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Pakeitimas 445
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirkimai negali būti parengti siekiant 
išvengti šios direktyvos taikymo arba 
dirbtinai sumažinti konkurenciją.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 446
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirkimai negali būti parengti siekiant 
išvengti šios direktyvos taikymo arba 
dirbtinai sumažinti konkurenciją.

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

Or. es

Pakeitimas 447
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkantieji subjektai laikosi reikalavimų 
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dėl mokėjimo vėlavimo, nustatytų 
Direktyvoje 2011/7/ES.

Or. en

Pakeitimas 448
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkantieji subjektai, įgyvendindami 
viešojo pirkimo politiką, siekia geriausio 
kainos ir kokybės santykio. Tai galima 
pasiekti sudarant viešojo pirkimo sutartį 
gavus ekonomiškai naudingiausią 
konkurso pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 449
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešojo pirkimo sutarčių duomenys 
skelbiami viešai.

Or. en

Pakeitimas 450
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 2 c pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 451
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau dėl paslaugų ir darbų pirkimo 
sutarčių, taip pat prekių pirkimo sutarčių, 
kurios apima ir paslaugas arba įrengimo 
operacijas, iš juridinių asmenų gali būti 
reikalaujama pasiūlyme arba prašyme leisti 
dalyvauti pirkime nurodyti darbuotojų, 
atsakingų už atitinkamos sutarties 
vykdymą, pavardes ir atitinkamą
profesinę kvalifikaciją.

Tačiau dėl paslaugų ir darbų pirkimo 
sutarčių, taip pat prekių pirkimo sutarčių, 
kurios apima ir paslaugas arba įrengimo 
operacijas, iš juridinių asmenų gali būti 
reikalaujama pasiūlyme arba prašyme leisti 
dalyvauti pirkime nurodyti darbuotojų, 
atsakingų už atitinkamos sutarties 
vykdymą, atitinkamos profesinės 
kvalifikacijos lygį.

Or. en

Pakeitimas 452
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau dėl paslaugų ir darbų pirkimo Tačiau dėl paslaugų ir darbų pirkimo 
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sutarčių, taip pat prekių pirkimo sutarčių, 
kurios apima ir paslaugas arba įrengimo 
operacijas, iš juridinių asmenų gali būti 
reikalaujama pasiūlyme arba prašyme leisti 
dalyvauti pirkime nurodyti darbuotojų, 
atsakingų už atitinkamos sutarties 
vykdymą, pavardes ir atitinkamą profesinę 
kvalifikaciją.

sutarčių, taip pat prekių pirkimo sutarčių, 
kurios apima ir paslaugas arba įrengimo 
operacijas, iš juridinių asmenų gali būti 
reikalaujama pasiūlyme arba prašyme leisti 
dalyvauti pirkime nurodyti darbuotojų, 
atsakingų už atitinkamos sutarties 
vykdymą, atitinkamą profesinę 
kvalifikaciją.

Or. es

Pakeitimas 453
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 454
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės gali rezervuoti teisę 
dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose: 

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

Kvietime dalyvauti konkurse pateikiama 
nuoroda į šią nuostatą.
Šio straipsnio a punkte nurodytas sutarčių 
rezervavimas turi būti privalomas 
(rezervuojant bent perkančiųjų 
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organizacijų ar kitų kompetentingų 
organizacijų nurodytą sutarčių skaičių ar 
procentą) tose valstybėse narėse, kuriose 
tai pateisinama dėl didelio skaičiaus 
neįgaliųjų, galinčių dirbti, tačiau vis dar 
neturinčių darbo.

Or. es

Pakeitimas 455
Frank Engel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu pažeidžiamas šis reikalavimas, 
atsakomybę prisiima perkantysis 
subjektas.

Or. fr

Pakeitimas 456
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei šioje direktyvoje arba galimybę gauti 
informaciją reglamentuojančiuose
nacionaliniuose teisės aktuose nenurodyta 
kitaip ir nepažeidžiamos nuostatos dėl 
įpareigojimų, susijusių su paskirtų sutarčių 
skelbimu ir informacijos teikimu 
kandidatams ir konkurso dalyviams, 
nurodytiems šios direktyvos 64 ir 
69 straipsniuose, perkantysis subjektas 
neturi atskleisti ūkio subjektų jai atsiųstos 
informacijos, kurią jie pažymėjo kaip 
konfidencialią, įskaitant (bet tuo 

2. Nepaisant šioje direktyvoje arba 
nacionaliniuose teisės aktuose esančių 
nuostatų ir nepažeidžiant nuostatų dėl 
įpareigojimų, susijusių su paskirtų sutarčių 
skelbimu ir informacijos teikimu 
kandidatams ir dalyviams, nurodytiems 
šios direktyvos 64 ir 69 straipsniuose, 
perkantysis subjektas neturi atskleisti 
ekonominės veiklos vykdytojų jai atsiųstos 
informacijos, kurią jie pažymėjo kaip 
konfidencialią, įskaitant (bet tuo 
neapsiribojant) technikos ar prekybos 
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neapsiribojant) technikos ar prekybos 
paslaptis ir konfidencialius pasiūlymų 
aspektus.

paslaptis ir konfidencialius pasiūlymų 
aspektus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant patikslinti, kad ši taisyklė netaikoma, jei perkančioji organizacija turi teisę ar yra 
įsipareigojusi perduoti svarbią informaciją, pvz., per tinkamą teisinį procesą.

Pakeitimas 457
Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei šioje direktyvoje arba galimybę gauti 
informaciją reglamentuojančiuose 
nacionaliniuose teisės aktuose nenurodyta 
kitaip ir nepažeidžiamos nuostatos dėl 
įpareigojimų, susijusių su paskirtų sutarčių 
skelbimu ir informacijos teikimu 
kandidatams ir konkurso dalyviams, 
nurodytiems šios direktyvos 64 ir 
69 straipsniuose, perkantysis subjektas 
neturi atskleisti ūkio subjektų jai atsiųstos 
informacijos, kurią jie pažymėjo kaip 
konfidencialią, įskaitant (bet tuo 
neapsiribojant) technikos ar prekybos 
paslaptis ir konfidencialius pasiūlymų 
aspektus.

2. Jei šioje direktyvoje arba galimybę gauti 
informaciją reglamentuojančiuose 
nacionaliniuose teisės aktuose nenurodyta 
kitaip ir nepažeidžiamos nuostatos dėl 
įpareigojimų, susijusių su sudarytų sutarčių 
skelbimu ir informacijos teikimu 
kandidatams ir dalyviams, kaip nurodyta 
šios direktyvos 64 ir 69 straipsniuose, 
perkantysis subjektas neturi atskleisti 
ekonominės veiklos vykdytojų jai atsiųstos 
informacijos ir pasiūlymo sudedamųjų 
dalių.

Or. fr

Pakeitimas 458
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei šioje direktyvoje arba galimybę gauti 
informaciją reglamentuojančiuose 
nacionaliniuose teisės aktuose nenurodyta 
kitaip ir nepažeidžiamos nuostatos dėl 
įpareigojimų, susijusių su paskirtų sutarčių 
skelbimu ir informacijos teikimu 
kandidatams ir konkurso dalyviams, 
nurodytiems šios direktyvos 64 ir 
69 straipsniuose, perkantysis subjektas 
neturi atskleisti ūkio subjektų jai atsiųstos 
informacijos, kurią jie pažymėjo kaip 
konfidencialią, įskaitant (bet tuo 
neapsiribojant) technikos ar prekybos 
paslaptis ir konfidencialius pasiūlymų 
aspektus.

2. Jei šioje direktyvoje arba galimybę gauti 
informaciją reglamentuojančiuose 
nacionaliniuose teisės aktuose nenurodyta 
kitaip ir nepažeidžiamos nuostatos dėl 
įpareigojimų, susijusių su sudarytų sutarčių 
skelbimu ir informacijos teikimu
kandidatams ir dalyviams, nurodytiems 
šios direktyvos 64 ir 69 straipsniuose, 
perkantysis subjektas neturi atskleisti 
ekonominės veiklos vykdytojų jai atsiųstos 
informacijos, visų pirma technikos ar 
prekybos paslaptis ir konfidencialius 
pasiūlymų aspektus.

Jeigu pažeidžiamas šis reikalavimas, 
atsakomybę prisiima perkantysis 
subjektas.

Or. fr

Pagrindimas

Sustiprinamos nuostatos, susijusios su kandidatų ar dalyvių perkančiajam subjektui suteikimo 
procedūros metu pateikiama informacija. Perkantysis subjektas prisiima atsakomybę, jeigu 
atskleidžiama konfidenciali informacija, kaip antai technikos ar prekybos paslaptis.

Pakeitimas 459
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 32 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
nedraudžiama viešai atskleisti sutarčių, 
kai jos sudaromos, įskaitant visus 
paskesnius pakeitimus.

Or. en
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Pakeitimas 460
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šiame straipsnyje nedraudžiama viešai 
atskleisti sudarytų sutarčių, įskaitant visus 
paskesnius pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 461
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) telefoną 6 dalyje nurodytais atvejais ir 
aplinkybėmis;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Praktiškai telefonas tokioms procedūroms nenaudojamas. Pirmenybė teikiama bendravimo 
priemonėms, kurios yra greitesnės ir kuriomis galima užtikrinti atsekamumą.

Pakeitimas 462
Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant užtikrinti techninio formato, taip 
pat proceso ir pranešimų standartų 
suderinamumą, visų pirma tarptautinėmis 
aplinkybėmis, Komisija įgaliojama pagal 

Siekiant užtikrinti techninio formato, taip 
pat proceso ir pranešimų standartų 
suderinamumą, visų pirma tarptautinėmis 
aplinkybėmis, Komisija turėtų 



PE492.862v02-00 12/172 AM\909613LT.doc

LT

98 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatytų privalomą konkrečių 
techninių standartų naudojimą, bent el. 
pasiūlymų teikimo, elektroninių katalogų ir 
elektroninio autentifikavimo priemonių 
srityje.

rekomenduoti naudoti konkrečius 
techninius standartus, bent el. pasiūlymų 
teikimo, elektroninių katalogų ir 
elektroninio autentifikavimo priemonių 
srityje.

Or. en

Pakeitimas 463
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prašymas dalyvauti sutarčių skyrimo
procedūrose gali būti pateiktas raštu arba 
telefonu; kai prašymas pateikiamas 
telefonu, turi būti atsiųstas raštiškas 
patvirtinimas dar nepasibaigus 
nustatytam prašymų priėmimo terminui;

a) prašymas dalyvauti sutarčių sudarymo
procedūrose gali būti pateiktas raštu;

Or. en

Pagrindimas

Praktiškai telefonas tokioms procedūroms nenaudojamas. Pirmenybė teikiama bendravimo 
priemonėms, kurios yra greitesnės ir kuriomis galima užtikrinti atsekamumą.

Pakeitimas 464
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip po 2 metų nuo 101 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos dienos visos pirkimo procedūros 
pagal šią direktyvą būtų atliekamos 
naudojant elektronines ryšių priemones, 

Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip po 4 metų nuo 101 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos dienos visos pirkimo procedūros 
pagal šią direktyvą būtų atliekamos 
naudojant elektronines ryšių priemones, 
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visų pirma elektroninę pasiūlymų teikimo 
sistemą, laikantis šio straipsnio 
reikalavimų.

visų pirma elektroninę pasiūlymų teikimo 
sistemą, laikantis šio straipsnio 
reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Šis terminas per trumpas.

Pakeitimas 465
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip po 2 metų nuo 101 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos dienos visos pirkimo 
procedūros pagal šią direktyvą būtų 
atliekamos naudojant elektronines ryšių 
priemones, visų pirma elektroninę 
pasiūlymų teikimo sistemą, laikantis šio 
straipsnio reikalavimų.

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

Valstybės narės užtikrina, kad iki 2017 m. 
sausio 1 d. 100 proc. pirkimo procedūrų 
pagal šią direktyvą būtų atliekamos 
naudojant elektronines ryšių priemones, 
visų pirma taikant elektroninę pasiūlymų 
pateikimo sistemą, laikantis šio straipsnio 
reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Taikant šį dviejų etapų metodą nustatomi realesni ir pasiekiamesni tiksliniai rodikliai, o 
perkančiosioms organizacijoms suteikiama pakankamai laiko planuoti ir įgyvendinti.

Pakeitimas 466
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip po 2 metų nuo 101 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos dienos visos pirkimo 
procedūros pagal šią direktyvą būtų 
atliekamos naudojant elektronines ryšių 
priemones, visų pirma elektroninę
pasiūlymų teikimo sistemą, laikantis šio 
straipsnio reikalavimų.

Valstybės narės imasi visų reikiamų 
veiksmų supaprastinti naudojimąsi 
elektroninėmis ryšių priemonėmis, visų 
pirma elektronine pasiūlymų teikimo 
sistema, taikomomis visoms pirkimo 
procedūroms pagal šią direktyvą, laikantis 
šio straipsnio reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 467
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip po 2 metų nuo 101 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos dienos visos pirkimo procedūros 
pagal šią direktyvą būtų atliekamos 
naudojant elektronines ryšių priemones, 
visų pirma elektroninę pasiūlymų teikimo 
sistemą, laikantis šio straipsnio 
reikalavimų.

Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip po 3 metų nuo 101 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos dienos visos pirkimo procedūros 
pagal šią direktyvą būtų atliekamos 
naudojant elektronines ryšių priemones, 
visų pirma elektroninę pasiūlymų teikimo 
sistemą, laikantis šio straipsnio 
reikalavimų.

Or. fr

Pakeitimas 468
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės 2 straipsnio 1 punkte Valstybės narės nustato taisykles, skirtas 
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nurodytoms perkančiosioms 
organizacijoms nustato taisykles, skirtas 
veiksmingai interesų konfliktų, 
atsirandančių vykdant pirkimo procedūras, 
kurioms taikoma ši direktyva, prevencijai, 
tokiems konfliktams nustatyti ir nedelsiant 
pašalinti, įskaitant procedūros projektą ir 
rengimą, pirkimo dokumentų rengimą, 
kandidatų ir konkurso dalyvių atranką bei 
sutarties skyrimą, kad būtų išvengta 
konkurencijos iškreipimo ir užtikrintas 
vienodas požiūris į visus konkurso
dalyvius.

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

Or. it

Pakeitimas 469
Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 470
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 471
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 472
Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 473
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 474
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šiame straipsnyje „privatūs interesai“ yra 
šeimos, ekonominiai arba politiniai bendri 
su kandidatais arba dalyviais interesai, 
įskaitant nesuderinamus profesinius 
interesus.

Or. it

Pakeitimas 475
Marc Tarabella

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

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

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 476
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

„Sprendimus priimančių organų nariai“ yra vietiniai tarybos nariai, regionų ir nacionaliniai 
atstovai – tai labai plati apibrėžtis, dėl kurios sukuriama daug biurokratizmo. Daugelyje 
valstybių narių veikia kitos priemonės, geriau pritaikytos poreikiui kovoti su korupcija.

Pakeitimas 477
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kad kandidatai ir konkurso dalyviai b) kad kandidatai ir dalyviai, pvz., 
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pirkimo procedūros pradžioje privalėtų 
pateikti deklaraciją dėl bet kokių ypatingų 
ryšių su 2 dalies b punkte nurodytais 
asmenimis, jeigu dėl šių ryšių gali turėti 
interesų konfliktą; perkančioji organizacija 
94 straipsnyje nurodytoje atskiroje 
ataskaitoje nurodo, ar kuris nors kandidatas 
arba konkurso dalyvis pateikė deklaraciją.

bendrovių direktoriai ar bet kuris kitas 
asmuo, galintis priimti sprendimus ir 
valdyti ar kontroliuoti kandidatą ar dalyvį,
pirkimo procedūros pradžioje turėtų 
pateikti deklaraciją dėl bet kokių ypatingų 
ryšių su šio straipsnio 2 dalies b punkte 
nurodytais asmenimis, jeigu dėl šių ryšių 
gali kilti interesų konfliktas; perkančioji 
organizacija 94 straipsnyje nurodytoje 
atskiroje ataskaitoje nurodo, ar kuris nors 
kandidatas arba dalyvis pateikė deklaraciją.

Or. en

Pakeitimas 478
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kad kandidatai ir konkurso dalyviai 
pirkimo procedūros pradžioje privalėtų 
pateikti deklaraciją dėl bet kokių ypatingų 
ryšių su 2 dalies b punkte nurodytais 
asmenimis, jeigu dėl šių ryšių gali turėti 
interesų konfliktą; perkančioji 
organizacija 94 straipsnyje nurodytoje 
atskiroje ataskaitoje nurodo, ar kuris nors 
kandidatas arba konkurso dalyvis pateikė 
deklaraciją.

b) kad kandidatai ir dalyviai pirkimo 
procedūros pradžioje privalėtų pateikti,
vadovaudamiesi ir perkančiojo subjekto 
pateiktu etikos kodeksu, deklaraciją dėl bet 
kokių ypatingų ryšių su 2 dalies b punkte 
nurodytais asmenimis, jeigu dėl šių ryšių 
gali turėti interesų konfliktą; perkantysis 
subjektas 94 straipsnyje nurodytoje 
atskiroje ataskaitoje nurodo, ar kuris nors 
kandidatas arba dalyvis pateikė deklaraciją.

Or. it

Pakeitimas 479
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kad kandidatai ir konkurso dalyviai b) kad kandidatai ir dalyviai pirkimo 
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pirkimo procedūros pradžioje privalėtų 
pateikti deklaraciją dėl bet kokių ypatingų 
ryšių su 2 dalies b punkte nurodytais 
asmenimis, jeigu dėl šių ryšių gali turėti 
interesų konfliktą; perkančioji 
organizacija 94 straipsnyje nurodytoje 
atskiroje ataskaitoje nurodo, ar kuris nors 
kandidatas arba konkurso dalyvis pateikė 
deklaraciją.

procedūros pradžioje privalėtų pateikti 
deklaraciją dėl bet kokių ypatingų ryšių su 
2 dalies b punkte nurodytais asmenimis, 
jeigu dėl šių ryšių gali turėti interesų 
konfliktą;

Or. en

Pakeitimas 480
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Esant interesų konfliktui perkančioji 
organizacija imasi tinkamų priemonių. 
Šios priemonės gali apimti atitinkamo 
darbuotojo nušalinimą nuo dalyvavimo 
atitinkamoje pirkimo procedūroje arba 
darbuotojo pareigų ir atsakomybės 
perskirstymą. Jeigu interesų konflikto 
negalima veiksmingai pašalinti kitomis 
priemonėmis, atitinkamas kandidatas arba 
konkurso dalyvis pašalinamas iš 
procedūros.

Esant interesų konfliktui perkantysis 
subjektas imasi tinkamų priemonių. Šios 
priemonės gali apimti atitinkamo 
darbuotojo nušalinimą nuo dalyvavimo 
atitinkamoje pirkimo procedūroje arba 
darbuotojo pareigų ir atsakomybės 
perskirstymą. Jeigu interesų konflikto 
negalima veiksmingai pašalinti kitomis 
priemonėmis, atitinkamas kandidatas arba 
dalyvis pašalinamas iš procedūros.

Or. it

Pakeitimas 481
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustačius tokius ypatingus ryšius, 
perkančioji organizacija nedelsdama apie 

Išbraukta.
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tai praneša pagal 93 straipsnį paskirtai 
priežiūros įstaigai ir imasi priemonių, kad 
būtų išvengta netinkamos įtakos sutarties 
skyrimo procesui ir užtikrinamas vienodas 
požiūris į kandidatus ir konkurso 
dalyvius. Jeigu interesų konflikto 
negalima veiksmingai pašalinti kitomis 
priemonėmis, kandidatas arba konkurso 
dalyvis pašalinamas iš procedūros.

Or. en

Pakeitimas 482
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustačius tokius ypatingus ryšius, 
perkančioji organizacija nedelsdama apie 
tai praneša pagal 93 straipsnį paskirtai 
priežiūros įstaigai ir imasi priemonių, kad 
būtų išvengta netinkamos įtakos sutarties 
skyrimo procesui ir užtikrinamas vienodas 
požiūris į kandidatus ir konkurso dalyvius.
Jeigu interesų konflikto negalima 
veiksmingai pašalinti kitomis 
priemonėmis, kandidatas arba konkurso 
dalyvis pašalinamas iš procedūros.

Nustačius tokius ypatingus ryšius, 
perkančioji organizacija nedelsdama imasi 
priemonių, kad būtų išvengta netinkamos 
įtakos sutarties sudarymo procesui, šias 
priemones atitinkamai pagrindžia 
dokumentais ir užtikrina vienodą požiūrį į 
kandidatus ir dalyvius.

Or. en

Pagrindimas

Per daug biurokratiška; vienas šios peržiūros tikslų buvo supaprastinti, siekiant užtikrinti 
didesnį išlaidų efektyvumą. Kadangi pirmas sakinys pakankamai tikslus, paskutinis sakinys 
nereikalingas. Pagrindinis prioritetas – skaidrumas.

Pakeitimas 483
Lara Comi
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Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustačius tokius ypatingus ryšius, 
perkančioji organizacija nedelsdama apie 
tai praneša pagal 93 straipsnį paskirtai 
priežiūros įstaigai ir imasi priemonių, kad 
būtų išvengta netinkamos įtakos sutarties 
skyrimo procesui ir užtikrinamas vienodas 
požiūris į kandidatus ir konkurso dalyvius. 
Jeigu interesų konflikto negalima 
veiksmingai pašalinti kitomis 
priemonėmis, kandidatas arba konkurso
dalyvis pašalinamas iš procedūros.

Nustačius ypatingus ryšius, perkantysis 
subjektas nedelsdamas apie tai praneša 
pagal 93 straipsnį paskirtai priežiūros 
įstaigai ir imasi atitinkamų priemonių, kad 
būtų išvengta neteisėtos įtakos sutarties 
sudarymo procesui išvengti ir užtikrinamas 
vienodas kandidatų ir dalyvių vertinimas. 
Jeigu interesų konflikto negalima 
veiksmingai pašalinti kitomis 
priemonėmis, kandidatas arba dalyvis 
pašalinamas iš procedūros.

Or. it

Pakeitimas 484
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustačius tokius ypatingus ryšius, 
perkančioji organizacija nedelsdama apie 
tai praneša pagal 93 straipsnį paskirtai 
priežiūros įstaigai ir imasi priemonių, kad 
būtų išvengta netinkamos įtakos sutarties 
skyrimo procesui ir užtikrinamas vienodas 
požiūris į kandidatus ir konkurso dalyvius. 
Jeigu interesų konflikto negalima 
veiksmingai pašalinti kitomis 
priemonėmis, kandidatas arba konkurso
dalyvis pašalinamas iš procedūros.

Nustačius tokius ypatingus ryšius, 
perkančioji organizacija nedelsdama imasi 
priemonių, kad būtų išvengta netinkamos 
įtakos sutarties sudarymo procesui, šias 
priemones atitinkamai pagrindžia 
dokumentais ir užtikrina vienodą požiūrį į 
kandidatus ir dalyvius. Kai interesų 
konflikto negalima veiksmingai pašalinti 
kitomis priemonėmis, kandidatas arba 
dalyvis pašalinamas iš konkurso.

Or. en

Pakeitimas 485
Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 3 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad asmuo, 
kuris sąžiningai praneša apie 
neatskleistus kitų darbuotojų interesų 
konfliktus, nurodytus 2 dalies a punkte, 
turėtų teisę į apsaugą nuo atsakomųjų 
veiksmų. Atsakomasis veiksmas yra bet 
koks tiesioginis ar netiesioginis žalingas 
veiksmas, kurį rekomenduoja, juo gąsdina 
ar jo imasi prieš asmenį dėl tokių 
veiksmų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad šios nuostatos būtų veiksmingos, valstybės narės turėtų įgyvendinti 
gerai veikiančią pranešimo apie pažeidimą sistemą.

Pakeitimas 486
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Visos priemonės, kurių imtasi pagal šį 
straipsnį, fiksuojamos 94 straipsnyje 
nurodytoje atskiroje ataskaitoje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 487
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

36a straipsnis
Apie pažeidimą pranešusių asmenų 

apsauga
Perkantieji subjektai nustato 
darbuotojams vidines pranešimo apie 
pažeidimą procedūras, siekiant užtikrinti, 
kad:
a) bet kuris darbuotojas (įskaitant 
laikinus ir pagal sutartį dirbančius 
darbuotojus, stažuotojus bei 
konsultantus), sąžiningai pranešęs apie 
bet kokio pobūdžio materialinį 
nusižengimą, būtų apsaugotas nuo bet 
kokios atsakomųjų veiksmų, 
priekabiavimo ar žalingų veiksmų formos;
b) būtų išlaikytas apie pažeidimą 
pranešusių asmenų konfidencialumas, 
nebent jie patys aiškiai atsisakytų šios 
teisės;
c) būtų prieinami atitinkami informavimo 
apie pažeidimą mechanizmai, pvz., 
pagalbos linijos ir elektroninės formos;
d) apie pažeidimą pranešęs asmuo, prieš 
kurį buvo imtasi atsakomųjų veiksmų, 
turėtų teisę į teisingą bylos nagrinėjimą 
nešališkame teisme ir kad jam būtų 
visiškai atlyginta; tie, kurie ėmėsi 
atsakomųjų veiksmų, būtų atitinkamai 
nubausti;
e) atskleidimai būtų tinkamai išnagrinėti 
ir (prireikus) būtų imtasi taisomųjų 
veiksmų; taip pat kad apie pažeidimą 
pranešę asmenys galėtų pasirinkti, ar 
dalyvauti šiose procedūrose;
f) valdytojai privalėtų įrodyti, kad visi 
veiksmai, kurių imtasi prieš apie 
pažeidimą pranešusį asmenį, yra pagrįsti 
priežastimis, nesusijusiomis su pranešimu 
apie pažeidimą;
g) netikslūs atskleidimai, jei apie juos 
pranešta sąžiningai, būtų saugomi; 



AM\909613LT.doc 25/172 PE492.862v02-00

LT

atskleidimai, apie kuriuos pranešta 
nesąžiningai, būtų nesaugomi;
h) valdytojai ir darbuotojai būtų 
atitinkamai rengiami apie pažeidimą 
pranešusių asmenų teisių, politikos 
krypčių ir procedūrų klausimais;
i) su apie pažeidimą pranešusiais 
asmenimis susijusios politikos kryptys 
būtų reguliariai stebimos nepriklausomų 
institucijų; ir
j) išorinis pranešimas apie pažeidimus 
išrinktiems pareigūnams, NVO, 
žiniasklaidai ir kitoms atitinkamoms 
šalims būtų apsaugotas, jei vidaus kanalai
neveikia ar jų nėra.

