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Pakeitimas 750
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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, įskaitant sąnaudas, 
susijusias su įsigijimu, naudojimu, pvz., 
energijos vartojimu ir kitų išteklių 
naudojimu, techninės priežiūros 
sąnaudomis, ir gyvavimo ciklo pabaiga, 
pvz., surinkimo ir perdirbimo sąnaudos; ir

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų pabrėžti, kad ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas gyvavimo ciklo išlaidų 
apskaičiavimui. Šis kriterijus neturėtų sudaryti kliūčių MVĮ, kurios gali patirti išlaidų ir 
susidurti su administracine našta nurodant produkto gyvavimo ciklo sąnaudas. Praktikoje dėl 
to taip pat gali kilti sunkumų, nes leidžiama taikyti skirtingas šių sąnaudų apskaičiavimo 
metodikas.

Pakeitimas 751
Jürgen Creutzmann

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) sąnaudos, susijusios su įsigijimu;

aa) naudojimo sąnaudos, pvz., energijos 
vartojimas ir kitų išteklių naudojimas;
ab) techninės priežiūros sąnaudos;
ac) gyvavimo ciklo pabaiga, pvz., 
surinkimo ir perdirbimo sąnaudos;
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Or. en

Pakeitimas 752
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
77 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) išorės aplinkosauginės sąnaudos, 
kurios tiesiogiai susijusios su gyvavimo 
ciklu, su sąlyga, kad jas galima įvertinti 
pinigais ir patikrinti, ir kurios gali apimti 
šiltnamio dujų išlakų ir kitų teršalų išlakų 
sąnaudas, kitas klimato kaitos mažinimo 
sąnaudas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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 išlaidas.

Pakeitimas 753
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
77 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) išorės aplinkosauginės sąnaudos, kurios 
tiesiogiai susijusios su gyvavimo ciklu, su 
sąlyga, kad jas galima įvertinti pinigais ir 
patikrinti, ir kurios gali apimti šiltnamio 
dujų išlakų ir kitų teršalų išlakų sąnaudas, 
kitas klimato kaitos mažinimo sąnaudas.

b) išorės sąnaudos, pvz., socialinės 
ir (arba) aplinkosauginės sąnaudos, kurios 
tiesiogiai susijusios su gyvavimo ciklu, su 
sąlyga, kad jas galima įvertinti pinigais ir 
patikrinti, ir kurios gali apimti šiltnamio 
dujų išlakų ir kitų teršalų išlakų sąnaudas, 
kitas klimato kaitos mažinimo sąnaudas.

Or. en
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Pakeitimas 754
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
77 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) išorės aplinkosauginės sąnaudos, kurios 
tiesiogiai susijusios su gyvavimo ciklu, su 
sąlyga, kad jas galima įvertinti pinigais ir 
patikrinti, ir kurios gali apimti šiltnamio 
dujų išlakų ir kitų teršalų išlakų sąnaudas, 
kitas klimato kaitos mažinimo sąnaudas.

b) išorės aplinkosauginės sąnaudos, kurios 
tiesiogiai susijusios su gyvavimo ciklu, 
įskaitant mokesčius, su sąlyga, kad jas 
galima įvertinti pinigais ir patikrinti, ir 
kurios gali apimti šiltnamio dujų išlakų ir 
kitų teršalų išlakų sąnaudas, kitas klimato 
kaitos mažinimo sąnaudas.

