais su 
viešojo pirkimo taisyklių aiškinimu ir 
taikymu, pasikartojančiais klausimais ir 
sisteminiais sunkumais, susijusiais su 
viešojo pirkimo taisyklių taikymu, 
atsižvelgiant į šios direktyvos nuostatas ir 
aktualią Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo praktiką; 
(d) nustatyti ir taikyti visapusiškas 
įgyvendinamas grėsmių rodiklių sistemas, 
kuriomis būtų vykdoma sukčiavimo, 
korupcijos, interesų konflikto ir kitų rimtų 
pažeidimų vykdant viešuosius pirkimus 
prevencija, nustatymas ir tinkamas 
atsiskaitymas apie juos;
(e) atkreipti nacionalinių kompetentingų 
institucijų, įskaitant audito institucijas, 
dėmesį į konkrečius nustatytus 
pažeidimus ir sistemines problemas;
(f) nagrinėti piliečių ir įmonių skundus 
dėl viešojo pirkimo taisyklių taikymo 
konkrečiais atvejais ir pateikti analizę 
kompetentingoms perkančiosioms 
organizacijoms; šios privalo į ją atsižvelgti 
savo sprendimuose, o jeigu neatsižvelgia, 
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paaiškinti tokio neatsižvelgimo priežastis;
(g) stebėti nacionalinių teismų ir 
institucijų sprendimus, priimtus Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismui priėmus 
sprendimą pagal Sutarties 267 straipsnį 
arba remiantis Europos Audito Rūmų 
išvadomis, kuriomis nustatomi Sąjungos 
viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimai, 
susiję su Sąjungos bendrai 
finansuojamais projektais; priežiūros 
įstaiga praneša Europos kovos su 
sukčiavimu tarnybai apie visus Sąjungos 
viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimus, 
susijusius su tiesiogiai ar netiesiogiai 
Europos Sąjungos finansuojamomis 
sutartimis. 
Šio straipsnio e punkte nurodyti 
uždaviniai neturi poveikio teisės pateikti 
skundą pagal nacionalinę teisę arba 
remiantis Direktyva 89/665/EEB nustatytą 
sistemą.
Valstybės narės suteikia priežiūros 
įstaigai teisę kreiptis į instituciją, pagal 
nacionalinę teisę kompetentingą tikrinti 
perkančiųjų organizacijų sprendimus, kai 
vykdydama stebėjimo ir teisinio 
konsultavimo veiklą ta įstaiga nustato 
pažeidimą.
4. Nepažeisdama Komisijos nustatytų 
bendrųjų procedūrų ir darbo metodų, 
taikomų jos bendravimui ir ryšiams su 
valstybėmis narėmis, priežiūros įstaiga 
veikia kaip specialusis Komisijos ryšių 
centras, kai stebi Sąjungos teisės taikymą 
ir Sąjungos biudžeto įgyvendinimą pagal 
Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnį ir 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
317 straipsnį. Priežiūros įstaiga praneša 
Komisijai apie visus šios direktyvos 
nuostatų pažeidimus pirkimo procedūrose 
dėl sutarčių, tiesiogiai arba netiesiogiai 
finansuojamų Europos Sąjungos, 
skyrimo. 
Komisija visų pirma gali priežiūros 
įstaigai perduoti vertinti atskirus atvejus, 
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jeigu sutartis dar nepaskirta arba patikros 
procedūrą dar galima atlikti. Ji taip pat 
gali įpareigoti priežiūros įstaigą atlikti 
stebėjimo veiklą, būtiną priemonių, 
kuriomis valstybės narės yra 
įsipareigojusios ištaisyti Komisijos 
nustatytą Europos viešojo pirkimo 
taisyklių ir principų pažeidimą, 
įgyvendinimui užtikrinti.
Komisija gali pareikalauti, kad priežiūros 
institucija išanalizuotų galimus Sąjungos 
viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimus, 
kurie daro poveikį iš Sąjungos biudžeto 
bendrai finansuojamiems projektams. 
Komisija gali pavesti priežiūros įstaigai 
imtis tolesnių veiksmų dėl tam tikrų atvejų 
ir užtikrinti, kad Sąjungos viešojo pirkimo 
taisyklių pažeidimo, paveikiančio bendrai 
finansuojamus projektus, atitinkamų 
pasekmių imtųsi kompetentingos 
nacionalinės institucijos, kurios privalėtų 
laikytis jos nurodymų.
5. Priežiūros įstaigos atliekama tyrimo ir 
įgyvendinimo užtikrinimo veikla, kuria 
siekiama užtikrinti, kad perkančiųjų 
organizacijų sprendimai atitiktų šią 
direktyvą ir bendruosius Sutarties 
principus, Komisijos, kaip Sutarčių 
sergėtojos, institucinis vaidmuo 
nepakeičiamas ir nepaveikiamas. Kai 
Komisija nusprendžia perduoti atskiro 
atvejo tvarkymą pagal šio straipsnio 
4 dalį, ji išsaugo teisę įsikišti laikydamasi 
jai Sutartimi suteiktų įgaliojimų.
6. Perkančiosios organizacijos perduoda 
nacionalinei priežiūros įstaigai visą visų 
sudarytų sutarčių tekstą, kai sutarties 
vertė lygi arba didesnė negu:
(a) 1 000 000 EUR viešojo prekių pirkimo 
ar viešojo paslaugų pirkimo sutarčių 
atveju;
(b) 10 000 000 EUR viešojo darbų pirkimo 
sutarčių atveju.
7. Nepažeisdama nacionalinės teisės dėl 
prieigos prie informacijos ir laikydamasi 
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nacionalinės ir ES teisės nuostatų dėl 
duomenų apsaugos priežiūros įstaiga, 
paprašyta raštu, suteikia visiškai neribotą 
tiesioginę ir nemokamą prieigą prie 
6 dalyje nurodytų sudarytų sutarčių. 
Galimybė susipažinti su tam tikromis 
sutarčių dalimis gali būti nesuteikta, jeigu 
jų atskleidimas trukdytų vykdyti įstatymus 
arba kitaip prieštarautų viešajam 
interesui, pažeistų teisėtus viešųjų arba 
privačiųjų ūkio subjektų komercinius 
interesus arba galėtų trukdyti laisvam jų 
tarpusavio konkuravimui.
Prieiga prie dalių, su kuriomis susipažinti 
leidžiama, suteikiama per protingą laiko 
tarpą ir ne vėliau nei per 45 dienas nuo 
prašymo gavimo dienos.
Prašymo susipažinti su sutarties tekstu 
pateikėjams nebūtina turėti tiesioginį ar 
netiesioginį su ta konkrečia sutartimi 
susijusį interesą. Informacijos gavėjams 
leidžiama ją paskelbti viešai.
8. Į šio straipsnio 2 dalyje nurodytą 
metinę ataskaitą įtraukiama visos 
priežiūros įstaigos pagal šio straipsnio 1–
7 dalis vykdytos veiklos santrauka.

Or. en

Pagrindimas

Kiekvienoje valstybėje narėje įgaliojimus suteikus vienai nacionalinei priežiūros įstaigai būtų 
pažeidžiamas subsidiarumo principas, o valstybėse narėse, kuriose valdymas decentralizuotas 
arba kuriose yra federalinė struktūra, to įgyvendinti būtų neįmanoma.

Pakeitimas 1466
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

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

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

1. Valstybės narės užtikrina įgyvendinimo 
veiklos priežiūrą ir koordinavimą.

Or. fr

Pakeitimas 1467
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
įgyvendinant šią direktyvą ji būtų 
tinkamai įgyvendinama ir būtų atliekama 
tinkama demokratinė, apskaitos ir teisinė 
priežiūra. Valstybės narės gali nuspręsti, 
ar jos norėtų paskirti vieną nepriklausomą 
įstaigą, skirtą veiklai prižiūrėti ir 
koordinuoti, ar geriau priežiūrą būtų ir 
toliau numatyti esamoms priežiūros
įstaigoms, kurios jau dabar atlieka 
demokratinę, apskaitos ir teisinę 
perkančiųjų organizacijų kontrolę. 
Jeigu valstybės narės nusprendžia 
nepaskirti vienos nepriklausomos 
priežiūros įstaigos, valstybės narės
užtikrina, kad: 
(a) miestų savivaldybės, regionų ir 
nacionaliniai parlamentai būtų 
visapusiškai parengti demokratinei 
perkančiųjų organizacijų kontrolei atlikti 
ir jai prižiūrėti; 
(b) už vietos, regionų ir nacionalinių 
institucijų auditą atsakingi auditoriai 
būtų visapusiškai parengti perkančiųjų 
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organizacijų priežiūrai vykdyti ir auditui 
atlikti;
(c) teisminės institucijos būtų visapusiškai 
parengtos teisinei perkančiųjų 
organizacijų kontrolei atlikti.

Or. en

Pakeitimas 1468
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 1469
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės paskiria vieną 
nepriklausomą įstaigą (jei tokios įstaigos 
dar nėra), atsakingą už įgyvendinimo 
veiklos priežiūrą ir koordinavimą (toliau –
priežiūros įstaiga). Valstybės narės apie 
šios įstaigos paskyrimą praneša Komisijai.

Or. nl
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Pakeitimas 1470
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
taikomi įgyvendinimo veiklos priežiūros ir 
koordinavimo mechanizmai. Bet kokiu 
atveju laikomasi valstybių narių, kurių 
administracinė struktūra yra sudėtinė ar 
decentralizuota, kompetencijos sričių 
struktūros. Valstybės narės paskiria tokias 
įstaigas, kurios geriausiai atitinka 
valstybės struktūrą. 

Or. es

Pakeitimas 1471
Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 2 dalies antros pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) pateikiami 30 straipsnyje numatytų 
neskelbiamųjų derybų naudojimo 
statistiniai duomenys ir apžvalga, 
įskaitant ekonominės veiklos vykdytojų, 
kuriems po derybų buvo paskirtos viešojo 
pirkimo sutartys, sąrašą ir priežastis, dėl 
kurių buvo naudojamos derybos;

Or. en

Pakeitimas 1472
Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 2 dalies antros pastraipos d punktas



PE492.869v01-00 92/167 AM\908760LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) pateikiami centralizuoti duomenys apie 
užregistruotus sukčiavimo, korupcijos, 
interesų konfliktų atvejus ir kitus šiurkščius 
viešojo pirkimo srities pažeidimus, 
įskaitant tuos, kurie paveikė iš Sąjungos 
biudžeto bendrai finansuojamus projektus.

(d) pateikiami centralizuoti duomenys apie 
užregistruotus sukčiavimo, korupcijos, 
interesų konfliktų atvejus ir kitus šiurkščius 
viešojo pirkimo srities pažeidimus, 
įskaitant tuos, kurie paveikė iš Sąjungos 
biudžeto bendrai finansuojamus projektus, 
taip pat, jei įmanoma, apie jų perdavimo 
kompetentingoms administracinėms, 
teisėsaugos ar teisminėms institucijoms 
rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 1473
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 2 dalies antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) pateikiami centralizuoti duomenys apie 
užregistruotus sukčiavimo, korupcijos, 
interesų konfliktų atvejus ir kitus šiurkščius 
viešojo pirkimo srities pažeidimus, 
įskaitant tuos, kurie paveikė iš Sąjungos 
biudžeto bendrai finansuojamus projektus.

(d) pateikiami centralizuoti duomenys apie 
užregistruotus sukčiavimo, korupcijos, 
interesų konfliktų atvejus ir kitus šiurkščius 
viešojo pirkimo srities pažeidimus, 
įskaitant tuos, kurie paveikė iš Sąjungos 
biudžeto bendrai finansuojamus projektus.
Šie duomenys lyginami remiantis 
bendrais kintamaisiais ir metodais, 
siekiant ES lygmeniu sukurti vienodas 
viešųjų pirkimų duomenų bazes ir naudoti 
vienodus statistinius duomenis, taigi taip 
sudaryti sąlygas, kad įvairių Sąjungos 
valstybių narių viešųjų pirkimų patirtį 
būtų galima palyginti moksliniu požiūriu.

Or. en

Pakeitimas 1474
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
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Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Priežiūros įstaigos uždaviniai: 3. Kompetentingų institucijų uždaviniai:

Or. fr

Pakeitimas 1475
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Priežiūros įstaigos uždaviniai: 3. Taikant priežiūros mechanizmus turi 
būti užtikrinta, kad būtų įgyvendinami 
tokie uždaviniai:

Or. es

Pakeitimas 1476
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) stebėti, kaip ekonominės veiklos 
vykdytojas, kuriam skirta sutartis, ir jo 
subrangovai taiko viešojo pirkimo 
taisykles ir su socialine apsauga, 
užimtumo apsauga ir darbo sąlygomis 
susijusias taisykles, įskaitant, kaip 
perkančiosios organizacijos, visų pirma 
centrinės perkančiosios organizacijos,
vykdo su tuo susijusią veiklą;
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Or. de

Pakeitimas 1477
Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) nustatyti ir taikyti visapusiškas 
įgyvendinamas grėsmių rodiklių sistemas, 
kuriomis būtų vykdoma sukčiavimo, 
korupcijos, interesų konflikto ir kitų rimtų 
pažeidimų vykdant viešuosius pirkimus 
prevencija, nustatymas ir tinkamas 
atsiskaitymas apie juos;

(d) bendradarbiaujant su teisėsaugos 
institucijomis nustatyti ir taikyti 
visapusiškas įgyvendinamas grėsmių 
rodiklių sistemas, kuriomis būtų vykdoma 
sukčiavimo, korupcijos, interesų konflikto 
ir kitų rimtų pažeidimų vykdant viešuosius 
pirkimus prevencija, nustatymas ir 
tinkamas atsiskaitymas apie juos. Tai, be 
kita ko, apima rizikos vertinimą, kuriuo 
nustatoma pažeidžiama perkančiųjų 
organizacijų ir vidaus bei išorės kontrolės 
įstaigų padėtis, viešųjų pirkimų procedūrų 
veikla, kai nustatoma rizika, ir 
pažeidžiami sektoriai ir (arba) projektai. 
Grėsmių rodikliai ir rizikos vertinimas 
reguliariai atnaujinami;

Or. en

Pakeitimas 1478
Monica Luisa Macovei

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) sukurti pranešimo apie šiurkščius 
pažeidimus procedūras, kurios taip pat 
užtikrintų informatoriaus anonimiškumo 
apsaugą;

Or. en
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Pakeitimas 1479
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) sukurti ir taikyti visapusiškas 
įgyvendinamas grėsmių rodiklių sistemas, 
kuriomis būtų:
(i) nustatomos sutartys, kuriose kyla 
grėsmė, kad bus remiamos monopolinės ir 
oligopolinės struktūros ir rinkos, ir 
neleidžiama sudaryti šių sutarčių;
(ii) faktiškai ir veiksmingai neleidžiama 
sudaryti viešojo pirkimo sutarčių ir 
vykdyti procesų, kuriais MVĮ ir vietos 
įmonėms būtų suteikiama mažiau 
galimybių dalyvauti ir laimėti sutartis;
(iii) padedama užtikrinti galutinių 
naudotojų teisę rinktis ir būti 
išklausytiems;

Or. en

Pakeitimas 1480
Monica Luisa Macovei

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) pateikti centralizuotus duomenis apie 
užregistruotus sukčiavimo, korupcijos, 
interesų konflikto atvejus ir kitus 
šiurkščius pažeidimus, taip pat, jei 
įmanoma, apie tolesnius kompetentingų 
administracinių, teisėsaugos ar teisminių 
institucijų veiksmus šiuo klausimu;
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Or. en