Or. en

Pakeitimas 488
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) daryti netinkamos įtakos perkančiojo 
subjekto sprendimų priėmimo procesui 
arba nebandys gauti konfidencialios 
informacijos, dėl kurios pirkimo 
procedūroje įgytų nepagrįstą pranašumą;

a) neteisėtomis priemonėmis daryti 
netinkamos įtakos perkančiojo subjekto 
sprendimų priėmimo procesui arba 
nebandys gauti konfidencialios 
informacijos, dėl kurios pirkimo 
procedūroje įgytų nepagrįstą pranašumą;

Or. fr

Pagrindimas

Patikslinamos nuostatos, susijusios su neteisėtais veiksmais.

Pakeitimas 489
Marc Tarabella
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Pasiūlymas dėl direktyvos
I antraštinės dalies IV a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IVa skyrius
Abipusiškumo taisyklės
37a straipsnis 
Perkančiųjų organizacijų ar subjektų 
įgaliojimas atmesti pasiūlymus su 
nereglamentuojamosiomis prekėmis ir 
paslaugomis
1. Perkantieji subjektai vertina, ar galima 
iš sutarčių sudarymo procedūros pašalinti 
pasiūlymus dėl darbų, prekių ar paslaugų, 
kurių kilmė – trečioji šalis, su kuria 
nesudarytas tarptautinis susitarimas, 
jeigu darbų vertė viršija 50 proc. bendros 
pasiūlyme pateikiamų darbų, prekių ar 
paslaugų vertės pagal šias nuostatas. 
Jeigu pasiūlymo kilmė yra trečiosios 
šalys, su kuriomis nėra sudaryti 
tarptautiniai susitarimai, jis automatiškai 
atmetamas, jeigu nustatyta kaina arba 
sąnaudos yra daugiau kaip 30 proc. 
mažesnės už vidutinę kitų pasiūlymų 
kainą ar vidutines sąnaudas.
2. Perkantieji subjektai gali reikalauti 
dalyvių pateikti informaciją apie 
pasiūlymo apimamų darbų, prekių ir 
paslaugų kilmę ir jų vertę. Jie pripažįsta 
priesaikos deklaracijas kaip pirminius 
įrodymus, kad negalima pašalinti 
pasiūlymo pagal 1 dalį. Perkančioji 
organizacija gali bet kuriuo procedūros 
momentu prašyti dalyvio pateikti visus 
reikalaujamus dokumentus arba jų dalis, 
jeigu tai atrodo būtina tinkamai 
procedūros eigai užtikrinti. Jeigu 
perkantieji subjektai gauna pasiūlymus, 
atitinkančius 1 dalies sąlygas, kuriuos jos 
numato pašalinti, jos apie tai praneša 
Komisijai. Per pranešimo procedūrą jie 
gali išnagrinėti pasiūlymus. Pranešimas 
perduodamas elektroniniu būdu 
naudojant standartinę formuluotę. 
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Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriuose nustatomi standartiniai 
šablonai, skirti deklaracijoms, susijusioms 
su darbų, prekių ir paslaugų kilme. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
100 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą. Standartiniame 
šablone pateikiama ši informacija:
a) perkančiojo subjekto pavadinimas ir 
kontaktiniai duomenys;
b) sutarties objekto aprašymas;
c) ekonominės veiklos vykdytojo, kuris 
būtų pašalintas, pavadinimas ir 
kontaktiniai duomenys ;
d) informacija apie ekonominės veiklos 
vykdytojo, darbų, prekių arba paslaugų 
kilmę ir jų vertę.
3. Jeigu Komisija nepatvirtina 
perkančiojo subjekto sprendimo pašalinti 
pasiūlymą pagal 1 dalį, Komisija turi 
pranešti apie savo pagrįstą nesutikimą per 
15 dienų nuo darbo dienos nuo tada, kai 
Komisija gauna pranešimą. Šį laikotarpį 
galima pratęsti ne daugiau kaip 15 dienų 
pateisinamais atvejais, visų pirma dėl to, 
kad pranešime arba prie jo pridėtuose 
dokumentuose pateikta informacija yra 
neišsami arba netiksli, arba dėl to, kad iš 
esmės pasikeičia pranešti faktai. Jeigu 
pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui 
Komisija nepriima sprendimo, kuriuo 
pašalinimas patvirtinamas arba 
atmetamas, laikoma, kad pašalinimą 
Komisija patvirtina.
4. Perkantieji subjektai reikalauja dalyvių 
pateikti informaciją apie pasiūlymo 
apimamų prekių ir paslaugų kilmę ir jų 
vertę. Jie pripažįsta priesaikos 
deklaracijas kaip pirminius įrodymus, kad 
negalima pašalinti pasiūlymo pagal 1 dalį. 
Perkantysis subjektas gali bet kuriuo 
procedūros momentu prašyti dalyvio 
pateikti visus reikalaujamus dokumentus 
arba jų dalis, jeigu tai atrodo būtina 
tinkamai procedūros eigai užtikrinti. 
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5. Pasiūlymai dėl darbų, prekių ar 
paslaugų pirkimo gali būti pašalinami iš 
sutarčių sudarymo procedūros pagal šias 
sąlygas:
– jei Sąjungos ir šalies, kuri yra prekių 
ir (arba) paslaugų kilmės šalis, 
tarptautiniame susitarime dėl patekimo į 
rinką viešųjų pirkimų srityje yra aiški 
Sąjungos išlyga dėl prekių ir (arba) 
paslaugų, kurias siūloma pašalinti, 
patekimo į rinką;
– kai a dalyje nurodyto susitarimo nėra ir, 
trečiajai šaliai nesiliaujant taikyti 
ribojamąsias viešųjų pirkimų priemones, 
Sąjungos ir atitinkamos trečiosios šalies 
rinkų atvėrimui iš esmės trūksta 
abipusiškumo.
Taikant b punktą daroma prielaida, kad iš 
esmės trūksta abipusiškumo tada, kai 
Sąjungos ekonominės veiklos vykdytojai, 
prekės ir paslaugos nuolat labai 
diskriminuojami ribojamosiomis viešųjų 
pirkimų priemonėmis.
6. Prieš priimdama sprendimą pagal 
3 dalį Komisija susipažįsta su atitinkamų 
perkančiųjų subjektų pozicija.
38b straipsnis 
Abipusiškumo sąlygų įgyvendinimas
Sutartys, sudarytos su ekonominės veiklos 
vykdytoju nesilaikant pagal 38 straipsnio 
a dalį priimtų Komisijos įgyvendinimo 
aktų dėl perkančiųjų subjektų pranešto 
ketinimo pašalinti, paskelbiamos 
negaliojančiomis, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2007/66/EB.

Or. fr

Pakeitimas 490
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
I antraštinės dalies IV a skyrius (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IVa skyrius
Požiūris į nereglamentuojamas prekes ir 
paslaugas
37a straipsnis
Pasiūlymų su nereglamentuojamomis 
prekėmis ir paslaugomis pašalinimas
1. Kai numatoma sutarčių vertė yra lygi 
5 000 000 EUR be pridėtinės vertės 
mokesčio (PVM) ar didesnė, perkančiųjų 
subjektų prašymu Komisija toliau 
išdėstytomis sąlygomis įvertina, ar pritarti 
procedūrų pasiūlymų su 
nereglamentuojamosiomis prekėmis ir 
paslaugomis, kurių kilmės šalis nėra 
Sąjunga, pašalinimui iš sutarčių 
sudarymo, jei nereglamentuojamųjų 
prekių ir paslaugų vertė viršija 50 proc. 
visų pasiūlymo apimamų prekių ar 
paslaugų vertės.
2. Kai perkantieji subjektai, remdamiesi 
1 dalimi, ketina prašyti pašalinti iš 
sutarčių sudarymo procedūrų, jie nurodo 
tai savo išleistame skelbime apie pirkimą 
pagal 63 straipsnį.
Perkantieji subjektai reikalauja dalyvių 
pateikti informaciją apie pasiūlyme 
nurodytų prekių ir (arba) paslaugų kilmę 
ir vertę.
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos standartinės prekių ir 
paslaugų kilmės deklaravimo formos.
Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
100 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą.
Perkantieji subjektai, gavę 1 dalies 
sąlygas atitinkančius pasiūlymus, kuriuos 
dėl tų priežasčių ketina paprašyti 
pašalinti, apie tai praneša Komisijai. Per 
pranešimo procedūrą perkantysis 
subjektas gali toliau analizuoti 
pasiūlymus.
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Pranešimas siunčiamas elektroninėmis 
priemonėmis naudojant standartinę 
formą. Komisija priima 
įgyvendinamuosius aktus, kuriais būtų 
nustatytos standartinės formos. Tokie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
100 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą. Standartinėje 
formoje nurodoma ši informacija:
a) perkančiojo subjekto pavadinimas ir 
duomenys ryšiams;
b) sutarties objekto aprašymas;
c) ekonominės veiklos vykdytojo, kuris 
būtų pašalintas, pavadinimas ir duomenys 
ryšiams;
d) informacija apie ekonominės veiklos 
vykdytojo, prekių ir (arba) paslaugų kilmę 
ir jų vertę.
Komisija gali paprašyti perkančiojo 
subjekto pateikti papildomos informacijos.
Ta informacija pateikiama per 8 darbo 
dienas, skaičiuojamas nuo pirmos darbo 
dienos po to, kai buvo gautas prašymas 
pateikti papildomos informacijos. Jei 
Komisija per šį laikotarpį negauna jokios 
informacijos, 3 dalyje nustatytas 
laikotarpis sustabdomas tol, kol Komisija 
gaus prašytą informaciją.
3. 1 dalyje nurodytų sutarčių atžvilgiu 
Komisija priima įgyvendinamąjį aktą dėl 
ketinimo pašalinti patvirtinimo per du 
mėnesius nuo pirmos darbo dienos po tos, 
kurią ji gavo pranešimą. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 100 straipsnio 
2a dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Šį laikotarpį galima pratęsti 
vieną kartą ne ilgiau kaip dviem 
mėnesiams pateisinamais atvejais, visų 
pirma dėl to, kad pranešime arba prie jo 
pridėtuose dokumentuose pateikta 
informacija yra neišsami arba netiksli, 
arba dėl to, kad iš esmės pasikeičia 
pranešti faktai. Jei pasibaigus šiam dviejų 
mėnesių laikotarpiui arba pratęstam 
laikotarpiui Komisija nepriėmė sprendimo 
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pašalinimui patvirtinti ar nepatvirtinti, 
laikoma, kad Komisija pašalinimą atmetė.
4. Priimdama įgyvendinimo aktus pagal 3 
pastraipą Komisija patvirtina numatomą 
pašalinimą tokiais atvejais:
a) jei Sąjungos ir šalies, kuri yra prekių 
ir (arba) paslaugų kilmės šalis, 
tarptautiniuose susitarimuose viešųjų 
pirkimų srityje yra aiški Sąjungos išlyga 
dėl prekių ir (arba) paslaugų, kurias 
siūloma pašalinti, įsileidimo į rinką;
b) kai a dalyje nurodyto susitarimo nėra 
ir, trečiajai šaliai nesiliaujant taikyti 
ribojamąsias pirkimų priemones, 
Sąjungos ir atitinkamos trečiosios šalies 
rinkų atvėrimui iš esmės trūksta 
abipusiškumo.
Taikant b punktą daroma prielaida, kad iš 
esmės trūksta abipusiškumo tada, kai 
Sąjungos ekonominės veiklos vykdytojai, 
prekės ir paslaugos nuolat rimtai 
diskriminuojami ribojamosiomis pirkimų 
priemonėmis.
Pagal 3 dalį priimdama įgyvendinimo 
aktus Komisija nepatvirtina ketinimo 
pašalinti, kuriuo būtų pažeisti 
tarptautiniuose susitarimuose Sąjungos 
prisiimti patekimo į rinką įsipareigojimai.
5. Vertindama, ar iš esmės trūksta 
abipusiškumo, Komisija išnagrinėja:
a) kiek atitinkamos šalies viešųjų pirkimų 
įstatymais užtikrinamas skaidrumas pagal 
tarptautinius viešųjų pirkimų srities 
standartus ir ar neleidžiama diskriminuoti 
Sąjungos prekių, paslaugų ir ekonominės 
veiklos vykdytojų;
b) kiek valdžios institucijos ir (arba) 
atskiri perkantieji subjektai veikia ar ima 
veikti diskriminuodami Sąjungos prekes, 
paslaugas ir ekonominės veiklos 
vykdytojus.
6. Prieš priimdama sprendimą pagal 
3 dalį Komisija susipažįsta su atitinkamo 
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dalyvio arba dalyvių pozicija.
7. Perkantieji subjektai, kurie atmetė 
pasiūlymus remdamiesi 1 dalimi, tai 
nurodo skelbime apie sutarties sudarymą, 
skelbiamame pagal šios direktyvos 
64 straipsnį.
37b straipsnis
Prekių kilmės taisyklės
1. Produkto kilmė nustatoma pagal 
1992 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamento (EEB) Nr. 2913/92, 
nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, 
22–26 straipsnius.
2. Paslaugos kilmė nustatoma remiantis 
fizinio ar juridinio asmens kilme.
3. Šioje direktyvoje prekėms ir 
paslaugoms, kurių kilmės šalis yra kitos 
Europos ekonominės erdvės šalys nei 
valstybės narės, taikomos tos pačios 
sąlygos, kaip ir toms, kurių kilmės šalis 
yra valstybės narės.
37c straipsnis
Abipusiškumo sąlygų įgyvendinimas
Sutartys, kurios su ekonominės veiklos 
vykdytojais sudaromos pažeidžiant 
Komisijos įgyvendinimo aktus, priimtus 
pagal 37a straipsnį, dėl ketinimo pašalinti, 
apie kurį pagal Direktyvą 2007/66/EB 
pranešė perkantieji subjektai, skelbiamos 
negaliojančiomis.

Or. en

Pakeitimas 491
Heide Rühle

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

Valstybės narės numato, kad perkantieji 
subjektai gali taikyti šioje direktyvoje 
reglamentuojamą atviras arba ribotas 
procedūras arba derybų procedūras 
skelbiant kvietimą dalyvauti konkurse.

Valstybės narės numato, kad perkantieji 
subjektai gali taikyti šioje direktyvoje 
reglamentuojamą atviras arba ribotas 
procedūras arba derybų procedūras 
skelbiant kvietimą dalyvauti konkurse ir 
sudaryti inovacijų partnerystes.

Or. en

Pakeitimas 492
Evelyne Gebhardt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės numato, kad 
perkančiosios organizacijos turi taikyti 
derybas arba konkurencinį dialogą, kai 
viešojo pirkimo sutartis gali lemti verslo 
perdavimą.

Or. de

Pakeitimas 493
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) skelbimu apie kvalifikacijos vertinimo 
sistemą pagal 62 straipsnį, jei sutartis 
skiriama pagal ribotą ar derybų procedūrą 
arba inovacijų partnerystę;

b) skelbimu apie kvalifikacijos vertinimo 
sistemą pagal 62 straipsnį, jei sutartis 
skiriama pagal ribotą ar derybų procedūrą;

Or. fr
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Pakeitimas 494
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) skelbimu apie kvalifikacijos vertinimo 
sistemą pagal 62 straipsnį, jei sutartis 
skiriama pagal ribotą ar derybų procedūrą 
arba inovacijų partnerystę;

b) skelbimu apie kvalifikacijos vertinimo 
sistemą pagal 62 straipsnį, jei sutartis 
skiriama pagal ribotą ar derybų procedūrą;

Or. fr

Pakeitimas 495
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali numatyti, kad 
perkantieji subjektai derybų procedūrą 
neskelbiant kvietimo dalyvauti konkurse 
gali taikyti tik 42 straipsnyje aiškiai 
nurodytais konkrečiais atvejais ir 
aplinkybėmis.

3. Valstybės narės numato, kad perkantieji 
subjektai derybų procedūrą neskelbiant 
kvietimo dalyvauti konkurse gali taikyti, 
kaip aiškiai nurodyta 42 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 496
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Pasiūlymų priėmimo trukmę reikėtų pratęsti iki 47 dienų, nes nustačius tokią trukmę 
kandidatams būtų suteikiama pakankamai laiko paruošti savo pasiūlymus, o trukmė vis tiek 
išliktų trumpesnė nei dabartinė (52 dienos).

Pakeitimas 497
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalies antroje pastraipoje nurodytą 
pasiūlymų priėmimo trukmę perkantysis 
subjektas gali sutrumpinti penkiomis 
dienomis, jeigu jis sutinka, kad 
pasiūlymai gali būti teikiami 
elektroninėmis priemonėmis pagal 
33 straipsnio 3, 4 ir 5 dalis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 498
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minimali prašymų dalyvauti konkurse 
priėmimo trukmė paprastai yra ne 
trumpesnė kaip 30 dienų nuo skelbimo 
apie pirkimą arba kvietimo patvirtinti 
susidomėjimą išsiuntimo dienos ir jokiais 
atvejais negali būti trumpesnė nei 15 dienų.

Minimali prašymų dalyvauti konkurse 
priėmimo trukmė paprastai yra ne 
trumpesnė kaip 35 dienos nuo skelbimo 
apie pirkimą arba kvietimo patvirtinti 
susidomėjimą išsiuntimo dienos ir jokiais 
atvejais negali būti trumpesnė nei 15 dienų.

Or. en
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Pagrindimas

Prašymų dalyvauti konkurse priėmimo trukmę reikėtų pratęsti iki 35 dienų, nes nustačius 
tokią trukmę kandidatams būtų suteikiama pakankamai laiko paruošti savo pasiūlymus.

Pakeitimas 499
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minimali prašymų dalyvauti konkurse 
priėmimo trukmė paprastai yra ne 
trumpesnė kaip 30 dienų nuo skelbimo 
apie pirkimą arba, jei kaip kvietimas 
dalyvauti konkurse naudojamas reguliarus 
orientacinis skelbimas, kvietimo patvirtinti 
susidomėjimą išsiuntimo dienos, ir jokiais 
atvejais negali būti trumpesnė nei 15 dienų.

Minimali prašymų dalyvauti konkurse 
priėmimo trukmė yra pakankamas 
laikotarpis nuo skelbimo apie pirkimą 
arba, jei kaip kvietimas dalyvauti konkurse 
naudojamas reguliarus orientacinis 
skelbimas, kvietimo patvirtinti 
susidomėjimą išsiuntimo dienos, ir jokiais 
atvejais negali būti trumpesnė nei 15 dienų.

Or. en

Pakeitimas 500
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minimali prašymų dalyvauti konkurse 
priėmimo trukmė paprastai yra ne 
trumpesnė kaip 30 dienų nuo skelbimo 
apie pirkimą arba, jei kaip kvietimas 
dalyvauti konkurse naudojamas reguliarus 
orientacinis skelbimas, kvietimo patvirtinti 
susidomėjimą išsiuntimo dienos, ir jokiais 
atvejais negali būti trumpesnė nei 15 dienų.

Minimali prašymų dalyvauti konkurse 
priėmimo trukmė paprastai yra ne 
trumpesnė kaip 35 dienos nuo skelbimo 
apie pirkimą arba, jei kaip kvietimas 
dalyvauti konkurse naudojamas reguliarus 
orientacinis skelbimas, kvietimo patvirtinti 
susidomėjimą išsiuntimo dienos, ir jokiais 
atvejais negali būti trumpesnė nei 15 dienų.

Or. en
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Pagrindimas

Prašymų dalyvauti konkurse priėmimo trukmę reikėtų pratęsti iki 35 dienų, nes nustačius 
tokią trukmę kandidatams bus suteikiama pakankamai laiko paruošti savo pasiūlymus.

Pakeitimas 501
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos 1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Perkančiajai organizacijai draudžiama 
derėtis dėl pasiūlymo kainos.

Or. fr

Pakeitimas 502
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

43 straipsnis Išbraukta.
Inovacijų partnerystė

1. Valstybės narės gali nustatyti, kad 
perkantieji subjektai gali sudaryti šioje 
direktyvoje numatytą inovacijų 
partnerystę. Valstybės narės gali nuspręsti 
inovacijų partnerystės neperkelti į 
nacionalinę teisę arba leisti ją sudaryti tik 
tam tikroms pirkimų rūšims.
Jei pasirenkama inovacijų partnerystė, bet 
kuris ūkio subjektas gali teikti prašymą 
leisti dalyvauti konkurse pagal 
39 straipsnio 2 dalies b ir c punktuose 
nurodytą kvietimą dalyvauti konkurse, 
kad būtų sukurta struktūrizuota 
partnerystė novatoriškoms prekėms, 
paslaugoms arba darbams sukurti ir 
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sukurtoms prekėms, paslaugoms arba 
darbams įsigyti, jeigu tik jie atitinka 
suderintą rezultatyvumo lygį ir sąnaudas.
2. Partnerystė sudaroma nuosekliais 
etapais, atsižvelgiant į mokslinių tyrimų ir 
inovacijų diegimo proceso etapų seką, 
galbūt iki prekių pagaminimo arba 
paslaugų suteikimo momento. Pagal 
partnerystę turi būti numatyti tarpiniai 
tiksliniai rodikliai, kuriuos partneris turi 
pasiekti, ir numatytas atlyginimo 
mokėjimas atitinkamomis dalimis. 
Remdamasis tais tiksliniais rodikliais, 
perkantysis subjektas po kiekvieno etapo 
gali nuspręsti nutraukti partnerystę ir 
pradėti naują pirkimo procedūrą 
likusiems etapams, jeigu tik jis įgijo 
atitinkamas intelektinės nuosavybės 
teises. 

3. Sutartis skiriama pagal 42 straipsnyje 
nustatytas derybų procedūros skelbiant 
kvietimą dalyvauti konkurse taikomas 
taisykles. 

Atrinkdami kandidatus, perkantieji 
subjektai ypač daug dėmesio skiria 
kriterijams, susijusiems su konkurso 
dalyvių pajėgumu ir patirtimi mokslinių 
tyrimų ir plėtros arba novatoriškų 
sprendimų kūrimo srityse. Jie gali 
apriboti kandidatų, tinkamų būti 
pakviestų dalyvauti konkurse, skaičių 
pagal 72 straipsnio 2 dalį.

Mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo 
projektus, kuriais siekiama patenkinti 
perkančiojo subjekto nurodytus poreikius 
ir kurių negali patenkinti esami 
sprendimai, gali teikti tik tie ūkio 
subjektai, kuriuos perkantysis subjektas 
pakvietė dalyvauti, įvertinęs prašomą 
informaciją. Sutartys skiriamos remiantis 
vieninteliu skyrimo kriterijumi –
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo, 
laikantis 76 straipsnio 1 dalies a punkte 
nustatytos tvarkos.
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4. Partnerystės struktūra ir visų pirma 
įvairių etapų trukmė bei vertė turi 
atspindėti siūlomo sprendimo inovacijų 
laipsnį ir mokslinių tyrimų bei inovacijų 
diegimo veiklos, reikalingos rinkoje dar 
neprieinamam novatoriškam sprendimui 
sukurti, seką. Iš šios veiklos gautų prekių, 
paslaugų arba darbų pirkimo sutarties 
vertė ir trukmė atitinka atitinkamus 
apribojimus, atsižvelgiant į poreikį 
susigrąžinti sąnaudas, įskaitant sąnaudas, 
patirtas kuriant novatorišką sprendimą, ir 
gauti tinkamą pelną.

Perkantieji subjektai nenaudoja inovacijų 
partnerystės taip, kad būtų užkertamas 
kelias konkurencijai, ji būtų ribojama 
arba iškreipiama.

Or. en

Pakeitimas 503
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

43 straipsnis Išbraukta.
Inovacijų partnerystė
1. Valstybės narės gali nustatyti, kad 
perkantieji subjektai gali sudaryti šioje 
direktyvoje numatytą inovacijų 
partnerystę. Valstybės narės gali nuspręsti 
inovacijų partnerystės neperkelti į 
nacionalinę teisę arba leisti ją sudaryti tik 
tam tikroms pirkimų rūšims.

Jei pasirenkama inovacijų partnerystė, bet 
kuris ūkio subjektas gali teikti prašymą 
leisti dalyvauti konkurse pagal 
39 straipsnio 2 dalies b ir c punktuose 
nurodytą kvietimą dalyvauti konkurse, 
kad būtų sukurta struktūrizuota 
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partnerystė novatoriškoms prekėms, 
paslaugoms arba darbams sukurti ir 
sukurtoms prekėms, paslaugoms arba 
darbams įsigyti, jeigu tik jie atitinka 
suderintą rezultatyvumo lygį ir sąnaudas.

2. Partnerystė sudaroma nuosekliais 
etapais, atsižvelgiant į mokslinių tyrimų ir 
inovacijų diegimo proceso etapų seką, 
galbūt iki prekių pagaminimo arba 
paslaugų suteikimo momento. Pagal 
partnerystę turi būti numatyti tarpiniai 
tiksliniai rodikliai, kuriuos partneris turi 
pasiekti, ir numatytas atlyginimo 
mokėjimas atitinkamomis dalimis. 
Remdamasis tais tiksliniais rodikliais, 
perkantysis subjektas po kiekvieno etapo 
gali nuspręsti nutraukti partnerystę ir 
pradėti naują pirkimo procedūrą 
likusiems etapams, jeigu tik jis įgijo 
atitinkamas intelektinės nuosavybės 
teises. 

3. Sutartis skiriama pagal 42 straipsnyje 
nustatytas derybų procedūros skelbiant 
kvietimą dalyvauti konkurse taikomas 
taisykles. 

Atrinkdami kandidatus, perkantieji 
subjektai ypač daug dėmesio skiria 
kriterijams, susijusiems su konkurso 
dalyvių pajėgumu ir patirtimi mokslinių 
tyrimų ir plėtros arba novatoriškų 
sprendimų kūrimo srityse. Jie gali 
apriboti kandidatų, tinkamų būti 
pakviestų dalyvauti konkurse, skaičių 
pagal 72 straipsnio 2 dalį.

Mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo 
projektus, kuriais siekiama patenkinti 
perkančiojo subjekto nurodytus poreikius 
ir kurių negali patenkinti esami 
sprendimai, gali teikti tik tie ūkio 
subjektai, kuriuos perkantysis subjektas 
pakvietė dalyvauti, įvertinęs prašomą 
informaciją. Sutartys skiriamos remiantis 
vieninteliu skyrimo kriterijumi –
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo, 
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laikantis 76 straipsnio 1 dalies a punkte 
nustatytos tvarkos.

4. Partnerystės struktūra ir visų pirma 
įvairių etapų trukmė bei vertė turi 
atspindėti siūlomo sprendimo inovacijų 
laipsnį ir mokslinių tyrimų bei inovacijų 
diegimo veiklos, reikalingos rinkoje dar 
neprieinamam novatoriškam sprendimui 
sukurti, seką. Iš šios veiklos gautų prekių, 
paslaugų arba darbų pirkimo sutarties 
vertė ir trukmė atitinka atitinkamus 
apribojimus, atsižvelgiant į poreikį 
susigrąžinti sąnaudas, įskaitant sąnaudas, 
patirtas kuriant novatorišką sprendimą, ir 
gauti tinkamą pelną.
Perkantieji subjektai nenaudoja inovacijų 
partnerystės taip, kad būtų užkertamas 
kelias konkurencijai, ji būtų ribojama 
arba iškreipiama.

Or. fr

Pakeitimas 504
Frank Engel, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti, kad 
perkantieji subjektai gali sudaryti šioje 
direktyvoje numatytą inovacijų partnerystę.
Valstybės narės gali nuspręsti inovacijų 
partnerystės neperkelti į nacionalinę teisę 
arba leisti ją sudaryti tik tam tikroms 
pirkimų rūšims.

Valstybės narės numato, kad perkantieji 
subjektai gali taikyti šioje direktyvoje 
numatytą inovacijų partnerystę.

Or. fr

Pakeitimas 505
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti, kad 
perkantieji subjektai gali sudaryti šioje 
direktyvoje numatytą inovacijų partnerystę.
Valstybės narės gali nuspręsti inovacijų 
partnerystės neperkelti į nacionalinę teisę 
arba leisti ją sudaryti tik tam tikroms 
pirkimų rūšims.

Valstybės narės nustato, kad perkantieji 
subjektai gali sudaryti šioje direktyvoje 
numatytą inovacijų partnerystę.

Or. en

Pagrindimas

Inovacijų partnerystės skatinimas yra pagrindinis modernizavimo proceso prioritetas. Iš 
esmės, siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, procedūros perkėlimas turėtų būti ne laisvai 
pasirenkamas, o vienodas visoms valstybėms narėms.

Pakeitimas 506
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pasirenkama inovacijų partnerystė, bet 
kuris ūkio subjektas gali teikti prašymą 
leisti dalyvauti konkurse pagal 
39 straipsnio 2 dalies b ir c punktuose 
nurodytą kvietimą dalyvauti konkurse, 
kad būtų sukurta struktūrizuota partnerystė 
novatoriškoms prekėms, paslaugoms arba 
darbams sukurti ir sukurtoms prekėms, 
paslaugoms arba darbams įsigyti, jeigu tik 
jie atitinka suderintą rezultatyvumo lygį ir 
sąnaudas.

Jei sudaroma inovacijų partnerystė, bet 
kuris ekonominės veiklos vykdytojas gali 
teikti prašymą leisti dalyvauti konkurse 
pagal skelbimą apie pirkimą, kad būtų 
sukurta struktūrizuota partnerystė 
naujoviškoms prekėms, paslaugoms arba 
darbams sukurti ir sukurtoms prekėms, 
paslaugoms arba darbams įsigyti, kurių 
poreikio negali patenkinti rinkoje jau 
taikomi sprendimai, jeigu tik jie atitinka 
suderintą rezultatų lygį ir sąnaudas.
Sutartys, pagal kurias sudaromos 
inovacijų partnerystės, sudaromos 
remiantis vieninteliu sudarymo
kriterijumi – ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo, laikantis 76 straipsnio 1 dalies 
a punkte nustatytos tvarkos.
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Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu patobulinama nauja inovacijų partnerysčių sudarymo procedūra.

Pakeitimas 507
Frank Engel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fr

Pakeitimas 508
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Partnerystė sudaroma nuosekliais 
etapais, atsižvelgiant į mokslinių tyrimų ir 
inovacijų diegimo proceso etapų seką, 
galbūt iki prekių pagaminimo arba 
paslaugų suteikimo momento. Pagal 
partnerystę turi būti numatyti tarpiniai 
tiksliniai rodikliai, kuriuos partneris turi 

2. Partnerystė sudaroma nuosekliais 
etapais, atsižvelgiant į mokslinių tyrimų ir 
inovacijų diegimo proceso etapų seką, 
kurią gali sudaryti prekių pagaminimas, 
paslaugų suteikimo momentas ar darbų 
užbaigimas. Pagal partnerystę nustatomi
tarpiniai tiksliniai rodikliai, kuriuos 
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pasiekti, ir numatytas atlyginimo
mokėjimas atitinkamomis dalimis. 
Remdamasis tais tiksliniais rodikliais, 
perkantysis subjektas po kiekvieno etapo 
gali nuspręsti nutraukti partnerystę ir 
pradėti naują pirkimo procedūrą likusiems 
etapams, jeigu tik jis įgijo atitinkamas 
intelektinės nuosavybės teises.

partneris turi pasiekti, ir numatomas 
atlyginimas atitinkamomis dalimis. 
Remdamasis tais tiksliniais rodikliais, 
perkantysis subjektas po kiekvieno etapo 
gali nuspręsti nutraukti partnerystę ir 
pradėti naują pirkimo procedūrą likusiems 
etapams, jeigu tik pirkimo dokumentuose 
perkantysis subjektas nurodė, kokiomis 
sąlygomis jis gali pasinaudoti šia teise 
savo nuožiūra nutraukti partnerystę.

Or. en

Pagrindimas

Ibid.

Pakeitimas 509
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutartis skiriama pagal 42 straipsnyje 
nustatytas derybų procedūros skelbiant 
kvietimą dalyvauti konkurse taikomas 
taisykles.

Sutartis skiriama pagal toliau pateiktuose 
pirmos pastraipos a–h punktuose 
nurodytas nuostatas:

a) pirkimo dokumentuose perkančiosios 
organizacijos nurodo elementus, pagal 
kuriuos nustatomi būtini laikytis 
reikalavimai. Nuorodos pateikiamos 
pakankamai tikslios, siekiant suteikti 
galimybę ekonominės veiklos vykdytojams 
nustatyti pirkimų pobūdį ir apimtį bei 
nuspręsti, ar prašyti dalyvauti 
procedūroje;
b) minimali prašymų leisti dalyvauti 
priėmimo trukmė yra 30 dienų nuo 
skelbimo apie pirkimą išsiuntimo dienos 
arba tais atvejais, kai naudojamas
išankstinis informacinis skelbimas, kaip 
priemonė kviesti dalyvauti konkurse, 
30 dienų nuo kvietimo patvirtinti 
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susidomėjimą išsiuntimo dienos. Minimali 
pradinių pasiūlymų priėmimo trukmė yra 
30 dienų nuo kvietimo išsiuntimo dienos;
c) perkančiosios organizacijos dalyvauja 
derybose su dalyviais dėl pradinių ir visų 
vėliau pateiktų pasiūlymų, siekiant 
pagerinti turinį ir užtikrinti, kad šie 
pasiūlymai geriau atitinka pirkimo 
dokumentuose nurodytus sudarymo 
kriterijus;
d) vykstant deryboms perkančiosios 
organizacijos užtikrina vienodą visų 
dalyvių vertinimą. Šiuo tikslu jos neteikia 
informacijos diskriminuojamai, kad 
vieniems dalyviams nebūtų suteikta 
pirmenybė kitų dalyvių atžvilgiu. Jos visų 
pirma užtikrina, kad visi dalyviai, kurių 
pasiūlymai nėra atmesti, būtų raštu 
informuoti apie visus kitų pirkimų 
dokumentų techninių specifikacijų, 
išskyrus nuostatas dėl būtiniausių 
reikalavimų, pasikeitimus, suteikiant 
pakankamai laiko, kad tokie dalyviai 
galėtų patikslinti pasiūlymus ir tuos 
patikslintus pasiūlymus vėl pateikti, kaip 
tinka;
e) pagal 32 straipsnį perkančiosios 
organizacijos neatskleidžia kitiems 
dalyviams konfidencialios informacijos, 
perduotos derybose dalyvaujančio 
kandidato, be jo sutikimo. Toks sutikimas 
nereiškia bendro atsisakymo, jis 
suteikiamas atsižvelgiant į numatytą 
konkrečios informacijos perdavimą;
f) būtiniausi reikalavimai ir sudarymo
kriterijai nepriklauso nuo derybų;
g) pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui 
ir prieš pradedant juos nagrinėti, 
perkančiosios organizacijos gali nurodyti 
iš anksto nustatytiems sudarymo
kriterijaus elementams priskiriamą 
lyginamąją reikšmę pagal 76 straipsnio 
5 dalį, jeigu:
i) pirkimo dokumentuose ar skelbime apie 
pirkimą nurodyti sudarymo kriterijai yra 
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nepakitę;
ii) tai nesusiję su naujais elementais, 
kurie būtų pakenkę pasiūlymų rengimui;
iii) tai neskatina diskriminacijos nė vieno 
dalyvio atžvilgiu;
h) inovacijų partnerystės procedūros gali 
vykti nuosekliais etapais, kad būtų 
sumažintas dalyvių, su kuriais bus 
deramasi, skaičius, taikant skelbime apie 
pirkimą, kvietime patvirtinti susidomėjimą 
arba pirkimo dokumentuose nustatytus 
sudarymo kriterijus. Skelbime apie 
pirkimą, kvietime patvirtinti susidomėjimą 
arba pirkimo dokumentuose perkančioji 
organizacija aiškiai nurodo, ar ji naudos 
šią galimybę.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinis pakeitimas, kuriuo inovacijų partnerysčių procedūra siejama su konkursu su 
derybomis, ne kitaip taikomais viešųjų paslaugų pirkimams, ir kuriuo suteikiama šiek tiek 
daugiau galimybių deryboms, atsižvelgiant į tai, kad to reikalaujama tokiais pirkimų atvejais, 
kuriems bus taikoma nauja procedūra, o tuo paaiškinama, kodėl, siekiant užtikrinti skaidrumą 
ir sąžiningumą, čia perkeltos tik kai kurios svarbiausios pagrindinės viešųjų pirkimų 
direktyvos 27 straipsnio dalys.

Pakeitimas 510
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atrinkdami kandidatus, perkantieji 
subjektai ypač daug dėmesio skiria 
kriterijams, susijusiems su konkurso 
dalyvių pajėgumu ir patirtimi mokslinių 
tyrimų ir plėtros arba novatoriškų 
sprendimų kūrimo srityse. Jie gali apriboti 
kandidatų, tinkamų būti pakviestų 
dalyvauti konkurse, skaičių pagal 

Atrinkdami kandidatus, perkantieji 
subjektai ypač daug dėmesio skiria 
kriterijams, susijusiems kandidatų
pajėgumu mokslinių tyrimų ir plėtros bei
novatoriškų sprendimų kūrimo srityse. Jie 
gali apriboti kandidatų, tinkamų būti 
pakviestų dalyvauti konkurse, skaičių pagal 
72 straipsnio 2 dalį.
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72 straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Tobulinama inovacijų partnerysčių sudarymo procedūra, visų pirma siekiant ją padaryti 
prieinamesnę naujoviškoms MVĮ.

Pakeitimas 511
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo 
projektus, kuriais siekiama patenkinti 
perkančiojo subjekto nurodytus poreikius ir 
kurių negali patenkinti esami sprendimai, 
gali teikti tik tie ūkio subjektai, kuriuos 
perkantysis subjektas pakvietė dalyvauti, 
įvertinęs prašomą informaciją. Sutartys 
skiriamos remiantis vieninteliu skyrimo 
kriterijumi – ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo, laikantis 76 straipsnio 1 dalies 
a punkte nustatytos tvarkos.

Mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo 
projektus, kuriais siekiama patenkinti 
perkančiojo subjekto nurodytus poreikius ir 
kurių negali patenkinti esami sprendimai, 
gali teikti tik tie ekonominės veiklos 
vykdytojai, kuriuos perkantysis subjektas 
pakvietė dalyvauti, įvertinęs prašomą 
informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Sudarymo pagrindas jau minėtas pirmesniuose pakeitimuose, susijusiuose su inovacijų 
partnerystėmis.

Pakeitimas 512
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Partnerystės struktūra ir visų pirma įvairių Perkantysis subjektas užtikrina, kad 
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etapų trukmė bei vertė turi atspindėti 
siūlomo sprendimo inovacijų laipsnį ir 
mokslinių tyrimų bei inovacijų diegimo 
veiklos, reikalingos rinkoje dar
neprieinamam novatoriškam sprendimui 
sukurti, seką. Iš šios veiklos gautų prekių, 
paslaugų arba darbų pirkimo sutarties 
vertė ir trukmė atitinka atitinkamus 
apribojimus, atsižvelgiant į poreikį 
susigrąžinti sąnaudas, įskaitant sąnaudas, 
patirtas kuriant novatorišką sprendimą, ir 
gauti tinkamą pelną.

partnerystės struktūra ir visų pirma įvairių 
etapų trukmė bei vertė atspindėtų siūlomo 
sprendimo naujovių laipsnį ir mokslinių 
tyrimų bei naujovių diegimo veiklos, 
reikalingos rinkoje dar neprieinamam 
naujoviškam sprendimui sukurti, seką. 
Apskaičiuota prekių, paslaugų arba darbų 
vertė nėra neproporcinga, palyginti su 
reikalingomis investicijomis jiems vystyti.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad taikant inovacijų partnerystes būtų laikomasi pagrindinio 
šios naujos procedūros tikslo ir kad jos teiktų ekonominę naudą.

Pakeitimas 513
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 4 dalies antra dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkantieji subjektai nenaudoja inovacijų 
partnerystės taip, kad būtų užkertamas 
kelias konkurencijai, ji būtų ribojama 
arba iškreipiama.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis klausimas jau aptartas ankstesniame pakeitime, susijusiame su inovacijų partnerystėmis.

Pakeitimas 514
Marc Tarabella

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

Perkantieji subjektai pirkimų sutartis pagal 
derybų procedūrą, kai neskelbiamas 
kvietimas dalyvauti konkurse, gali sudaryti 
tik tokiais atvejais:

Perkantieji subjektai negali naudoti 
derybų procedūros neskelbiant kvietimo 
dalyvauti tik derėdamiesi dėl kainos. 
Perkantieji subjektai pirkimų sutartis pagal 
derybų procedūrą, kai neskelbiamas 
kvietimas dalyvauti konkurse, gali sudaryti 
tik tokiais atvejais:

Or. fr

Pakeitimas 515
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jeigu pagal procedūrą, kai skelbiamas 
kvietimas dalyvauti konkurse, nepateikta 
nė vieno pasiūlymo ar nė vieno tinkamo 
pasiūlymo arba prašymo leisti dalyvauti 
konkurse, su sąlyga, kad pradinės sutarties 
sąlygos nėra keičiamos iš esmės;

a) jeigu pagal procedūrą, kai skelbiamas 
kvietimas dalyvauti konkurse, nepateikta 
nė vieno pasiūlymo ar nė vieno tinkamo 
pasiūlymo arba prašymo leisti dalyvauti 
konkurse, su sąlyga, kad pradinės sutarties 
sąlygos nėra keičiamos;

Or. it

Pakeitimas 516
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jeigu pirkimo tikslas yra meno kūrinio 
sukūrimas arba įsigijimas;

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

Or. en
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Pagrindimas

Apribojant derybų procedūros neskelbiant kvietimo dalyvauti konkurse naudojimą tik 
meniniams kūriniams laikomasi pernelyg siauro požiūrio. Viešojo pirkimo sutartis gali būti ne 
dėl meninio kūrinio, bet gali būti akivaizdžiai meninio pobūdžio (t. y. meninis spektaklis,
koncertas).

Pakeitimas 517
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio pirmos pastraipos d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) dėl techninių priežasčių nėra 
konkurencijos;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 518
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio pirmos pastraipos d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) dėl techninių priežasčių nėra 
konkurencijos;

i) dėl techninių ar teisinių priežasčių nėra 
konkurencijos;

Or. en

Pakeitimas 519
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio pirmos pastraipos d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) dėl techninių priežasčių nėra i) dėl techninių ar teisinių priežasčių nėra 
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konkurencijos; konkurencijos;

Or. en

Pakeitimas 520
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio pirmos pastraipos d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) dėl techninių priežasčių nėra 
konkurencijos;

i) dėl techninių ar teisinių priežasčių nėra 
konkurencijos;

Or. de

Pakeitimas 521
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio pirmos pastraipos d punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 522
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio pirmos pastraipos d punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

dirbtinio pirkimo parametrų susiaurinimo;

Or. de

Pakeitimas 523
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fr

Pakeitimas 524
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) jeigu tai griežtai būtina, jei dėl ypatingos 
skubos priežasčių, susijusių su 
nenugalima jėga (force majeure), 
neįmanoma laikytis nustatytų atviros bei 
ribotos procedūros ir derybų procedūros, 
kai skelbiamas kvietimas dalyvauti 
konkurse. Aplinkybės, kuriomis remiamasi 
norint pateisinti didelę skubą, bet kuriuo 
atveju neturi būti priskirtinos perkančiajam 
subjektui;

e) jeigu tai griežtai būtina, jei dėl ypatingos 
skubos priežasčių, kurių perkantysis 
subjektas negalėjo numatyti, neįmanoma 
laikytis nustatytų atviros bei ribotos 
procedūros ir derybų procedūros, kai 
skelbiamas kvietimas dalyvauti konkurse. 
Aplinkybės, kuriomis remiamasi norint 
pateisinti didelę skubą, bet kuriuo atveju 
neturi būti priskirtinos perkančiajam 
subjektui;
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Or. en

Pakeitimas 525
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) jeigu tai griežtai būtina, jei dėl ypatingos 
skubos priežasčių, susijusių su 
nenugalima jėga (force majeure),
neįmanoma laikytis nustatytų atviros bei 
ribotos procedūros ir derybų procedūros, 
kai skelbiamas kvietimas dalyvauti 
konkurse. Aplinkybės, kuriomis remiamasi 
norint pateisinti didelę skubą, bet kuriuo 
atveju neturi būti priskirtinos perkančiajam 
subjektui;

e) jeigu tai griežtai būtina, jei dėl ypatingos 
skubos priežasčių neįmanoma laikytis 
nustatytų atviros bei ribotos procedūros ir 
derybų procedūros, kai skelbiamas 
kvietimas dalyvauti konkurse. Aplinkybės, 
kuriomis remiamasi norint pateisinti didelę 
skubą, bet kuriuo atveju neturi būti 
priskirtinos perkančiajam subjektui;

Or. en

Pagrindimas

Ypatingos skubos atvejams priskirti tik nenugalimą jėgą būtų pernelyg siauras požiūris.

Pakeitimas 526
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) jeigu tai griežtai būtina, jei dėl ypatingos 
skubos priežasčių, susijusių su nenugalima 
jėga (force majeure), neįmanoma laikytis 
nustatytų atviros bei ribotos procedūros ir 
derybų procedūros, kai skelbiamas 
kvietimas dalyvauti konkurse. Aplinkybės, 
kuriomis remiamasi norint pateisinti didelę 
skubą, bet kuriuo atveju neturi būti 
priskirtinos perkančiajam subjektui;

e) jeigu tai griežtai būtina, jei dėl ypatingos 
skubos priežasčių, susijusių su įvykiais, 
kurių perkančioji organizacija negali 
numatyti, neįmanoma laikytis atviro, 
riboto konkurso ar procedūros su 
derybomis terminų, kai skelbiamas 
kvietimas dalyvauti konkurse. Aplinkybės, 
kuriomis remiamasi norint pateisinti didelę 
skubą, bet kuriuo atveju neturi būti 
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priskirtinos perkančiajai organizacijai;

Or. de

Pakeitimas 527
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) jeigu prekių pirkimo sutartis skiriama, 
kad pradinis tiekėjas tiektų papildomas 
prekes, kurios skirtos daliai įprastų prekių 
arba įrenginių pakeisti arba kurios yra 
esamų prekių arba įrenginių gamybos 
linijos tąsa, jeigu pakeitus tiekėją 
perkantysis subjektas turėtų įsigyti 
medžiagą, kurios techninės savybės yra 
kitokios, ir dėl to atsirastų veiklos ir 
priežiūros nesuderinamumas arba 
neproporcingų techninių sunkumų;

f) jeigu prekių pirkimo sutartis skiriama, 
kad pradinis tiekėjas tiektų papildomas 
prekes, kurios skirtos daliai įprastų prekių 
arba įrenginių pakeisti arba kurios yra 
esamų prekių arba įrenginių gamybos 
linijos tąsa, jeigu pakeitus tiekėją 
perkantysis subjektas turėtų įsigyti 
medžiagą, kurios techninės savybės yra 
kitokios, ir dėl to atsirastų veiklos ir 
priežiūros nesuderinamumas arba 
neproporcingų techninių sunkumų; kai 
sutartys sudaromos papildomiems 
darbams ar paslaugoms, kurie nebuvo 
įtraukti į atrinktą pradinį projektą arba į 
pradinę sudarytą sutartį, bet kurie dėl 
nenumatytų aplinkybių tapo būtini 
sutarties vykdymui, su sąlyga, kad 
projektas patvirtinamas ar sutartis yra 
sudaroma su rangovu arba paslaugų 
teikėju, vykdančiu pradinę sutartį:
– kai tokie papildomi darbai ar paslaugos 
negali būti techniškai arba ekonomiškai 
atskirti nuo pradinės sutarties, 
nesukeliant didelių nepatogumų 
perkantiesiems subjektams, arba
– kai tokie papildomi darbai ar paslaugos, 
nors jos ir gali būti atskirtos nuo pradinės 
sutarties, yra būtinai reikalingos sutarties 
vėlesniuose etapuose;

Or. en
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Pagrindimas

Dabartinėje Komunalinių paslaugų direktyvoje „papildomi darbai ir paslaugos“ įtrauktos į
atvejų, kuriais perkantieji subjektai gali taikyti procedūrą be išankstinio kvietimo dalyvauti 
konkurse, sąrašą. Ši sąlyga yra labai svarbi perkantiesiems subjektams, taigi nėra pagrindo 
pašalinti ją iš naujosios direktyvos teksto. Naujoje pasiūlymo 82 straipsnio 6 dalyje pateikta 
nukrypti leidžianti nuostata iš esmės nėra lygiavertė ankstesnės redakcijos nuostatai 
(dabartinis 40 straipsnio 3 dalies f punktas), jos formuluote numatomos ne visiškai tokios pat 
aplinkybės.

Pakeitimas 528
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio pirmos pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) kai sutartys sudaromos papildomiems 
darbams ar paslaugoms, kurie nebuvo 
įtraukti į atrinktą pradinį projektą arba į 
pradinę sudarytą sutartį, bet kurie dėl 
nenumatytų aplinkybių tapo būtini 
sutarties vykdymui, su sąlyga, kad 
projektas patvirtinamas ar sutartis yra 
sudaroma su rangovu arba paslaugų 
teikėju, vykdančiu pradinę sutartį:
i) kai tokie papildomi darbai ar paslaugos 
negali būti techniškai arba ekonomiškai 
atskirti nuo pradinės sutarties, 
nesukeliant didelių nepatogumų 
perkantiesiems subjektams, arba
ii) kai tokie papildomi darbai ar 
paslaugos, nors jos ir gali būti atskirtos 
nuo pradinės sutarties, yra būtinai 
reikalingos sutarties vėlesniuose 
etapuose;

Or. en

Pagrindimas

Dabartinėje Komunalinių paslaugų direktyvoje „papildomi darbai ir paslaugos“ įtrauktos į 
atvejų, kuriais perkantieji subjektai gali taikyti procedūrą be išankstinio kvietimo dalyvauti 
konkurse, sąrašą. Ši sąlyga yra labai svarbi perkantiesiems subjektams, taigi nėra pagrindo 
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pašalinti ją iš naujosios direktyvos teksto. Naujoje pasiūlymo 82 straipsnio 6 dalyje pateikta 
nukrypti leidžianti nuostata iš esmės nėra lygiavertė ankstesnės redakcijos nuostatai 
(dabartinis 40 straipsnio 3 dalies f punktas), jos formuluote numatomos ne visiškai tokios pat 
aplinkybės.

Pakeitimas 529
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio pirmos pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) kai sutartys sudaromos papildomiems 
darbams ar paslaugoms, kurie nebuvo 
įtraukti į atrinktą pradinį projektą arba į 
pradinę sudarytą sutartį, bet kurie dėl 
nenumatytų aplinkybių tapo būtini 
sutarties vykdymui, su sąlyga, kad 
projektas patvirtinamas ar sutartis yra 
sudaroma su rangovu arba paslaugų 
teikėju, vykdančiu pradinę sutartį:
i) kai tokie papildomi darbai ar paslaugos 
negali būti techniškai arba ekonomiškai 
atskirti nuo pradinės sutarties, 
nesukeliant didelių nepatogumų 
perkantiesiems subjektams, arba
ii) kai tokie papildomi darbai ar 
paslaugos, nors jos ir gali būti atskirtos 
nuo pradinės sutarties, yra būtinai 
reikalingos sutarties vėlesniuose 
etapuose;

Or. en

Pagrindimas

Dabartinėje Komunalinių paslaugų direktyvoje „papildomi darbai ir paslaugos“ įtrauktos į 
atvejų, kuriais perkantieji subjektai gali taikyti procedūrą be išankstinio kvietimo dalyvauti 
konkurse, sąrašą. Ši sąlyga yra labai svarbi perkantiesiems subjektams, taigi nėra pagrindo 
pašalinti ją iš naujosios direktyvos teksto. Naujoje pasiūlymo 82 straipsnio 6 dalyje pateikta 
nukrypti leidžianti nėra lygiavertė ankstesnės redakcijos nuostatai.
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Pakeitimas 530
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio pirmos pastraipos j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) prekėms pirkti ypač palankiomis 
sąlygomis iš tiekėjo, kuris galutinai 
likviduoja savo verslą, arba likvidatorių 
pagal nemokumo procedūrą, susitarimą su 
kreditoriais arba pagal panašią procedūrą 
remiantis nacionaliniais įstatymais arba 
kitais teisės aktais;

j) prekėms pirkti ypač palankiomis 
sąlygomis iš tiekėjo, kuris galutinai 
likviduoja savo verslą, arba likvidatorių 
pagal nemokumo procedūrą, susitarimą su 
kreditoriais arba pagal panašią procedūrą 
remiantis nacionaliniais įstatymais arba 
kitais teisės aktais;

Or. en

Pagrindimas

Įprastos padėties, kai ekonominės veiklos vykdytojas sudaro susitarimą su kreditoriais, 
nereikia savaime laikyti atskirties priežastimi.