Or. es

Pakeitimas 755
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
77 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) išorės aplinkosauginės sąnaudos, kurios 
tiesiogiai susijusios su gyvavimo ciklu, su 
sąlyga, kad jas galima įvertinti pinigais ir 
patikrinti, ir kurios gali apimti šiltnamio 
dujų išlakų ir kitų teršalų išlakų 
sąnaudas, kitas klimato kaitos mažinimo 
sąnaudas.

b) išorės aplinkosauginės sąnaudos, kurios 
tiesiogiai susijusios su produkto gyvavimo 
ciklu, su sąlyga, kad jas galima įvertinti 
pinigais ir patikrinti.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų pabrėžti, kad ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas gyvavimo ciklo išlaidų 
apskaičiavimui. Šis kriterijus neturėtų sudaryti kliūčių MVĮ, kurios gali patirti išlaidų ir 
susidurti su administracine našta nurodant produkto gyvavimo ciklo sąnaudas. Praktikoje dėl 
to taip pat gali kilti sunkumų, nes leidžiama taikyti skirtingas šių sąnaudų apskaičiavimo 
metodikas.
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Pakeitimas 756
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
77 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu perkantieji subjektai sąnaudas 
vertina pagal gyvavimo ciklo sąnaudų 
metodą, jie pirkimo dokumentuose nurodo 
gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimo 
metodiką. Naudojama metodika turi 
atitikti šias sąlygas:

2. Jeigu perkantieji subjektai sąnaudas 
vertina pagal gyvavimo ciklo sąnaudų 
metodą, jie pirkimo dokumentuose nurodo 
duomenis, kuriuos turi pateikti dalyviai, ir 
metodą, kurį perkančioji organizacija 
naudos gyvavimo ciklo sąnaudoms 
nustatyti. Gyvavimo ciklo sąnaudoms 
įvertinti naudojamas metodas turi atitikti 
šias sąlygas:

Or. en

Pakeitimas 757
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
77 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu perkantieji subjektai sąnaudas 
vertina pagal gyvavimo ciklo sąnaudų 
metodą, jie pirkimo dokumentuose nurodo 
gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimo 
metodiką. Naudojama metodika turi 
atitikti šias sąlygas:

2. Jeigu perkančiosios organizacijos
naudoja gyvavimo ciklo sąnaudų metodą, 
jos pirkimo dokumentuose nurodo 
duomenis, kuriuos turi pateikti dalyviai, ir 
metodą, kurį perkančioji organizacija 
naudos gyvavimo ciklo sąnaudoms 
nustatyti remiantis šiais duomenimis.

a) ji parengta remiantis moksline 
informacija arba kitais objektyviai 
patikrinamais ir nediskriminaciniais 
kriterijais;
b) ji skirta pakartotinai ar nuolat taikyti;
c) ji yra prieinama visoms 
suinteresuotoms šalims.



AM\909614LT.doc 7/172 PE492.870v02-00

LT

Or. en

Pagrindimas

Būtų neproporcinga nustatyti išsamias gyvavimo ciklo sąnaudų apskaičiavimo metodikos 
nuostatas šioje direktyvoje, jeigu gyvavimo ciklo sąnaudos apimtų tik vidaus sąnaudas 
pradedant nuo įsigijimo momento, kaip nurodyta. Kadangi vidaus sąnaudas galima gana 
lengvai įvertinti remiantis faktiniais duomenimis, perkančiosioms organizacijoms turėtų būti 
leidžiama naudoti savo metodiką (kuri turi būti paskelbta).

Pakeitimas 758
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
77 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) ji grindžiama objektyviai patikrinamais 
ir nediskriminaciniais kriterijais;

Or. en

Pakeitimas 759
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
77 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 760
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
77 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ji skirta pakartotinai ar nuolat taikyti; Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 761
Heide Rühle

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) reikalingus duomenis be pernelyg 
didelių pastangų gali pateikti įprastai 
stropūs ūkio subjektai, įskaitant trečiųjų 
šalių subjektus.

Or. en

Pakeitimas 762
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) reikalingus duomenis be pernelyg 
didelių pastangų gali pateikti įprastai 
stropūs ūkio subjektai.
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Or. en

Pagrindimas

Reikėtų pabrėžti, kad ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas gyvavimo ciklo išlaidų 
apskaičiavimui. Šis kriterijus neturėtų sudaryti kliūčių MVĮ, kurios gali patirti išlaidų ir 
susidurti su administracine našta nurodant produkto gyvavimo ciklo sąnaudas. Praktikoje dėl 
to taip pat gali kilti sunkumų, nes leidžiama taikyti skirtingas šių sąnaudų apskaičiavimo 
metodikas.