Pakeitimas 1481
Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(dc) bendradarbiaujant su teisėsaugos 
institucijomis užtikrinti specializuotus 
perkančiųjų organizacijų darbuotojų 
mokymus ir vidaus kontrolės įstaigų 
pareigūnų mokymus sukčiavimo, 
korupcijos, interesų konflikto atvejų ir 
kitų šiurkščių pažeidimų nustatymo 
klausimu;

Or. en

Pakeitimas 1482
Monica Luisa Macovei

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(dd) užtikrinti, kad būtų skelbiami 
reguliariai atnaujinami ekonominės 
veiklos vykdytojų, kuriems dėl 
55 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytų 
priežasčių neleidžiama dalyvauti viešojo 
pirkimo sutartyje, sąrašai;

Or. en

Pakeitimas 1483
Sirpa Pietikäinen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) pilietinės visuomenės organizacijoms 
suteikti teisę asmenų, kurių teisinis 
veiksnumas ar kitas galėjimas ribotas, 
vardu prižiūrėti, kad asmenims, kurių 
teisinis veiksnumas ar kitas galėjimas
ribotas, teikiamų prekių ir paslaugų 
kokybė atitiktų pagrindines ES teises ir 
sutartyje numatytas technines 
specifikacijas bei sutarties sudarymo
kriterijus, taip pat reikalavimus, 
susijusius su konkrečių kiekvienos 
naudotojų kategorijos poreikių 
patenkinimu, ir apie tai pranešti;

Or. en

Pakeitimas 1484
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) nagrinėti perkančiųjų organizacijų 
pranešimus apie ketinimą taikyti 
neskelbiamųjų derybų procedūrą;

Or. it

Pakeitimas 1485
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos g a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) tvarkyti 73a straipsnyje numatytą 
oficialų reikalavimų nesilaikančių 
ekonominės veiklos vykdytojų registrą;

Or. en

Pakeitimas 1486
Phil Prendergast

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) padėti viešųjų pirkimų tarnyboms ir 
organizacijoms taikyti jų darbuotojams 
skirtas pranešimo apie galimus 
pažeidimus vidaus procedūras, siekiant 
užtikrinti, kad:
– visi darbuotojai (įskaitant laikinus 
darbuotojus ir sutartininkus, stažuotojus 
ir konsultantus), kurie gera valia 
atskleidžia bet kokį didelį nusikaltimą, 
būtų apsaugoti nuo visų keršto, 
priekabiavimo ar neigiamą poveikį 
darančių veiksmų formų;
– būtų išlaikomas apie galimus 
pažeidimus pranešusių asmenų 
konfidencialumas, išskyrus tuos atvejus, 
kai šie asmenys aiškiai to nereikalauja;
– būtų galima pasinaudoti tinkamomis 
atskleistinos informacijos teikimo 
priemonėmis, pvz., pagalbos linijomis ir 
elektroninėmis formomis;
– apie galimus pažeidimus pranešęs 
asmuo, prieš kurį buvo kerštaujama, 
nešališkame forume turėtų teisę į teisingą 
išklausymą ir jam būtų išmokama visa 
kompensacija; keršto ėmusiems asmenims 
būtų taikomos deramos sankcijos;
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– atskleidžiama informacija būtų 
tinkamai išnagrinėjama ir imamasi 
taisomųjų veiksmų (jei to reikia), o apie 
galimus pažeidimus pranešusiems 
asmenims būtų suteikiama galimybė 
dalyvauti šiose procedūrose;
– vadovai įrodytų, kad visi veiksmai, kurių 
buvo imtasi prieš asmenis, pranešusius 
apie galimus pažeidimus, būtų pagrįsti 
kitomis nei pranešimas apie galimus 
pažeidimus priežastimis;
– netiksli atskleidžiama informacija, jeigu 
pateikta gera valia, būtų apsaugoma; 
bloga valia atskleidžiama informacija 
nebūtų apsaugoma;
– vadovybė ir darbuotojai turėtų būti 
tinkamai parengti apie galimus 
pažeidimus pranešusių asmenų teisių, su 
jais susijusios politikos ir procedūrų 
srityse;
– nepriklausomos įstaigos reguliariai 
stebėtų ir vertintų su asmenimis, 
pranešusiais apie galimus pažeidimus,
susijusią politiką;
– išorės pranešimas apie galimus 
pažeidimus išrinktiems pareigūnams, 
NVO, žiniasklaidai ir kitoms 
atitinkamoms šalims būtų apsaugomas, 
jeigu vidaus kanalai tinkamai neveiktų 
arba jų nebūtų.

Or. en

Pakeitimas 1487
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės suteikia priežiūros 
įstaigai teisę kreiptis į instituciją, pagal 

Išbraukta.
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nacionalinę teisę kompetentingą tikrinti 
perkančiųjų organizacijų sprendimus, kai 
vykdydama stebėjimo ir teisinio 
konsultavimo veiklą ta įstaiga nustato 
pažeidimą.

Or. it

Pakeitimas 1488
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės suteikia priežiūros 
įstaigai teisę kreiptis į instituciją, pagal 
nacionalinę teisę kompetentingą tikrinti
perkančiųjų organizacijų sprendimus, kai 
vykdydama stebėjimo ir teisinio 
konsultavimo veiklą ta įstaiga nustato 
pažeidimą.

Kompetentingos institucijos gali kreiptis į 
instituciją, pagal nacionalinę teisę 
kompetentingą tikrinti perkančiųjų 
subjektų sprendimus, kai vykdydama 
stebėjimo ir teisinio konsultavimo veiklą ta 
įstaiga nustato pažeidimą.

Or. fr

Pakeitimas 1489
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės suteikia priežiūros įstaigai
teisę kreiptis į instituciją, pagal nacionalinę 
teisę kompetentingą tikrinti perkančiųjų 
organizacijų sprendimus, kai vykdydama 
stebėjimo ir teisinio konsultavimo veiklą ta 
įstaiga nustato pažeidimą.

Valstybės narės suteikia priežiūros 
įstaigoms teisę kreiptis į instituciją, pagal 
nacionalinę teisę kompetentingą tikrinti 
perkančiųjų organizacijų sprendimus, kai 
vykdydama stebėjimo ir teisinio 
konsultavimo veiklą ta įstaiga nustato 
pažeidimą.
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Or. es

Pakeitimas 1490
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nepažeisdama Komisijos nustatytų 
bendrųjų procedūrų ir darbo metodų, 
taikomų jos bendravimui ir ryšiams su 
valstybėmis narėmis, priežiūros įstaiga 
veikia kaip specialusis Komisijos ryšių 
centras, kai stebi Sąjungos teisės taikymą ir 
Sąjungos biudžeto įgyvendinimą pagal 
Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnį ir 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
317 straipsnį. Priežiūros įstaiga praneša 
Komisijai apie visus šios direktyvos 
nuostatų pažeidimus pirkimo procedūrose 
dėl sutarčių, tiesiogiai arba netiesiogiai 
finansuojamų Europos Sąjungos, skyrimo.

4. Nepažeisdamos Komisijos nustatytų 
bendrųjų procedūrų ir darbo metodų, 
taikomų jų bendravimui ir ryšiams su 
valstybėmis narėmis, kompetentingos 
institucijos veikia kaip specialusis 
Komisijos ryšių centras, kai stebi Sąjungos 
teisės taikymą ir Sąjungos biudžeto 
įgyvendinimą pagal Europos Sąjungos 
sutarties 17 straipsnį ir Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 317 straipsnį. 
Kompetentingos institucijos praneša 
Komisijai apie visus šios direktyvos 
nuostatų pažeidimus pirkimo procedūrose 
dėl sutarčių, tiesiogiai arba netiesiogiai 
finansuojamų Europos Sąjungos, 
sudarymo.

Or. fr

Pakeitimas 1491
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija visų pirma gali priežiūros 
įstaigai perduoti vertinti atskirus atvejus, 
jeigu sutartis dar nepaskirta arba patikros 
procedūrą dar galima atlikti. Ji taip pat 
gali įpareigoti priežiūros įstaigą atlikti 
stebėjimo veiklą, būtiną priemonių, 

Išbraukta.
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kuriomis valstybės narės yra 
įsipareigojusios ištaisyti Komisijos 
nustatytą Europos viešojo pirkimo 
taisyklių ir principų pažeidimą, 
įgyvendinimui užtikrinti.

Or. fr

Pakeitimas 1492
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali pareikalauti, kad priežiūros 
institucija išanalizuotų galimus Sąjungos 
viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimus, 
kurie daro poveikį iš Sąjungos biudžeto 
bendrai finansuojamiems projektams. 
Komisija gali pavesti priežiūros įstaigai 
imtis tolesnių veiksmų dėl tam tikrų atvejų 
ir užtikrinti, kad Sąjungos viešojo pirkimo 
taisyklių pažeidimo, paveikiančio bendrai 
finansuojamus projektus, atitinkamų 
pasekmių imtųsi kompetentingos 
nacionalinės institucijos, kurios privalėtų 
laikytis jos nurodymų.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1493
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Priežiūros įstaigos atliekama tyrimo ir 
įgyvendinimo užtikrinimo veikla, kuria 

5. Kompetentingų institucijų atliekama 
tyrimo ir įgyvendinimo užtikrinimo veikla, 
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siekiama užtikrinti, kad perkančiųjų 
organizacijų sprendimai atitiktų šią 
direktyvą ir bendruosius Sutarties 
principus, Komisijos, kaip Sutarčių 
sergėtojos, institucinis vaidmuo 
nepakeičiamas ir nepaveikiamas. Kai 
Komisija nusprendžia perduoti atskiro 
atvejo tvarkymą pagal šio straipsnio 4 dalį, 
ji išsaugo teisę įsikišti laikydamasi jai 
Sutartimi suteiktų įgaliojimų.

kuria siekiama užtikrinti, kad perkančiųjų 
organizacijų sprendimai atitiktų šią 
direktyvą ir bendruosius Sutarties 
principus, Komisijos, kaip Sutarčių 
sergėtojos, institucinis vaidmuo 
nepakeičiamas ir nepaveikiamas. Kai 
Komisija nusprendžia perduoti atskiro 
atvejo tvarkymą pagal šio straipsnio 4 dalį, 
ji išsaugo teisę įsikišti laikydamasi jai 
Sutartimi suteiktų įgaliojimų.

Or. fr

Pakeitimas 1494
Andreas Schwab, Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Perkančiosios organizacijos perduoda 
nacionalinei priežiūros įstaigai visą visų 
sudarytų sutarčių tekstą, kai sutarties 
vertė lygi arba didesnė negu:

Išbraukta.

(a) 1 000 000 EUR viešojo prekių pirkimo 
ar viešojo paslaugų pirkimo sutarčių 
atveju;
(b) 10 000 000 EUR viešojo darbų pirkimo 
sutarčių atveju.

Or. de

Pagrindimas

Dėl didelio masto skelbimo pareigos atsitiktų taip, kad tam tikras sutartis reikėtų paviešinti 
iki dalykinių smulkmenų ir taip tretiesiems asmenims atskleisti jose nurodytą praktinę patirtį, 
t. y. komercines paslaptis, galbūt net pažeidžiant paslapties saugojimo nuostatas. Tačiau tai 
nebebūtų susiję su skaidrumu, nes sutarčių sudarymo procedūra baigiama sudarius sutartį.

Pakeitimas 1495
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz
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Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Perkančiosios organizacijos perduoda 
nacionalinei priežiūros įstaigai vis visų 
sudarytų sutarčių tekstą, kai sutarties vertė 
lygi arba didesnė negu:

6. Perkančiosios organizacijos perduoda 
kompetentingoms institucijoms visą visų 
sudarytų sutarčių tekstą, kai sutarties vertė 
lygi arba didesnė negu:

Or. fr

Pakeitimas 1496
Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) 1 000 000 EUR viešojo prekių pirkimo 
ar viešojo paslaugų pirkimo sutarčių 
atveju;

(a) 800 000 EUR viešojo prekių pirkimo ar 
viešojo paslaugų pirkimo sutarčių atveju;

Or. en

Pakeitimas 1497
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) 1 000 000 EUR viešojo prekių pirkimo 
ar viešojo paslaugų pirkimo sutarčių 
atveju;

(a) 250 000 EUR viešojo prekių pirkimo ar 
viešojo paslaugų pirkimo sutarčių atveju;

Or. en

Pakeitimas 1498
Monica Luisa Macovei
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Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) 10 000 000 EUR viešojo darbų pirkimo 
sutarčių atveju.

(b) 5 000 000 EUR viešojo darbų pirkimo 
sutarčių atveju.

Or. en

Pakeitimas 1499
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) 10 000 000 EUR viešojo darbų pirkimo 
sutarčių atveju.

(b) 1 000 000 EUR viešojo darbų pirkimo
sutarčių atveju.

Or. en

Pakeitimas 1500
Andreas Schwab, Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Nepažeisdama nacionalinės teisės dėl 
prieigos prie informacijos ir laikydamasi 
nacionalinės ir ES teisės nuostatų dėl 
duomenų apsaugos priežiūros įstaiga, 
paprašyta raštu, suteikia visiškai neribotą 
tiesioginę ir nemokamą prieigą prie 6 
dalyje nurodytų sudarytų sutarčių. 
Galimybė susipažinti su tam tikromis 
sutarčių dalimis gali būti nesuteikta, jeigu 
jų atskleidimas trukdytų vykdyti įstatymus 
arba kitaip prieštarautų viešajam 
interesui, pažeistų teisėtus viešųjų arba 

Išbraukta.
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privačiųjų ekonominės veiklos vykdytojų
komercinius interesus arba galėtų 
trukdyti laisvam jų tarpusavio 
konkuravimui.
Prieiga prie dalių, su kuriomis susipažinti 
leidžiama, suteikiama per protingą laiko 
tarpą ir ne vėliau nei per 45 dienas nuo 
prašymo gavimo dienos.
Prašymo susipažinti su sutarties tekstu 
pateikėjams nebūtina turėti tiesioginį ar 
netiesioginį su ta konkrečia sutartimi 
susijusį interesą. Informacijos gavėjams 
leidžiama ją paskelbti viešai.

Or. de

Pagrindimas

Esamų teisių susipažinti su dokumentais vykstant ginčo dėl sutarties sudarymo procesui ir 
papildomų esamų teisių pagal jau labai plataus masto įstatymus dėl laisvės gauti informaciją 
visiškai pakanka.

Pakeitimas 1501
Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Nepažeisdama nacionalinės teisės dėl 
prieigos prie informacijos ir laikydamasi 
nacionalinės ir ES teisės nuostatų dėl 
duomenų apsaugos priežiūros įstaiga, 
paprašyta raštu, suteikia visiškai neribotą 
tiesioginę ir nemokamą prieigą prie 
6 dalyje nurodytų sudarytų sutarčių. 
Galimybė susipažinti su tam tikromis 
sutarčių dalimis gali būti nesuteikta, jeigu 
jų atskleidimas trukdytų vykdyti įstatymus 
arba kitaip prieštarautų viešajam interesui, 
pažeistų teisėtus viešųjų arba privačiųjų 
ūkio subjektų komercinius interesus arba 
galėtų trukdyti laisvam jų tarpusavio 

7. Nepažeisdama nacionalinės teisės dėl 
prieigos prie informacijos ir laikydamasi 
nacionalinės ir ES teisės nuostatų dėl 
duomenų apsaugos priežiūros įstaiga, 
paprašyta, suteikia visiškai neribotą 
tiesioginę ir nemokamą prieigą prie 
6 dalyje nurodytų sudarytų sutarčių. 
Galimybė susipažinti su tam tikromis 
sutarčių dalimis gali būti nesuteikta tik tuo 
atveju, jeigu jų atskleidimas trukdytų 
vykdyti įstatymus arba kitaip prieštarautų 
viešajam interesui, pažeistų teisėtus viešųjų 
arba privačiųjų ekonominės veiklos 
vykdytojų komercinius interesus arba 
galėtų trukdyti laisvam jų tarpusavio 
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konkuravimui. konkuravimui. Sprendimai dėl šių 
priežasčių nesuteikti galimybės susipažinti 
su tam tikromis viešojo pirkimo sutarčių 
dalimis turėtų būti tinkamai motyvuojami 
ir skelbiami.