Pakeitimas 531
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jis yra klaidingas arba nepriimtinas, ir a) jis yra klaidingas arba nepriimtinas arba

Or. en

Pakeitimas 532
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu perkantysis subjektas nusprendžia 
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pagal šį straipsnį taikyti neskelbiamųjų 
derybų procedūrą, išsiunčia 93 straipsnyje 
nurodytai priežiūros įstaigai išsamią 
ataskaitą, kurioje paaiškinamos tokio 
sprendimo priežastys ir pateikiami 
pirkimo dokumentai bei susijusi 
informacija, o jeigu neskelbiamųjų 
derybų procedūrą norima taikyti 
remiantis 1 dalies a punktu – ankstesniojo 
pirkimo dokumentai.

Or. it

Pakeitimas 533
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Preliminarusis susitarimas – vieno ar kelių 
perkančiųjų subjektų ir vieno ar kelių ūkio 
subjektų susitarimas, kurio tikslas –
nustatyti per tam tikrą nurodytą laikotarpį 
ketinamų sudaryti sutarčių sąlygas, visų 
pirma susijusias su kainomis ir, kai to 
reikia, numatomais kiekiais.

Preliminarusis susitarimas – vieno ar kelių 
perkančiųjų subjektų ir vieno ar kelių 
ekonominės veiklos vykdytojų susitarimas, 
kurio tikslas – nustatyti per tam tikrą 
nurodytą laikotarpį ketinamų sudaryti 
sutarčių sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Contracting authorities shall be free to regulate framework agreements falling within the 
scope of application of the Utilities Directive, provided that they apply the procedures 
provided for in this Directive. The proposed provision mirrors the discipline of framework 
agreements provided for by the Classic Directive and shall be rejected, as it runs contrary to 
the rationale of the Utilities Directive, in so far as the latter aims at submitting procurement 
by entities operating in the sectors concerned to a specific regime, more flexible than the one 
provided for by the Classic Directive.

Pakeitimas 534
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 535
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Contracting authorities shall be free to regulate framework agreements falling within the 
scope of application of the Utilities Directive, provided that they apply the procedures 
provided for in this Directive. The proposed provision mirrors the discipline of framework 
agreements provided for by the Classic Directive and shall be rejected, as it runs contrary to 
the rationale of the Utilities Directive, in so far as the latter aims at submitting procurement 
by entities operating in the sectors concerned to a specific regime, more flexible than the one 
provided for by the Classic Directive.

Pakeitimas 536
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Perkančiosios organizacijos laisvai reguliuoja preliminariuosius susitarimus, patenkančius į 
Komunalinių paslaugų direktyvos taikymo sritį, jei taiko šioje direktyvoje numatytas 
procedūras.

Pakeitimas 537
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išspręsti tokias problemas, kaip techninės priežiūros sutartys, pvz., liftų.

Pakeitimas 538
Frank Engel, Constance Le Grip

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

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

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

Or. fr

Pakeitimas 539
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Preliminariojo susitarimo terminas negali 
būti ilgesnis nei ketveri metai, išskyrus 
atvejus, kai dėl specifinio susitarimo 
dalyko būtina nustatyti ilgesnį terminą.

Or. it

Pakeitimas 540
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Preliminariojo susitarimo terminas negali 
būti ilgesnis nei ketveri metai, išskyrus 
išimtinius, visų pirma dėl preliminariojo 

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

susitarimo dalyko tinkamai pagrįstus 
atvejus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant padidinti konkurenciją, reikėtų apriboti preliminariųjų susitarimų trukmę. Tačiau 
atsižvelgiant į tai, kad dabartinėse direktyvose nenumatyti jokie apribojimai, ketverių metų 
laikotarpis atrodo per trumpas, ir tai sumažintų dalyvių, ypač MVĮ, paskatas dalyvauti 
viešajame konkurse, nes jiems tektų administracinė našta pakartotinai po trumpo laikotarpio 
teikti prašymą dalyvauti konkurse.

Pakeitimas 541
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Preliminariuoju susitarimu 
grindžiamos sutartys sudaromos šioje ir 3 
bei 4 dalyse nustatyta tvarka.

Išbraukta.

Tokios procedūros gali būti taikomos tik 
tarp tų perkančiųjų subjektų, kurie yra 
aiškiai nurodyti tokiu tikslu kvietime 
dalyvauti konkurse, kvietime patvirtinti 
susidomėjimą arba, jei kaip priemonė 
pakviesti dalyvauti konkurse naudojamas 
pranešimas apie kvalifikacijos vertinimo 
sistemos, kvietime teikti pasiūlymus, ir tų 
ūkio subjektų, kurie iš pradžių buvo 
preliminariojo susitarimo šalys.
Preliminariuoju susitarimu 
grindžiamomis sutartimis jokiomis 
aplinkybėmis negali būti daromi esminiai 
preliminariojo susitarimo sąlygų 
pakeitimai, visų pirma 3 dalyje nurodytu 
atveju.
Perkantieji subjektai nenaudoja 
preliminariųjų susitarimų netinkamai 
arba taip, kad būtų užkertamas kelias 
konkurencijai, ji būtų ribojama arba 
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iškreipiama.

Or. en

Pakeitimas 542
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Preliminariuoju susitarimu 
grindžiamos sutartys sudaromos šioje ir 3 
bei 4 dalyse nustatyta tvarka.

Išbraukta.

Tokios procedūros gali būti taikomos tik 
tarp tų perkančiųjų subjektų, kurie yra 
aiškiai nurodyti tokiu tikslu kvietime 
dalyvauti konkurse, kvietime patvirtinti 
susidomėjimą arba, jei kaip priemonė 
pakviesti dalyvauti konkurse naudojamas 
pranešimas apie kvalifikacijos vertinimo 
sistemos, kvietime teikti pasiūlymus, ir tų 
ūkio subjektų, kurie iš pradžių buvo 
preliminariojo susitarimo šalys.
Preliminariuoju susitarimu 
grindžiamomis sutartimis jokiomis 
aplinkybėmis negali būti daromi esminiai 
preliminariojo susitarimo sąlygų 
pakeitimai, visų pirma 3 dalyje nurodytu 
atveju.
Perkantieji subjektai nenaudoja 
preliminariųjų susitarimų netinkamai 
arba taip, kad būtų užkertamas kelias 
konkurencijai, ji būtų ribojama arba 
iškreipiama.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma nuostata atspindi preliminariųjų susitarimų drausmę, numatytą klasikinėje 
direktyvoje, ir yra atmetama, nes ja prieštaraujama Komunalinių paslaugų direktyvos 
loginiam išaiškinimui, jei pastarąja siekiama, kad pirkimus teiktų subjektai, veikiantys su 
konkrečia sistema susijusiuose sektoriuose, šiek tiek lanksčiau nei ta, kuri pateikta klasikinėje 
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direktyvoje.

Pakeitimas 543
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Perkantieji subjektai nenaudoja 
preliminariųjų susitarimų netinkamai arba 
taip, kad būtų užkertamas kelias 
konkurencijai, ji būtų ribojama arba 
iškreipiama; jie turi pagrįsti į 
specifikacijas įtrauktas sąlygas, kuriose 
pateikiamos šios nuostatos, užtikrindami, 
kad nekiltų neaiškumų jas aiškinant.

Or. es

Pakeitimas 544
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Tokių sutarčių skyrimo tikslu perkantieji 
subjektai gali raštu kreiptis į ūkio 
subjektą, kuris yra preliminariojo 
susitarimo šalis, su prašymu pagal 
reikalavimus papildyti pasiūlymą.

Or. en
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Pagrindimas

Šios peržiūros tikslas buvo supaprastinti procedūrą ir sukurti daugiau teisinio aiškumo; 
dabartinė nuostata yra daug paprastesnė (žr. 2004/17/EB 14 straipsnį) ir nebuvo pateikta 
priežasčių, dėl kurių reikėtų ją keisti.

Pakeitimas 545
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Tokių sutarčių skyrimo tikslu perkantieji 
subjektai gali raštu kreiptis į ūkio 
subjektą, kuris yra preliminariojo 
susitarimo šalis, su prašymu pagal 
reikalavimus papildyti pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 546
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Tokių sutarčių skyrimo tikslu perkantieji 
subjektai gali raštu kreiptis į ūkio 
subjektą, kuris yra preliminariojo 
susitarimo šalis, su prašymu pagal 
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reikalavimus papildyti pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 547
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. en

Pagrindimas

Šios peržiūros tikslas buvo supaprastinti procedūrą ir sukurti daugiau teisinio aiškumo; 
dabartinė nuostata yra daug paprastesnė (žr. 2004/17/EB 14 straipsnį) ir nebuvo pateikta 
priežasčių, dėl kurių reikėtų ją keisti.
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Pakeitimas 548
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 549
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 550
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 4 dalies b punkte nurodytas konkursas 
grindžiamas tokiomis pat sąlygomis kaip 
ir sąlygos, taikomos preliminariojo 
susitarimo skyrimui, ir prireikus tiksliau 
suformuluotomis sąlygomis ir, jeigu 
taikytina, kitomis preliminariojo 
susitarimo specifikacijose nurodytomis 
sąlygomis, laikantis tokios tvarkos:

Išbraukta.

a) dėl kiekvienos skirtinos sutarties 
perkantieji subjektai raštu kreipiasi į ūkio 
subjektus, galinčius įvykdyti sutartį;
b) perkantieji subjektai nustato terminą, 
kuris yra pakankamai ilgas, kad 
pasiūlymus būtų galima pateikti dėl 
kiekvienos konkrečios sutarties, 
atsižvelgdami į tokius veiksnius kaip 
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sutarties dalyko sudėtingumas ir laikas, 
kurio reikia pasiūlymams atsiųsti;
c) pasiūlymai teikiami raštu, o jų turinys 
negali būti atveriamas, kol nėra 
pasibaigęs nustatytas atsakymo 
laikotarpis;
d) perkantieji subjektai kiekvieną sutartį 
skiria geriausią pasiūlymą pateikusiam 
konkurso dalyviui, remdamiesi 
preliminariojo susitarimo specifikacijose 
nustatytais skyrimo kriterijais.

Or. en

Pakeitimas 551
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 4 dalies b punkte nurodytas konkursas
grindžiamas tokiomis pat sąlygomis kaip 
ir sąlygos, taikomos preliminariojo 
susitarimo skyrimui, ir prireikus tiksliau 
suformuluotomis sąlygomis ir, jeigu 
taikytina, kitomis preliminariojo 
susitarimo specifikacijose nurodytomis 
sąlygomis, laikantis tokios tvarkos:

Išbraukta.

a) dėl kiekvienos skirtinos sutarties 
perkantieji subjektai raštu kreipiasi į ūkio 
subjektus, galinčius įvykdyti sutartį;
b) perkantieji subjektai nustato terminą, 
kuris yra pakankamai ilgas, kad 
pasiūlymus būtų galima pateikti dėl 
kiekvienos konkrečios sutarties, 
atsižvelgdami į tokius veiksnius kaip 
sutarties dalyko sudėtingumas ir laikas, 
kurio reikia pasiūlymams atsiųsti;
c) pasiūlymai teikiami raštu, o jų turinys 
negali būti atveriamas, kol nėra 
pasibaigęs nustatytas atsakymo 
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laikotarpis;
d) perkantieji subjektai kiekvieną sutartį 
skiria geriausią pasiūlymą pateikusiam 
konkurso dalyviui, remdamiesi 
preliminariojo susitarimo specifikacijose 
nustatytais skyrimo kriterijais.

Or. en

Pakeitimas 552
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 4 dalies b punkte nurodytas konkursas 
grindžiamas tokiomis pat sąlygomis kaip 
ir sąlygos, taikomos preliminariojo 
susitarimo skyrimui, ir prireikus tiksliau 
suformuluotomis sąlygomis ir, jeigu 
taikytina, kitomis preliminariojo 
susitarimo specifikacijose nurodytomis 
sąlygomis, laikantis tokios tvarkos:

Išbraukta.

a) dėl kiekvienos skirtinos sutarties 
perkantieji subjektai raštu kreipiasi į ūkio 
subjektus, galinčius įvykdyti sutartį;
b) perkantieji subjektai nustato terminą, 
kuris yra pakankamai ilgas, kad 
pasiūlymus būtų galima pateikti dėl 
kiekvienos konkrečios sutarties, 
atsižvelgdami į tokius veiksnius kaip 
sutarties dalyko sudėtingumas ir laikas, 
kurio reikia pasiūlymams atsiųsti;
c) pasiūlymai teikiami raštu, o jų turinys 
negali būti atveriamas, kol nėra 
pasibaigęs nustatytas atsakymo 
laikotarpis;
d) perkantieji subjektai kiekvieną sutartį 
skiria geriausią pasiūlymą pateikusiam 
konkurso dalyviui, remdamiesi 
preliminariojo susitarimo specifikacijose 
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nustatytais skyrimo kriterijais.

Or. en

Pakeitimas 553
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) perkantieji subjektai nustato terminą, 
kuris yra pakankamai ilgas, kad 
pasiūlymus būtų galima pateikti dėl 
kiekvienos konkrečios sutarties, 
atsižvelgdami į tokius veiksnius kaip 
sutarties dalyko sudėtingumas ir laikas, 
kurio reikia pasiūlymams atsiųsti;

b) perkantieji subjektai nustato terminą, 
kuris yra pakankamai ilgas, kad 
pasiūlymus būtų galima pateikti dėl 
kiekvienos konkrečios sutarties, 
atsižvelgdami į tokius veiksnius kaip 
sutarties dalyko sudėtingumas ir laikas, 
kurio reikia pasiūlymams atsiųsti. 
Terminas turi būti ilgesnis nei penkiolika 
darbo dienų, jeigu reikia aplankyti 
įvairius įrenginius norint pateikti 
pasiūlymus;

Or. es

Pakeitimas 554
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Sutarties veikimo laikotarpiu 
perkantieji subjektai turi galimybę prie 
preliminariojo susitarimo pridėti naujus 
ekonominės veiklos vykdytojus, jei jie 
atitinka visus šiame straipsnyje nurodytus 
kriterijus ir jei šių ekonominės veiklos 
vykdytojų nebuvo sudarant susitarimą.
Sutarties veikimo laikotarpiu perkantieji 
subjektai turi galimybę pašalinti 
ekonominės veiklos vykdytojus iš 
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preliminariojo susitarimo, kai 
ekonominės veiklos vykdytojas atskleidė 
akivaizdžius ar nuolatinius trūkumus 
įgyvendinant bet kuriuos esminius 
susitarimo reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 555
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Įprastiems pirkimams, kurių ypatybės, 
kaip paprastai prieinamų rinkoje ir 
daugiau ar mažiau standartizuotos 
kokybės, atitinka perkančiųjų subjektų 
reikalavimus, perkantieji subjektai gali 
naudoti dinaminę pirkimo sistemą. Šios 
sistemos negalima naudoti įsigyjant 
paslaugas ir sudėtingus ar 
nestandartizuotus gaminius. Dinaminė 
pirkimo sistema taikoma kaip vien 
elektroninis procesas, kuriame per visą jo 
galiojimo terminą gali dalyvauti bet kuris 
ekonominės veiklos vykdytojas, atitinkantis 
atrankos kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 556
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Perkantieji subjektai kvietime dalyvauti 
konkurse nurodo dinaminės pirkimo 
sistemos galiojimo trukmę. Jie praneša 

6. Perkantieji subjektai kvietime dalyvauti 
konkurse nurodo dinaminės pirkimo 
sistemos galiojimo trukmę.
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Komisijai apie visus trukmės pakeitimus, 
naudodami tokias standartines formas:

Or. en

Pakeitimas 557
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 558
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jeigu sistema nutraukiama, 
64 straipsnyje nurodytą pranešimą apie 
sutarties skyrimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 559
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa



PE492.862v02-00 74/172 AM\909613LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Perkantieji subjektai gali naudoti 
elektroninius aukcionus, kuriuose 
pateikiamos naujos sumažintos kainos 
ir (arba) tam tikrų pasiūlymo elementų 
naujos vertės, tik standartizuotoms 
paslaugoms ir prekėms.

Or. en

Pakeitimas 560
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 561
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

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

Perkantieji subjektai gali naudoti 
elektroninius aukcionus, kuriuose 
pateikiamos naujos sumažintos kainos 
ir (arba) tam tikrų pasiūlymo elementų 
naujos vertės. Elektroninius aukcionus 
galima naudoti tik dažnai naudojamiems 
prekių, kurios rinkoje paprastai 
prieinamos daugiau ar mažiau 
standartizuotos kokybės, įsigijimams. Jų 
negalima naudoti įsigyjant paslaugas ir 
sudėtingus ar nestandartizuotus 
gaminius.

Or. en

Pakeitimas 562
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Perkantieji subjektai tik pirkdami 
standartines prekes gali naudoti 
elektroninius aukcionus, kuriuose 
pateikiamos naujos sumažintos kainos ir 
(arba) tam tikrų pasiūlymo elementų naujos 
vertės.

Or. fr

Pakeitimas 563
Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

elektroninius aukcionus, kuriuose 
pateikiamos naujos sumažintos kainos ir 
(arba) tam tikrų pasiūlymo elementų naujos 
vertės. Elektroninių aukcionų taikymo 
sritis yra apribota visiškai standartinėmis 
prekėmis ir paslaugomis.

Or. de

Pakeitimas 564
Lara Comi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis straipsnis netaikomas viešojo darbų 
pirkimo sutartims.

Or. it

Pakeitimas 565
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu sutartį numatoma skirti pagal 
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 
kriterijų, kartu su kvietimu pateikiami 
atitinkamo dalyvio išsamaus vertinimo, 
atlikto pagal 76 straipsnio 5 dalies pirmoje 
pastraipoje nurodytą reikšmingumą, 
rezultatai.

Kartu su kvietimu pateikiami atitinkamo 
dalyvio išsamaus vertinimo, atlikto pagal 
76 straipsnio 5 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytą reikšmingumą, rezultatai.

Or. en

Pakeitimas 566
Raffaele Baldassarre, Lara Comi
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Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 567
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl direktyvos
49 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų turėti galimybę sudaryti sąlygas perkantiesiems subjektams naudotis 
centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis, tačiau jos neturėtų būti įsipareigojusios 
tai daryti. Centralizuotas pirkimas yra vienas iš pirkimų būdų, kurį taikant gali būti 
sutelkiami poreikiai, o tai gali būti nepalanku MVĮ. Taigi, valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama nuspręsti, ar vystyti centralizuoto pirkimo metodus, ar jų nevystyti, atsižvelgiant į jų 
nacionalinę politiką.

Pakeitimas 568
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl direktyvos
49 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų turėti galimybę sudaryti sąlygas perkančiosioms organizacijoms 
naudotis kitoje valstybėje narėje įsteigtos centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis, 
tačiau jos neturėtų būti įsipareigojusios taip daryti. Kai kuriose valstybėse narėse Komisijos 
pasiūlymo 35 straipsnio 2 dalyje numatyta galimybė gali kelti problemų dėl nacionalinių 
teisės aktų (t. y. perkančiosioms organizacijoms gali būti neįmanoma taikyti kitos valstybės 
narės teisinių nuostatų, ypač susijusių su patikros procedūrų taisyklėmis).

Pakeitimas 569
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

50 straipsnis Išbraukta.
Pagalbiniai pirkimai
Pagalbinių pirkimų vykdytojai 
pasirenkami pagal šioje direktyvoje 
nustatytas pirkimo procedūras.

Or. en

Pakeitimas 570
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vienas arba keli perkantieji subjektai
gali susitarti kartu vykdyti tam tikrus 
pirkimus.

1. Du arba daugiau perkančiųjų subjektų
gali susitarti kartu vykdyti tam tikrus 
pirkimus.

Or. en

Pakeitimas 571
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu visus pirkimo procedūros etapus 
nuo paskelbimo apie kvietimą dalyvauti 
konkurse iki pagal jį sudarytos sutarties 
ar sutarčių vykdymo pabaigos vykdo 
vienas perkantysis subjektas, atsakomybė
už šioje direktyvoje numatytų įpareigojimų 
vykdymą tenka tik šiam perkančiajam 
subjektui.

Jei visą pirkimo procedūrą susiję 
perkantieji subjektai vykdo bendrai, jie 
bendrai atsakingi už šioje direktyvoje 
numatytų įsipareigojimų vykdymą.
Laikoma, kad perkantieji subjektai vykdo 
viešųjų pirkimų procedūrą bendrai, kai 
vienas perkantysis subjektas vadovauja 
procedūrai ir savo, ir kitų susijusių 
perkančiųjų subjektų vardu.

Or. en

Pakeitimas 572
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau jeigu pirkimo procedūras ir pagal 
jas sudarytas sutartis vykdo daugiau negu 
vienas dalyvaujantis perkantysis 
subjektas, atsakomybė už šioje direktyvoje 
numatytų įpareigojimų vykdymą tenka 
kiekvienam tokiam perkančiajam subjektui 
už jo vykdomus etapus.

Tačiau jeigu ne visą pirkimo procedūrą 
susiję perkantieji subjektai vykdo bendrai, 
atsakomybė už šioje direktyvoje numatytų 
įpareigojimų vykdymą tenka kiekvienam 
tokiam perkančiajam subjektui už jo 
vykdomus etapus.
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Or. en

Pakeitimas 573
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau jeigu pirkimo procedūras ir pagal 
jas sudarytas sutartis vykdo daugiau negu 
vienas dalyvaujantis perkantysis subjektas, 
atsakomybė už šioje direktyvoje numatytų 
įpareigojimų vykdymą tenka kiekvienam 
tokiam perkančiajam subjektui už jo 
vykdomus etapus.

Tačiau jeigu pirkimo procedūras ir pagal 
jas sudarytas sutartis vykdo daugiau negu 
vienas dalyvaujantis perkantysis subjektas, 
atsakomybė už šioje direktyvoje numatytų 
įpareigojimų vykdymą tenka kiekvienam 
tokiam perkančiajam subjektui už jo 
vykdomus etapus. Šio straipsnio taikymo 
sąlygas valstybės narės nustato pagal 
atitinkamą nacionalinę teisę, paisydamos 
ir ES teisės nuostatų.

Or. it

Pakeitimas 574
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

52 straipsnis Išbraukta.
Skirtingų valstybių narių perkančiųjų 
subjektų vykdomi bendri pirkimai

1. Nepažeidžiant I antraštinės dalies 
III skyriaus 2 skirsnio 2 poskirsnio 
„Ypatingieji santykiai“, skirtingų 
valstybių narių perkantieji subjektai gali 
bendrai skirti pirkimų sutartis, taikydami 
vieną iš šiame straipsnyje aprašytų 
priemonių.

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

3. Keli skirtingų valstybių narių 
perkantieji subjektai gali bendrai sudaryti 
pirkimo sutartį. Tokiu atveju 
dalyvaujantys perkantieji subjektai sudaro 
susitarimą ir jame nustato:

a) kokios nacionalinės nuostatos taikomos 
pirkimo procedūrai;

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

Pagal a punktą nustatydami taikytiną 
nacionalinę teisę, perkantieji subjektai 
gali pasirinkti bet kurios valstybės narės, 
kurioje yra įsikūręs bent vienas iš 
dalyvaujančių subjektų, nacionalines 
nuostatas.

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

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

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

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

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

5. Nesant susitarimo, kuriame nustatyta 
taikytina viešųjų pirkimų teisė, 
nacionalinės teisės aktai, kuriais 
reglamentuojamas sutarties sudarymas, 
nustatomi vadovaujantis tokiomis 
taisyklėmis:

a) jeigu procedūrą kitų dalyvaujančių 
perkančiųjų subjektų vardu vykdo arba 
valdo vienas dalyvaujantis perkantysis 
subjektas, taikomos šio perkančiojo 
subjekto valstybės narės nacionalinės 
nuostatos;

b) jeigu procedūros kitų dalyvaujančių 
perkančiųjų subjektų vardu nevykdo arba 
nevaldo vienas dalyvaujantis perkantysis 
subjektas ir:

i) ji susijusi su darbų pirkimo sutartimi –
perkantieji subjektai taiko valstybės narės, 
kurioje vykdoma daugiausia darbų, 
nacionalines nuostatas;
ii) ji susijusi su paslaugų arba prekių 
pirkimo sutartimi – perkantieji subjektai 
taiko valstybės narės, kurioje teikiama 
daugiausia paslaugų arba tiekiama 
daugiausia prekių, nacionalines 
nuostatas;

c) jeigu taikytinos nacionalinės teisės 
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neįmanoma nustatyti pagal a arba 
b punktą, perkantieji subjektai taiko 
perkančiojo subjekto, kuriam tenka 
didžiausia sąnaudų dalis, valstybės narės 
nacionalines nuostatas.
6. Nesant susitarimo dėl taikytinos viešųjų 
pirkimų teisės nustatymo pagal 4 dalį, 
nacionalinės teisės aktai, kuriais 
reglamentuojamos kelių skirtingų 
valstybių narių perkančiųjų subjektų 
įsteigtų bendrų juridinių subjektų 
vykdomos pirkimo procedūros, nustatomi 
pagal tokias taisykles:

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

7. Vienas arba keli perkantieji subjektai 
gali skirti atskiras sutartis pagal 
preliminarųjį susitarimą, kurį sudarė 
kitoje valstybėje narėje įsikūręs 
perkantysis subjektas arba kuris sudarytas 
kartu su šiuo subjektu, jeigu 
preliminariajame susitarime yra 
specialiosios nuostatos, pagal kurias 
atitinkamas perkantysis subjektas arba 
perkantieji subjektai gali skirti atskiras 
sutartis.