Pakeitimas 763
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
77 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 764
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
77 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkantieji subjektai leidžia ūkio 
subjektams, įskaitant ūkio subjektus iš 
trečiųjų šalių, taikyti skirtingas jų 
pasiūlymo gyvavimo ciklo sąnaudų 
apskaičiavimo metodikas, jeigu jie įrodo, 
kad taikoma metodika atitinka a, b ir 
c punktuose išdėstytus reikalavimus ir yra 

Išbraukta.
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lygiavertė perkančiojo subjekto nurodytai 
metodikai.

Or. en

Pagrindimas

Būtų neproporcinga nustatyti išsamias gyvavimo ciklo sąnaudų apskaičiavimo metodikos 
nuostatas šioje direktyvoje, jeigu gyvavimo ciklo sąnaudos apimtų tik vidaus sąnaudas 
pradedant nuo įsigijimo momento, kaip nurodyta. Kadangi vidaus sąnaudas galima gana 
lengvai įvertinti remiantis faktiniais duomenimis, perkančiosioms organizacijoms turėtų būti 
leidžiama naudoti savo metodiką (kuri turi būti paskelbta).

Pakeitimas 765
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
77 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai bendra gyvavimo ciklo sąnaudų 
skaičiavimo metodika priimama kaip 
įstatymo galią turinčio Sąjungos akto, 
įskaitant atskirų sektorių teisinės bazės 
deleguotuosius aktus, dalis, ji taikoma, jei 
gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimas yra 
įtraukiamas į 76 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus sutarties skyrimo kriterijus.

Išbraukta.

Tokių įstatymo galią turinčių aktų ir 
deleguotųjų aktų sąrašas pateiktas 
XV priede. Komisija pagal 98 straipsnį 
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus 
dėl šio sąrašo atnaujinimo, jeigu dėl 
naujų teisės aktų priėmimo, tokių teisės 
aktų panaikinimo arba pakeitimo tokie 
pakeitimai yra būtini.

Or. de

Pagrindimas

Nuostatos, kuriomis perkančiosios organizacijos skatinamos gyvavimo ciklo sąnaudas 
naudoti kaip sutarties skyrimo kriterijų, vertinamos palankiai. Vis dėlto teisinis reikalavimas 
taikomas būsimam apskaičiavimo metodui, kurį dar reikės nustatyti, taigi jis turi būti kol kas 
atmestas dėl negalėjimo prognozuoti.
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Pakeitimas 766
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
77 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai bendra gyvavimo ciklo sąnaudų 
skaičiavimo metodika priimama kaip 
įstatymo galią turinčio Sąjungos akto, 
įskaitant atskirų sektorių teisinės bazės 
deleguotuosius aktus, dalis, ji taikoma, jei 
gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimas yra 
įtraukiamas į 76 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus sutarties skyrimo kriterijus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Būtų neproporcinga nustatyti išsamias gyvavimo ciklo sąnaudų apskaičiavimo metodikos 
nuostatas šioje direktyvoje, jeigu gyvavimo ciklo sąnaudos apimtų tik vidaus sąnaudas 
pradedant nuo įsigijimo momento, kaip nurodyta. Kadangi vidaus sąnaudas galima gana 
lengvai įvertinti remiantis faktiniais duomenimis, perkančiosioms organizacijoms turėtų būti 
leidžiama naudoti savo metodiką (kuri turi būti paskelbta).

Pakeitimas 767
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
77 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai bendra gyvavimo ciklo sąnaudų 
skaičiavimo metodika priimama kaip 
įstatymo galią turinčio Sąjungos akto, 
įskaitant atskirų sektorių teisinės bazės 
deleguotuosius aktus, dalis, ji taikoma, jei 
gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimas yra 
įtraukiamas į 76 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus sutarties skyrimo kriterijus.