Or. en

Pakeitimas 1502
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Nepažeisdama nacionalinės teisės dėl 
prieigos prie informacijos ir laikydamasi 
nacionalinės ir ES teisės nuostatų dėl 
duomenų apsaugos priežiūros įstaiga, 
paprašyta raštu, suteikia visiškai neribotą 
tiesioginę ir nemokamą prieigą prie 6 
dalyje nurodytų sudarytų sutarčių. 
Galimybė susipažinti su tam tikromis 
sutarčių dalimis gali būti nesuteikta, jeigu 
jų atskleidimas trukdytų vykdyti įstatymus 
arba kitaip prieštarautų viešajam interesui, 
pažeistų teisėtus viešųjų arba privačiųjų 
ūkio subjektų komercinius interesus arba 
galėtų trukdyti laisvam jų tarpusavio 
konkuravimui.

7. Nepažeisdamos nacionalinės teisės dėl 
prieigos prie informacijos ir laikydamosi 
nacionalinės ir ES teisės nuostatų dėl 
duomenų apsaugos kompetentingos 
institucijos, paprašytos raštu, suteikia 
neribotą tiesioginę ir nemokamą visišką 
prieigą prie 6 dalyje nurodytų sudarytų 
sutarčių. Galimybė susipažinti su tam 
tikromis sutarčių dalimis gali būti 
nesuteikta, jeigu jų atskleidimas trukdytų 
vykdyti įstatymus arba kitaip prieštarautų 
viešajam interesui, pažeistų teisėtus viešųjų 
arba privačiųjų ekonominės veiklos 
vykdytojų komercinius interesus arba 
galėtų trukdyti laisvam jų tarpusavio 
konkuravimui.

Or. fr

Pakeitimas 1503
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Nepažeisdama nacionalinės teisės dėl 
prieigos prie informacijos ir laikydamasi 
nacionalinės ir ES teisės nuostatų dėl 
duomenų apsaugos priežiūros įstaiga, 
paprašyta raštu, suteikia visiškai neribotą 
tiesioginę ir nemokamą prieigą prie 
6 dalyje nurodytų sudarytų sutarčių. 
Galimybė susipažinti su tam tikromis 
sutarčių dalimis gali būti nesuteikta, jeigu 
jų atskleidimas trukdytų vykdyti įstatymus 
arba kitaip prieštarautų viešajam interesui, 
pažeistų teisėtus viešųjų arba privačiųjų 
ūkio subjektų komercinius interesus arba 
galėtų trukdyti laisvam jų tarpusavio 
konkuravimui.

7. Nepažeisdama nacionalinės teisės dėl 
prieigos prie informacijos ir laikydamasi 
nacionalinės ir ES teisės nuostatų dėl 
duomenų apsaugos priežiūros įstaiga
gauna ir viešai suteikia visiškai neribotą 
tiesioginę ir nemokamą prieigą prie visų su 
kiekvienu pirkimo procesu susijusių 
dokumentų. Viešai taip pat skelbiami 
konkretūs procedūriniai dokumentai, pvz., 
sutartys, sutarčių pakeitimai ir auditai, 
susiję su visomis sudarytomis sutartimis.
Galimybė susipažinti su tam tikromis šios 
informacijos dalimis gali būti nesuteikta, 
jeigu jų atskleidimas trukdytų vykdyti 
įstatymus arba kitaip prieštarautų viešajam 
interesui, pažeistų teisėtus viešųjų arba 
privačiųjų ekonominės veiklos vykdytojų 
komercinius interesus arba galėtų trukdyti 
laisvam jų tarpusavio konkuravimui.

Or. en

Pakeitimas 1504
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Į šio straipsnio 2 dalyje nurodytą metinę 
ataskaitą įtraukiama visos priežiūros 
įstaigos pagal šio straipsnio 1–7 dalis 
vykdytos veiklos santrauka.

8. Į šio straipsnio 2 dalyje nurodytą metinę 
ataskaitą įtraukiama visos kompetentingų 
institucijų pagal šio straipsnio 1–7 dalis 
vykdytos veiklos santrauka.

Or. fr

Pakeitimas 1505
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atskiros sutarčių skyrimo procedūrų 
ataskaitos

Atskirų ataskaitų teikimas

Or. en

Pagrindimas

Alternatyvūs pasiūlymai dėl valdymo (ataskaitų teikimo).

Pakeitimas 1506
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl kiekvienos sutarties ar preliminariojo 
susitarimo ir kiekvieną kartą, kai yra 
nustatoma dinaminė pirkimo sistema, 
perkančiosios organizacijos parengia 
rašytinę ataskaitą, į kurią įtraukiama bent 
tokia informacija:

Dėl kiekvieno viešojo pirkimo, kurio vertė 
viršija ribą, nesvarbu, ar tai būtų sutartis
ar preliminarusis susitarimas, arba
kiekvieną kartą, kai yra nustatoma 
dinaminė pirkimo sistema, perkančiosios 
organizacijos parengia rašytinę ataskaitą, į 
kurią įtraukiama bent tokia informacija:

Or. en

Pakeitimas 1507
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) laimėjusių kandidatų arba konkurso
dalyvių asmenvardžiai (pavadinimai) ir jų 
pasirinkimo priežastys;

(b) jeigu taikytina, kokybinės atrankos 
rezultatai ir (arba) sumažintas kandidatų 
ar dalyvių skaičius pagal 64 ir 
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65 straipsnius, visų pirma:
(i) pasirinktų kandidatų ar dalyvių 
asmenvardžiai (pavadinimai) ir jų 
pasirinkimo priežastys;

(ii) atmestų kandidatų arba dalyvių 
asmenvardžiai (pavadinimai) ir jų
atmetimo priežastys;

Or. en

Pagrindimas

Alternatyvūs pasiūlymai dėl valdymo (ataskaitų teikimo).

Pakeitimas 1508
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) atmestų kandidatų arba konkurso 
dalyvių asmenvardžiai (pavadinimai) ir jų 
atmetimo priežastys;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Alternatyvūs pasiūlymai dėl valdymo (ataskaitų teikimo). Šio punkto tekstas perkeltas į 
b punktą.

Pakeitimas 1509
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) konkursą laimėjusio dalyvio 
asmenvardis (pavadinimas), jo pasiūlymo 

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

pasirinkimo priežastys;

Or. en

Pagrindimas

Alternatyvūs pasiūlymai dėl valdymo (ataskaitų teikimo). Pradiniame d punkte Komisijos 
pasiūlytas reikalavimas teikti informaciją apie subrangos sutarties procentinę vertę padidintų 
nereikalingą administracinę naštą, o pagrindiniam tiekėjui ir (arba) dalyviui dažnai būtų 
sunku iš anksto sužinoti apie šį reikalavimą (todėl sudėtinga dalytis su perkančiąja 
organizacija).

Pakeitimas 1510
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 1511
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnio pirmos pastraipos f a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) konkurencinio dialogo atveju 
XX straipsnyje nurodytos aplinkybės, 
pateisinančios šios procedūros 
naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 1512
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnio pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) jeigu taikytina, nustatyti interesų 
konfliktai ir priemonės, kurių dėl to 
imtasi.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1513
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu pagal 48 straipsnį parengtame 
skelbime apie sutarties skyrimą 
pateikiama šioje pastraipoje reikalaujama 
informacija, perkančiosios organizacijos 
gali remtis šiuo skelbimu.

Or. en

Pagrindimas

Alternatyvūs pasiūlymai dėl valdymo (ataskaitų teikimo).
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Pakeitimas 1514
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos visų pirkimo
procedūrų eigą fiksuoja dokumentuose, 
nepriklausomai nuo to, ar jos vykdomos 
elektroninėmis priemonėmis. Tuo tikslu 
jos dokumentuose fiksuoja visus pirkimo 
procedūros etapus, taip pat susirašinėjimą 
su ūkio subjektais ir vidaus svarstymus, 
konkursų rengimą, dialogus ar derybas, 
jeigu vyko, sutarties atranką ir skyrimą.

Perkančiosios organizacijos imasi 
atitinkamų veiksmų, kad sutarties 
sudarymo elektroninėmis priemonėmis
procedūrų eigą fiksuotų dokumentuose.

Or. en

Pakeitimas 1515
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos visų pirkimo 
procedūrų eigą fiksuoja dokumentuose, 
nepriklausomai nuo to, ar jos vykdomos 
elektroninėmis priemonėmis. Tuo tikslu jos 
dokumentuose fiksuoja visus pirkimo 
procedūros etapus, taip pat susirašinėjimą 
su ūkio subjektais ir vidaus svarstymus, 
konkursų rengimą, dialogus ar derybas, 
jeigu vyko, sutarties atranką ir skyrimą.

Perkančiosios organizacijos visų pirkimo 
procedūrų eigą fiksuoja dokumentuose, 
nepriklausomai nuo to, ar jos vykdomos 
elektroninėmis priemonėmis. Tuo tikslu jos 
užtikrina, kad turėtų visus dokumentus 
sprendimams, priimtiems visais pirkimo 
procedūros etapais, pagrįsti, pavyzdžiui, 
susirašinėjimo su ekonominės veiklos 
vykdytojais ir vidaus svarstymų, pasiūlymų
rengimo, dialogų ar derybų, jeigu vyko, 
sutarties atrankos ir sudarymo
dokumentus.

Or. en
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Pagrindimas

Alternatyvūs pasiūlymai dėl valdymo (ataskaitų teikimo).

Pakeitimas 1516
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos visų pirkimo 
procedūrų eigą fiksuoja dokumentuose, 
nepriklausomai nuo to, ar jos vykdomos 
elektroninėmis priemonėmis. Tuo tikslu 
jos dokumentuose fiksuoja visus pirkimo 
procedūros etapus, taip pat susirašinėjimą 
su ūkio subjektais ir vidaus svarstymus, 
konkursų rengimą, dialogus ar derybas, 
jeigu vyko, sutarties atranką ir skyrimą.

Perkančiosios organizacijos imasi tinkamų 
priemonių, kad dokumentuose būtų 
užfiksuota visų pirkimo procedūrų, kurios
vykdomos elektroninėmis priemonėmis, 
eiga.

Or. nl

Pagrindimas

Protokolų sistemai, aprašytai Direktyvos 2004/18/EB 43 straipsnyje, turi būti teikiama 
pirmenybė prieš čia pasiūlytą reglamentavimą. Be to, dėl naujų nuostatų išaugtų 
administracinė našta.

Pakeitimas 1517
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos visų pirkimo 
procedūrų eigą fiksuoja dokumentuose, 
nepriklausomai nuo to, ar jos vykdomos 
elektroninėmis priemonėmis. Tuo tikslu jos 
dokumentuose fiksuoja visus pirkimo 
procedūros etapus, taip pat susirašinėjimą 
su ūkio subjektais ir vidaus svarstymus, 
konkursų rengimą, dialogus ar derybas, 

Perkančiosios organizacijos visų pirkimo 
procedūrų eigą fiksuoja dokumentuose, 
nepriklausomai nuo to, ar jos vykdomos 
elektroninėmis priemonėmis. Tuo tikslu jos 
dokumentuose fiksuoja visus pirkimo 
procedūros etapus, taip pat susirašinėjimą 
su ekonominės veiklos vykdytojais, 
konkursų rengimą, dialogus ar derybas, 
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jeigu vyko, sutarties atranką ir skyrimą. jeigu vyko, sutarties atranką ir skyrimą

Or. en

Pakeitimas 1518
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos visų pirkimo 
procedūrų eigą fiksuoja dokumentuose, 
nepriklausomai nuo to, ar jos vykdomos 
elektroninėmis priemonėmis. Tuo tikslu jos 
dokumentuose fiksuoja visus pirkimo 
procedūros etapus, taip pat susirašinėjimą 
su ūkio subjektais ir vidaus svarstymus, 
konkursų rengimą, dialogus ar derybas, 
jeigu vyko, sutarties atranką ir skyrimą.

Perkančiosios organizacijos visų pirkimo 
procedūrų eigą fiksuoja dokumentuose, 
nepriklausomai nuo to, ar jos vykdomos 
elektroninėmis priemonėmis. Tuo tikslu jos 
dokumentuose fiksuoja visus pirkimo 
procedūros etapus, taip pat susirašinėjimą 
su ekonominės veiklos vykdytojais, 
konkursų rengimą, dialogus ar derybas, 
jeigu vyko, sutarties atranką ir skyrimą

Or. en

Pakeitimas 1519
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ataskaita arba pagrindinės jos dalys 
pateikiamos Komisijai arba nacionalinei 
priežiūros įstaigai, jeigu jos to paprašo.

Ataskaita arba pagrindinės jos dalys 
pateikiamos Komisijai, jeigu jos to 
paprašo.

Or. en

Pakeitimas 1520
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ataskaita arba pagrindinės jos dalys 
pateikiamos Komisijai arba nacionalinei 
priežiūros įstaigai, jeigu jos to paprašo.

Ataskaita arba pagrindinės jos dalys 
pateikiamos Komisijai, nacionalinėms 
institucijoms arba 83 straipsnyje 
nurodytoms struktūroms, jeigu jos to 
paprašo.

Or. en

Pagrindimas

Alternatyvūs pasiūlymai dėl valdymo (ataskaitų teikimo).

Pakeitimas 1521
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ataskaita arba pagrindinės jos dalys 
pateikiamos Komisijai arba nacionalinei 
priežiūros įstaigai, jeigu jos to paprašo.

Ataskaita arba pagrindinės jos dalys 
pateikiamos Komisijai arba 
kompetentingai nacionalinei įstaigai, jeigu 
jos to paprašo.

Or. en

Pakeitimas 1522
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ataskaita arba pagrindinės jos dalys 
pateikiamos Komisijai arba nacionalinei 
priežiūros įstaigai, jeigu jos to paprašo.

Ataskaita arba pagrindinės jos dalys 
pateikiamos Komisijai, jeigu jos to 
paprašo.
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Or. en

Pakeitimas 1523
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1524
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Statistinius duomenis rinkti iš valstybių narių pateiktų ataskaitų yra nepatikima ir dėl to 
atsiranda biurokratija ir išlaidų. 86 straipsnio tikslas – kryžminiu būdu sutikrinti duomenis, 
surinktus per TED duomenų bazę, remiantis šio pasiūlymo 48 straipsniu. Tačiau tiek TED 
duomenys, tiek nacionalinėse ataskaitose pateikti duomenys labai dažnai būna neišbaigti. 
Užuot atlikus kryžminę patikrą, reikėtų ir toliau stiprinti statistinių duomenų rinkimo TED 
ramstį ir visai atsisakyti nacionalinių ataskaitų teikimo ramsčio.

Pakeitimas 1525
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. nl

Pagrindimas

Pasiūlytą nuostatą reikėtų išbraukti. Dėl šios nuostatos be reikalo padidėtų administracinė 
našta.

Pakeitimas 1526
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 1527
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1528
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnio antraštė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinės ataskaitos ir perkančiųjų 
organizacijų sąrašai

Nacionalinės ataskaitos

Or. en

Pagrindimas

Alternatyvūs pasiūlymai dėl valdymo (ataskaitų teikimo).

Pakeitimas 1529
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal 84 straipsnį įsteigtos arba 
paskirtos įstaigos ne vėliau kaip iki kitų 
metų spalio 31 dienos Komisijai 
standartine forma pateikia metines 
įgyvendinimo ir statistines ataskaitas.