8. Sprendimams dėl pirkimo sutarčių 
skyrimo vykdant tarptautinius viešuosius 
pirkimus taikomi įprasti patikros 
mechanizmai, numatyti pagal taikytiną 
nacionalinę teisę. 
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9. Kad patikros mechanizmai būtų 
veiksmingi, valstybės narės užtikrina, kad 
kitose valstybėse narėse įsikūrusioms 
peržiūros įstaigoms, kaip jos apibrėžtos 
Tarybos direktyvoje 92/13/EEB1, visiškai 
vykdytų sprendimus jų nacionalinėje 
teisinėje sistemoje, jeigu priimant šiuos 
sprendimus dalyvauja jų teritorijoje 
įsteigti perkantieji subjektai, 
dalyvaujantys atitinkamoje tarptautinėje 
viešųjų pirkimų procedūroje.

Or. en

Pakeitimas 575
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant I antraštinės dalies 
III skyriaus 2 skirsnio 2 poskirsnio 
„Ypatingieji santykiai“, skirtingų valstybių 
narių perkantieji subjektai gali bendrai 
skirti pirkimų sutartis, taikydami vieną iš 
šiame straipsnyje aprašytų priemonių.

1. Nepažeidžiant I antraštinės dalies 
III skyriaus 2 skirsnio 2 poskirsnio 
„Ypatingieji santykiai“, skirtingos 
valstybės narės gali nustatyti, kad 
perkantieji subjektai galėtų sudaryti
viešųjų pirkimų sutartis bendrai su 
perkančiaisiais subjektais iš kitų valstybių 
narių, jeigu:
a) bendras viešojo pirkimo sutarties 
sudarymas grindžiamas tarpvalstybiniu 
sutarties pobūdžiu;
arba
b) viešojo pirkimo sutartį bendrai 
finansuoja perkančiosios organizacijos iš 
skirtingų valstybių narių;
arba

c) viešojo pirkimo sutartis yra 
novatoriška.

                                               
1 OL L 76, 1992 03 23, p. 14.



AM\909613LT.doc 85/172 PE492.862v02-00

LT

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė nuspręsti, ar perkančioji organizacija gali 
sudaryti sutartį bendrai su kitų valstybių narių perkančiosiomis organizacijomis. Be to, turėtų 
būti nustatytos konkrečios sąlygos, pagal kurias sutartis gali būti skiriama bendrai su kitų 
valstybių narių perkančiosiomis organizacijomis.

Pakeitimas 576
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 577
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Keli skirtingų valstybių narių perkantieji 
subjektai gali bendrai sudaryti pirkimo 
sutartį. Tokiu atveju dalyvaujantys 
perkantieji subjektai sudaro susitarimą ir 
jame nustato:

1 dalyje nurodytu atveju dalyvaujantys 
perkantieji subjektai sudaro susitarimą ir 
jame nustato:

Or. en
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Pakeitimas 578
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal a punktą nustatydami taikytiną 
nacionalinę teisę, perkantieji subjektai gali
pasirinkti bet kurios valstybės narės, 
kurioje yra įsikūręs bent vienas iš 
dalyvaujančių subjektų, nacionalines 
nuostatas.

Pagal a punktą nustatydamos taikytiną 
nacionalinę teisę, perkančiosios 
organizacijos turi pasirinkti bet kurios 
valstybės narės, kurioje yra įsikūręs bent 
vienas iš dalyvaujančių subjektų, 
nacionalines nuostatas.

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 579
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nesant susitarimo, kuriame nustatyta 
taikytina viešųjų pirkimų teisė, 
nacionalinės teisės aktai, kuriais 
reglamentuojamas sutarties sudarymas, 
nustatomi vadovaujantis tokiomis 
taisyklėmis:

Išbraukta.

a) jeigu procedūrą kitų dalyvaujančių 
perkančiųjų subjektų vardu vykdo arba 
valdo vienas dalyvaujantis perkantysis 
subjektas, taikomos šio perkančiojo 
subjekto valstybės narės nacionalinės 
nuostatos;
b) jeigu procedūros kitų dalyvaujančių 
perkančiųjų subjektų vardu nevykdo arba 
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nevaldo vienas dalyvaujantis perkantysis 
subjektas ir:
i) ji susijusi su darbų pirkimo sutartimi –
perkantieji subjektai taiko valstybės narės, 
kurioje vykdoma daugiausia darbų, 
nacionalines nuostatas;
ii) ji susijusi su paslaugų arba prekių 
pirkimo sutartimi – perkantieji subjektai 
taiko valstybės narės, kurioje teikiama 
daugiausia paslaugų arba tiekiama 
daugiausia prekių, nacionalines 
nuostatas;
c) jeigu taikytinos nacionalinės teisės 
neįmanoma nustatyti pagal a arba 
b punktą, perkantieji subjektai taiko 
perkančiojo subjekto, kuriam tenka 
didžiausia sąnaudų dalis, valstybės narės 
nacionalines nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Pakanka numatyti, kad perkančiosios organizacijos susitaria dėl taikytinų nacionalinių 
pirkimo taisyklių. 5 dalis yra nereikalinga. Išbraukus šią dalį straipsnis taps paprastesnis.

Pakeitimas 580
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jeigu taikytinos nacionalinės teisės 
neįmanoma nustatyti pagal a arba 
b punktą, perkantieji subjektai taiko 
perkančiojo subjekto, kuriam tenka 
didžiausia sąnaudų dalis, valstybės narės 
nacionalines nuostatas.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 581
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. en

Pagrindimas

Pakanka numatyti, kad perkančiosios organizacijos susitaria dėl taikytinų nacionalinių 
pirkimo taisyklių. 6 dalis yra nereikalinga. Išbraukus šią dalį straipsnis taps paprastesnis.

Pakeitimas 582
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 straipsnio 6 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Keli perkantieji subjektai iš skirtingų 
valstybių narių gali įsigyti darbus, prekes 
ir (arba) paslaugas iš kitoje valstybėje 
narėje įsteigtos centrinės perkančiosios 
organizacijos arba per ją, jei tos valstybės 
narės numatė galimybę, nurodytą 
49 straipsnio 2 dalyje, ir jei laikomasi visų 
1 dalyje nurodytų sąlygų. Tokiu atveju 
šalys sudaro susitarimą, kuriame 
nustatoma, kurios nacionalinės nuostatos 
taikomos pirkimo procedūrai.

Or. en

Pakeitimas 583
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Vienas arba keli perkantieji subjektai 
gali skirti atskiras sutartis pagal 
preliminarųjį susitarimą, kurį sudarė kitoje 
valstybėje narėje įsikūręs perkantysis 
subjektas arba kuris sudarytas kartu su šiuo 
subjektu, jeigu preliminariajame susitarime 
yra specialiosios nuostatos, pagal kurias 
atitinkamas perkantysis subjektas arba 
perkantieji subjektai gali skirti atskiras 
sutartis.

7. Valstybės narės gali nustatyti, kad 
vienas arba keli perkantieji subjektai gali 
sudaryti atskiras sutartis pagal 
preliminarųjį susitarimą, kurį sudarė kitoje 
valstybėje narėje įsikūręs perkantysis 
subjektas arba kuris sudarytas kartu su šiuo 
subjektu, jeigu preliminariajame susitarime 
yra specialiosios nuostatos, pagal kurias 
atitinkamas perkantysis subjektas arba 
perkantieji subjektai gali sudaryti atskiras 
sutartis.

Or. en

Pakeitimas 584
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 straipsnio 9 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Kad patikros mechanizmai būtų 
veiksmingi, valstybės narės užtikrina, kad 
kitose valstybėse narėse įsikūrusioms 
peržiūros įstaigoms, kaip jos apibrėžtos 
Tarybos direktyvoje 92/13/EEB47, visiškai 
vykdytų sprendimus jų nacionalinėje 
teisinėje sistemoje, jeigu priimant šiuos 
sprendimus dalyvauja jų teritorijoje 
įsteigti perkantieji subjektai, 
dalyvaujantys atitinkamoje tarptautinėje 
viešųjų pirkimų procedūroje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Priėmus tokią nuostatą gali kilti praktinių problemų. Neaišku, kaip valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad kitose valstybėse narėse įsteigtų peržiūros institucijų sprendimai (kurie 
nebūtinai yra teisminio pobūdžio) būtų visapusiškai įgyvendinti remiantis jų vidaus teisine 
tvarka.

Pakeitimas 585
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš pradėdami pirkimo procedūrą, 
perkantieji subjektai gali organizuoti rinkos 
konsultacijas, kad įvertintų rinkos 
struktūrą, galimybes ir pajėgumą ir
praneštų ūkio subjektams apie savo pirkimo 
planus bei reikalavimus.

Prieš pradėdami pirkimo procedūrą, 
perkantieji subjektai gali organizuoti rinkos 
konsultacijas, kad įvertintų rinkos 
struktūrą, galimybes ir pajėgumą ir (arba)
praneštų ekonominės veiklos vykdytojams 
apie savo pirkimo planus bei reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 586
Heide Rühle
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Pasiūlymas dėl direktyvos
53 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Perteklinė informacija.

Pakeitimas 587
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
53 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 588
Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
53 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

i) savo kvietime dalyvauti konsultacijoje 
paaiškinti, kokia informacija bus laikoma 
svarbia, t. y. kuria bus galima dalytis su 
visais galimais tiekėjais; arba
ii) išsamiai išdėstyti konsultacijų dalyvių 
teises ir galimas procedūras, kurias 
taikant galima apsaugoti slaptą jų 
informaciją.
Atitinkamam kandidatui arba dalyviui 
neleidžiama dalyvauti procedūroje tik tuo 
atveju, jeigu nėra kitų priemonių užtikrinti, 
kad būtų laikomasi pareigos paisyti 
vienodo požiūrio principo.

Or. en
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Pakeitimas 589
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
53 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

i) savo kvietime dalyvauti konsultacijoje 
paaiškina, kokia informacija bus laikoma 
svarbia, t. y. kuria bus galima dalytis su 
visais galimais tiekėjais; arba
ii) išsamiai išdėsto konsultacijų dalyvių 
teises ir galimas procedūras, kurias 
taikant galima apsaugoti slaptą jų 
informaciją.
Atitinkamam kandidatui arba dalyviui 
neleidžiama dalyvauti procedūroje tik tuo 
atveju, jeigu nėra kitų priemonių užtikrinti, 
kad būtų laikomasi pareigos paisyti 
vienodo požiūrio principo.

Or. en

Pagrindimas

Gali kilti praktinių nesklandumų kiekvienu atveju nustatant ir susitariant su perkančiosiomis 
organizacijomis, kas yra „svarbi informacija“, kuria bus dalijamasi pirminėje rinkos 
konsultacijoje, ir kokią informaciją reikėtų laikyti slapta. Perkančiosioms organizacijoms 
leidus aiškiai išdėstyti informaciją, kuria galėtų būti svarbu dalytis, arba procedūras, 
kuriomis siekiama apsaugoti slaptą informaciją, skirtingoms šalims bus suteikta daugiau 
aiškumo ir bus apsaugoti ekonominės veiklos vykdytojų interesai.
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Pakeitimas 590
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Techninės specifikacijos išdėstomos 
pirkimo dokumentuose. Jose apibrėžiamos 
reikalaujamos darbų, paslaugų arba prekių 
savybės, taip pat jos susiejamos su 
sutarties dalyku.

Or. en

Pakeitimas 591
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 592
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tos savybės gali sietis su konkrečiu 
gamybos procesu arba prašomų darbų 
atlikimo, prekių tiekimo arba paslaugų 

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

paslaugų suteikimo procesu arba bet kurio 
kito gyvavimo ciklo ir socialiai tvaraus 
gamybos proceso, kaip nurodyta 
2 straipsnio 22, 22a ir 22b punktuose, 
etapo procesu.

Or. fr

Pakeitimas 593
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Negalima reikalauti kandidatų patvirtinti dalykus, kuriais jie negali pasinaudoti, nėra 
kompetentingi ar už juos neatsako, už visą tiekimo grandinę. Dėl šių priežasčių technines 
specifikacijas privaloma ir toliau griežtai sieti su sutarties dalyku, o reikalavimai privalo būti 
proporcingi sutarties vertei ir tikslams.

Pakeitimas 594
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a, b ir c punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tos savybės gali sietis su konkrečiu 
gamybos procesu arba prašomų darbų 

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

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

Or. de

Pakeitimas 595
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios techninės visų pirkimų, kurių objektas 
yra skirtas naudoti asmenims, ar tai būtų 
visuomenė, ar perkančiojo subjekto 
darbuotojai, specifikacijos, išskyrus 

Šios techninės visų pirkimų, kurių objektas 
yra skirtas naudoti asmenims, ar tai būtų 
visuomenė, ar perkančiojo subjekto 
darbuotojai, specifikacijos, išskyrus tik 
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tinkamai pagrįstus atvejus, rengiamos taip, 
kad būtų atsižvelgta į prieinamumo 
neįgaliems asmenims, kriterijus arba 
visiems naudotojams tinkamą dizainą.

tinkamai pagrįstus atvejus, rengiamos taip, 
kad būtų atsižvelgta į prieinamumo 
neįgaliems asmenims kriterijus arba 
visiems naudotojams tinkamą dizainą.

Or. es

Pakeitimas 596
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Jeigu Sąjungos įstatymo galią turinčiu 
teisės aktu patvirtinami privalomieji 
prieinamumo standartai, techninėse 
specifikacijose prieinamumo neįgaliesiems 
kriterijai arba visiems naudotojams skirtas 
projektas apibrėžiami remiantis tokiais 
teisės aktais.

Or. en

Pakeitimas 597
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 598
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 dalies 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų pirkimų atvejais techninės 
specifikacijos rengiamos siekiant 
užtikrinti, kad projektuojant asmens 
duomenų tvarkymą sutartimi numatomos 
prekės, paslaugos ir darbai atitiktų 
duomenų apsaugos teisės reikalavimus 
(pritaikytoji duomenų apsauga).

Or. en

Pakeitimas 599
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 dalies 1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de
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Pakeitimas 600
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Techninėse specifikacijose taip pat 
gali būti nustatomi reikalavimai, susiję 
su:
a) personalo, kuriam pavedama vykdyti 
atitinkamą sutartį, įdarbinimo sąlygomis, 
struktūra, kvalifikacija ir patirtimi;

Or. en

Pakeitimas 601
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 602
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 3 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 603
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) nurodant rezultatų ar funkcinius 
reikalavimus, įskaitant socialines ir 
aplinkosaugines ir saugumo
charakteristikas, su sąlyga, jog parametrai 
yra pakankamai tikslūs, kad dalyviai galėtų 
nustatyti sutarties dalyką, o perkantieji 
subjektai – sudaryti sutartį;

Or. fr

Pagrindimas

Į technines pasiūlymo specifikacijas turi būti įtrauktos ir saugumo specifikacijos, susijusios su 
pavojumi ir atsakomybe.

Pakeitimas 604
Heide Rühle

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 605
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Techninės specifikacijos turėtų būti nediskriminacinio pobūdžio ir neutralios technologijų 
požiūriu. Naudojant pirkimų standartus ir specifikacijas šiuos esminius principus reikėtų 
taikyti vienodai. Nediskriminacinio pobūdžio ir technologijų požiūriu neutraliomis 
specifikacijomis reikalaujama, kad ekonominės veiklos vykdytojai varžytųsi teikdami 
geriausius sprendimus, kurie skatina inovacijas ir ekonomikos augimą. Technologiniu 
neutralumu taip pat užtikrinama, kad valdžios institucijos galėtų rinktis iš plačiausio prekių ir 
paslaugų spektro, skatinant rinktis geriausią ekonominį pasiūlymą.

Pakeitimas 606
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Jei tai galima pagrįsti sutarties dalyku, 
techninėse specifikacijose galima nurodyti 
konkretų modelį ar tiekimo šaltinį, 
konkretų procesą, kuriuo apibūdinamos 
prekės ar paslaugos, ar prekių ženklus, 
patentus, rūšis ar konkrečią kilmės šalį ar 
gamybos būdą. Toks nurodymas 
pateikiamas su fraze „arba lygiavertis“.

Or. en

Pakeitimas 607
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant skatinti inovacijas ir ekonomikos augimą, svarbu, kad visi dalyviai varžytųsi 
vienodomis sąlygomis. Diskriminacija, taip pat ir technologijų bei gamybos vietos požiūriu, 
turėtų būti leidžiama tik ypač išskirtinėmis aplinkybėmis. Teikiant bet kokį pirmumą, tiek dėl 
tam tikrų technologijų, tiek dėl verslo modelių, pardavėjų ar prekės kilmės, slopinamos 
inovacijos ir konkurencija, todėl viešojo sektoriaus institucijos negali pasirinkti sprendimų, 
kurie geriausiai atitiktų konkretaus pirkimo poreikius.

Pakeitimas 608
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei to negalima pagrįsti sutarties 
dalyku, techninėse specifikacijose 
negalima nurodyti konkretaus modelio ar 
tiekimo šaltinio, konkretaus proceso ar 
prekių ženklų, patentų, rūšių ar 

4. Išimtinėmis aplinkybėmis ir tik jei tai 
galima pagrįsti sutarties dalyku techninėse 
specifikacijose galima nurodyti konkretų 
modelį ar tiekimo šaltinį, konkretų 
procesą, rūšis ar konkrečią kilmės šalį ar 
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konkrečios kilmės šalies ar gamybos būdo 
taip, kad taip tam tikroms įmonėms ar tam 
tikriems produktams būtų sudarytos 
palankios sąlygos arba jie būtų 
pašalinami. Toks nurodymas yra leistinas 
išimties tvarka, jeigu sutarties objekto 
neįmanoma pakankamai tiksliai ir aiškiai 
apibūdinti pagal šio straipsnio 3 dalį.
Toks nurodymas pateikiamas su fraze 
„arba lygiavertis“.

gamybos būdą. Toks nurodymas 
pateikiamas su fraze „arba lygiavertis“.

Or. en

Pakeitimas 609
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Jei sutarties dalykas to nepateisina, 
techninėse specifikacijose negalima 
nurodyti konkretaus modelio ar tiekimo 
šaltinio, konkretaus proceso ar prekių 
ženklų, patentų, rūšių ar konkrečios kilmės 
šalies ar gamybos būdo taip, kad taip tam 
tikroms įmonėms ar tam tikriems 
produktams būtų sudarytos palankios 
sąlygos arba jie būtų pašalinami.

Tai nurodyti leidžiama tik išimtiniais 
atvejais:
a) jeigu sutarties objekto neįmanoma 
pakankamai tiksliai ir aiškiai apibūdinti 
pagal šio straipsnio 3 dalį; toks 
nurodymas pateikiamas su fraze „arba 
lygiavertis“;
b)jeigu pagal sutartį tai leidžiama ir 
nurodoma gamybos ar modelio vieta –



AM\909613LT.doc 105/172 PE492.862v02-00

LT

Europos Sąjungos teritorija.

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 610
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu perkantysis subjektas pasinaudoja 
galimybe pateikti nuorodą į 3 dalies 
b punkte nurodytas specifikacijas, jis 
negali atmesti pasiūlymo remdamasis tuo, 
kad siūlomi darbai, prekės ir paslaugos 
neatitinka jo nurodytų specifikacijų, jei 
konkurso dalyvis savo pasiūlyme bet 
kokiomis tinkamomis priemonėmis, 
įskaitant 56 straipsnyje nurodytas 
įrodinėjimo priemones, įrodo, jog jo 
siūlomi sprendimai lygiavertiškai tenkina 
techninėse specifikacijose nustatytus 
reikalavimus.

5. Jeigu perkantysis subjektas pasinaudoja 
galimybe pateikti nuorodą į 3 dalies 
b punkte nurodytas specifikacijas, jis 
negali atmesti pasiūlymo remdamasis tuo, 
kad siūlomi darbai, prekės ir paslaugos 
neatitinka jo nurodytų specifikacijų, jei 
dalyvis savo pasiūlyme tinkamomis 
priemonėmis, įskaitant 56 straipsnyje 
nurodytas įrodinėjimo priemones, įrodo, 
jog jo siūlomi sprendimai lygiavertiškai 
tenkina techninėse specifikacijose 
nustatytus reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 611
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Savo pasiūlyme konkurso dalyvis turi bet 
kokiomis tinkamomis priemonėmis, 
įskaitant nurodytas 56 straipsnyje, įrodyti, 

Savo pasiūlyme dalyvis turi tinkamomis 
priemonėmis, įskaitant nurodytas 
56 straipsnyje, įrodyti, kad standartą 
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kad standartą atitinkantys darbai, prekės ar 
paslaugos atitinka perkančiojo subjekto 
nustatytus rezultatų ar funkcinius 
reikalavimus.

atitinkantys darbai, prekės ar paslaugos 
atitinka perkančiojo subjekto nustatytus 
rezultatų ar funkcinius reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 612
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykstant konkursui ir vykdant sutartį 
perkančiosios organizacijos privalo 
sugebėti kontroliuoti ir toliau stebėti, kad 
būtų laikomasi reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 613
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu perkantieji subjektai nustato darbų, 
paslaugų arba prekių aplinkosaugines, 
socialines arba kitas charakteristikas, 
nurodydami šios direktyvos 54 straipsnio 
3 dalies a punkte minėtus rezultatų ar 
funkcinius reikalavimus, jie gali reikalauti, 
kad tie darbai, prekės ar paslaugos būtų 
pažymėti specialiu ženklu, jei įvykdytos 
visos toliau nurodytos sąlygos:

Jeigu perkantieji subjektai techninėse 
specifikacijose, sutarties sudarymo
kriterijuose ar sutarties vykdymo sąlygose
nustato aplinkosauginius, socialinius arba 
kitus reikalavimus ar kriterijus, jie gali 
reikalauti specialaus ženklo, kaip įrodymo, 
kad šie darbai, paslaugos ar prekės 
atitinka tokius reikalavimus ar kriterijus, 
jei įvykdytos visos toliau nurodytos 
sąlygos:

Or. en
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Pakeitimas 614
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) reikalavimai, kurių reikia laikytis 
siekiant įgyti ženklą, susiję tik su tais 
kriterijais, kurie yra siejami su sutarties 
dalyku ir yra tinkami sutarties dalyku 
esančių darbų, prekių arba paslaugų 
savybėms apibrėžti;

Or. en

Pakeitimas 615
Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 616
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ženklui taikomi reikalavimai parengti 
remiantis moksline informacija arba
kitais objektyviai patikrinamais ir 

b) reikalavimai, kurių reikia laikytis 
siekiant įgyti ženklą, grindžiami 
objektyviai patikrinamais ir 
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nediskriminaciniais kriterijais; nediskriminaciniais kriterijais;

Or. en

Pakeitimas 617
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) ženklai nustatomi pagal atvirą ir skaidrią 
procedūrą, kurioje visi tiesiogiai susiję 
suinteresuotieji subjektai, įskaitant 
vartotojus, gamintojus, profesines 
sąjungas, platintojus ir aplinkosaugos bei 
socialinės srities organizacijas atlieka 
svarbų vaidmenį. Gali dalyvauti valdžios 
įstaigos, tačiau tai nėra privaloma;

Or. en

Pakeitimas 618
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 619
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 620
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 621
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) reikalavimai, kurių reikia laikytis 
siekiant įgyti ženklą, nustatyti trečiosios 
šalies, kuri nepriklausoma nuo ženklinimą 
naudojančio ekonominės veiklos vykdytojo.
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Or. en

Pakeitimas 622
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkantieji subjektai, reikalaujantys 
konkretaus ženklo, pripažįsta visus 
lygiaverčius ženklus, atitinkančius 
perkančiųjų subjektų nurodyto ženklinimo 
reikalavimus. Kai prekė nepaženklinta,
perkantieji subjektai priima ir techninius
gamintojo dokumentus arba kitas 
tinkamas įrodinėjimo priemones.

Perkantieji subjektai, reikalaujantys 
konkretaus ženklo, pripažįsta visus 
lygiaverčius ženklus, atitinkančius 
perkančiųjų subjektų nurodyto specialaus
ženklinimo reikalavimus. Perkantieji 
subjektai priima kitas tinkamas 
įrodinėjimo priemones, kuriomis 
patvirtinami tokie reikalavimai; tai gali 
būti techniniai gamintojo dokumentai, kai 
atitinkamas ekonominės veiklos 
vykdytojas neturi galimybės gauti ženklo 
arba negali jo gauti per atitinkamą 
laikotarpį, jei tokių galimybių nėra ne dėl 
paties atitinkamo ekonominės veiklos 
vykdytojo kaltės. Siekiant nediskriminuoti 
tų dalyvių, kurie investuoja laiką ir 
pinigus sertifikatams gauti, su konkrečios 
etiketės lygiavertiškumo įrodymų 
pateikimu susijusi našta turėtų tekti 
lygiavertiškumo įrodymų reikalaujančiam 
dalyviui.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant nediskriminuoti tų dalyvių, kurie investuoja laiką ir pinigus sertifikatams ar tyrimų 
protokolams gauti, su lygiavertiškumo įrodymų pateikimu susijusi našta turėtų tekti 
lygiavertiškumo įrodymų reikalaujančiam dalyviui.

Pakeitimas 623
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkantieji subjektai, reikalaujantys 
konkretaus ženklo, pripažįsta visus 
lygiaverčius ženklus, atitinkančius 
perkančiųjų subjektų nurodyto ženklinimo 
reikalavimus. Kai prekė nepaženklinta, 
perkantieji subjektai priima ir techninius 
gamintojo dokumentus arba kitas tinkamas 
įrodinėjimo priemones.

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

Or. es

Pakeitimas 624
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkantieji subjektai, reikalaujantys 
konkretaus ženklo, pripažįsta visus 
lygiaverčius ženklus, atitinkančius 
perkančiųjų subjektų nurodyto ženklinimo 
reikalavimus. Kai prekė nepaženklinta, 
perkantieji subjektai priima ir techninius 
gamintojo dokumentus arba kitas 
tinkamas įrodinėjimo priemones.