3. Bet kokia bendra gyvavimo ciklo 
sąnaudų skaičiavimo metodika priimama 
kaip įstatymo galią turinčio Sąjungos akto 
dalis pagal atskirų sektorių teisės aktus 
arba kaip Europos techninės 
specifikacijos dalis, laikoma atitinkančia 
kriterijus, nustatytus 2 dalyje, ir gali būti 
įtraukiama į 76 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus sutarties skyrimo kriterijus.
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Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 768
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
77 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai bendra gyvavimo ciklo sąnaudų 
skaičiavimo metodika priimama kaip
įstatymo galią turinčio Sąjungos akto, 
įskaitant atskirų sektorių teisinės bazės 
deleguotuosius aktus, dalis, ji taikoma, jei 
gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimas yra 
įtraukiamas į 76 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus sutarties skyrimo kriterijus.

3. Kai bendra gyvavimo ciklo sąnaudų 
skaičiavimo metodika, apimanti, be kita 
ko, išorės veiksnių poveikį, tampa 
privaloma pagal teisėkūros procedūra 
priimtą Sąjungos aktą, ji taikoma, jei 
gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimas yra 
įtraukiamas į 76 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus sutarties skyrimo kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu, kad bendras gyvavimo ciklo sąnaudų apskaičiavimo metodas būtų priimtas 
pagal teisėkūros procedūra priimamą Sąjungos aktą ir kad Komisija galėtų atnaujinti tik 
XV priedą. Iš 67 straipsnio 3 dalies antros pastraipos formuluotės turėtų būti aišku, kad 
Komisijai suteikiama teisė priimti deleguotuosius aktus tik dėl XV priedo atnaujinimo. Jokiu 
būdu tai neturėtų tapti pagrindu Komisijai priimti deleguotuosius aktus, pagal kuriuos 
gyvavimo ciklo sąnaudų metodika taptų privaloma.

Pakeitimas 769
Jürgen Creutzmann

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

Tokių įstatymo galią turinčių aktų ir 
deleguotųjų aktų sąrašas pateiktas 
XV priede. Komisija pagal 98 straipsnį 
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus 
dėl šio sąrašo atnaujinimo, jeigu dėl 
naujų teisės aktų priėmimo, tokių teisės 
aktų panaikinimo arba pakeitimo tokie 
pakeitimai yra būtini.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Būtų neproporcinga nustatyti išsamias gyvavimo ciklo sąnaudų apskaičiavimo metodikos 
nuostatas šioje direktyvoje, jeigu gyvavimo ciklo sąnaudos apimtų tik vidaus sąnaudas 
pradedant nuo įsigijimo momento, kaip nurodyta. Kadangi vidaus sąnaudas galima gana 
lengvai įvertinti remiantis faktiniais duomenimis, perkančiosioms organizacijoms turėtų būti 
leidžiama naudoti savo metodiką (kuri turi būti paskelbta).

Pakeitimas 770
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
77 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokių įstatymo galią turinčių aktų ir 
deleguotųjų aktų sąrašas pateiktas 
XV priede. Komisija pagal 98 straipsnį 
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus dėl 
šio sąrašo atnaujinimo, jeigu dėl naujų 
teisės aktų priėmimo, tokių teisės aktų 
panaikinimo arba pakeitimo tokie 
pakeitimai yra būtini.

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

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu, kad bendras gyvavimo ciklo sąnaudų apskaičiavimo metodas būtų priimtas 
pagal teisėkūros procedūra priimamą Sąjungos aktą ir kad Komisija galėtų atnaujinti tik 
XV priedą. Iš 67 straipsnio 3 dalies antros pastraipos formuluotės turėtų būti aišku, kad 



PE492.870v02-00 14/172 AM\909614LT.doc

LT

Komisijai suteikiama teisė priimti deleguotuosius aktus tik dėl XV priedo atnaujinimo. Jokiu 
būdu tai neturėtų tapti pagrindu Komisijai priimti deleguotuosius aktus, pagal kuriuos 
gyvavimo ciklo sąnaudų metodika taptų privaloma.