1. Valstybės narės ne vėliau kaip iki kitų 
metų spalio 31 dienos Komisijai 
standartine forma pateikia metines 
statistines ataskaitas.

Or. en

Pagrindimas

Alternatyvūs pasiūlymai dėl valdymo (ataskaitų teikimo).

Pakeitimas 1530
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal 84 straipsnį įsteigtos arba 
paskirtos įstaigos ne vėliau kaip iki kitų 
metų spalio 31 dienos Komisijai 
standartine forma pateikia metines 

1. Kompetentingos valstybių narių įstaigos 
ne vėliau kaip iki kitų metų spalio 
31 dienos Komisijai standartine forma 
pateikia metines įgyvendinimo ir statistines 
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įgyvendinimo ir statistines ataskaitas. ataskaitas.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pasiūlyme valstybėms narėms numatomi pernelyg dideli įpareigojimai. Visų pirma 
Komisijai bus neįmanoma pateikti išsamaus visų valstybės narės perkančiųjų organizacijų 
sąrašo. Praktikoje perkančiųjų organizacijų yra labai daug (kai kuriose šalyse jų gali būti 
tūkstančiai) ir jų skaičius kasmet kinta, atsižvelgiant į administracijos struktūrinius pokyčius.

Pakeitimas 1531
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) išsamus ir naujausias visų centrinių 
valdžios institucijų, pavaldžiųjų 
perkančiųjų organizacijų ir viešosios 
teisės reglamentuojamų organizacijų, 
įskaitant pavaldžiąsias institucijas ir 
perkančiųjų organizacijų asociacijas, 
skiriančias viešojo pirkimo sutartis arba 
preliminariuosius susitarimus, sąrašas, 
kuriame nurodytas kiekvienos institucijos 
unikalusis identifikacinis numeris, jeigu 
šis numeris yra numatytas nacionalinės 
teisės aktuose; sąrašas sugrupuojamas 
pagal institucijos tipą;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pasiūlyme valstybėms narėms numatomi pernelyg dideli įpareigojimai. Visų pirma 
Komisijai bus neįmanoma pateikti išsamaus visų valstybės narės perkančiųjų organizacijų 
sąrašo. Praktikoje perkančiųjų organizacijų yra labai daug (kai kuriose šalyse jų gali būti 
tūkstančiai) ir jų skaičius kasmet kinta, atsižvelgiant į administracijos struktūrinius pokyčius.

Pakeitimas 1532
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) išsamus ir naujausias visų centrinių 
valdžios institucijų, pavaldžiųjų 
perkančiųjų organizacijų ir viešosios teisės 
reglamentuojamų organizacijų, įskaitant 
pavaldžiąsias institucijas ir perkančiųjų 
organizacijų asociacijas, skiriančias 
viešojo pirkimo sutartis arba 
preliminariuosius susitarimus, sąrašas, 
kuriame nurodytas kiekvienos institucijos 
unikalusis identifikacinis numeris, jeigu šis 
numeris yra numatytas nacionalinės teisės 
aktuose; sąrašas sugrupuojamas pagal 
institucijos tipą;

(a) visų centrinių valdžios institucijų, 
pavaldžiųjų perkančiųjų organizacijų ir 
viešosios teisės reglamentuojamų 
organizacijų, kurios atitinkamais metais 
skyrė viešojo pirkimo sutartis arba sudarė 
preliminariuosius susitarimus, sąrašas, 
kuriame nurodytas kiekvienos institucijos 
unikalusis identifikacinis numeris, jeigu šis 
numeris yra numatytas nacionalinės teisės 
aktuose; sąrašas sugrupuojamas pagal 
institucijos tipą;

Or. en

Pagrindimas

Alternatyvūs pasiūlymai dėl valdymo (ataskaitų teikimo).

Pakeitimas 1533
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) išsamus naujausias visų centrinių 
perkančiųjų organizacijų sąrašas;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pasiūlyme valstybėms narėms numatomi pernelyg dideli įpareigojimai. Visų pirma 
Komisijai bus neįmanoma pateikti išsamaus visų valstybės narės perkančiųjų organizacijų 
sąrašo. Praktikoje perkančiųjų organizacijų yra labai daug (kai kuriose šalyse jų gali būti 
tūkstančiai) ir jų skaičius kasmet kinta, atsižvelgiant į administracijos struktūrinius pokyčius.
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Pakeitimas 1534
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) išsamus naujausias visų centrinių 
perkančiųjų organizacijų sąrašas;

(b) visų centrinių perkančiųjų organizacijų,
kurios atitinkamais metais skyrė viešojo 
pirkimo sutartis arba sudarė 
preliminariuosius susitarimus, sąrašas,

Or. en

Pagrindimas

Alternatyvūs pasiūlymai dėl valdymo (ataskaitų teikimo).

Pakeitimas 1535
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnio 2 dalies c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) apie visas sutartis, kurių vertė viršija 
šios direktyvos 4 straipsnyje nustatytas 
ribas:

(c) apie visas sutartis, kurių vertė viršija 
šios direktyvos 4 straipsnyje nustatytas 
ribas, atitinkamais metais skiriamų 
sutarčių, kiekvienai institucijai suskirstytų
pagal procedūrą, darbus, prekes ir 
paslaugas, numatomą skaičių ir vertę.

Or. en

Pagrindimas

Alternatyvūs pasiūlymai dėl valdymo (ataskaitų teikimo).

Pakeitimas 1536
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Pasiūlymas dėl direktyvos
 86 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) skirtų sutarčių skaičius ir vertė, 
kiekvienai institucijai suskirstyta pagal 
procedūrą ir atitinkamuose CPV 
nomenklatūros skyriuose nurodytus 
darbus, prekes ir paslaugas;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Alternatyvūs pasiūlymai dėl valdymo (ataskaitų teikimo).

Pakeitimas 1537
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ii) jeigu sutartys paskirtos po 
neskelbiamųjų derybų, i punkte nurodyti 
duomenys taip pat suskirstomi pagal 
30 straipsnyje nurodytas aplinkybes, 
nurodant paskirtų sutarčių skaičių ir 
vertę, suskirstant pagal laimėjusio 
rangovo valstybę narę ir trečiąją šalį;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Alternatyvūs pasiūlymai dėl valdymo (ataskaitų teikimo).

Pakeitimas 1538
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník



PE492.869v01-00 124/167 AM\908760LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) apie visas sutartis, kurių vertė mažesnė 
už šios direktyvos 4 straipsnyje nustatytas 
ribas, tačiau kurioms ši direktyva būtų 
taikoma, jeigu jų vertė šią ribą viršytų –
skirtų sutarčių skaičius ir vertė,
suskirsčius pagal institucijos tipą.

(d) apie pirkimus, kurių vertė mažesnė už 
šios direktyvos 4 straipsnyje nustatytas 
ribas, tačiau kuriems ši direktyva būtų 
taikoma, jeigu jų vertė šią ribą viršytų –
visos bendros atitinkamų metų pirkimo 
vertės sąmata. Ši sąmata visų pirma gali 
būti pagrįsta duomenimis, kurie gauti 
remiantis nacionaliniais skelbimo 
reikalavimais.

Or. en

Pagrindimas

Alternatyvūs pasiūlymai dėl valdymo (ataskaitų teikimo).

Pakeitimas 1539
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės pateikia Komisijai visą 
informaciją apie savo institucinę 
struktūrą, susijusią su šios direktyvos 
įgyvendinimu, stebėjimu ir įgyvendinimo 
užtikrinimu, ir apie nacionalines 
iniciatyvas, kurių imtasi siekiant teikti 
rekomendacijas, padėti įgyvendinti 
Sąjungos taisykles dėl viešojo pirkimo 
arba spręsti uždavinius, kylančius 
įgyvendinant šias taisykles.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Alternatyvūs pasiūlymai dėl valdymo (ataskaitų teikimo).



AM\908760LT.doc 125/167 PE492.869v01-00

LT

Pakeitimas 1540
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės pateikia Komisijai visą 
informaciją apie savo institucinę 
struktūrą, susijusią su šios direktyvos 
įgyvendinimu, stebėjimu ir įgyvendinimo 
užtikrinimu, ir apie nacionalines 
iniciatyvas, kurių imtasi siekiant teikti 
rekomendacijas, padėti įgyvendinti 
Sąjungos taisykles dėl viešojo pirkimo 
arba spręsti uždavinius, kylančius 
įgyvendinant šias taisykles.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atrodo, kad 4 dalis nereikalinga.

Pakeitimas 1541
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija nustato standartines formas šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytai įgyvendinimo 
ir statistinei ataskaitai teikti. Tokie 
įgyvendinamieji aktai priimami pagal 
91 straipsnyje nurodytą patariamąją 
procedūrą.

5. Komisija nustato standartines formas šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytai statistinei 
ataskaitai teikti. Tokie įgyvendinamieji 
aktai priimami pagal 91 straipsnyje 
nurodytą patariamąją procedūrą.

Or. en
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Pagrindimas

Alternatyvūs pasiūlymai dėl valdymo (ataskaitų teikimo).

Pakeitimas 1542
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

86a straipsnis
Statistiniai įsipareigojimai ir statistinių 

ataskaitų turinys
1. Valstybės narės pateikia Komisijai visą 
informaciją apie savo institucinę 
struktūrą, susijusią su šios direktyvos 
įgyvendinimu, stebėjimu ir įgyvendinimo 
užtikrinimu, ir apie nacionalines 
iniciatyvas, kurių imtasi siekiant teikti 
rekomendacijas, padėti įgyvendinti 
Sąjungos viešųjų pirkimų taisykles arba 
spręsti uždavinius, kylančius įgyvendinant 
šias taisykles.
2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytoje 
ataskaitoje pateikiama bent jau ši 
informacija apie visas sutartis, kurių vertė 
viršija šios direktyvos 4 straipsnyje 
nustatytas ribas:
(i) paskirtų sutarčių skaičius ir vertė, 
kiekvienai institucijai suskirstyta pagal 
procedūrą ir atitinkamuose CPV 
nomenklatūros skyriuose nurodytus 
darbus, prekes ir paslaugas;
(ii) jeigu sutartys paskirtos po 
neskelbiamų derybų, i punkte nurodyti 
duomenys taip pat suskirstomi pagal 
30 straipsnyje išvardytas aplinkybes, 
nurodant paskirtų sutarčių skaičių ir vertę 
bei suskirstant pagal laimėjusio tiekėjo 
valstybę narę ir trečiąją šalį;
Pirmos pastraipos a punkte nurodyti 
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duomenys kuo labiau suskirstomi pagal:
(a) procedūras, naudotas sutarčiai 
paskirti; ir
(b) darbus, išvardytus II priede, ir prekes 
bei paslaugas, išvardytas XVI priede, 
kiekvienai iš šių procedūrų nurodant CPV 
nomenklatūros kategorijas;
(c) ekonominės veiklos vykdytojo, kuriam 
paskirta sutartis, valstybę.
Jei sutartys sudarytos vykdant derybas, 
pirmos pastraipos a punkte nurodyti 
duomenys taip pat suskirstomi remiantis 
27 ir 30 straipsniuose išvardytomis 
aplinkybėmis, nurodant skaičių ir vertę 
sutarčių, sudarytų valstybės narės ir 
laimėjusio tiekėjo trečiosios valstybės.
3. Apie kiekvieną perkančiosios 
organizacijos kategoriją, neįtrauktą į 
I priedą, statistikos ataskaitoje pateikiama 
bent jau ši informacija:
(a) paskirtų sutarčių skaičius ir vertė, 
duomenis suskirstant 1 dalies antroje 
pastraipoje nustatyta tvarka;
(b) sutarčių, paskirtų pagal nuo 
susitarimo leidžiančias nukrypti 
nuostatas, bendra vertė.
4. Į statistinę ataskaitą įtraukiami visi kiti 
statistiniai duomenys, kurių reikalaujama 
pagal susitarimą. Pirmoje pastraipoje 
nurodyta informacija nustatoma 
remiantis 91 straipsnio 2 dalyje numatyta 
tvarka.

Or. en

Pakeitimas 1543
Monica Luisa Macovei

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

86a straipsnis
Žalos atlyginimo priemonės ir sankcijos

Sukčiavimo, korupcijos, interesų konflikto
ir kitų šiurkščių pažeidimų atveju 
valstybės narės taiko veiksmingas ir laiku 
įgyvendinamas žalos atlyginimo 
priemones bei veiksmingas, atgrasomąsias 
ir proporcingas sankcijas. Šiuo atveju 
taikomos žalos atlyginimo priemonės ir 
sankcijos – tai atitinkamų viešojo pirkimo 
sutarčių panaikinimas ir atsakomybė už 
žalą.

Or. en

Pakeitimas 1544
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
87 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

87 straipsnis Išbraukta.
Pagalba perkančiosioms organizacijoms 
ir įmonėms
1. Valstybės narės padaro prieinamas 
techninės pagalbos struktūras, kurios 
perkančiosioms organizacijoms teiktų 
teisines ir ekonomines konsultacijas, 
rekomendacijas ir pagalbą pirkimo 
procedūrų rengimo ir vykdymo srityje. 
Valstybės narės taip pat užtikrina, kad 
kiekviena perkančioji organizacija galėtų 
gauti kompetentingą pagalbą ir 
konsultacijas atskirais klausimais.
2. Siekdamos pagerinti ūkio subjektų, visų 
pirma MVĮ, galimybes dalyvauti 
viešuosiuose pirkimuose ir padėti 
tinkamai suprasti šios direktyvos 
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nuostatas, valstybės narės užtikrina, kad 
būtų galima gauti atitinkamą pagalbą, 
įskaitant pagalbą elektroninėmis 
priemonėmis arba per esamus tinklus, 
specialiai skirtus pagalbai įmonėms teikti.
3. Ūkio subjektams, ketinantiems 
dalyvauti pirkimo procedūroje kitoje 
valstybėje narėje, prieinama speciali 
administracinė pagalba. Tokia pagalba 
apima bent atitinkamos valstybės narės 
administracinius reikalavimus, taip pat 
galimus įpareigojimus, susijusius su 
elektroniniais pirkimais.
Valstybės narės užtikrina, kad 
suinteresuotiesiems subjektams būtų 
nesunkiai prieinama atitinkama 
informacija apie įpareigojimus, susijusius 
su valstybėje narėje, regione arba 
vietovėje, kurioje numatoma vykdyti 
darbus arba teikti paslaugas, galiojančiais 
mokesčių, aplinkos apsaugos, socialinės ir 
darbo teisės reikalavimais, kurie vykdant 
sutartį bus taikomi vietoje atliktiniems 
darbams arba teiktinoms paslaugoms.
4. 1, 2 ir 3 dalyse nurodytais tikslais 
valstybės narės gali paskirti vieną arba 
kelias įstaigas ar administracines 
struktūras. Valstybės narės užtikrina 
tinkamą šių įstaigų ir struktūrų 
koordinavimą.

Or. en

Pagrindimas

Alternatyvūs pasiūlymai dėl valdymo (pagalba perkančiosioms organizacijoms ir įmonėms), 
kuriuose siūloma išbraukti 87 straipsnį. Komisijos pasiūlymus reikėtų pagrįsti aiškiais 
argumentais, kurie įrodytų išlaidų efektyvumą; be to, šie išsamūs pasiūlymai taip pat pažeistų 
subsidiarumo ir proporcingumo principus. Vis dėlto akivaizdu, jog būtina, kad valstybės 
narės prisiimtų atsakomybę už MVĮ ir (arba) „visų pirma galvokime apie mažuosius“ 
principus viešųjų pirkimų srityje, kaip siūloma konstatuojamojoje dalyje.