Perkantieji subjektai, reikalaujantys 
konkretaus ženklo, pripažįsta visus 
lygiaverčius ženklus, atitinkančius 
perkančiųjų subjektų nurodyto ženklinimo 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 625
Raffaele Baldassarre
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Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkantieji subjektai, reikalaujantys 
konkretaus ženklo, pripažįsta visus 
lygiaverčius ženklus, atitinkančius 
perkančiųjų subjektų nurodyto ženklinimo 
reikalavimus. Kai prekė nepaženklinta, 
perkantieji subjektai priima ir techninius 
gamintojo dokumentus arba kitas tinkamas 
įrodinėjimo priemones.

Perkantieji subjektai, reikalaujantys 
konkretaus ženklo, pripažįsta visus 
lygiaverčius, t.y., tais pačiais vertinimo 
kriterijais ir matavimo metodais pagrįstus 
ženklus, atitinkančius perkančiųjų subjektų 
nurodyto ženklinimo reikalavimus. Kai 
prekė nepaženklinta, perkantieji subjektai 
priima ir techninius gamintojo dokumentus 
arba kitas tinkamas įrodinėjimo priemones.

Or. it

Pakeitimas 626
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkantieji subjektai, reikalaujantys 
konkretaus ženklo, pripažįsta visus 
lygiaverčius ženklus, atitinkančius 
perkančiųjų subjektų nurodyto ženklinimo 
reikalavimus. Kai prekė nepaženklinta, 
perkantieji subjektai priima ir techninius 
gamintojo dokumentus arba kitas tinkamas 
įrodinėjimo priemones.

Perkantieji subjektai, reikalaujantys 
konkretaus ženklo, pripažįsta visus 
lygiaverčius ženklus, atitinkančius 
perkančiųjų subjektų nurodyto ženklinimo 
reikalavimus. Kai prekė nepaženklinta, 
perkantieji subjektai priima ir techninius 
gamintojo dokumentus arba kitas tinkamas 
įrodinėjimo priemones.

Reikalavimas perkančiajam subjektui 
naudoti tam tikrą ženklą neturi sukelti 
diskriminacijos dalyviams pagal pirkimo 
procedūrą.

Or. fr

Pagrindimas

Reikalavimas naudoti tam tikrą ženklinimą pagal būtinuosius reikalavimus ir jo 
įgyvendinimas neturi sukelti diskriminacijos, pagal kurią vieniems dalyviams būtų teikiama 
pirmenybė kitų dalyvių atžvilgiu.
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Pakeitimas 627
Frank Engel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ženklinimo lygiavertiškumo įrodinėjimą 
atlieka dalyvis.

Or. fr

Pakeitimas 628
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkantieji subjektai gali reikalauti, kad 
ūkio subjektai kaip atitikties techninėms 
specifikacijoms įrodinėjimo priemonę 
pateiktų pripažintos organizacijos bandymų 
ataskaitą arba tokios organizacijos išduotą 
sertifikatą.

Perkantieji subjektai gali reikalauti, kad 
ekonominės veiklos vykdytojai kaip 
atitikties techninėse specifikacijose 
nurodytiems reikalavimams ar 
kriterijams, sutarties sudarymo
kriterijams ar sutarties vykdymo sąlygoms
įrodinėjimo priemonę pateiktų pripažintos 
organizacijos bandymų ataskaitą arba 
tokios organizacijos išduotą sertifikatą.

Or. en

Pakeitimas 629
Heide Rühle

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

Jeigu perkantieji subjektai reikalauja 
pateikti pripažintų organizacijų
sertifikatus, kuriais patvirtinama atitiktis 
konkrečiai techninei specifikacijai, jie 
pripažįsta ir kitų lygiaverčių pripažintų 
organizacijų sertifikatus.

Jeigu perkantieji subjektai reikalauja 
pateikti konkrečios vertinimo įstaigos 
sertifikatus, jie pripažįsta ir kitų 
lygiaverčių pripažintų organizacijų 
sertifikatus.

Or. en

Pakeitimas 630
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 631
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perkantieji subjektai pripažįsta kitas, nei 
nurodyta 1 dalyje, tinkamas įrodinėjimo 
priemones, pvz., gamintojo techninius 
dokumentus, jeigu atitinkamas ūkio 
subjektas negali gauti šio straipsnio 

2. Perkantieji subjektai pripažįsta kitas, nei 
nurodyta 1 dalyje, tinkamas įrodinėjimo 
priemones, pvz., gamintojo techninius 
dokumentus, jeigu atitinkamas ekonominės 
veiklos vykdytojas negali gauti šio 
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1 dalyje nurodytų sertifikatų arba bandymo 
ataskaitų arba neturi galimybės jų gauti per 
nustatytus terminus.

straipsnio 1 dalyje nurodytų sertifikatų arba 
bandymo ataskaitų arba neturi galimybės jų 
gauti per nustatytus terminus, jei tokių 
galimybių nėra ne dėl paties atitinkamo 
ekonominės veiklos vykdytojo kaltės. Vis 
dėlto siekiant nediskriminuoti tų dalyvių, 
kurie investuoja laiką ir pinigus 
sertifikatams ar tyrimų protokolams gauti, 
su lygiavertiškumo įrodymų pateikimu 
susijusi našta turėtų tekti lygiavertiškumo 
įrodymų reikalaujančiam dalyviui.

Or. en

Pakeitimas 632
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės kitų valstybių narių 
paprašytos pateikia visą informaciją, 
susijusią su įrodymais ir dokumentais, 
pateiktais pagal 54 straipsnio 6 dalį, 
55 straipsnį ir šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalį, 
siekiant įrodyti atitiktį techniniams 
reikalavimams. Įsteigimo valstybės narės 
kompetentingos institucijos šią informaciją 
pateikia pagal 96 straipsnį.

4. Valstybės narės kitų valstybių narių 
paprašytos pateikia visą informaciją, 
susijusią su įrodymais ir dokumentais, 
pateiktais pagal 54 straipsnio 6 dalį, 
55 straipsnį ir šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalį. 
Ekonominės veiklos vykdytojo įsisteigimo 
valstybės narės kompetentingos institucijos 
šią informaciją pateikia pagal 96 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 633
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pasirašyti sutartį suinteresuotų ūkio 
subjektų prašymu perkantieji subjektai 

1. Pasirašyti sutartį suinteresuotų 
ekonominės veiklos vykdytojų prašymu 
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pateikia technines specifikacijas, kurias jie 
reguliariai nurodo savo prekių, darbų ar 
paslaugų pirkimo sutartyse, arba technines 
specifikacijas, ketinamas taikyti sutartims, 
kurių konkursuose kviečiama dalyvauti 
naudojant reguliarius orientacinius 
skelbimus. Tos specifikacijos pateikiamos 
elektroninėmis priemonėmis, prie kurių 
suteikiama nemokama neribota visiška 
tiesioginė prieiga.

perkantieji subjektai pateikia technines 
specifikacijas, sutarties sudarymo 
kriterijus ir sutarties vykdymo sąlygas, 
kurias jie reguliariai nurodo savo prekių, 
darbų ar paslaugų pirkimo sutartyse, arba 
technines specifikacijas, ketinamas taikyti 
sutartims, kurių konkursuose kviečiama 
dalyvauti naudojant reguliarius 
orientacinius skelbimus. Tos specifikacijos 
pateikiamos elektroninėmis priemonėmis, 
prie kurių suteikiama nemokama visiška 
tiesioginė prieiga. Esant tam tikroms 
aplinkybėms perkantieji subjektai gali 
prašyti pavardės, adreso ar kitų duomenų, 
pagal kuriuos galima nustatyti dalyvio 
tapatybę.

Or. en

Pakeitimas 634
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei techninės specifikacijos pateikiamos 
kaip dokumentai, prie kurių 
suinteresuotiems ūkio subjektams
suteikiama nemokama neribota visiška 
tiesioginė prieiga elektroninėmis 
priemonėmis, pakanka pateikti nuorodą į 
tokius dokumentus.

2. Jei techninės specifikacijos pateikiamos 
kaip dokumentai, prie kurių 
suinteresuotiems ekonominės veiklos 
vykdytojams suteikiama nemokama visiška 
tiesioginė prieiga elektroninėmis 
priemonėmis, pakanka pateikti nuorodą į 
tokius dokumentus.

Or. en

Pagrindimas

Gali tekti patvirtinti, pvz., dalyvio duomenis (pavardę, adresą ir pan.).

Pakeitimas 635
Heide Rühle
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Pasiūlymas dėl direktyvos
58 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkantieji subjektai gali priimti konkurso
dalyvių teikiamus alternatyvius 
pasiūlymus, atitinkančius perkančiųjų 
subjektų nustatytus būtinuosius 
reikalavimus.

Perkantieji subjektai priima dalyvių 
teikiamus alternatyvius pasiūlymus, 
atitinkančius perkančiųjų subjektų 
nustatytus būtinuosius reikalavimus, kol jie 
yra susiję su sutarties dalyku.

Or. en

Pakeitimas 636
Frank Engel, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
58 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkantieji subjektai gali priimti 
konkurso dalyvių teikiamus alternatyvius 
pasiūlymus, atitinkančius perkančiųjų 
subjektų nustatytus būtinuosius 
reikalavimus.

Dalyviai gali teikti alternatyvius 
pasiūlymus su pradiniu pasiūlymu.

Or. fr

Pakeitimas 637
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
58 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkantieji subjektai gali priimti konkurso 
dalyvių teikiamus alternatyvius
pasiūlymus, atitinkančius perkančiųjų 
subjektų nustatytus būtinuosius 
reikalavimus.

Perkantieji subjektai iš esmės leidžia 
dalyviams pateikti alternatyvius 
pasiūlymus. Jei perkantieji subjektai 
nenori leisti pateikti alternatyvių 
pasiūlymų, nurodo tai savo skelbime apie 
pirkimą arba, kai ankstesnis informacinis 
skelbimas naudojamas kaip kvietimas 



PE492.862v02-00 118/172 AM\909613LT.doc

LT

dalyvauti konkurse, kvietime patvirtinti 
susidomėjimą. Nesant tokios nuorodos 
alternatyvūs pasiūlymai leidžiami.

Or. en

Pakeitimas 638
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
58 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkantieji subjektai gali priimti konkurso 
dalyvių teikiamus alternatyvius 
pasiūlymus, atitinkančius perkančiųjų 
subjektų nustatytus būtinuosius 
reikalavimus.

Perkantieji subjektai gali neleisti
dalyviams teikti alternatyvių pasiūlymų.

Or. fr

Pakeitimas 639
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
58 straipsnio 1 dalies -1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkantieji subjektai gali priimti konkurso
dalyvių teikiamus alternatyvius 
pasiūlymus, atitinkančius perkančiųjų 
subjektų nustatytus būtinuosius 
reikalavimus.

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

Perkantieji subjektai gali priimti dalyvių 
teikiamus alternatyvius pasiūlymus, 
atitinkančius perkančiųjų subjektų 
nustatytus būtinuosius reikalavimus.

Or. fr
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Pakeitimas 640
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
58 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Specifikacijose perkantieji subjektai 
nurodo, ar jie leidžia teikti alternatyvius 
pasiūlymus, ir, jei taip, nurodo 
būtinuosius reikalavimus, kuriuos turi 
atitikti alternatyvūs pasiūlymai, ir visus 
specialius jų teikimo reikalavimus. Jei 
alternatyvius pasiūlymus teikti leidžiama, 
perkantieji subjektai užtikrina, kad 
būtinuosius reikalavimus atitinkantiems 
alternatyviems pasiūlymams bei 
reikalavimus atitinkantiems pasiūlymams, 
kurie nėra alternatyvūs pasiūlymai, būtų 
galima prasmingai taikyti pasirinktus 
skyrimo kriterijus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 641
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
58 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Specifikacijose perkantieji subjektai 
nurodo, ar jie leidžia teikti alternatyvius 
pasiūlymus, ir, jei taip, nurodo būtinuosius 
reikalavimus, kuriuos turi atitikti 
alternatyvūs pasiūlymai, ir visus specialius 
jų teikimo reikalavimus. Jei alternatyvius 
pasiūlymus teikti leidžiama, perkantieji 
subjektai užtikrina, kad būtinuosius 
reikalavimus atitinkantiems 
alternatyviems pasiūlymams bei 
reikalavimus atitinkantiems pasiūlymams, 
kurie nėra alternatyvūs pasiūlymai, būtų 
galima prasmingai taikyti pasirinktus 

Specifikacijose perkantieji subjektai 
nurodo, ar jie leidžia teikti alternatyvius 
pasiūlymus, ir, jei taip, nurodo būtinuosius 
reikalavimus, kuriuos turi atitikti 
alternatyvūs pasiūlymai, ir visus specialius 
jų teikimo reikalavimus. Nesant tokios 
nuorodos, alternatyvūs pasiūlymai 
neatmetami.



PE492.862v02-00 120/172 AM\909613LT.doc

LT

skyrimo kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 642
Frank Engel, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
58 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Specifikacijose perkantieji subjektai 
nurodo, ar jie leidžia teikti alternatyvius 
pasiūlymus, ir, jei taip, nurodo būtinuosius 
reikalavimus, kuriuos turi atitikti 
alternatyvūs pasiūlymai, ir visus specialius 
jų teikimo reikalavimus. Jei alternatyvius 
pasiūlymus teikti leidžiama, perkantieji 
subjektai užtikrina, kad būtinuosius 
reikalavimus atitinkantiems alternatyviems 
pasiūlymams bei reikalavimus 
atitinkantiems pasiūlymams, kurie nėra 
alternatyvūs pasiūlymai, būtų galima 
prasmingai taikyti pasirinktus skyrimo
kriterijus.

Perkantieji subjektai pirkimo 
dokumentuose nurodo būtinuosius 
reikalavimus, kuriuos turi atitikti 
alternatyvūs pasiūlymai, ir visus specialius 
jų teikimo reikalavimus. Be to, jie
užtikrina, kad būtinuosius reikalavimus 
atitinkantiems alternatyviems pasiūlymams 
bei reikalavimus atitinkantiems 
pasiūlymams, kurie nėra alternatyvūs 
pasiūlymai, būtų galima prasmingai taikyti 
pasirinktus sudarymo kriterijus.

Or. fr

Pakeitimas 643
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
58 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Specifikacijose perkantieji subjektai 
nurodo, ar jie leidžia teikti alternatyvius 
pasiūlymus, ir, jei taip, nurodo būtinuosius 
reikalavimus, kuriuos turi atitikti 
alternatyvūs pasiūlymai, ir visus specialius 
jų teikimo reikalavimus. Jei alternatyvius 
pasiūlymus teikti leidžiama, perkantieji 

Specifikacijose perkantieji subjektai 
nurodo, ar jie draudžia teikti alternatyvius 
pasiūlymus. Nesant tokios nuorodos, 
alternatyvių pasiūlymų teikti neleidžiama.
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subjektai užtikrina, kad būtinuosius 
reikalavimus atitinkantiems alternatyviems 
pasiūlymams bei reikalavimus 
atitinkantiems pasiūlymams, kurie nėra 
alternatyvūs pasiūlymai, būtų galima 
prasmingai taikyti pasirinktus skyrimo
kriterijus.

Jeigu leidžiama teikti alternatyvius 
pasiūlymus, specifikacijose perkantieji 
subjektai nurodo būtinuosius 
reikalavimus, kuriuos turi atitikti 
alternatyvūs pasiūlymai, ir visus specialius 
jų teikimo reikalavimus. Be to, jie
užtikrina, kad tokius būtinuosius 
reikalavimus atitinkantiems alternatyviems 
pasiūlymams bei reikalavimus 
atitinkantiems pasiūlymams, kurie nėra 
alternatyvūs pasiūlymai, būtų galima 
naudingai taikyti pasirinktus sudarymo
kriterijus.

Or. fr

Pakeitimas 644
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
58 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prekių arba paslaugų pirkimo sutarčių 
skyrimo procedūrose perkantieji 
subjektai, leidę teikti alternatyvius 
pasiūlymus, neatmeta alternatyvaus 
pasiūlymo vien todėl, kad jį pripažinus 
laimėjusiu būtų sudaryta ne prekių 
pirkimo, bet paslaugų pirkimo sutartis 
arba prekių, o ne paslaugų pirkimo 
sutartis.

Išbraukta.

Or. en



PE492.862v02-00 122/172 AM\909613LT.doc

LT

Pakeitimas 645
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
58 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prekių arba paslaugų pirkimo sutarčių 
skyrimo procedūrose perkantieji subjektai, 
leidę teikti alternatyvius pasiūlymus,
neatmeta alternatyvaus pasiūlymo vien 
todėl, kad jį pripažinus laimėjusiu būtų 
sudaryta ne prekių pirkimo, bet paslaugų 
pirkimo sutartis arba prekių, o ne paslaugų 
pirkimo sutartis.

2. Prekių arba paslaugų pirkimo sutarčių 
sudarymo procedūrose perkantieji subjektai 
neatmeta alternatyvaus pasiūlymo vien 
todėl, kad jį pripažinus laimėjusiu būtų 
sudaryta ne prekių pirkimo, bet paslaugų 
pirkimo sutartis arba prekių, o ne paslaugų 
pirkimo sutartis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant skatinti naujoviškus gaminius ir gamybos būdus, alternatyvūs pasiūlymai yra 
geriausia priemonė; jų taikymą reikėtų skatinti, o ne riboti.

Pakeitimas 646
Frank Engel, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
58 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prekių arba paslaugų pirkimo sutarčių 
skyrimo procedūrose perkantieji subjektai, 
leidę teikti alternatyvius pasiūlymus, 
neatmeta alternatyvaus pasiūlymo vien 
todėl, kad jį pripažinus laimėjusiu būtų 
sudaryta ne prekių pirkimo, bet paslaugų 
pirkimo sutartis arba prekių, o ne paslaugų 
pirkimo sutartis.

2. Prekių arba paslaugų pirkimo sutarčių 
sudarymo procedūrose perkantieji 
subjektai, kurie leido teikti alternatyvius 
pasiūlymus, negali atmesti alternatyvaus 
pasiūlymo vien todėl, kad jį pripažinus 
laimėjusiu būtų paskirta ne viešojo prekių 
pirkimo, bet viešojo paslaugų pirkimo 
sutartis arba viešojo prekių, o ne paslaugų 
pirkimo sutartis.

Or. fr
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Pakeitimas 647
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
58 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prekių arba paslaugų pirkimo sutarčių 
skyrimo procedūrose perkantieji subjektai, 
leidę teikti alternatyvius pasiūlymus, 
neatmeta alternatyvaus pasiūlymo vien 
todėl, kad jį pripažinus laimėjusiu būtų 
sudaryta ne prekių pirkimo, bet paslaugų 
pirkimo sutartis arba prekių, o ne paslaugų 
pirkimo sutartis.

2. Prekių arba paslaugų pirkimo sutarčių 
sudarymo procedūrose perkantieji 
subjektai, kurie nedraudė teikti 
alternatyvius pasiūlymus, negali atmesti
alternatyvaus pasiūlymo vien todėl, kad jį 
pripažinus laimėjusiu būtų sudaryta ne 
prekių pirkimo, bet paslaugų pirkimo 
sutartis arba prekių, o ne paslaugų pirkimo 
sutartis.

Or. fr

Pakeitimas 648
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutartys gali būti dalijamos į vienarūšes 
arba nevienarūšes dalis. Taikoma 
13 straipsnio 7 dalis.

Siekiant sudaryti geresnes sąlygas 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
pasinaudoti pirkimais, viešojo pirkimo 
sutartys gali būti dalijamos į vienarūšes 
arba nevienarūšes dalis. Taikoma 
13 straipsnio 7 dalis. Sutarčių, kurių vertė 
lygi 1 mln. EUR ar daugiau, atvejais 
perkančiosios organizacijos skelbime apie 
pirkimą arba kvietime patvirtinti 
susidomėjimą pagrindžia, kodėl nedalija 
sutarties į dalis.

Or. en

Pakeitimas 649
Cornelis de Jong
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Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutartys gali būti dalijamos į vienarūšes 
arba nevienarūšes dalis. Taikoma 
13 straipsnio 7 dalis.

Siekiant platesnės konkurencijos, jeigu 
dėl sutarties dalyko negalima išskirti 
atskirų paslaugų, perkantysis subjektas 
sudaro pirkimo sutartis dėl atskirų objekto 
dalių. Jei sutarties negalima padalyti į 
dalis, nes pagal jos dalyką negalima 
išskirti atskirų paslaugų, perkančioji 
organizacija skelbime apie pirkimą arba 
kvietime patvirtinti susidomėjimą tiksliai 
paaiškina savo priežastis.

Or. en

Pakeitimas 650
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutartys gali būti dalijamos į vienarūšes 
arba nevienarūšes dalis. Taikoma 
13 straipsnio 7 dalis.

Sutartys gali būti dalijamos į dalis.

Or. fr

Pakeitimas 651
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutartys gali būti dalijamos į vienarūšes 
arba nevienarūšes dalis. Taikoma 

Sutartys gali būti dalijamos į dalis. 
Taikoma 13 straipsnio 7 dalis.
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13 straipsnio 7 dalis.

Or. en

Pagrindimas

Atrodo, kad pakanka įpareigoti perkančiąsias organizacijas skelbime apie pirkimą arba 
kvietime patvirtinti susidomėjimą pranešti apie savo sprendimą nedalyti sutarties į dalis. 
Nereikėtų reikalauti perkančiųjų organizacijų tiksliai paaiškinti savo priežastis. Neaišku, 
kokios naudos turėtų toks reikalavimas. Siekiant aiškumo, buvo pataisyta antros dalies 
formuluotė.

Pakeitimas 652
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutartys gali būti dalijamos į vienarūšes 
arba nevienarūšes dalis. Taikoma 
13 straipsnio 7 dalis.

Sutartys gali būti dalijamos į vienarūšes 
arba nevienarūšes dalis. Jeigu sutarčių 
vertė atitinka arba viršija pagal 12 
straipsnį nustatytas ribines vertes, 
kvietime dalyvauti konkurse arba kvietime 
pareikšti susidomėjimą perkantysis 
subjektas specialiai paaiškina, dėl kokių 
priežasčių nusprendė sutartį dalyti į dalis 
arba jos nedalyti. Taikoma 13 straipsnio 7 
dalis.

Or. it

Pakeitimas 653
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkantieji subjektai skelbime apie 
pirkimą, kvietime patvirtinti susidomėjimą 
arba, jei pakviesti dalyvauti konkurse 

Išbraukta.
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naudojamas skelbimas apie kvalifikacijos 
vertinimo sistemą, kvietime teikti 
pasiūlymus arba dalyvauti derybose 
nurodo, ar pasiūlymus galima teikti tik dėl 
vienos, ar tik dėl kelių dalių.

Or. en

Pakeitimas 654
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkantieji subjektai skelbime apie 
pirkimą, kvietime patvirtinti susidomėjimą
arba, jei pakviesti dalyvauti konkurse
naudojamas skelbimas apie kvalifikacijos 
vertinimo sistemą, kvietime teikti 
pasiūlymus arba dalyvauti derybose
nurodo, ar pasiūlymus galima teikti tik dėl 
vienos, ar tik dėl kelių dalių.

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

Or. fr

Pakeitimas 655
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkantieji subjektai skelbime apie 
pirkimą, kvietime patvirtinti susidomėjimą 
arba, jei pakviesti dalyvauti konkurse 
naudojamas skelbimas apie kvalifikacijos 
vertinimo sistemą, kvietime teikti 
pasiūlymus arba dalyvauti derybose 
nurodo, ar pasiūlymus galima teikti tik dėl 

Kai perkantysis subjektas apriboja 
galimybę teikti pasiūlymus dėl vienos ar 
dėl kelių dalių, nurodo tai skelbime apie 
pirkimą, kvietime patvirtinti susidomėjimą 
arba, jei pakviesti dalyvauti konkurse 
naudojamas skelbimas apie kvalifikacijos 
vertinimo sistemą, kvietime teikti 
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vienos, ar tik dėl kelių dalių. pasiūlymus arba dalyvauti derybose ar 
pirkimo dokumentuose.

Or. en

Pagrindimas

Atrodo, kad pakanka įpareigoti perkančiąsias organizacijas skelbime apie pirkimą arba 
kvietime patvirtinti susidomėjimą pranešti apie savo sprendimą nedalyti sutarties į dalis. 
Nereikėtų reikalauti perkančiųjų organizacijų tiksliai paaiškinti savo priežastis. Neaišku, 
kokios naudos turėtų toks reikalavimas. Siekiant aiškumo, buvo pataisyta antros dalies 
formuluotė.

Pakeitimas 656
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pirkimų taisyklių supaprastinimas.
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Pakeitimas 657
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Kandidatai negali pateikti skirtingų 
pasiūlymų pagal dalių, kurias jie gali 
gauti, skaičių. Perkantieji subjektai 
apriboja vienam dalyviui skirtinų dalių 
skaičių, su sąlyga, kad maksimalus jų 
skaičius nurodomas skelbime apie pirkimą 
arba kvietime patvirtinti susidomėjimą. 
Perkantysis subjektas nustato ir pirkimo 
dokumentuose nurodo objektyvius ir 
nediskriminacinius skirtingų dalių 
sudarymo kriterijus arba taisykles.

Or. fr

Pakeitimas 658
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Perkantieji subjektai pirkimo 
dokumentuose nurodo, ar pasilieka tokio 
pasirinkimo teisę, ir jeigu taip, tai kokios 
dalys gali būti sujungtos kartu pagal 
vieną sutartį.
Perkantieji subjektai pirmiausia 
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kiekvienai atskirai daliai nustato 
geriausiai pagal 76 straipsnį nustatytus 
skyrimo kriterijus atitinkančius 
pasiūlymus. Jie gali skirti sutartį daugiau 
nei pagal vieną dalį konkurso dalyviui, 
kuris pasiūlymų eilėje visų šios sutarties 
apimamų atskirų dalių atžvilgiu yra 
pirmas, jeigu tik yra geriau įvykdomi 
pagal 76 straipsnį nurodyti kriterijai, 
susiję su visomis tos sutarties 
apimamomis dalimis. Perkantieji 
subjektai pirkimo dokumentuose nustato 
palyginimo metodus, kuriuos ketina 
taikyti. Tokie metodai yra skaidrūs, 
objektyvūs ir nediskriminaciniai.