Pakeitimas 771
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
78 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutarties skyrimo kliūtys Sprendimas neskirti sutarties

Or. fr

Pakeitimas 772
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
78 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Perkantieji subjektai gali pasirinkti 
nevykdyti viešųjų pirkimų procedūros.
Sprendime neskirti sutarties nurodomos 
atitinkamos priežastys ir apie jas 
pranešama visiems kandidatams ir 
dalyviams. Perkantieji subjektai neskiria 
sutarties dalyviui, pateikusiam geriausią 
pasiūlymą, jeigu yra viena iš toliau 
išvardytų sąlygų:

Or. fr

Pakeitimas 773
Heide Rühle

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

78a straipsnis
Neįprastai maža pasiūlyta kaina

1. Jei konkretaus pirkimo atveju 
pateiktuose pasiūlymuose nurodytos 
kainos yra neįprastai mažos palyginti su 
prekių, darbų ar paslaugų kainomis, 
perkančioji organizacija prieš atmesdama 
tokius pasiūlymus raštu paprašo pateikti 
išsamesnės informacijos apie, jos 
nuomone, svarbias pasiūlymo 
sudedamąsias dalis. Ši informacija gali 
būti susijusi visų pirma su:
a) statybos metodo, prekių gamybos 
proceso arba teikiamų paslaugų 
ekonomiškumu;
b) pasirinktais techniniais sprendimais ir 
(arba) kokiomis nors ypač palankiomis 
sąlygomis, kurios yra prieinamos dalyviui 
atliekant darbą, tiekiant prekes ar teikiant 
paslaugas;
c) dalyvio siūlomų prekių, paslaugų ar 
darbų originalumu;
d) nuostatų dėl darbo saugos ir darbo 
sąlygų, galiojančių darbo atlikimo, 
paslaugų teikimo ar prekių tiekimo 
vietoje, laikymusi;
e) dalyvio galimybe gauti valstybės 
pagalbą.
2. Perkantysis subjektas patikrina tas 
sudedamąsias dalis, kreipdamasi į dalyvį 
pateikti papildomą informaciją ir 
atsižvelgdamas į pateiktus įrodymus.
3. Jeigu neįprastai maža kaina pasiūlyta 
dėl kitų priežasčių, perkantysis subjektas 
irgi gali prašyti pateikti tokius 
paaiškinimus.
4. Jeigu perkantysis subjektas nustato, jog 
siūloma kaina neįprastai maža todėl, kad 
dalyvis gavo valstybės pagalbą, susisiekus 
su dalyviu jo pasiūlymas gali būti 
atmestas remiantis vien šiuo pagrindu, jei 
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dalyvis per perkančiojo subjekto nustatytą 
pakankamą laikotarpį negali įrodyti, jog 
ši pagalba buvo suteikta teisėtai. Kai 
tokiomis aplinkybėmis perkantysis 
subjektas atmeta pasiūlymą, jis apie tai 
praneša Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu galiojančios Direktyvos 2004/17/EB 57 straipsnis. Nebūtina jį keisti.

Pakeitimas 774
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
78 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

78b straipsnis
Pasiūlymai, apimantys trečiųjų šalių 

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

Or. en
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Pagrindimas

Tol, kol nėra priimta naujų nuostatų, būtina ir pagrįsta laikytis šiuo metu galiojančių sąlygų.

Pakeitimas 775
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
78 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

78c straipsnis
Santykiai su trečiosiomis šalims, susiję su 

darbų, prekių ir paslaugų pirkimo 
sutartimis

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

Or. en

Pagrindimas

Tol, kol nėra priimta naujų nuostatų, būtina ir pagrįsta laikytis šiuo metu galiojančių sąlygų.