Pakeitimas 1545
Wim van de Camp
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Pasiūlymas dėl direktyvos
87 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. nl

Pagrindimas

Pagalbos perkančiosioms organizacijoms nacionaliniu lygmeniu organizavimas yra pačių 
valstybių narių rūpestis. Jeigu reglamentavimas būtų paprastesnis, greičiausiai mažiau 
reikėtų aiškinti viešųjų pirkimų taisykles.

Pakeitimas 1546
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
87 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

87 straipsnis Išbraukta.
Pagalba perkančiosioms organizacijoms 
ir įmonėms
1. Valstybės narės padaro prieinamas 
techninės pagalbos struktūras, kurios 
perkančiosioms organizacijoms teiktų 
teisines ir ekonomines konsultacijas, 
rekomendacijas ir pagalbą pirkimo 
procedūrų rengimo ir vykdymo srityje. 
Valstybės narės taip pat užtikrina, kad 
kiekviena perkančioji organizacija galėtų 
gauti kompetentingą pagalbą ir 
konsultacijas atskirais klausimais.
2. Siekdamos pagerinti ūkio subjektų, visų 
pirma MVĮ, galimybes dalyvauti 
viešuosiuose pirkimuose ir padėti 
tinkamai suprasti šios direktyvos 
nuostatas, valstybės narės užtikrina, kad 
būtų galima gauti atitinkamą pagalbą, 
įskaitant pagalbą elektroninėmis 
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priemonėmis arba per esamus tinklus, 
specialiai skirtus pagalbai įmonėms teikti.
3. Ūkio subjektams, ketinantiems 
dalyvauti pirkimo procedūroje kitoje 
valstybėje narėje, prieinama speciali 
administracinė pagalba. Tokia pagalba 
apima bent atitinkamos valstybės narės 
administracinius reikalavimus, taip pat 
galimus įpareigojimus, susijusius su 
elektroniniais pirkimais.
Valstybės narės užtikrina, kad 
suinteresuotiesiems subjektams būtų 
nesunkiai prieinama atitinkama 
informacija apie įpareigojimus, susijusius 
su valstybėje narėje, regione arba 
vietovėje, kurioje numatoma vykdyti 
darbus arba teikti paslaugas, galiojančiais 
mokesčių, aplinkos apsaugos, socialinės ir 
darbo teisės reikalavimais, kurie vykdant 
sutartį bus taikomi vietoje atliktiniems 
darbams arba teiktinoms paslaugoms.
4. 1, 2 ir 3 dalyse nurodytais tikslais 
valstybės narės gali paskirti vieną arba 
kelias įstaigas ar administracines 
struktūras. Valstybės narės užtikrina 
tinkamą šių įstaigų ir struktūrų 
koordinavimą.

Or. en

Pakeitimas 1547
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
87 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės padaro prieinamas 
techninės pagalbos struktūras, kurios 
perkančiosioms organizacijoms teiktų 
teisines ir ekonomines konsultacijas, 
rekomendacijas ir pagalbą pirkimo 
procedūrų rengimo ir vykdymo srityje. 

1. Valstybės narės padaro prieinamas 
techninės pagalbos struktūras, kurios 
perkančiosioms organizacijoms teiktų 
teisinę ir ekonominę informaciją, 
rekomendacijas ir pagalbą pirkimo 
procedūrų rengimo ir vykdymo srityje. 
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Valstybės narės taip pat užtikrina, kad 
kiekviena perkančioji organizacija galėtų 
gauti kompetentingą pagalbą ir 
konsultacijas atskirais klausimais.

Valstybės narės taip pat užtikrina, kad 
kiekviena perkančioji organizacija galėtų 
gauti kompetentingą pagalbą ir 
informaciją atskirais klausimais.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinimas: ši formuluotė gali būti suprantama kaip teisinės konsultacijos, tačiau valstybės 
narės teisinių konsultacijų negali teikti Europos reglamentų klausimais.

Pakeitimas 1548
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl direktyvos
87 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės padaro prieinamas 
techninės pagalbos struktūras, kurios 
perkančiosioms organizacijoms teiktų 
teisines ir ekonomines konsultacijas, 
rekomendacijas ir pagalbą pirkimo 
procedūrų rengimo ir vykdymo srityje. 
Valstybės narės taip pat užtikrina, kad 
kiekviena perkančioji organizacija galėtų 
gauti kompetentingą pagalbą ir 
konsultacijas atskirais klausimais.

1. Valstybės narės padaro prieinamas 
pagalbos struktūras, kurios perkančiosioms 
organizacijoms teiktų teisines ir 
ekonomines konsultacijas, rekomendacijas 
ir pagalbą pirkimo procedūrų rengimo ir 
vykdymo srityje. Valstybės narės taip pat 
užtikrina, kad kiekviena perkančioji 
organizacija galėtų gauti kompetentingą 
pagalbą ir konsultacijas atskirais 
klausimais. Valstybės narės taip pat gali 
pasinaudoti išorės konsultantų 
paslaugomis, siekdamos tobulinti savo 
programų ir projektų valdymo įgūdžius ir 
gebėjimus.

Or. en

Pakeitimas 1549
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
87 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1, 2 ir 3 dalyse nurodytais tikslais 
valstybės narės gali paskirti vieną arba 
kelias įstaigas ar administracines 
struktūras. Valstybės narės užtikrina 
tinkamą šių įstaigų ir struktūrų 
koordinavimą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis straipsnis sukelia nereikalingą administracinę naštą. Valstybės narės turi pačios tvarkyti 
savo vidaus administraciją. Valstybės narės gali nuspręsti priežiūros įstaigą (84 straipsnis) 
įsteigti be Europos reglamento. 84 straipsnis prieštarauja subsidiarumo principui.

Pakeitimas 1550
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
88 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės viena kitai teikia 
pagalbą ir įgyvendina veiksmingo 
tarpusavio bendradarbiavimo priemones, 
kad užtikrintų informacijos mainus 40, 41, 
42, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 69 ir 
73a straipsniuose nurodytais klausimais. 
Jos užtikrina informacijos, kuria keičiasi, 
konfidencialumą.

Or. en

Pakeitimas 1551
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
88 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šio straipsnio tikslais valstybės narės 
paskiria vieną arba kelis ryšių centrus ir 
jų kontaktinius duomenis pateikia kitoms 
valstybėms narėms, priežiūros įstaigoms ir 
Komisijai. Valstybės narės skelbia ir 
reguliariai atnaujina ryšių centrų sąrašus. 
Priežiūros įstaiga yra atsakinga už tokių 
ryšių centrų koordinavimą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis straipsnis sukelia nereikalingą administracinę naštą. Valstybės narės turi pačios tvarkyti 
savo vidaus administraciją. Valstybės narės gali nuspręsti priežiūros įstaigą (84 straipsnis) 
įsteigti be Europos reglamento. 84 straipsnis prieštarauja subsidiarumo principui.

Pakeitimas 1552
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
88 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šio straipsnio tikslais valstybės narės 
paskiria vieną arba kelis ryšių centrus ir 
jų kontaktinius duomenis pateikia kitoms 
valstybėms narėms, priežiūros įstaigoms ir 
Komisijai. Valstybės narės skelbia ir 
reguliariai atnaujina ryšių centrų sąrašus. 
Priežiūros įstaiga yra atsakinga už tokių 
ryšių centrų koordinavimą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Alternatyvūs pasiūlymai dėl valdymo (administracinio bendradarbiavimo).
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Pakeitimas 1553
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
88 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šio straipsnio tikslais valstybės narės 
paskiria vieną arba kelis ryšių centrus ir 
jų kontaktinius duomenis pateikia kitoms 
valstybėms narėms, priežiūros įstaigoms ir 
Komisijai. Valstybės narės skelbia ir 
reguliariai atnaujina ryšių centrų sąrašus. 
Priežiūros įstaiga yra atsakinga už tokių 
ryšių centrų koordinavimą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Neproporcinga valstybėms narėms numatyti įpareigojimą kurti papildomas įstaigas. Be to, 
šioms įstaigoms priskirtos įvairios kompetencijos sritys, pavyzdžiui, priežiūra, koordinavimas, 
ataskaitų teikimas, gali sukelti interesų konfliktą.

Pakeitimas 1554
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
88 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šio straipsnio tikslais valstybės narės 
paskiria vieną arba kelis ryšių centrus ir jų 
kontaktinius duomenis pateikia kitoms 
valstybėms narėms, priežiūros įstaigoms ir 
Komisijai. Valstybės narės skelbia ir 
reguliariai atnaujina ryšių centrų sąrašus.
Priežiūros įstaiga yra atsakinga už tokių 
ryšių centrų koordinavimą.

3. Šio straipsnio tikslais valstybės narės 
paskiria vieną arba kelis ryšių centrus ir jų 
kontaktinius duomenis pateikia kitoms 
valstybėms narėms ir Komisijai. Valstybės 
narės skelbia ir reguliariai atnaujina ryšių 
centrų sąrašus.

Or. en

(Žr. išbrauktą 86 straipsnį.)
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Pakeitimas 1555
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
88 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Informacija keičiamasi per Vidaus 
rinkos informacijos sistemą, nustatytą 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. XXX/XXXX44

[Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl administracinio 
bendradarbiavimo per Vidaus rinkos 
informacijos sistemą („VRI reglamentas“) 
pasiūlymą (COM(2011) 522]. Valstybės 
narės kitų valstybių narių prašomą 
informaciją pateikia per kuo trumpesnį 
terminą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Neproporcinga valstybėms narėms numatyti įpareigojimą kurti papildomas įstaigas. Be to, 
šioms įstaigoms priskirtos įvairios kompetencijos sritys, pavyzdžiui, priežiūra, koordinavimas, 
ataskaitų teikimas, gali sukelti interesų konfliktą.

Pakeitimas 1556
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
89 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada panaikinti 6, 13, 19, 20, 23, 54, 
59, 67 ir 86 straipsniuose nurodytus 
įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimu dėl įgaliojimų panaikinimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada panaikinti 6, 13, 19, 20, 23 ir 
59 straipsniuose nurodytus įgaliojimus 
priimti deleguotuosius aktus. Sprendimu 
dėl įgaliojimų panaikinimo nutraukiami 
tame sprendime nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
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oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų 
aktų teisėtumui.

Or. en

Pakeitimas 1557
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
91 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai padeda Tarybos sprendimu 
71/306/EEB sudarytas Viešųjų pirkimų 
patariamasis komitetas45. Šis komitetas yra 
toks, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 
Nr. 182/2011.

1. Komisijai padeda Tarybos sprendimu 
71/306/EEB sudarytas Viešųjų pirkimų 
patariamasis komitetas45 ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 3286/94 (Prekybos 
kliūčių reglamentas)46 7 straipsniu 
įsteigtas komitetas. Šie komitetai – tai
Reglamento (ES) Nr. 182/2011
3 straipsnyje apibrėžti komitetai.
__________________
46 OL L 349, 1994 12 31, p. 71.

Or. en

Pakeitimas 1558
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
91 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu daroma nuoroda į šį straipsnį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 
4 straipsnis.

2. Jeigu daroma nuoroda į šį straipsnį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 
4 straipsnis, o kompetentingas komitetas –
tai Tarybos sprendimu 71/306/EEB 
įsteigtas komitetas.

Or. en
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Pakeitimas 1559
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
91 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu daroma nuoroda į šį straipsnį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 
4 straipsnis, o kompetentingas komitetas –
tai Tarybos sprendimu 71/306/EEB 
įsteigtas komitetas.

Or. en

Pakeitimas 1560
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo H dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

H DALIS Išbraukta.
INFORMACIJA, KURIĄ 
REIKALAUJAMA ĮTRAUKTI Į 
SKELBIMĄ APIE PIRKIMĄ, SUSIJUSĮ 
SU SOCIALINIŲ IR KITŲ SPECIFINIŲ 
PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIMI
(kaip nurodyta 75 straipsnio 1 dalyje)
1. Perkančiosios organizacijos ir, jeigu 
skiriasi, papildomos informacijos suteikti 
galinčios tarnybos pavadinimas, 
identifikacinis numeris (jeigu nustatytas 
nacionalinės teisės aktais), adresas, 
įskaitant NUTS kodą, telefono numeris, 
fakso numeris, el. pašto ir interneto 
adresas.
2. Jei taikytina, e. pašto arba interneto 
adresas, kuriuo bus prieinamos 
specifikacijos ir visi pagalbiniai 
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dokumentai.
3. Perkančiosios organizacijos rūšis ir 
pagrindinė veikla.
4. Jei taikytina, nuoroda, kad perkančioji 
organizacija yra centrinė perkančioji 
organizacija arba kad taikoma bet kuri 
kita bendro pirkimo forma.
5. CPV nomenklatūros nuorodos (-ų) 
numeris; jeigu sutartis dalijama į dalis, 
jeigu sutartis dalijama į dalis, ši 
informacija turi būti pateikiama 
kiekvienai daliai atskirai. 
6. Pagrindinės darbų vietos NUTS kodas, 
jeigu ketinama skirti darbų pirkimo 
sutartį, arba pagrindinės prekių 
pristatymo arba paslaugų teikimo vietos 
NUTS kodas, jeigu ketinama skirti prekių 
ir paslaugų pirkimo sutartį. 
7. Numatomų pirkti paslaugų ir, jeigu 
taikytina, susijusių darbų ir prekių 
aprašymas.

8. Numatoma visa sutarties (-čių) vertė; 
jeigu sutartis dalijama į dalis, ši 
informacija pateikiama apie kiekvieną 
dalį.

9. Dalyvavimo sąlygos, įskaitant:

a) jei taikytina, nurodymą, ar viešojo 
pirkimo sutartis susijusi tik su socialinio 
pobūdžio įmonėmis, ar tik su apsaugotų 
darbo vietų programų sistema;

b) jei taikytina, nurodymą, ar pagal 
įstatymus ar kitus teisės aktus paslaugą 
gali teikti tik tam tikros profesijos atstovai.

10. Susisiekimo su perkančiąja 
organizacija dėl dalyvavimo terminas (-
ai).

11. Trumpas taikytinos sutarties skyrimo 
procedūros aprašymas.

12. Visa kita reikšminga informacija.



PE492.869v01-00 140/167 AM\908760LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimas 1561
Frank Engel, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
 VI priedo H dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

H DALIS Išbraukta.
INFORMACIJA, KURIĄ 
REIKALAUJAMA ĮTRAUKTI Į 
SKELBIMĄ APIE PIRKIMĄ, SUSIJUSĮ 
SU SOCIALINIŲ IR KITŲ SPECIFINIŲ 
PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIMI
(kaip nurodyta 75 straipsnio 1 dalyje)
1. Perkančiosios organizacijos ir, jeigu 
skiriasi, papildomos informacijos suteikti 
galinčios tarnybos pavadinimas, 
identifikacinis numeris (jeigu nustatytas 
nacionalinės teisės aktais), adresas, 
įskaitant NUTS kodą, telefono numeris, 
fakso numeris, el. pašto ir interneto 
adresas.
2. Jei taikytina, e. pašto arba interneto 
adresas, kuriuo bus prieinamos 
specifikacijos ir visi pagalbiniai 
dokumentai.
3. Perkančiosios organizacijos rūšis ir 
pagrindinė veikla.
4. Jei taikytina, nuoroda, kad perkančioji 
organizacija yra centrinė perkančioji 
organizacija arba kad taikoma bet kuri 
kita bendro pirkimo forma.
5. CPV nomenklatūros nuorodos (-ų) 
numeris; jeigu sutartis dalijama į dalis, ši 
informacija turi būti pateikiama 
kiekvienai daliai atskirai. 
6. Pagrindinės darbų vietos NUTS kodas, 
jeigu ketinama skirti darbų pirkimo 
sutartį, arba pagrindinės prekių 
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pristatymo arba paslaugų teikimo vietos 
NUTS kodas, jeigu ketinama skirti prekių 
ir paslaugų pirkimo sutartį. 
7. Numatomų pirkti paslaugų ir, jeigu 
taikytina, susijusių darbų ir prekių 
aprašymas.