Or. en

Pagrindimas

Pirkimų taisyklių supaprastinimas.

Pakeitimas 659
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Perkantieji subjektai pirkimo 
dokumentuose nurodo, ar pasilieka tokio 
pasirinkimo teisę, ir jeigu taip, tai kokios 
dalys gali būti sujungtos kartu pagal 
vieną sutartį.
Perkantieji subjektai pirmiausia 
kiekvienai atskirai daliai nustato
geriausiai pagal 76 straipsnį nustatytus 
skyrimo kriterijus atitinkančius 
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pasiūlymus. Jie gali skirti sutartį daugiau 
nei pagal vieną dalį konkurso dalyviui, 
kuris pasiūlymų eilėje visų šios sutarties 
apimamų atskirų dalių atžvilgiu yra 
pirmas, jeigu tik yra geriau įvykdomi 
pagal 76 straipsnį nurodyti kriterijai, 
susiję su visomis tos sutarties 
apimamomis dalimis. Perkantieji 
subjektai pirkimo dokumentuose nustato 
palyginimo metodus, kuriuos ketina 
taikyti. Tokie metodai yra skaidrūs, 
objektyvūs ir nediskriminaciniai.

Or. en

Pagrindimas

Taikant šią dalį gali būti pasiektas priešingas tikslas nei siekiama pasiūlymu, t. y. numatyti 
daugiau galimybių MVĮ siekiant sudaryti viešojo pirkimo sutartis, nes gali būti sutelkiami 
pirkimai, o dėl to MVĮ gali netekti galimybės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Pakeitimas 660
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 661
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Perkantieji subjektai pirkimo 
dokumentuose nurodo, ar pasilieka tokio 
pasirinkimo teisę, ir jeigu taip, tai kokios 
dalys gali būti sujungtos kartu pagal 
vieną sutartį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 662
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkantieji subjektai pirmiausia 
kiekvienai atskirai daliai nustato 
geriausiai pagal 76 straipsnį nustatytus 
skyrimo kriterijus atitinkančius 
pasiūlymus. Jie gali skirti sutartį daugiau 
nei pagal vieną dalį konkurso dalyviui, 
kuris pasiūlymų eilėje visų šios sutarties 
apimamų atskirų dalių atžvilgiu yra 
pirmas, jeigu tik yra geriau įvykdomi 
pagal 76 straipsnį nurodyti kriterijai, 
susiję su visomis tos sutarties 
apimamomis dalimis. Perkantieji 
subjektai pirkimo dokumentuose nustato 
palyginimo metodus, kuriuos ketina 
taikyti. Tokie metodai yra skaidrūs, 
objektyvūs ir nediskriminaciniai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 663
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Perkantieji subjektai pirmiausia 
kiekvienai atskirai daliai nustato 
geriausiai pagal 76 straipsnį nustatytus 
skyrimo kriterijus atitinkančius 
pasiūlymus. Jie gali skirti sutartį daugiau 
nei pagal vieną dalį konkurso dalyviui, 
kuris pasiūlymų eilėje visų šios sutarties 
apimamų atskirų dalių atžvilgiu yra 
pirmas, jeigu tik yra geriau įvykdomi 
pagal 76 straipsnį nurodyti kriterijai, 
susiję su visomis tos sutarties 
apimamomis dalimis. Perkantieji 
subjektai pirkimo dokumentuose nustato 
palyginimo metodus, kuriuos ketina 
taikyti. Tokie metodai yra skaidrūs, 
objektyvūs ir nediskriminaciniai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 664
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Sutarties kokybė apibrėžiama pačia įsigytų prekių, darbų ar paslaugų kilme ir apimtimi. 
Kodėl sutartis vertinama daugiau nei 500 tūkst. EUR bus aišku pagal jos dalyką. Todėl 
kiekvienoje didesnėje sutartyje aiškinti ir nurodyti priežastis, kodėl sutarties vertė yra 
daugiau nei 500 tūkst. EUR, o sutartis nėra dalijama, perkančiosioms organizacijoms yra 
nereikalinga administracinė našta ir perdėta pareiga.
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Pakeitimas 665
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pirkimų taisyklių supaprastinimas.

Pakeitimas 666
Cornelis de Jong

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) kai ekonominės veiklos vykdytojas 
pateikiamas neatitikties sąraše, kaip 
nustatyta 92a straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 667
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Per du mėnesius nuo sutarties skyrimo ar 
preliminariojo susitarimo sudarymo 
perkantieji subjektai išsiunčia skelbimą 
apie pirkimo sutarties skyrimą, kuriame 
pateikiami pirkimo procedūros rezultatai.

Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties 
sudarymo ar preliminariojo susitarimo 
sudarymo perkantieji subjektai išsiunčia 
skelbimą apie pirkimo sutarties sudarymą, 
kuriame pateikiami pirkimo procedūros 
rezultatai.

Or. en

Pagrindimas

TED duomenys nėra patikimi, nes perkančiosios organizacijos dažnai pamiršta išsiųsti 
skelbimą apie pirkimo sutarties sudarymą. Sutrumpinus galutinį terminą, ši duomenų rinkimo 
grandis taptų daug veiksmingesnė. Be to, skelbimai apie pirkimo sutarties sudarymą dažnai 
būna neužbaigti arba nenuoseklūs, ir praktiškai Komisija nesikreipia į perkančiąsias 
organizacijas dar kartą, prašydama paaiškinti. Todėl būtų naudinga nustatyti aiškų Komisijos 
įsipareigojimą tikrinti duomenis, taip siekiant užbaigtumo ir nuoseklumo.

Pakeitimas 668
Frank Engel, Andreas Schwab

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešojo paslaugų pirkimo sutarčių, 
išvardytų XVII B priede, atveju 
perkančiosios organizacijos skelbime 
nurodo, ar jos sutinka, kad jis būtų 
paskelbtas. Komisija parengia taisykles 
statistinėms ataskaitoms, sudaromoms 
remiantis minėtais skelbimais dėl šių 
paslaugų pirkimo sutarčių, rengti ir šioms 
ataskaitoms skelbti 100 straipsnyje 
nustatyta tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Susiję su vėl atskirtomis A ir B paslaugomis.
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Pakeitimas 669
Andreas Schwab

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neužbaigto ar nenuoseklaus skelbimo 
apie pirkimo sutarties sudarymą atveju 
Komisija susisieks su perkančiąja 
organizacija, siekdama gauti užbaigtą 
skelbimą apie pirkimo sutarties sudarymą
ar su juo susijusį paaiškinimą.

Or. en

Pagrindimas

TED duomenys nėra patikimi, nes perkančiosios organizacijos dažnai pamiršta išsiųsti 
skelbimą apie pirkimo sutarties sudarymą. Sutrumpinus galutinį terminą, ši duomenų rinkimo 
grandis taptų daug veiksmingesnė. Be to, skelbimai apie pirkimo sutarties sudarymą dažnai 
būna neužbaigti arba nenuoseklūs, ir praktikoje Komisija nesikreipia į perkančiąsias 
organizacijas dar kartą, prašydama paaiškinti. Todėl būtų naudinga nustatyti aiškų Komisijos 
įsipareigojimą tikrinti duomenis, taip siekiant užbaigtumo ir nuoseklumo.

Pakeitimas 670
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
65 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 39 straipsnio 2 dalyje nurodyti kvietimai 
dalyvauti konkurse skelbiami išsamiai, 
perkančiojo subjekto pasirinkta oficialiąja 
Sąjungos kalba. Versija ta kalba laikoma 
vieninteliu autentišku tekstu. Svarbių 
kiekvieno skelbimo elementų santrauka 
skelbiama ir kitomis oficialiosiomis 
kalbomis.

3. 39 straipsnio 2 dalyje nurodyti kvietimai 
dalyvauti konkurse skelbiami išsamiai, 
perkančiojo subjekto pasirinkta oficialiąja
Sąjungos kalba. Versija ta kalba laikoma 
vieninteliu autentišku tekstu. Svarbių 
kiekvieno skelbimo elementų santrauka 
skelbiama bent viena kita perkančiojo 
subjekto pasirinkta oficialiąja Europos 
Sąjungos kalba.
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Or. it

Pakeitimas 671
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl direktyvos
65 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 39 straipsnio 2 dalyje nurodyti kvietimai 
dalyvauti konkurse skelbiami išsamiai, 
perkančiojo subjekto pasirinkta oficialiąja 
Sąjungos kalba. Versija ta kalba laikoma 
vieninteliu autentišku tekstu. Svarbių 
kiekvieno skelbimo elementų santrauka 
skelbiama ir kitomis oficialiosiomis 
kalbomis.

3. 39 straipsnio 2 dalyje nurodyti kvietimai 
dalyvauti konkurse skelbiami išsamiai, 
perkančiojo subjekto pasirinkta oficialiąja 
Sąjungos kalba. Versija ta kalba laikoma 
vieninteliu autentišku tekstu. Svarbių 
kiekvieno skelbimo elementų santrauka 
skelbiama anglų kalba.

Or. it

Pakeitimas 672
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 61–64 straipsniuose nurodyti skelbimai 
ir juose esanti informacija negali būti 
skelbiami nacionaliniu lygmeniu prieš 
juos paskelbiant 65 straipsnyje nustatyta 
tvarka.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nereikalinga biurokratinė našta ir klaidų šaltinis.

Pakeitimas 673
Heide Rühle
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Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perkantieji subjektai turi suteikti 
neribotą ir visišką tiesioginę galimybę 
nemokamai elektroninėmis priemonėmis 
nuo skelbimo paskelbimo dienos pagal 
65 straipsnį arba kvietimo patvirtinti 
susidomėjimą išsiuntimo dienos gauti 
pirkimo dokumentus. Jeigu pakviesti 
dalyvauti konkurse naudojamas skelbimas 
apie kvalifikacijos vertinimo sistemą, tokia 
galimybė turi būti suteikiama kaip galima 
greičiau ir ne vėliau kaip kvietimo teikti 
pasiūlymus arba dalyvauti derybose 
išsiuntimo momentą. Skelbimo arba tų 
kvietimų tekste nurodomas interneto 
adresas, kuriuo galima gauti šiuos 
dokumentus.

1. Perkantieji subjektai turi suteikti visišką 
tiesioginę galimybę nemokamai 
elektroninėmis priemonėmis nuo skelbimo 
paskelbimo dienos pagal 65 straipsnį arba 
kvietimo patvirtinti susidomėjimą 
išsiuntimo dienos gauti pirkimo 
dokumentus. Esant tam tikroms 
aplinkybėms perkantieji subjektai gali 
prašyti pavardės, adreso ar kitų duomenų, 
pagal kuriuos galima nustatyti dalyvio 
tapatybę. Jeigu pakviesti dalyvauti 
konkurse naudojamas skelbimas apie 
kvalifikacijos vertinimo sistemą, tokia 
galimybė turi būti suteikiama kaip galima 
greičiau ir ne vėliau kaip kvietimo teikti 
pasiūlymus arba dalyvauti derybose 
išsiuntimo momentą. Skelbimo arba tų 
kvietimų tekste nurodomas interneto 
adresas, kuriuo galima gauti šiuos 
dokumentus.

Or. en

Pagrindimas

Gali tekti patvirtinti, pvz., dalyvio duomenis (pavardę, adresą ir pan.).

Pakeitimas 674
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
68 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei vyksta ribota procedūra, inovacijų 
partnerystė ir derybų procedūra skelbiant 
kvietimą dalyvauti konkurse, perkantieji 
subjektai vienu metu raštu pakviečia 
atrinktus kandidatus teikti pasiūlymus arba 

Jei vyksta ribota procedūra ir derybų 
procedūra skelbiant kvietimą dalyvauti 
konkurse, perkantieji subjektai vienu metu 
raštu pakviečia atrinktus kandidatus teikti 
pasiūlymus arba dalyvauti derybose.
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dalyvauti derybose.

Or. fr

Pakeitimas 675
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 676
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) visiems konkurso dalyviams, 
pateikusiems priimtiną pasiūlymą, apie 
derybų ir dialogo su konkurso dalyviais 
eigą.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 677
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atrinkdami ribotos ar derybų procedūros 
arba inovacijų partnerystės dalyvius, 
priimdami sprendimą dėl kvalifikacijos 
vertinimo arba jei atnaujinami kriterijai ir 
taisyklės, perkantieji subjektai:

3. Atrinkdami ribotos ar derybų procedūros 
dalyvius, priimdami sprendimą dėl 
kvalifikacijos vertinimo arba jei 
atnaujinami kriterijai ir taisyklės, 
perkantieji subjektai:

Or. fr

Pakeitimas 678
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Perkantieji subjektai gali nuspręsti 
neskirti sutarties geriausią pasiūlymą 
pateikusiam konkurso dalyviui, nustatę, 
kad pasiūlymas neatitinka Sąjungos 
socialinės ir darbo arba aplinkos apsaugos 
teisės aktuose arba XIV priede 
išvardytuose tarptautinės socialinės ir 
aplinkos teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų arba nėra jiems bent 
lygiavertis.

5. Perkantieji subjektai gali nuspręsti 
nesudaryti sutarties su geriausią pasiūlymą 
pateikusiu dalyviu, nustatę, kad pasiūlymas 
neatitinka Sąjungos ar nacionaliniuose
socialinės ir darbo arba aplinkos apsaugos 
teisės aktuose arba kolektyvinėse sutartyse, 
taikomose toje vietoje, kur atliekami
darbai, teikiamos paslaugos arba 
tiekiamos prekės, arba XIV priede 
išvardytuose tarptautinės socialinės ir 
aplinkos teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų, jei jie susiję su sutarties 
dalyku.

Or. en

Pakeitimas 679
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Perkantieji subjektai gali nuspręsti 5. Perkantieji subjektai gali nuspręsti 
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neskirti sutarties geriausią pasiūlymą 
pateikusiam konkurso dalyviui, nustatę, 
kad pasiūlymas neatitinka Sąjungos 
socialinės ir darbo arba aplinkos apsaugos 
teisės aktuose arba XIV priede 
išvardytuose tarptautinės socialinės ir 
aplinkos teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų arba nėra jiems bent 
lygiavertis.

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

Or. en

Pakeitimas 680
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Perkantieji subjektai gali nuspręsti 
neskirti sutarties geriausią pasiūlymą 
pateikusiam konkurso dalyviui, nustatę, 
kad pasiūlymas neatitinka Sąjungos 
socialinės ir darbo arba aplinkos apsaugos 
teisės aktuose arba XIV priede 
išvardytuose tarptautinės socialinės ir 
aplinkos teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų arba nėra jiems bent 
lygiavertis.

5. Perkantieji subjektai gali nuspręsti 
nesudaryti sutarties su geriausią pasiūlymą 
pateikusiu dalyviu, jei buvo nustatyta, kad 
pasiūlymas neatitinka Sąjungos ar
nacionaliniuose socialinės ir darbo arba 
aplinkos apsaugos teisės aktuose arba 
XIV priede išvardytuose tarptautinės 
socialinės ir aplinkos teisės aktuose 
nustatytų įpareigojimų.

Or. en

Pakeitimas 681
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Perkantieji subjektai gali nuspręsti 
neskirti sutarties geriausią pasiūlymą 
pateikusiam konkurso dalyviui, nustatę, 

5. Perkantieji subjektai gali nuspręsti 
nesudaryti sutarties su geriausią pasiūlymą 
pateikusiu dalyviu, nustatę, kad pasiūlymas 



AM\909613LT.doc 141/172 PE492.862v02-00

LT

kad pasiūlymas neatitinka Sąjungos 
socialinės ir darbo arba aplinkos apsaugos 
teisės aktuose arba XIV priede
išvardytuose tarptautinės socialinės ir 
aplinkos teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų arba nėra jiems bent 
lygiavertis.

neatitinka Sąjungos socialinės ir darbo arba 
aplinkos apsaugos teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų arba įsipareigojimų, 
susijusių su darbo sąlygomis tiekimo 
grandinėje, kaip numatyta 
nacionaliniuose darbo teisės aktuose, 
reglamentuose, susijusiuose su gamybos 
procesais, ir XIV priede išvardytose 
tarptautinėse konvencijose, kurios būtų 
palankiausios darbuotojams, arba nėra 
jiems bent lygiavertis.

Šie įsipareigojimai susiję su:
a) nuostatomis, apibrėžtomis aštuoniose 
TDO pagrindinėse konvencijose 
(asociacijų laisvė ir kolektyvinės sutartys, 
priverstinis ir privalomas darbas, 
diskriminacija darbo ir profesinės veiklos 
srityje, vaikų darbas);
b) profesine sauga ir sveikata;
c) darbo laiku;
d) darbo užmokesčiu;
e) socialine apsauga.

Or. en

Pakeitimas 682
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Perkantieji subjektai gali nuspręsti 
neskirti sutarties geriausią pasiūlymą 
pateikusiam konkurso dalyviui, nustatę, 
kad pasiūlymas neatitinka Sąjungos 
socialinės ir darbo arba aplinkos apsaugos 
teisės aktuose arba XIV priede 
išvardytuose tarptautinės socialinės ir 
aplinkos teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų arba nėra jiems bent 
lygiavertis.

5. Perkančiosios organizacijos nesudaro
sutarties su geriausią pasiūlymą pateikusiu
dalyviu pagal aiškius ir pakankamus 
įrodymus nustačiusios, kad pasiūlymas 
neatitinka Sąjungos socialinės ir darbo arba 
aplinkos apsaugos teisės aktuose arba 
XIV priede išvardytuose tarptautinės 
socialinės ir aplinkos teisės aktuose 
nustatytų įpareigojimų arba nėra jiems bent 
lygiavertis.
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Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 683
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei vyksta atvira procedūra, perkantysis 
subjektas gali nuspręsti nagrinėti 
pasiūlymus prieš patikrindamas konkurso 
dalyvių tinkamumą, su sąlyga, jog yra 
laikomasi atitinkamų 70–79 straipsnių 
nuostatų, įskaitant taisyklę, kad sutartis 
neskiriama konkurso dalyviui, kuriam 
turėjo būti neleista dalyvauti konkurse 
pagal 74 straipsnį arba kuris neatitinka 
perkančiojo subjekto pagal 72 straipsnio 
1 dalį ir 74 straipsnį nustatytų atrankos 
kriterijų.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 684
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei vyksta atvira procedūra, perkantysis 
subjektas gali nuspręsti nagrinėti 
pasiūlymus prieš patikrindamas konkurso 
dalyvių tinkamumą, su sąlyga, jog yra 
laikomasi atitinkamų 70–79 straipsnių 
nuostatų, įskaitant taisyklę, kad sutartis 
neskiriama konkurso dalyviui, kuriam 

Išbraukta.
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turėjo būti neleista dalyvauti konkurse 
pagal 74 straipsnį arba kuris neatitinka 
perkančiojo subjekto pagal 72 straipsnio 
1 dalį ir 74 straipsnį nustatytų atrankos 
kriterijų.

Or. fr

Pakeitimas 685
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei vyksta atvira procedūra, perkantysis 
subjektas gali nuspręsti nagrinėti 
pasiūlymus prieš patikrindamas konkurso 
dalyvių tinkamumą, su sąlyga, jog yra 
laikomasi atitinkamų 70–79 straipsnių 
nuostatų, įskaitant taisyklę, kad sutartis 
neskiriama konkurso dalyviui, kuriam 
turėjo būti neleista dalyvauti konkurse 
pagal 74 straipsnį arba kuris neatitinka 
perkančiojo subjekto pagal 72 straipsnio 
1 dalį ir 74 straipsnį nustatytų atrankos 
kriterijų.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 686
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 98 straipsnį 
dėl XIV priede pateikiamo sąrašo keitimo, 
jeigu tokie pakeitimai yra būtini dėl naujų 
tarptautinių susitarimų sudarymo arba 

Išbraukta.
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esamų tarptautinių susitarimų keitimo.

Or. en

Pakeitimas 687
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 98 straipsnį 
dėl XIV priede pateikiamo sąrašo keitimo, 
jeigu tokie pakeitimai yra būtini dėl naujų 
tarptautinių susitarimų sudarymo arba 
esamų tarptautinių susitarimų keitimo.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 688
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu perkantieji subjektai turi užtikrinti 
tinkamą konkrečių pirkimo procedūros 
ypatybių ir jai vykdyti reikalingų išteklių 
pusiausvyrą, taikydami ribotą arba derybų 
procedūrą arba inovacijų partnerystę jie 
gali nustatyti šį poreikį atitinkančias 
objektyvias taisykles ir kriterijus, pagal 
kuriuos gali sumažinti kandidatų, 
kviečiamų teikti pasiūlymus arba dalyvauti 
derybose, skaičių. Tačiau atrinktų 
kandidatų skaičius turi būti toks, kad būtų 
užtikrinta tinkama konkurencija.

2. Jeigu perkantieji subjektai turi užtikrinti 
tinkamą konkrečių pirkimo procedūros 
ypatybių ir jai vykdyti reikalingų išteklių 
pusiausvyrą, taikydami ribotą arba derybų 
procedūrą arba inovacijų partnerystę jie 
gali nustatyti šį poreikį atitinkančias 
objektyvias taisykles ir kriterijus, pagal 
kuriuos gali sumažinti kandidatų, 
kviečiamų teikti pasiūlymus arba dalyvauti 
derybose, skaičių.

Or. en
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Pakeitimas 689
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu objektyvios ūkio subjektų, pateikusių 
kvalifikacijos vertinimo paraišką 
kvalifikacijos vertinimo sistemoje, 
atmetimo ir atrankos taisyklės ir kriterijai 
apima reikalavimus dėl ūkio subjektų
ekonominio ir finansinio pajėgumo arba jų 
techninių ir profesinių gebėjimų, ūkio 
subjektai gali, jei reikia, remtis kitų 
subjektų pajėgumu, nepaisant juos ir tokius 
subjektus siejančių teisinių ryšių pobūdžio. 
Tokiu atveju ūkio subjektas perkančiajam 
subjektui turi įrodyti, kad jis turės 
galimybę naudotis tokiais ištekliais visą 
kvalifikacijos vertinimo sistemos veikimo 
laikotarpį, pvz., pateikdamas šių subjektų 
tuo tikslu prisiimtą įsipareigojimą. Jei 
remiamasi kitų subjektų ekonominiu ar 
finansiniu pajėgumu, perkantieji subjektai 
gali reikalauti, kad ūkio subjektas ir tokie 
subjektai būtų bendrai atsakingi už 
sutarties vykdymą.

Jeigu objektyvios ekonominės veiklos 
vykdytojų, pateikusių kvalifikacijos 
vertinimo paraišką kvalifikacijos vertinimo 
sistemoje, atmetimo ir atrankos taisyklės ir 
kriterijai apima reikalavimus dėl 
ekonominės veiklos vykdytojų ekonominio 
ir finansinio pajėgumo arba jų techninių ir 
profesinių gebėjimų, ekonominės veiklos 
vykdytojai gali, jei reikia, remtis kitų 
subjektų pajėgumu, nepaisydami juos ir 
tokius subjektus siejančių teisinių ryšių 
pobūdžio. Tokiu atveju ekonominės veiklos 
vykdytojas perkančiajam subjektui turi 
įrodyti, kad jis turės galimybę naudotis 
tokiais ištekliais visą kvalifikacijos 
vertinimo sistemos veikimo laikotarpį, 
pvz., pateikdamas šių subjektų tuo tikslu 
prisiimtą įsipareigojimą. Perkantieji 
subjektai gali reikalauti, kad ekonominės 
veiklos vykdytojas ir tokie subjektai būtų 
bendrai atsakingi už sutarties vykdymą.

Or. it

Pakeitimas 690
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
74 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Objektyvios ūkio subjektų, pateikusių 
kvalifikacijos vertinimo paraišką 
kvalifikacijos vertinimo sistemoje, 
atmetimo ir atrankos taisyklės bei kriterijai 

Objektyvios ekonominės veiklos vykdytojų, 
pateikusių kvalifikacijos vertinimo 
paraišką kvalifikacijos vertinimo sistemoje, 
atmetimo ir atrankos taisyklės bei kriterijai 
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ir objektyvios atviros, ribotos procedūros 
ar derybų procedūros arba inovacijų 
partnerystės kandidatų ir pirkimo dalyvių 
atmetimo ir atrankos taisyklės bei kriterijai 
gali apimti Direktyvos 2004/18 
55 straipsnyje nustatytus atmetimo 
pagrindus esant tame straipsnyje 
nustatytoms sąlygoms.

ir objektyvios atviros, ribotos procedūros 
ar derybų procedūros arba inovacijų 
partnerystės kandidatų ir pirkimo dalyvių 
atmetimo ir atrankos taisyklės bei kriterijai 
gali apimti Direktyvos 2004/18 
55 straipsnyje nustatytus atmetimo 
pagrindus esant tame straipsnyje 
nustatytoms sąlygoms, įskaitant 
55 straipsnio 4 ir 5 dalį dėl apsivalymo 
priemonių.

Or. en

Pakeitimas 691
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
74 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Objektyvios ūkio subjektų, pateikusių 
kvalifikacijos vertinimo paraišką 
kvalifikacijos vertinimo sistemoje, 
atmetimo ir atrankos taisyklės bei kriterijai 
ir objektyvios atviros, ribotos procedūros 
ar derybų procedūros arba inovacijų 
partnerystės kandidatų ir pirkimo dalyvių 
atmetimo ir atrankos taisyklės bei kriterijai 
gali apimti Direktyvos 2004/18 
55 straipsnyje nustatytus atmetimo 
pagrindus esant tame straipsnyje 
nustatytoms sąlygoms.

Objektyvios ekonominės veiklos vykdytojų, 
pateikusių kvalifikacijos vertinimo 
paraišką kvalifikacijos vertinimo sistemoje, 
atmetimo ir atrankos taisyklės bei kriterijai 
ir objektyvios atviros, ribotos procedūros 
ar derybų procedūros kandidatų ir pirkimo 
dalyvių atmetimo ir atrankos taisyklės bei 
kriterijai gali apimti Direktyvos 2004/18 
55 straipsnyje nustatytus atmetimo 
pagrindus esant tame straipsnyje 
nustatytoms sąlygoms.