Pakeitimas 776
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

79 straipsnis Išbraukta.
Neįprastai maža pasiūlyta kaina
1. Perkantysis subjektas reikalauja, kad 
ūkio subjektai paaiškintų nurodytą kainą 
arba sąnaudas, jeigu įvykdytos visos 
toliau išvardytos sąlygos: 
a) nustatyta kaina arba sąnaudos yra 
daugiau kaip 50 proc. mažesnės už 
vidutinę kitų pasiūlymų kainą ar vidutines 
sąnaudas;
b) nustatyta kaina arba sąnaudos yra 
daugiau kaip 20 proc. mažesnės už 
pasiūlymo, kuriame nurodyta antra pagal 
mažumą kaina ar sąnaudos, kainą ar 
sąnaudas;
c) pateikti bent penki pasiūlymai.
2. Jeigu neįprastai maža kaina pasiūlyta 
dėl kitų priežasčių, perkantysis subjektas 
irgi gali prašyti pateikti tokius 
paaiškinimus.
3. 1 ir 2 dalyse nurodyti paaiškinimai visų 
pirma gali būti susiję su:
a) gamybos proceso, teikiamų paslaugų ir 
statybos metodo ekonomiškumu;
b) pasirinktais techniniais sprendimais 
arba konkurso dalyviui prieinamomis 
išskirtinai palankiomis sąlygomis tiekti 
prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus; 
c) dalyvio siūlomų prekių, paslaugų ar 
darbų originalumu;
d) Sąjungos socialinės ir darbo arba 
aplinkos teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų arba XIV priede išvardytų 
tarptautinės socialinės ir aplinkos teisės 
aktų bent lygiaverčiu laikymusi ar, kai 
netinka, kitų nuostatų, kuriomis 
užtikrinamas lygiavertis apsaugos lygis, 
laikymusi;
e) konkurso dalyvio galimybe gauti 
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valstybės pagalbą.
4. Perkantysis subjektas patikrina pateiktą 
informaciją, kreipdamasis į konkurso 
dalyvį.
Jis gali atmesti pasiūlymą tik tuo atveju, 
jeigu maža kaina arba pateiktos sąnaudos 
nepagrindžiamos įrodymais, atsižvelgiant 
į 3 dalyje nurodytas aplinkybes.
Perkantieji subjektai atmeta pasiūlymą, 
jei nustato, jog siūloma kaina neįprastai 
maža todėl, kad pasiūlymas neatitinka 
Sąjungos socialinės ir darbo arba 
aplinkos teisės aktuose arba XIV priede 
išvardytuose tarptautinės socialinės ir 
aplinkos teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų.
5. Jeigu perkantysis subjektas nustato, jog 
siūloma kaina neįprastai maža todėl, kad 
konkurso dalyvis gavo valstybės pagalbą, 
susisiekus su konkurso dalyviu jo 
pasiūlymas gali būti atmestas remiantis 
vien šiuo pagrindu, jei konkurso dalyvis 
per perkančiojo subjekto nustatytą 
pakankamą laikotarpį negali įrodyti, jog 
ši pagalba buvo suderinama su vidaus 
rinka pagal Sutarties 107 straipsnį. Jeigu 
perkantysis subjektas atmeta pasiūlymą 
tokiomis aplinkybėmis, jis apie tai praneša 
Komisijai.
6. Valstybės narės paprašytos kitų 
valstybių narių pagal 97 straipsnį joms 
pateikia visą informaciją, susijusią su 
įrodymais ir dokumentais, pateiktais dėl 
šio straipsnio 3 dalyje nurodytų 
aplinkybių.

Or. en

Pakeitimas 777
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. de

Pagrindimas

Grąžinamas šiuo metu galiojančios direktyvos tekstas.