8. Numatoma visa sutarties (-čių) vertė; 
jeigu sutartis dalijama į dalis, ši 
informacija pateikiama apie kiekvieną 
dalį.

9. Dalyvavimo sąlygos, įskaitant:

a) jei taikytina, nurodymą, ar viešojo 
pirkimo sutartis susijusi tik su socialinio 
pobūdžio įmonėmis, ar tik su apsaugotų 
darbo vietų programų sistema;

b) jei taikytina, nurodymą, ar pagal 
įstatymus ar kitus teisės aktus paslaugą 
gali teikti tik tam tikros profesijos atstovai.

10. Susisiekimo su perkančiąja 
organizacija dėl dalyvavimo terminas (-
ai).

11. Trumpas taikytinos sutarties skyrimo 
procedūros aprašymas.

12. Visa kita reikšminga informacija.

Or. en

Pagrindimas

Susiję su vėl atskirtomis A ir B paslaugomis.

Pakeitimas 1562
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
VIII priedo pirmos pastraipos 1 punkto a papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) viešojo darbų pirkimo sutarčių atveju 
tai visuma konkurso dokumentuose 
pateiktų techninių reikalavimų, kuriais 
apibrėžiamos reikalaujamos medžiagos, 
gaminio ar reikmens charakteristikos, dėl 
kurių medžiaga, produktas ar reikmenys 
gali būti apibūdinti kaip atitinkantys 
perkančiosios organizacijos nurodytas 
reikmes; tokios charakteristikos apima 
aplinkosaugos veiksmingumo lygius, visų 
reikalavimų pritaikymą (taip pat galimybę 
naudotis neįgaliems asmenims) ir atitikties 
įvertinimą, rezultatus, saugumą ar 
matmenis, įskaitant medžiagai, produktui 
ar reikmenims taikomus kokybės 
užtikrinimo reikalavimus bei reikalavimus, 
susijusius su terminija, simboliais, tyrimais 
ir bandymų metodais, pakuote, žymėjimu ir 
ženklinimu etiketėmis, gamybos procesais 
ir metodais; tokios charakteristikos taip pat 
apima taisykles, reglamentuojančias 
projektavimą ir kainos apskaičiavimą, 
darbams taikomų bandymų, kontrolės ir 
priėmimo sąlygas bei statybos darbų 
metodus arba technologijas, taip pat visas 
kitas technines sąlygas, kurias perkančioji 
organizacija gali nustatyti bendrosiose arba 
konkrečiose taisyklėse, taikomose 
baigtiems darbams ir juos sudarančioms 
medžiagoms ar atskiroms dalims;

(a) viešojo darbų pirkimo sutarčių atveju 
tai visuma pirkimo dokumentuose pateiktų 
techninių reikalavimų, kuriais 
apibrėžiamos reikalaujamos medžiagos, 
gaminio ar reikmens charakteristikos, dėl 
kurių medžiaga, produktas ar reikmenys 
gali būti apibūdinti kaip atitinkantys 
perkančiosios organizacijos nurodytas 
reikmes; tokios charakteristikos apima 
aplinkosaugos veiksmingumo lygius, visų 
reikalavimų pritaikymą (taip pat galimybę 
naudotis neįgaliems asmenims) ir atitikties 
įvertinimą, rezultatus, saugumą ar 
matmenis, įskaitant medžiagai, produktui 
ar reikmenims taikomus kokybės 
užtikrinimo reikalavimus bei reikalavimus, 
susijusius su terminija, simboliais, tyrimais 
ir bandymų metodais, pakuote, žymėjimu ir 
ženklinimu etiketėmis, vartojimo 
instrukcijomis, gamybos procesais ir 
metodais; tokios charakteristikos taip pat 
apima taisykles, reglamentuojančias 
projektavimą (įskaitant pritaikytąją 
duomenų apsaugą) ir kainos 
apskaičiavimą, darbams taikomų bandymų, 
kontrolės ir priėmimo sąlygas bei statybos 
darbų metodus arba technologijas, taip pat 
visas kitas technines sąlygas, kurias 
perkančioji organizacija gali nustatyti 
bendrosiose arba konkrečiose taisyklėse, 
taikomose baigtiems darbams ir juos 
sudarančioms medžiagoms ar atskiroms 
dalims;

Or. en

Pakeitimas 1563
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
VIII priedo pirmos pastraipos 1 punkto a papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) viešojo darbų pirkimo sutarčių atveju
tai visuma konkurso dokumentuose 
pateiktų techninių reikalavimų, kuriais 
apibrėžiamos reikalaujamos medžiagos, 
gaminio ar reikmens charakteristikos, dėl 
kurių medžiaga, produktas ar reikmenys 
gali būti apibūdinti kaip atitinkantys 
perkančiosios organizacijos nurodytas 
reikmes; tokios charakteristikos apima 
aplinkosaugos veiksmingumo lygius, visų 
reikalavimų pritaikymą (taip pat galimybę 
naudotis neįgaliems asmenims) ir atitikties 
įvertinimą, rezultatus, saugumą ar 
matmenis, įskaitant medžiagai, produktui 
ar reikmenims taikomus kokybės 
užtikrinimo reikalavimus bei reikalavimus, 
susijusius su terminija, simboliais, tyrimais 
ir bandymų metodais, pakuote, žymėjimu ir 
ženklinimu etiketėmis, gamybos procesais 
ir metodais; tokios charakteristikos taip pat 
apima taisykles, reglamentuojančias 
projektavimą ir kainos apskaičiavimą, 
darbams taikomų bandymų, kontrolės ir 
priėmimo sąlygas bei statybos darbų 
metodus arba technologijas, taip pat visas 
kitas technines sąlygas, kurias perkančioji 
organizacija gali nustatyti bendrosiose arba 
konkrečiose taisyklėse, taikomose 
baigtiems darbams ir juos sudarančioms 
medžiagoms ar atskiroms dalims;

(a) viešojo darbų pirkimo sutarčių atveju 
tai visuma pirkimo dokumentuose pateiktų 
techninių reikalavimų, kuriais 
apibrėžiamos reikalaujamos medžiagos, 
gaminio ar reikmens charakteristikos, dėl 
kurių medžiaga, produktas ar reikmenys 
gali būti apibūdinti kaip atitinkantys 
perkančiosios organizacijos nurodytas 
reikmes; tokios charakteristikos apima 
aplinkosaugos veiksmingumo lygius, visų 
reikalavimų pritaikymą (taip pat galimybę 
naudotis neįgaliems asmenims) ir atitikties 
įvertinimą, rezultatus, saugumą ar 
matmenis, įskaitant medžiagai, produktui 
ar reikmenims taikomus kokybės 
užtikrinimo reikalavimus bei reikalavimus, 
susijusius su terminija, simboliais, tyrimais 
ir bandymų metodais, pakuote, žymėjimu ir 
ženklinimu etiketėmis, vartojimo 
instrukcijomis, gamybos procesais,
metodais ir darbo sąlygomis; tokios 
charakteristikos taip pat apima taisykles, 
reglamentuojančias projektavimą ir kainos 
apskaičiavimą, darbams taikomų bandymų, 
kontrolės ir priėmimo sąlygas bei statybos 
darbų metodus arba technologijas, taip pat 
visas kitas technines sąlygas, kurias 
perkančioji organizacija gali nustatyti 
bendrosiose arba konkrečiose taisyklėse, 
taikomose baigtiems darbams ir juos 
sudarančioms medžiagoms ar atskiroms 
dalims;

Or. en

Pakeitimas 1564
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
VIII priedo pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis



PE492.869v01-00 144/167 AM\908760LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) prekių ar paslaugų pirkimo sutartyse tai 
konkurso dokumentuose pateikta 
specifikacija, nurodanti produktui arba
paslaugai būtinas savybes, pavyzdžiui, 
kokybės lygius, poveikio aplinkai ir 
klimatui rodiklius, visų reikalavimų 
pritaikymą (taip pat galimybę naudotis 
neįgaliems asmenims) ir atitikties 
įvertinimą, rezultatus, produkto naudojimą, 
saugumą ar matmenis, įskaitant produktui 
taikomus reikalavimus, susijusius su 
produkto prekiniu pavadinimu, terminija, 
simboliais, tyrimais ir bandymų metodais, 
pakuote, ženklinimu ir žymėjimu, 
vartojimo instrukcijomis, gamybos 
procesais ir metodais visais prekės ar 
paslaugos gyvavimo ciklo etapais, taip pat 
atitikties įvertinimo procedūromis;

(b) prekių ar paslaugų pirkimo sutartyse tai 
konkurso dokumentuose pateikta 
specifikacija, nurodanti produktui arba 
paslaugai būtinas savybes, pavyzdžiui, 
kokybės lygius, poveikio aplinkai ir 
klimatui rodiklius, visų reikalavimų 
pritaikymą (taip pat galimybę naudotis 
neįgaliems asmenims) ir atitikties 
įvertinimą, rezultatus, produkto naudojimą, 
saugumą ar matmenis, įskaitant produktui 
taikomus reikalavimus, susijusius su 
produkto prekiniu pavadinimu, terminija, 
projektavimą reglamentuojančiomis 
taisyklėmis (įskaitant pritaikytąją 
duomenų apsaugą), simboliais, tyrimais ir 
bandymų metodais, pakuote, ženklinimu ir 
žymėjimu, vartojimo instrukcijomis, 
gamybos procesais ir metodais visais 
prekės ar paslaugos gyvavimo ciklo 
etapais, taip pat atitikties įvertinimo 
procedūromis;

Or. en

Pakeitimas 1565
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
VIII priedo pirmos pastraipos 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) prekių ar paslaugų pirkimo sutartyse tai 
konkurso dokumentuose pateikta 
specifikacija, nurodanti produktui arba 
paslaugai būtinas savybes, pavyzdžiui, 
kokybės lygius, poveikio aplinkai ir 
klimatui rodiklius, visų reikalavimų 
pritaikymą (taip pat galimybę naudotis 
neįgaliems asmenims) ir atitikties 
įvertinimą, rezultatus, produkto naudojimą, 
saugumą ar matmenis, įskaitant produktui 

(b) prekių ar paslaugų pirkimo sutartyse tai 
konkurso dokumentuose pateikta 
specifikacija, nurodanti produktui arba 
paslaugai būtinas savybes, pavyzdžiui, 
kokybės lygius, poveikio aplinkai ir 
klimatui rodiklius, visų reikalavimų 
pritaikymą (taip pat galimybę naudotis 
neįgaliems asmenims) ir atitikties 
įvertinimą, rezultatus, produkto naudojimą, 
saugumą ar matmenis, įskaitant produktui 
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taikomus reikalavimus, susijusius su 
produkto prekiniu pavadinimu, terminija, 
simboliais, tyrimais ir bandymų metodais, 
pakuote, ženklinimu ir žymėjimu, 
vartojimo instrukcijomis, gamybos 
procesais ir metodais visais prekės ar 
paslaugos gyvavimo ciklo etapais, taip pat 
atitikties įvertinimo procedūromis;

taikomus reikalavimus, susijusius su 
produkto prekiniu pavadinimu, terminija, 
simboliais, tyrimais ir bandymų metodais, 
pakuote, ženklinimu ir žymėjimu, 
vartojimo instrukcijomis, gamybos 
procesais ir metodais bei darbo sąlygomis 
visais prekės ar paslaugos gyvavimo ciklo 
etapais, taip pat atitikties įvertinimo 
procedūromis;

Or. en

Pakeitimas 1566
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
VIII priedo pirmos pastraipos 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) standartas – pripažintos standartizacijos 
organizacijos patvirtinta techninė 
specifikacija, kuri skirta pakartotinai ar 
nuolat taikyti, kurios paisyti nėra 
privaloma ir kuri priskirtina vienai iš toliau 
nurodytų kategorijų:

(2) standartas –bendru sutarimu parengta 
ir pripažintos standartizacijos organizacijos 
patvirtinta techninė specifikacija, kuri 
skirta pakartotinai ar nuolat naudoti, kurios 
paisyti nėra privaloma ir kuri priskirtina 
vienai iš toliau nurodytų kategorijų:

Or. en

Pakeitimas 1567
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
VIII priedo pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Bendrosios techninės specifikacijos –
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje
paskelbtos techninės specifikacijos, 
nustatytos laikantis valstybių narių 
pripažintos procedūros arba laikantis 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(4) Bendrosios techninės specifikacijos –
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje
paskelbtos techninės specifikacijos, 
nustatytos laikantis valstybių narių 
pripažintos procedūros arba informacinių 
ir ryšių technologijų srityje laikantis 
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[XXX] dėl Europos standartizacijos [, 
kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos 
direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 
97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 
2007/23/EB, 2009/105/EB ir 2009/23/EB] 
9 ir 10 straipsnių;

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
[XXX] dėl Europos standartizacijos [, 
kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos 
direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 
97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 
2007/23/EB, 2009/105/EB ir 2009/23/EB] 
9 ir 10 straipsnių;

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymas dėl CEN ir CENELEC suderinamas su Direktyvoje 98/34/EB pateiktomis 
apibrėžtimis.

Pakeitimas 1568
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
 VIII priedo pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Bendrosios techninės specifikacijos –
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje
paskelbtos techninės specifikacijos, 
nustatytos laikantis valstybių narių 
pripažintos procedūros arba laikantis 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
[XXX] dėl Europos standartizacijos [, 
kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos 
direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 
98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 
2009/105/EB ir 2009/23/EB] 9 ir 10 
straipsnių;

(4) Bendrosios techninės specifikacijos –
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje
paskelbtos techninės specifikacijos, 
nustatytos laikantis valstybių narių 
pripažintos procedūros arba informacinių 
ir ryšių technologijų srityje laikantis 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
[XXX] dėl Europos standartizacijos [, 
kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos 
direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 
98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 
2009/105/EB ir 2009/23/EB] 9 ir 10 
straipsnių;

Or. en
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Pakeitimas 1569
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
XI priedo 8 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 155 konvencija dėl darbuotojų saugos ir 
sveikatos;

Or. en

Pakeitimas 1570
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
XI priedo 8 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 1 konvencija dėl aštuonių valandų 
darbo dienos ir 48 valandų darbo savaitės 
pramonės įmonėse nustatymo;

Or. en

Pakeitimas 1571
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
 XI priedo 8 c įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 131 konvencija dėl minimalaus darbo 
užmokesčio nustatymo;

Or. en

Pakeitimas 1572
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Pasiūlymas dėl direktyvos
 XI priedo 8 d įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 102 konvencija dėl socialinės apsaugos 
(minimalūs standartai);

Or. en

Pakeitimas 1573
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Konstantinos 
Poupakis, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIII priedo pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) ūkio subjekto tapatybė; (a) ekonominės veiklos vykdytojo tapatybė;
įmonės registracijos kodas, pavadinimas, 
adresas, bankas;

Or. en

Pakeitimas 1574
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIII priedo pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) įmonės aprašymas, visų pirma 
steigimo metai, įmonės forma, įmonės 
savininkas (ai), valdybos nariai, veiklos 
kodas, trumpas įmonės pagrindinių 
paslaugų ir (arba) gamybos aprašas;

Or. en
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Pakeitimas 1575
Andreas Schwab, Frank Engel, Konstantinos Poupakis, Sirpa Pietikäinen, Jürgen 
Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
 XIII priedo pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) patvirtinimas, kad ekonominės 
veiklos vykdytojas įvykdė pavienių 
valstybių narių teisės aktuose numatytus 
su mokesčių mokėjimo ar socialinės 
apsaugos sistemomis susijusius 
įpareigojimus;

Or. en

Pakeitimas 1576
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
 XIII priedo pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) pagrindiniai ekonominės veiklos 
vykdytojo rodikliai per pastaruosius trejus 
ataskaitinius metus: bendrieji pardavimai, 
pelno prieš palūkanas ir mokesčius (angl. 
EBIT) bei mokumo santykis. Laikoma, 
kad naujai įsteigtos įmonės laikosi 
da punkto tuo atveju, jeigu informacija 
nuo įmonės įsteigimo iki šios dienos 
įtraukiama į jų viešųjų pirkimų pasą;

Or. en

Pakeitimas 1577
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
 XIII priedo pirmos pastraipos d b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) pagrindiniai ekonominės veiklos 
vykdytojo organizaciniai rodikliai: 
vidutinis darbuotojų skaičius per 
pastaruosius trejus metus ir darbuotojų 
skaičius iki praėjusių metų pabaigos. 
Laikoma, kad naujai įsteigtos įmonės 
laikosi db punkto tuo atveju, jeigu 
informacija nuo įmonės įsteigimo iki šios 
dienos įtraukiama į jų viešųjų pirkimų 
pasą;

Or. en

Pakeitimas 1578
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIII priedo pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) paso galiojimo laikotarpis, kuris nėra 
trumpesnis nei 6 mėnesiai.