Or. fr

Pakeitimas 692
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
74 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa



AM\909613LT.doc 147/172 PE492.862v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Objektyvios ūkio subjektų, pateikusių 
kvalifikacijos vertinimo paraišką 
kvalifikacijos vertinimo sistemoje, 
atmetimo ir atrankos taisyklės bei kriterijai 
ir objektyvios atviros, ribotos procedūros 
ar derybų procedūros arba inovacijų 
partnerystės kandidatų ir pirkimo dalyvių 
atmetimo ir atrankos taisyklės bei kriterijai 
gali apimti Direktyvos 2004/18
55 straipsnyje nustatytus atmetimo 
pagrindus esant tame straipsnyje 
nustatytoms sąlygoms.

Objektyvios ekonominės veiklos vykdytojų, 
pateikusių kvalifikacijos vertinimo 
paraišką kvalifikacijos vertinimo sistemoje, 
atmetimo ir atrankos taisyklės bei kriterijai 
ir objektyvios atviros, ribotos procedūros 
ar derybų procedūros arba inovacijų 
partnerystės kandidatų ir pirkimo dalyvių 
atmetimo ir atrankos taisyklės bei kriterijai 
apima Direktyvos [.../.../ES] [kuria 
keičiama Direktyva 2004/18/EB dėl 
viešųjų pirkimų] 55 straipsnyje nustatytus 
atmetimo pagrindus esant tame straipsnyje 
nustatytoms sąlygoms.

Or. en

Pakeitimas 693
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
74 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu perkantysis subjektas yra 
perkančioji organizacija, esant Direktyvos 
2004/18 55 straipsnyje nustatytoms 
sąlygoms tokie kriterijai ir taisyklės apima 
tos direktyvos to straipsnio 1 ir 2 dalyse 
nustatytus atmetimo pagrindus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 694
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
74 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti kriterijai 
ir taisyklės esant Direktyvos 2004/18/EB 
56 straipsnyje nustatytoms sąlygoms gali 
apimti tame straipsnyje nustatytus atrankos 
kriterijus, visų pirma dėl to straipsnio 
3 dalies antroje pastraipoje nurodytų 
metinės apyvartos reikalavimų apribojimų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti kriterijai 
ir taisyklės esant Direktyvos 2004/18/EB 
56 straipsnyje nustatytoms sąlygoms gali 
apimti tame straipsnyje nustatytus atrankos 
kriterijus, visų pirma dėl to straipsnio 
3 dalies antroje pastraipoje nurodytų 
metinės apyvartos reikalavimų apribojimų, 
savideklaracijų pripažinimo ir Europos 
pirkimų paso.

Or. en

Pakeitimas 695
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
74 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Taikant šio straipsnio 1 ir 2 dalių 
nuostatas, taikomos Direktyvos 
2004/18/EB 57–60 straipsnių nuostatos.

3. Taikant šio straipsnio 1 ir 2 dalių 
nuostatas, taikomos Direktyvos 
2004/18/EB 55–60 straipsnių nuostatos.

Or. en

Pakeitimas 696
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu perkantieji subjektai reikalauja 
pateikti nepriklausomų organizacijų 
išduotus sertifikatus, įrodančius, kad ūkio 
subjektas atitinka tam tikrus kokybės 
užtikrinimo standartus, įskaitant 
prieinamumą neįgaliems asmenims, jie 
nurodo kokybės užtikrinimo sistemas, 

Jeigu perkantieji subjektai reikalauja 
pateikti nepriklausomų organizacijų 
išduotus sertifikatus, įrodančius, kad 
ekonominės veiklos vykdytojas atitinka tam 
tikrus kokybės užtikrinimo standartus, 
įskaitant prieinamumą neįgaliems 
asmenims, jie nurodo kokybės užtikrinimo 
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grindžiamas atitinkamomis akredituotų
organizacijų sertifikuotomis Europos 
standartų serijomis.

sistemas, grindžiamas atitinkamomis 
konkrečių atitikties vertinimo organizacijų 
sertifikuotomis Europos standartų 
serijomis.

Or. en

Pakeitimas 697
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkantieji subjektai pripažįsta lygiaverčius 
kitose valstybėse narėse įsteigtų 
organizacijų sertifikatus. Jie taip pat 
pripažįsta kitus lygiaverčių kokybės 
užtikrinimo priemonių įrodymus, pateiktus 
ūkio subjektų, neturinčių galimybės gauti 
nurodytų sertifikatų arba negalinčių jų 
gauti per atitinkamą laikotarpį.

Perkantieji subjektai pripažįsta lygiaverčius 
kitose valstybėse narėse įsteigtų 
organizacijų sertifikatus. Jie taip pat 
pripažįsta kitus lygiaverčių kokybės 
užtikrinimo priemonių įrodymus, pateiktus 
ekonominės veiklos vykdytojų, neturinčių 
galimybės gauti nurodytų sertifikatų arba 
negalinčių jų gauti per atitinkamą 
laikotarpį, jei tokių galimybių nėra ne dėl 
paties atitinkamo ekonominės veiklos 
vykdytojo kaltės. Vis dėlto tam, kad 
nebūtų diskriminuojami tie dalyviai, kurie 
investuoja laiką ir pinigus sertifikatams 
gauti, su konkrečios etiketės 
lygiavertiškumo įrodymų pateikimu 
susijusi našta turėtų tekti lygiavertiškumo 
įrodymų reikalaujančiam dalyviui.

Or. en

Pakeitimas 698
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkantieji subjektai pripažįsta lygiaverčius Perkantieji subjektai pripažįsta lygiaverčius 
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kitose valstybėse narėse įsteigtų 
organizacijų sertifikatus. Jie taip pat 
pripažįsta kitus lygiaverčių aplinkosaugos 
vadybos priemonių įrodymus, pateiktus 
ūkio subjektų, neturinčių galimybės gauti 
nurodytų sertifikatų arba negalinčių jų 
gauti per atitinkamą laikotarpį.

kitose valstybėse narėse įsteigtų 
organizacijų sertifikatus. Jie taip pat 
pripažįsta kitus lygiaverčių aplinkosaugos 
vadybos priemonių įrodymus, pateiktus 
ekonominės veiklos vykdytojų, neturinčių 
galimybės gauti nurodytų sertifikatų arba 
negalinčių jų gauti per atitinkamą 
laikotarpį, jei tokių galimybių nėra ne dėl 
paties atitinkamo ekonominės veiklos 
vykdytojo kaltės. Vis dėlto tam, kad 
nebūtų diskriminuojami tie dalyviai, kurie 
investuoja laiką ir pinigus sertifikatams 
gauti, su konkrečios etiketės 
lygiavertiškumo įrodymų pateikimu 
susijusi našta turėtų tekti lygiavertiškumo 
įrodymų reikalaujančiam dalyviui.

Or. en

Pakeitimas 699
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdami nacionalinių įstatymų ir kitų 
teisės aktų dėl atlygio už tam tikras 
paslaugas, perkantieji subjektai sprendimą 
skirti pirkimo sutartis grindžia vienu iš 
toliau nurodytų kriterijų:

Nepažeidžiant nacionalinių įstatymų ir kitų 
teisės aktų dėl apmokėjimo už tam tikras 
paslaugas, kriterijai, kuriais remdamiesi
perkantieji subjektai sudaro sutartis, yra:

Or. en

Pakeitimas 700
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdami nacionalinių įstatymų ir kitų Nepažeidžiant nacionalinių įstatymų ar 
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teisės aktų dėl atlygio už tam tikras 
paslaugas, perkantieji subjektai sprendimą 
skirti pirkimo sutartis grindžia vienu iš 
toliau nurodytų kriterijų:

kitų teisės aktų dėl atlygio už tam tikras 
paslaugas, kriterijus, kuriuo perkantieji 
subjektai grindžia sprendimą sudaryti
pirkimo sutartis, yra ekonomiškai 
naudingiausias pasiūlymas.

Or. fr

Pakeitimas 701
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdami nacionalinių įstatymų ir kitų 
teisės aktų dėl atlygio už tam tikras 
paslaugas, perkantieji subjektai sprendimą 
skirti pirkimo sutartis grindžia vienu iš 
toliau nurodytų kriterijų:

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

Or. fr

Pakeitimas 702
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdami nacionalinių įstatymų ir kitų 
teisės aktų dėl atlygio už tam tikras 
paslaugas, perkantieji subjektai sprendimą 
skirti pirkimo sutartis grindžia vienu iš 
toliau nurodytų kriterijų:

Nepažeisdami nacionalinių įstatymų ar kitų 
teisės aktų dėl atlygio už tam tikras 
paslaugas, kriterijai, kuriais perkantieji 
subjektai grindžia sprendimą sudaryti
pirkimo sutartis, yra paremti įvairiais 
kriterijais, lemiančiais, kad pasiūlymas 
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yra ekonomiškai naudingiausias.

Or. fr

Pakeitimas 703
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdami nacionalinių įstatymų ir kitų 
teisės aktų dėl atlygio už tam tikras 
paslaugas, perkantieji subjektai sprendimą 
skirti pirkimo sutartis grindžia vienu iš 
toliau nurodytų kriterijų:

Nepažeisdamos nacionalinių įstatymų ir 
kitų teisės aktų dėl atlygio už tam tikras 
paslaugas, perkančiosios organizacijos
sprendimą sudaryti pirkimo sutartis 
grindžia ekonomiškai naudingiausio ir 
tvaraus pasiūlymo kriterijumi.

Or. de

Pakeitimas 704
Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdami nacionalinių įstatymų ir kitų 
teisės aktų dėl atlygio už tam tikras 
paslaugas, perkantieji subjektai sprendimą 
skirti pirkimo sutartis grindžia vienu iš 
toliau nurodytų kriterijų:

Nepažeisdamos nacionalinių įstatymų ir 
kitų teisės aktų dėl atlygio už tam tikras 
paslaugas, perkančiosios organizacijos 
subjektai sprendimą sudaryti pirkimo 
sutartis grindžia ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo kriterijumi.

Or. de

Pakeitimas 705
Robert Rochefort
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Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo; Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 706
Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo; Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 707
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo; Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 708
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) mažiausios kainos. Išbraukta.



PE492.862v02-00 154/172 AM\909613LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimas 709
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) mažiausios kainos. Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 710
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) mažiausios kainos. Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 711
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) mažiausios kainos. Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 712
Barbara Weiler
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Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) mažiausios kainos. Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 713
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) mažiausios kainos. Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. it

Pakeitimas 714
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) mažiausios kainos. b) mažiausia kaina tik tuo atveju, kai 
objektyviai vertinant nėra jokių kitų 
sudarymo kriterijų, visų pirma 
standartiniams produktams, kaip 
apibrėžta 2 straipsnio 22a punkte 
(naujame);

Or. en

Pagrindimas

Nors ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas daugeliu atvejų turėtų būti lemiamas sudarymo 
kriterijus, standartiniams produktams reikėtų ir toliau taikyti mažiausios kainos kriterijų. 
Standartiniai produktai apibrėžiami kaip produktai, kurie labai nesiskiria savo sudėtimi ar 



PE492.862v02-00 156/172 AM\909613LT.doc

LT

savybėmis.

Pakeitimas 715
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąnaudos perkančiojo subjekto 
pasirinkimu gali būti vertinamos 
remiantis tik kaina arba taikant kainos ir 
kokybės santykio metodą, pvz., gyvavimo 
ciklo sąnaudų metodą 77 straipsnyje 
nurodytomis sąlygomis.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 716
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąnaudos perkančiojo subjekto 
pasirinkimu gali būti vertinamos 
remiantis tik kaina arba taikant kainos ir 
kokybės santykio metodą, pvz., gyvavimo 
ciklo sąnaudų metodą 77 straipsnyje 
nurodytomis sąlygomis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 717
Heide Rühle

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

Sąnaudos perkančiojo subjekto pasirinkimu 
gali būti vertinamos remiantis tik kaina 
arba taikant kainos ir kokybės santykio 
metodą, pvz., gyvavimo ciklo sąnaudų 
metodą 77 straipsnyje nurodytomis 
sąlygomis.

Sąnaudos perkančiojo subjekto pasirinkimu 
gali būti vertinamos taikant kainos ir 
kokybės santykio metodą, pvz., gyvavimo 
ciklo sąnaudų metodą 77 straipsnyje 
nurodytomis sąlygomis.

Or. en

Pakeitimas 718
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąnaudos perkančiojo subjekto 
pasirinkimu gali būti vertinamos 
remiantis tik kaina arba taikant kainos ir 
kokybės santykio metodą, pvz., gyvavimo 
ciklo sąnaudų metodą 77 straipsnyje 
nurodytomis sąlygomis.

Sąnaudos vertinamos taikant kainos ir 
kokybės santykio metodą, pvz., gyvavimo 
ciklo sąnaudų metodą 77 straipsnyje 
nurodytomis sąlygomis.

Or. de

Pakeitimas 719
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, 
kaip nurodyta 1 dalies a punkte, 
perkančiojo subjekto nustatomas remiantis 
kriterijais, susijusiais su atitinkamos 
pirkimo sutarties dalyku.

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, 
nurodytas šio straipsnio 1 dalyje, 
perkančiojo subjekto nustatomas remiantis 
kriterijais, susijusiais su atitinkamos 
viešojo pirkimo sutarties dalyku. Šie 
kriterijai gali apimti ne tik kainą ar 
sąnaudas, bet ir kitus kriterijus, susijusius 
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su atitinkamos viešojo pirkimo sutarties 
dalyku.
Kaina vertinama taikant kainos ir kokybės 
santykio metodą, pavyzdžiui, gyvavimo 
ciklo sąnaudų metodą, laikantis 
77 straipsnyje išdėstytų sąlygų.
Viešuosiuose konkursuose dėl 
standartinių produktų ir paslaugų 
pirkimo kaina yra nusveriantis sutarties 
sudarymo kriterijus.
Kiti kriterijai gali būti tokie:

Or. fr

Pakeitimas 720
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, 
kaip nurodyta 1 dalies a punkte, 
perkančiojo subjekto nustatomas remiantis 
kriterijais, susijusiais su atitinkamos 
pirkimo sutarties dalyku.

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, 
kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalies 
a punkte, perkančiojo subjekto nustatomas 
remiantis kriterijais, susijusiais su 
atitinkamos viešojo pirkimo sutarties 
dalyku, ir, kai įmanoma, remiantis 
gyvavimo ciklo įvertinimu pinigais, kaip 
apibrėžta 2 straipsnio 22 punkte. 

Or. en

Pakeitimas 721
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, 
kaip nurodyta 1 dalies a punkte, 

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, 
kaip nurodyta 1 dalyje, perkančiojo 
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perkančiojo subjekto nustatomas remiantis 
kriterijais, susijusiais su atitinkamos 
pirkimo sutarties dalyku.

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

Or. fr

Pakeitimas 722
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, 
kaip nurodyta 1 dalies a punkte, 
perkančiojo subjekto nustatomas remiantis 
kriterijais, susijusiais su atitinkamos 
pirkimo sutarties dalyku.

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, 
kaip nurodyta 1 dalies a punkte, 
perkančiosios organizacijos nustatomas 
remiantis kriterijais, susijusiais su 
atitinkamos pirkimo sutarties dalyku.

Or. de

Pakeitimas 723
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie kriterijai apima ne tik kainą ar 
sąnaudas, nurodytas 1 dalies b punkte, bet 
ir kitus kriterijus, susijusius su 
atitinkamos sutarties dalyku, kaip antai:

.

Or. fr

Pakeitimas 724
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie kriterijai apima ne tik kainą ar 
sąnaudas, nurodytas 1 dalies b punkte, bet 
ir kitus kriterijus, susijusius su atitinkamos 
sutarties dalyku, kaip antai:

Šie kriterijai gali apimti ne tik kainą ar 
sąnaudas, nurodytas 1 dalies b punkte, bet 
ir kitus kriterijus, susijusius su atitinkamos 
sutarties dalyku, kaip antai:

Or. en

Pakeitimas 725
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie kriterijai apima ne tik kainą ar 
sąnaudas, nurodytas 1 dalies b punkte, bet 
ir kitus kriterijus, susijusius su 
atitinkamos sutarties dalyku, kaip antai:

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

Or. fr

Pakeitimas 726
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie kriterijai apima ne tik kainą ar 
sąnaudas, nurodytas 1 dalies b punkte, bet
ir kitus kriterijus, susijusius su atitinkamos 

Šie kriterijai apima ir kitus kriterijus, 
susijusius su atitinkamos sutarties dalyku, 
kaip antai:
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sutarties dalyku, kaip antai:

Or. de

Pakeitimas 727
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie kriterijai apima ne tik kainą ar 
sąnaudas, nurodytas 1 dalies b punkte, bet 
ir kitus kriterijus, susijusius su atitinkamos 
sutarties dalyku, kaip antai:

Šie kriterijai apima ne tik kainą, bet ir kitus 
kriterijus, susijusius su atitinkamos viešojo 
pirkimo sutarties dalyku, kaip antai:

Or. en

Pakeitimas 728
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 729
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) kokybę, įskaitant techninius 
pranašumus, estetines ir funkcines savybes, 
prieinamumą, tinkamumą visiems 
naudotojams, aplinkos charakteristikas ir 
novatoriškumą, garantines paslaugas ir 
techninę pagalbą, pristatymo sąlygas 
(pristatymo datą, procesą ir pristatymo 
arba užbaigimo laikotarpį);

Or. en

Pagrindimas

Kitų kriterijų nei kaina ar sąnaudos sąrašas, į kurį galima atsižvelgti, nėra baigtinis ir tai 
turėtų būti aiškiai suformuluota straipsnyje.

Pakeitimas 730
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 731
Jürgen Creutzmann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) gyvavimo ciklo sąnaudas pagal 
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67 straipsnį;

Or. en

Pagrindimas

Gyvavimo ciklo sąnaudos turėtų būti vienas iš kriterijų, siekiant apibrėžti ekonomiškai 
naudingiausią pasiūlymą, o ne jo alternatyvą.

Pakeitimas 732
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) padorias darbo sąlygas, sveikatą ir 
saugą darbe, kolektyvinių sutarčių 
laikymąsi;
(Šis pakeitimas turi būti įrašytas prieš šios 
dalies a punktą.)

Or. it

Pakeitimas 733
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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kokybė;

Or. de

Pagrindimas

Taisyklė, pagal kurią tiekėjas po sutarties sudarymo gali pakeisti darbuotojus tik sutikus 
perkančiajai organizacijai, o ji privalo patikrinti, kad pakeitus darbuotojus bus užtikrintas 
lygiavertis organizavimas ir kokybė, lemtų didelę biurokratinę naštą arba ypač MVĮ sukeltų 
su darbo teise susijusių sunkumų. Be to, ši taisyklė prieštarautų sutarties sudarymo ir 
tinkamumo sudaryti sutartį kriterijams.

Pakeitimas 734
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) kai ketinama sudaryti paslaugų pirkimo 
sutartis ir sutartis, apimančias darbus ir 
ypač darbų projektavimą, gali būti 
atsižvelgiama į atitinkamai sutarčiai 
vykdyti paskirto personalo organizavimą, 
kvalifikaciją ir patirtį, o po sutarties 
sudarymo toks personalas gali būti 
keičiamas tik perkančiajam subjektui 
sutikus ir jis privalo patikrinti, kad jį 
pakeitus būtų užtikrintas lygiavertis 
organizavimas ir kokybė;

Or. en

Pagrindimas

Tai turėtų spręsti perkančioji organizacija, pvz., atnaujinant senus pastatus tie kriterijai yra 
tokie pat svarbūs, kaip ir darbų projektavimo atveju.

Pakeitimas 735
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punktas



AM\909613LT.doc 165/172 PE492.862v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) kai sutarties vykdymui itin svarbi 
personalo kvalifikacija, gali būti 
atsižvelgiama į atitinkamai sutarčiai 
vykdyti paskirto personalo organizavimą, 
kvalifikaciją ir patirtį, o po sutarties 
sudarymo toks personalas gali būti 
keičiamas tik perkančiajam subjektui 
sutikus;

Or. en

Pagrindimas

Į personalo kvalifikacijos ir patirties kriterijų reikėtų atsižvelgti tik vertinant, pvz., intelektinio 
pobūdžio paslaugas, kai tam tikro asmens kvalifikacija ir patirtis yra itin svarbi siekiant 
suteikti aukštos kokybės paslaugą. Tačiau jei tai numatyta visų rūšių paslaugoms turėtų būti 
bent paaiškinta, kad kriterijus gali būti taikomas, jei personalo kvalifikacija ir patirtis itin 
svarbi siekiant suteikti tam tikrą aukštos kokybės paslaugą.

Pakeitimas 736
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 737
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalies antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Viešajame pirkime įtraukiant su viešuoju pirkimu nesusijusius kriterijus reikia labai 
atsižvelgti į pirkimo sutarties dalyką. Tokia sąlyga, nustatant ekonomiškai naudingiausią 
pasiūlymą, prieštarauja gamybos proceso vertinimui.

Pakeitimas 738
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalies antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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procesą arba prašomų darbų atlikimo, 
prekių tiekimo arba paslaugų teikimo 
procesą.

Or. en

Pakeitimas 739
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalies antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 740
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalies antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Formuluojama ypač sudėtingai – perteklinė informacija.

Pakeitimas 741
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalies antros pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) socialinius kriterijus, pvz., orių darbo 
sąlygų, sveikatos ir saugos taisyklių 
laikymasis, kolektyvinės derybos, lyčių 
lygybė (t. y. vienodas užmokestis, darbo ir 
šeiminio gyvenimo pusiausvyra), socialinė 
įtrauktis, įskaitant neįgaliųjų, palankių 
sąlygų neturinčių asmenų arba 
pažeidžiamų darbuotojų (pvz., ilgą laiką 
nedirbančių asmenų, romų, migrantų 
arba jaunesnių arba vyresnio amžiaus 
darbuotojų) įdarbinimo galimybes, 
galimybės dalyvauti vietoje rengiamuose 
profesiniuose mokymuose, vartotojų 
dalyvavimas ir konsultacijos, 
įperkamumas, žmogaus teisės ir etiška 
prekyba.

Or. de

Pakeitimas 742
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalies antros pastraipos d a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. es

Pakeitimas 743
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalies antros pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) socialinius kriterijus, kaip antai lyčių 
pusiausvyrą, socialinę įtrauktį, įskaitant 
neįgaliųjų, nepalankiose sąlygose 
gyvenančių arba pažeidžiamų asmenų 
įsidarbinimo galimybes, galimybę 
profesijos mokytis darbo vietoje, 
naudotojų konsultavimą ir dalyvavimą, 
ekonominį prieinamumą;

Or. it

Pakeitimas 744
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Or. de

Pakeitimas 745
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 746
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sutarties skyrimo kriterijais 
perkančiajam subjektui neturi būti 
suteikiama neribota pasirinkimo laisvė.
Jais užtikrinama veiksmingos 
konkurencijos galimybė ir jie pateikiami 
kartu su reikalavimais, pagal kuriuos 
galima veiksmingai patikrinti konkurso
dalyvių pateiktą informaciją. Perkantieji 
subjektai, remdamiesi konkurso dalyvių 
pateikta informacija ir įrodymais, 
veiksmingai tikrina, ar konkurso dalyviai 
atitinka sutarties skyrimo kriterijus.

4. Sutarties sudarymo kriterijai susieti su 
pirkimo dalyku (dėl šios nuostatos 
neišbraukiami tokie „nematomi“ prekių 
ar paslaugų požymiai, kaip gyvavimo 
ciklo požymiai). Jais užtikrinama 
veiksmingos ir sąžiningos konkurencijos 
galimybė ir jie pateikiami kartu su 
reikalavimais, pagal kuriuos galima 
veiksmingai patikrinti dalyvių perduotą
informaciją. Perkančiosios organizacijos, 
remdamosi dalyvių pateikta informacija ir 
įrodymais, veiksmingai tikrina, ar dalyviai 
atitinka sutarties sudarymo kriterijus.

Or. de
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Pakeitimas 747
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sutarties skyrimo kriterijais 
perkančiajam subjektui neturi būti 
suteikiama neribota pasirinkimo laisvė. 
Jais užtikrinama veiksmingos 
konkurencijos galimybė ir jie pateikiami 
kartu su reikalavimais, pagal kuriuos 
galima veiksmingai patikrinti konkurso
dalyvių pateiktą informaciją. Perkantieji 
subjektai, remdamiesi konkurso dalyvių 
pateikta informacija ir įrodymais, 
veiksmingai tikrina, ar konkurso dalyviai 
atitinka sutarties skyrimo kriterijus.

4. Sutarties sudarymo kriterijai pateikiami 
kartu su reikalavimais, pagal kuriuos 
galima veiksmingai patikrinti dalyvių 
pateiktą informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Perteklinė informacija.

Pakeitimas 748
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
77 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Gyvavimo ciklo sąnaudos tiek, kiek 
svarbu, apima visas toliau nurodytas 
perkančiajai organizacijai ar kitiems 
naudotojams tenkančias sąnaudas ar jų 
dalis per visą produkto, paslaugos ar darbų 
gyvavimo ciklą, apibrėžtą 2 straipsnio 
22 punkte:

Or. en
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Pagrindimas

Gyvavimo ciklo sąnaudas reikėtų pradėti skaičiuoti nuo įsigijimo ir į jas reikėtų įtraukti tik 
vidaus sąnaudas. Išorės sąnaudas sunku įvertinti, be to, dėl gyvavimo ciklo išlaidų 
apskaičiavimo neturėtų atsirasti naujų kliūčių laisvam prekių ir paslaugų judėjimui 
bendrojoje rinkoje. Taigi išorės sąnaudų nereikėtų įtraukti apskaičiuojant gyvavimo ciklo 
sąnaudas.

Pakeitimas 749
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
77 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) vidaus sąnaudos, susijusios su 
naudojimu, pvz., techninės priežiūros ir 
išteklių naudojimo efektyvumo sąnaudos 
(įskaitant energijos vartojimo 
efektyvumą), gyvavimo ciklo pabaigos 
perdirbimo ir surinkimo sąnaudos ir 
socialinio poveikio sąnaudos, kai jos 
susijusios su sutarties vykdymu. Vidaus 
sąnaudas taip pat sudaro efektyvaus 
projektavimo, planavimo ir proceso 
sąnaudų, pvz., elektroninių priemonių 
naudojimo, kompensavimas.

Or. en