(f) paso galiojimo laikotarpis, kuris nėra 
trumpesnis nei vieni metai.

Or. en

Pakeitimas 1579
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
 XIII priedo pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) paso galiojimo laikotarpis, kuris nėra 
trumpesnis nei 6 mėnesiai.

(f) paso galiojimo laikotarpis, kuris nėra 
trumpesnis nei 12 mėnesių.

Or. en



AM\908760LT.doc 151/167 PE492.869v01-00

LT

Pakeitimas 1580
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIV priedo 2 dalies pirmos pastraipos a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ii) svarbiausių prekių arba pagrindinių 
paslaugų per pastaruosius trejus metus 
sąrašas, kuriame nurodytos sumos, datos ir 
gavėjai – ir viešieji, ir privatūs asmenys. 
Jei to reikia siekiant užtikrinti tinkamą 
konkurencijos lygį, perkančiosios 
organizacijos gali nurodyti, kad bus 
atsižvelgiama į atitinkamų prekių ar 
paslaugų, patiektų ar suteiktų anksčiau nei 
prieš trejus metus, įrodymus;

(ii) svarbiausių prekių arba pagrindinių 
paslaugų per pastaruosius trejus metus 
sąrašas, kuriame nurodytos sumos, datos ir 
gavėjai – ir viešieji, ir privatūs asmenys. 
Jei to reikia siekiant užtikrinti tinkamą 
konkurencijos lygį, perkančiosios 
organizacijos gali nurodyti, kad bus 
atsižvelgiama į atitinkamų prekių ar 
paslaugų, patiektų ar suteiktų anksčiau nei 
prieš penkerius metus, įrodymus;

Or. en

Pagrindimas

Inžinerijos konsultaciniai gebėjimai – tai metodų, įgūdžių ir išteklių, kurie per pastaruosius 
trejus metus nebūtinai buvo išreikšti ar parodyti specializuotoje srityje, visuma.

Pakeitimas 1581
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIV priedo 2 dalies pirmos pastraipos a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ii) svarbiausių prekių arba pagrindinių 
paslaugų per pastaruosius trejus metus
sąrašas, kuriame nurodytos sumos, datos ir 
gavėjai – ir viešieji, ir privatūs asmenys. 
Jei to reikia siekiant užtikrinti tinkamą 
konkurencijos lygį, perkančiosios 
organizacijos gali nurodyti, kad bus 
atsižvelgiama į atitinkamų prekių ar 
paslaugų, patiektų ar suteiktų anksčiau nei 
prieš trejus metus, įrodymus;

(ii) svarbiausių prekių arba pagrindinių 
paslaugų per pastaruosius penkerius metus 
sąrašas, kuriame nurodytos sumos, datos ir 
gavėjai – ir viešieji, ir privatūs asmenys. 
Jei to reikia siekiant užtikrinti tinkamą 
konkurencijos lygį, perkančiosios 
organizacijos gali nurodyti, kad bus 
atsižvelgiama į atitinkamų prekių ar 
paslaugų, patiektų ar suteiktų anksčiau nei 
prieš penkerius metus, įrodymus;
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Or. en

Pakeitimas 1582
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIV priedo 2 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) aplinkos vadybos priemonių, kurias 
ūkio subjektas galės diegti vykdydamas 
sutartį, apibūdinimas;

(f) aplinkos ir socialinės srities vadybos 
priemonių, kurias ekonominės veiklos 
vykdytojas galės diegti vykdydamas sutartį, 
apibūdinimas;

Or. en

Pakeitimas 1583
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIV priedo 2 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) aplinkos vadybos priemonių, kurias 
ūkio subjektas galės diegti vykdydamas 
sutartį, apibūdinimas;

(f) tvarios plėtros vadybos priemonių, 
kurias ekonominės veiklos vykdytojas galės 
diegti vykdydamas sutartį, apibūdinimas;

Or. en

Pakeitimas 1584
Frank Engel, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
XVI priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

XVI PRIEDAS Šis priedas yra išbrauktas.

Or. en



AM\908760LT.doc 153/167 PE492.869v01-00

LT

Pagrindimas

Šį priedą pakeitė XVIa ir XVIb priedai.

Pakeitimas 1585
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
XVI priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

XVI priedas Šis priedas išbrauktas.

Or. fr

Pagrindimas

Šis priedas pakeičiamais XV A priedu ir XV B priedu.

Pakeitimas 1586
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
XVI priedas

Komisijos siūlomas tekstas

CPV kodas Aprašymas

79611000-0; 

nuo 85000000-9 iki 85323000-9

(išskyrus 85321000-5 ir 85322000-2) 

Sveikatos ir socialinės paslaugos

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; 

nuo 79995000-5 iki 79995200-7; nuo 

80100000-5 iki 80660000-8 (išskyrus 

80533000-9, 80533100-0, 80533200-1); 

nuo 92000000-1 iki 92700000-8 (išskyrus 

92230000-2, 92231000-9, 92232000-6) 

Administracinės švietimo, sveikatos 

priežiūros ir kultūros paslaugos

75300000-9 Privalomojo socialinio draudimo 

paslaugos.
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75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Išmokų paslaugos

98000000-3; Kitos bendruomeninės, socialinės ir 

asmeninės aptarnavimo paslaugos

98120000-0 Profesinių sąjungų teikiamos paslaugos

98131000-0 Religinės paslaugos

Pakeitimas
CPV kodas Aprašymas

79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 

75231240-8; 

nuo 85000000-9 iki 85323000-9

(išskyrus 85321000-5 ir 85322000-2);

98133100-5 ir 98200000-5

Sveikatos, socialinės ir susijusios 

paslaugos

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; 

nuo 79995000-5 iki 79995200-7; nuo 

80100000-5 iki 80660000-8 (išskyrus 

80533000-9, 80533100-0, 80533200-1); 

nuo 92000000-1 iki 92700000-8 (išskyrus 

92230000-2, 92231000-9, 92232000-6) 

Administracinės švietimo, sveikatos 

priežiūros ir kultūros paslaugos

75300000-9 Privalomojo socialinio draudimo 

paslaugos.

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Išmokų paslaugos

98000000-3; 55521100-9 Kitos bendruomeninės, socialinės ir 

asmeninės aptarnavimo paslaugos

98120000-0 Profesinių sąjungų teikiamos paslaugos

98131000-0 Religinės paslaugos

nuo 61000000-5 iki 61530000-9; nuo Vandens transportas
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63370000-3 iki 63372000-7

62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 
62450000-1; nuo 63000000-9 iki 
63600000-5 (išskyrus 63370000-3, 
63371000-0, 63372000-7); 74322000-2, 
93610000-7

Pagalbinės ir papildomos transporto 
paslaugos

Nuo 74500000-4 iki 74540000-6 (išskyrus 
74511000-4); nuo 95000000-2 iki 
95140000-5

Personalo įdarbinimo ir aprūpinimo 
paslaugos

nuo 74600000-5 iki 74620000-1 Tyrimo ir saugumo paslaugos, išskyrus 
šarvuotų automobilių paslaugas

Nuo 74875000-3 iki 74875200-5 ir nuo 
92000000-1 iki 92622000-7 (išskyrus 
92230000-2)

Poilsio, kultūros ir sporto paslaugos

Or. en

Pagrindimas

Kadangi portalas „Jūsų Europa“ yra vienintelis verslo atstovų ir piliečių teisėms skirtas 
informacinis centras internete, reikia gerokai padidinti jo žinomumą vartotojams.

Pakeitimas 1587
Jens Rohde, Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl direktyvos
XVI priedo pirmo stulpelio pirma eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

79611000-0 ir
nuo 85000000-9 iki 85323000-9
(išskyrus 85321000-5 ir 85322000-2)

79611000-0 ir
nuo 85000000-9 iki 85323000-9
(išskyrus 85321000-5, 85322000-2 ir 
85143000-3)

Or. en

Pagrindimas

Albeit there is a rationale in having a special regime for certain social services, the new 
regime should not limit the scope for public procurement in sectors where this has already 
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been successfully done for years. This is especially the case for emergency ambulance 
services where European standards for building and furnishing of emergency ambulances 
and patient transport vehicles have existed for a number of years, hereby facilitating and 
encouraging cross border competition within these services to the benefit of contracting 
authorities, patients' satisfaction as well as economic operators.

The list of CPV codes under 'Health and social services' should be amended to include the 
CPV code 85143000-3 in the exceptions in the brackets so it would read '(except 85321000-5, 
85322000-2 and 85143000-3)

Pakeitimas 1588
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
 XVI priedo šešta eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

98120000-0 Profesinių sąjungų teikiamos 
paslaugos

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Profesinės sąjungos yra savarankiški privatieji subjektai, kuriems neturėtų būti taikomos 
viešųjų pirkimų procedūros. Neaišku, koks būtų poveikis įtraukus profesines sąjungas, todėl 
šią eilutę reikėtų išbraukti, jeigu negalima pateikti jokio pagrįsto argumento norint ją įtraukti.

Pakeitimas 1589
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
XVI priedo 7 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 79100000-5 iki 79140000-7 Teisinės 
paslaugos

Or. en

Pagrindimas

Teisines paslaugas galima pasirinkti asmeniškai, todėl jos nėra paskiriamos taikant visą 
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viešųjų pirkimų tvarką. Be to, jos teikiamos teisinėje aplinkoje, kuri gerokai skiriasi 
skirtingose valstybėse narėse, taigi šių paslaugų paklausa neišvengiamai susijusi tik su 
subjektais, kurie turi konkrečią kompetenciją atitinkamoje nacionalinėje teisėje.

Pakeitimas 1590
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
XVI priedo 7 a – 7 l eilutės (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

79112000-2 Teisinio atstovavimo 
paslaugos
79100000-5 Teisinės paslaugos
79110000-8 Teisinių konsultacijų ir 
atstovavimo paslaugos
79111000-5 Teisinių konsultacijų 
paslaugos
79112100-3 Atstovavimo 
suinteresuotiesiems subjektams paslaugos
79120000-1 Patentų ir autorių teisių 
konsultacinės paslaugos
79121000-8 Autorių teisių konsultacinės 
paslaugos
79121100-90 Programinės įrangos 
autorių teisių konsultacinės paslaugos
79130000-4 Teisinių dokumentų rengimo 
ir tvirtinimo paslaugos
79131000-1 Dokumentų rengimo 
paslaugos
79132000-8 Tvirtinimo paslaugos
79140000-7 Teisinių konsultacijų ir 
informacinės paslaugos

Or. en

Pagrindimas

Konkrečių reikalavimų taikymas paslaugoms yra pateisinamas tik tada, jeigu šie reikalavimai 
taikomi visoms to paties pobūdžio paslaugoms, t. y. neturėtų būti diskriminuojamos teisinės 
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paslaugos, kurios grindžiamos tais pačiais konfidencialumo principais.

Pakeitimas 1591
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
 XVI priedo antras stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sveikatos ir socialinės paslaugos Sveikatos, veterinarijos ir socialinės 
paslaugos

Administracinės švietimo, sveikatos 
priežiūros ir kultūros paslaugos

Administracinės švietimo, sveikatos 
priežiūros ir kultūros paslaugos

Privalomojo socialinio draudimo 
paslaugos.

Privalomojo socialinio draudimo 
paslaugos.

Išmokų paslaugos Išmokų paslaugos

Kitos bendruomeninės, socialinės ir 
asmeninės aptarnavimo paslaugos Kitos bendruomeninės, socialinės ir 

asmeninės aptarnavimo paslaugos

Profesinių sąjungų teikiamos paslaugos Profesinių sąjungų teikiamos paslaugos
Religinės paslaugos Religinės paslaugos

Viešbučių ir restoranų paslaugos
Geležinkelių transporto paslaugos
Vandens transporto paslaugos
Pagalbinio transporto paslaugos
Personalo įdarbinimo ir aprūpinimo 
paslaugos, išskyrus darbo sutartis
Tyrimo ir saugumo paslaugos, išskyrus 
šarvuotų automobilių paslaugas
Švietimo ir profesinio lavinimo paslaugos
Rekreacijos, kultūros ir sporto paslaugos, 
išskyrus sutartis, pagal kurias 
transliuotojai įsigyja, kuria, gamina arba 
kartu gamina programas, bei transliavimo 
laiko sutartis
Kitos paslaugos, išskyrus darbo sutartis ir 
išskyrus sutartis, pagal kurias 
transliuotojai įsigyja, kuria, gamina arba 
kartu gamina programas, bei transliavimo 
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laiko sutartis

Or. de

Pagrindimas

Esamą paslaugų skyrimą į „A“ ir „B“ paslaugas iš esmės reikėtų išlaikyti, nes „B“ paslaugų 
svarba vidaus rinkai yra maža arba jos visai nėra. Visų pirma paslaugų kultūros, sporto ir 
rekreacijos srityje neįtraukimas būtų nesuprantamas ir dėl to praktikoje atsirastų didelių 
problemų ir padidėtų administracinė našta. Sąvoka „administracinės paslaugos“ šiuo atveju 
yra nelabai aiški ir per siaura.

Pakeitimas 1592
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
XVI a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
XVIa priedas

XVIa priedo A dalis
1 straipsnyje nurodytos paslaugos

Kategorijo
s Nr.

Paslaugų pavadinimas Kodai pagal 
Laikinąjį 
svarbiausią 
produktų 
klasifikatorių 
(CPC) [1]

Kodai pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų 
žodyną (CPV)

1 Priežiūros ir remonto 
paslaugos

6112, 6122, 633, 
886

Nuo 50100000-6 iki 50884000-5 
(išskyrus nuo 50310000-1 iki 
50324200-4 ir 50116510-9, 
50190000-3, 502290006, 50243000-0) 
ir nuo 51000000-9 iki 51900000-1

2 Sausumos transporto 
paslaugos, apimančios 
šarvuotų automobilių 
paslaugas ir kurjerių 
paslaugas, išskyrus 
pašto siuntas

712 (išskyrus 
71235), 7512, 
87304

Nuo 60100000-9 iki 60183000-4 
(išskyrus 60160000-7, 60161000-4, 
60220000-6) ir nuo 64120000-3 iki 
64121200-2

3 Oro transporto 
paslaugos: keleivių ir 
krovinių vežimas, 

73 (išskyrus 
7321) Nuo 60410000-9 iki 

6018300060424120 (išskyrus -5-2, 
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išskyrus pašto siuntas 60411000-5) ir 60421000-3 nuo 
60440000-3 iki 60445000-2

4 Sausumos [2] ir oro 
pašto transportas

71235, 7321 60160000-7,60161000-4, 60411000-2, 
60421000-5

5 Ryšių paslaugos 752 Nuo 64200000-8 iki 64228200-2, 
72318000-7, ir nuo 72700000-7 iki 
72720000-3

6 Finansinės paslaugos:
a) draudimo paslaugos;
b) bankų ir investavimo 

paslaugos [3]

Buvę 81, 812, 
814 Nuo 66100000-1 iki 66720000-3

7 Kompiuterių ir 
susijusios paslaugos

84 Nuo 50310000-1 iki 50324200-4, nuo 
72000000-5 iki 72920000-5 (išskyrus 
72318000-7, ir nuo 72700000-7 iki 
72720000-3), 79342410-4

8 Mokslinių tyrimų ir 
taikomosios veiklos 
paslaugos [4]

85 Nuo 73000000-2 iki 73436000-7 
(išskyrus 73200000-4, 73210000-7, 
73220000-0)

9 Apskaitos, audito ir 
buhalterinės apskaitos 
paslaugos

862 Nuo 79210000-9 iki 79223000-3

10 Rinkos tyrimų ir 
viešosios nuomonės 
apklausos paslaugos

864 Nuo 79300000-7 iki 79330000-6 ir 
79342310-9, 79342311-6

11 Valdymo konsultavimo 
[5] ir susijusios 
paslaugos

865, 866 Nuo 73200000-4 iki 73220000-0, nuo 
79400000-8 iki 79421200-3 ir 
79342000-3, 79342100-4, 79342300-
6, 79342320-2, 79342321-9, 
79910000-6, 79991000-7, 98362000-8

12 Architektūros 
paslaugos; inžinerijos ir 
integruotosios 
inžinerijos paslaugos;
miestų planavimo ir 
kraštovaizdžio 
architektūros paslaugos;
susijusios mokslinio ir 
techninio konsultavimo 
paslaugos; techninių 
tyrimų ir analizės 
paslaugos

867
Nuo 71000000-8 iki 71900000-7 
(išskyrus 71550000-8) ir 79994000-8

13 Reklamos paslaugos 871 Nuo 79341000 -6 iki 79342200-5 
(išskyrus 79342000-3 ir 79342100-4)

14 Pastatų valymo 
paslaugos ir nuosavybės 
valdymo paslaugos

Nuo 874, 82201 
iki 82206 Nuo 70300000-4 iki 70340000-6 ir 

nuo 90900000-6 iki 90924000-0
15 Leidybos ir spausdinimo 88442
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paslaugos už užmokestį 
ar sutarties pagrindu

Nuo 79800000-2 iki 79824000-6, nuo 
79970000-6 iki 79980000-7

16 Nuotekų ir atliekų 
šalinimo paslaugos:
sanitarinės ir panašios 
paslaugos

94 Nuo 90400000-1 iki 90743200-9 
(išskyrus 90712200-3), nuo 
90910000-9 iki 90920000-2 ir 
50190000-3, 50229000-6, 50243000-0

(1) CPC nomenklatūra (negalutinė redakcija), naudojama Direktyvos 92/50/EEB taikymo 
sričiai nustatyti. 
(2) Išskyrus visas geležinkelių transporto paslaugas, priskirtas 18 kategorijai. 
(3) Išskyrus finansines paslaugas, susijusias su vertybinių popierių arba kitų finansinių 
priemonių emisijos, pirkimo, pardavimo arba perdavimo sutartimis, taip pat centrinio 
banko paslaugas. Taip pat išskyrus žemės, esamų pastatų ar kito nekilnojamojo turto 
įsigijimo arba nuomos bet kokiomis finansinėmis priemonėmis sutartis arba sutartis, 
susijusias su teisėmis į juos; tačiau ši direktyva taikoma finansinių paslaugų sutartims, 
sudarytoms bet kokia forma tuo pačiu metu kaip ir įsigijimo arba nuomos sutartis, prieš jos 
sudarymą arba po jo.
(4) Išskyrus mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugų sutartis, išskyrus sutartis, 
pagal kurias perkančioji organizacija ir (arba) perkantieji subjektai išskirtinai gauna 
naudos savo reikmėms, jeigu perkančioji organizacija ir (arba) perkantieji subjektai 
visiškai atsilygina už suteiktas paslaugas.
(5) Išskyrus arbitražo ir taikinimo paslaugas. 

XVI a priedo B dalis
Paslaugos, nurodytos 4 straipsnio d dalyje ir 74 straipsnyje

Kategorijo
s Nr.

Paslaugų pavadinimas Kodai pagal 
Laikinąjį 
svarbiausią 
produktų 
klasifikatorių 
(CPC) [1]

Kodai pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų 
žodyną (CPV)

17 Viešbučių ir restoranų 
paslaugos

64 Nuo 55100000-1 iki 55524000-9 ir 
nuo 98340000-8 iki 98341100-6

18 Geležinkelių transporto 
paslaugos

711 Nuo 60200000-0 iki 60220000-6

19 Vandens transporto 
paslaugos

72 Nuo 60600000-4 iki 60653000-0 ir 
nuo 63727000-1 iki 63727200-3

20 Pagalbinio transporto 
paslaugos

74
Nuo 63000000-9 iki -63734000-3 
(išskyrus 63711200-8, 63712700-0, 
63712710-3, ir nuo 63727000-1 iki 
63727200-3) ir 98361000-1

21 Teisinės paslaugos 861 Nuo 79100000-5 iki 79140000-7
22 Personalo įdarbinimo ir 872
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aprūpinimo paslaugos 
[2]

Nuo 79600000-0 iki 79635000-4 
(išskyrus 79611000-0, 79632000-3, 
79633000-0) ir nuo 98500000-8 iki 
98514000-9)

23 Tyrimo ir saugumo 
paslaugos, išskyrus 
šarvuotų automobilių 
paslaugas

873 (išskyrus 
87304)

Nuo 80100000-5 iki 80660000-8 
(išskyrus 80533000-9, 80533100-0, 
80533200-1)

24 Švietimo ir profesinio 
lavinimo paslaugos

92 Nuo 80100000-5 iki 80660000-8 
(išskyrus 80533000-9, 80533100-0, 
80533200-1)

25 Sveikatos ir socialinės 
paslaugos

93 79611000-0, ir nuo 85000000-9 iki 
85323000-9 (išskyrus 85321000-5 ir 
85322000-2)

26 Poilsio, kultūros ir 
sporto paslaugos [3]

96 Nuo 79995000-5 iki 79995200-7, ir 
nuo 92000000-1 iki 92700000-8 
(išskyrus 92230000-2, 92231000-9, 
92232000-6)

27 Kitos paslaugos

(1) CPC nomenklatūra (negalutinė redakcija), naudojama Direktyvos 92/50/EEB taikymo 
sričiai nustatyti. 
(2) Išskyrus darbo sutartis. 
(3) Išskyrus sutartis, pagal kurias transliuotojai įsigyja, kuria, gamina arba kartu gamina 
programas, ir transliavimo laiko sutartis. 

Or. fr

Pakeitimas 1593
Frank Engel, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
XVI a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
XVIa priedas

XVIa priedo A dalis
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6a straipsnyje nurodytos paslaugos
Kategorijo

s Nr.
Paslaugų pavadinimas Kodai 

pagal 
svarbiausi

ąjį 
produktų 

klasifikato
rių (1)

Kodai pagal CPV

1 Techninės priežiūros ir 
remonto paslaugos

6112, 
6122, 633,
886

Nuo 50100000-6 iki 
50884000-5 (išskyrus 
nuo 50310000-1 iki 
50324200-4, ir 
50116510-9, 50190000-
3, 50229000-6, 
50243000-0) ir nuo 
51000000-9 iki 
51900000-1 

2 Sausumos transporto 
paslaugos (2), 
apimančios šarvuotų 
automobilių paslaugas, 
ir kurjerių paslaugos,
išskyrus pašto vežimą

712 
(išskyrus 
71235),
7512, 
87304

Nuo 60100000-9 iki 
60183000-4 (išskyrus 
60160000-7, 60161000-
4, 60220000-6) ir nuo 
64120000-3 iki 
64121200-2 

3 Oro transporto 
paslaugos – keleivių ir 
k r o v i n i ų  vežimas, 
išskyrus pašto vežimą

73 
(išskyrus 
7321)

Nuo 60410000-5 iki 
60424120-3 (išskyrus -
560411000-2, 
60421000-5), ir 
60500000-3, ir nuo 
60440000-4 iki 
60445000-9 

4 Pašto vežimas 
sausumos transportu 
(3)
ir oro transportu

71235, 
7321

60160000-7, 60161000-
4 60411000-2, 
60421000-5 

5 Telekomunikacijų 
paslaugos

752 Nuo 64200000-8 iki 
64228200-2, 72318000-
7, ir nuo 72700000-7 iki 
72720000-3 

6 Finansinės paslaugos:
(a) Draudimo 
paslaugos
(b) Bankų ir 
investicinės paslaugos 
(4)

Buvę 81, 
812, 814 Nuo 66100000-1 iki 

66720000-3 (4)



PE492.869v01-00 164/167 AM\908760LT.doc

LT

7 Kompiuterinės ir 
susijusios paslaugos

84 Nuo 50310000-1 iki 
50324200-4, nuo 
72000000-5 iki 
72920000-5 (išskyrus 
72318000-7, ir nuo 
72700000-7 iki 
72720000-3), 79342410-
4 

8 Mokslinių tyrimų ir 
techno log inės  plėtros 
paslaugos (5)

85 Nuo 73000000-2 iki 
73436000-7 (išskyrus 
73200000-4, 73210000-
7, 73220000-0)

9 Apskaitos, audito ir 
buhalterinės apskaitos 
paslaugos

862
Nuo 79210000-9 iki 
79223000-3 

10 Rinkos tyrimų ir 
viešosios nuomonės 
apklausos paslaugos

864
Nuo 79300000-7 iki 
79330000-6, ir 
79342310-9, 79342311-
6 

11 Valdymo konsultacinės 
paslaugos (6) ir 
susijusios paslaugos

865, 866
Nuo 73200000-4 iki 
73220000-0, nuo 
79400000-8 iki 
79421200-3, ir 
79342000-3, 79342100-
4, 79342300-6, 
79342320-2, 79342321-
9, 79910000-6, 
79991000-7, 98362000-
8 

12 Architektūros 
paslaugos; inžinerijos ir 
integruotosios 
inžinerijos paslaugos; 
miestų planavimo ir 
kraštovaizdžio 
inžinerijos paslaugos; 
susijusios mokslinių ir 
techninių konsultacijų 
paslaugos; techninio 
tikrinimo ir analizės 
paslaugos

867
Nuo 71000000-8 iki 
71900000-7 (išskyrus 
71550000-8), ir 
79994000-8 

13 Reklamos paslaugos 871 Nuo 79341000-6 iki 
79342200-5 (išskyrus 
79342000-3 ir 
79342100-4)

14 Pastatų valymo 874, 82201 Nuo 70300000-4 iki 
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paslaugos ir 
nuosavybės valdymo 
paslaugos

iki
82206

70340000-6 ir nuo 
90900000-6 iki 
90924000-0 

15 Leidybos ir 
spausdinimo paslaugos 
už užmokestį ar 
sutarties pagrindu

88442 Nuo 79800000-2 iki 
79824000-6 ir nuo 
79970000-6 iki 
79980000-7 

16 Nuotekų ir atliekų 
šalinimo paslaugos; 
sanitarinės ir panašios 
paslaugos

94 Nuo 90400000-1 iki 
90743200-9 (išskyrus 
90712200- 3), nuo 
90910000-9 iki 
90920000-2, ir 
50190000-3, 50229000-
6 50243000-0 

________________________________________
(1) Išskyrus darbo sutartis.
(2) Išskyrus sutartis, pagal kurias transliuojančiosios organizacijos įsigyja, kuria, rengia 

arba kartu rengia programas, bei sutartis dėl transliacijos laiko.
(3) Išskyrus visas geležinkelių transporto paslaugas, priskiriamas 18 kategorijai.
(4) Išskyrus finansines paslaugas, susijusias su vertybinių popierių ar kitų finansinių 

priemonių emisija, pardavimu, pirkimu ar perdavimu, bei centrinio banko paslaugas.
Taip pat išskyrus: žemės, esamų pastatų ar kito nekilnojamojo turto įsigijimo arba nuomos 

bet kokiomis finansinėmis priemonėmis paslaugas arba paslaugas, susijusias su teisėmis 
į juos; vis dėlto ši direktyva taikoma finansinių paslaugų sutartims, sudarytoms bet kokia 
forma tuo pačiu metu kaip ir įsigijimo arba nuomos sutartis, prieš jos sudarymą arba po 
jo.

(5) Išskyrus mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros paslaugas, tačiau ne tas paslaugas, 
kai naudos savo reikmėms gauna tik perkančioji organizacija, jeigu perkančioji 
organizacija visiškai atsilygina už suteiktas paslaugas.

(6) Išskyrus arbitražo ir taikinimo paslaugas.

XVIa priedo B dalis 
6a straipsnyje nurodytos paslaugos

Kategorijo
s Nr.

Paslaugų pavadinimas Kodai 
pagal 

svarbiausi
ąjį 

produktų 
klasifikato
rių (CPC)

Kodai pagal CPV

17 Viešbučių ir restoranų 
paslaugos

64 Nuo 55100000-1 iki 
55524000-9 ir nuo 
98340000-8 iki 
98341100-6 

18 Geležinkelių transporto 
paslaugos

711 Nuo 60200000-0 iki 
60220000-6 
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19 Vandens transporto 
paslaugos

72 Nuo 60600000-4 iki 
60653000-0 ir nuo 
63727000-1 iki 
63727200-3 

20 Pagalbinės ir 
papildomos transporto 
paslaugos

74 Nuo 63000000-9 iki 
63734000-3 (išskyrus 
63711200-8, 63712700-
0, 63712710-3, ir nuo 
63727000-1 iki 
63727200-3), ir 
98361000-1 

21 Teisinės paslaugos 861 Nuo 79100000-5 iki 
79140000-7 

22 Personalo įdarbinimo ir 
aprūpinimo paslaugos 
(1)

872 Nuo 79600000-0 iki 
79635000-4 (išskyrus 
79611000-0, 79632000-
3, 79633000-0) ir nuo 
98500000-8 iki 
98514000-9 

23 Tyrimo ir saugumo 
paslaugos, išskyrus 
šarvuotų automobilių 
paslaugas

873 
(išskyrus 
87304)

Nuo 79700000-1 iki 
79723000-8 

24  Švietimo ir profesinio 
mokymo paslaugos

92 Nuo 80100000-5 iki 
80660000-8 (išskyrus 
80533000-9, 80533100-
0, 80533200-1)

25  Sveikatos ir socialinės 
paslaugos

93 79611000-0 ir nuo 
85000000-9 iki 
85323000-9 (išskyrus 
85321000-5 ir 
85322000-2) 

26 Poilsio, kultūros ir 
sporto paslaugos

96 Nuo 79995000-5 iki 
79995200-7 ir nuo 
92000000-1 iki 
92700000-8 (išskyrus 
92230000-2, 92231000-
9, 92232000-6)

27 Kitos paslaugos (2)
(1) Išskyrus darbo sutartis.
(2) Išskyrus sutartis, pagal kurias transliuojančiosios organizacijos įsigyja, kuria, rengia 
arba kartu rengia programas, bei sutartis dėl transliacijos laiko.

Or. en
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