Pakeitimas 778
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Perkantysis subjektas reikalauja, kad 
ūkio subjektai paaiškintų nurodytą kainą 
arba sąnaudas, jeigu įvykdyta bent viena iš 
toliau išvardytų sąlygų:

Or. en

Pagrindimas

Netinkama reikalauti, kad būtų įvykdytos visos sąlygos, siekiant nustatyti, kad kaina yra 
neįprastai maža. Dažnai pakanka vienos iš šių aplinkybių tam, kad kaina būtų neįprastai 
maža.
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Pakeitimas 779
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Perkantysis subjektas reikalauja, kad 
ūkio subjektai paaiškintų nurodytą kainą 
arba sąnaudas, jeigu pateikti bent penki 
pasiūlymai ir įvykdyta viena iš toliau 
išvardytų sąlygų:

Or. it

Pakeitimas 780
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 781
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 782
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 783
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 784
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) pasiūlyme nurodyta kaina arba 
sąnaudos yra bent 40 proc. mažesnės už 
kainą ar sąnaudas, deramai įvertintas 
perkančiosios organizacijos, atsižvelgiant 
į mokėtinus mokesčius;

Or. en

Pagrindimas

Tinkama nurodyti papildomą atvejį, kai kaina galėtų būti laikoma neįprastai maža.

Pakeitimas 785
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 786
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 787
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) pasiūlyme nurodyta kaina arba 
sąnaudos yra bent 20 proc. mažesnės už 
pasiūlymo, kuriame nurodyta antra pagal 
mažumą kaina ar sąnaudos, kainą;

Or. en

Pakeitimas 788
Barbara Weiler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) nustatyta kaina yra mažesnė už teisės 
aktais arba sutartimis nustatytą 
nacionalinį minimalų darbo užmokestį 
pridėjus papildomas išmokas ir socialinio 
draudimo įmokas;

Or. de

Pakeitimas 789
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pateikti bent penki pasiūlymai. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Netinkama reikalauti, kad būtų pateikti bent penki pasiūlymai, siekiant nustatyti, kad kaina 
yra neįprastai maža.

Pakeitimas 790
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fr

Pakeitimas 791
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Perkantieji subjektai irgi gali prašyti 
pateikti tokius paaiškinimus dėl pasiūlyme 
nurodytos kainos ar sąnaudų, jeigu 
tenkinamos kitos sąlygos nei nurodytos 
1 dalyje, pavyzdžiui, jeigu pasiūlyme 
nurodyta kaina ar sąnaudos yra gerokai 
mažesnės už kituose pasiūlymuose 
nurodytas kainas ar sąnaudas arba už 
perkančiosios organizacijos numatytą 
kainą ar sąnaudas ir yra didelė tikimybė, 
kad kaina ar sąnaudos yra neįprastai 
mažos.
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Or. en

Pagrindimas

Taip pat ir kitais atvejais nei tie, kurie nurodyti 1 dalyje, tikslinga leisti perkančiosioms 
organizacijoms prašyti paaiškinimo, siekiant nustatyti, ar kaina yra neįprastai maža. Be to, 
tikslinga pateikti keletą tokių papildomų atvejų pavyzdžių.

Pakeitimas 792
Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 793
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Perkančiosios organizacijos 
atsižvelgia į tai, kad būtų laikomasi darbo 
teisės nuostatų vykdant pirkimų 
procedūras paslaugoms, kurios apima 
darbuotojų pavadavimą ir yra teikiamos 
ekonomikos sektoriuose, kurie reikalauja 
didelės darbo jėgos ir sukuria mažą 
pridėtinę vertę. Pasiūlymai, kuriuose 
nurodyta kaina apima darbo sąnaudas, 
kurios yra mažesnės už kolektyvinėse 
sutartyse nustatytą darbo užmokestį arba 
taikomą įstatymais nustatytą minimalų 
darbo užmokestį, laikomi nepagrįstais ir 
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neproporcingais.

Or. es

Pakeitimas 794
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Grąžinamas šiuo metu galiojančios direktyvos tekstas.

Pakeitimas 795
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de
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Pagrindimas

Grąžinamas šiuo metu galiojančios direktyvos tekstas.

Pakeitimas 796
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 797
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de
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Pagrindimas

Grąžinamas šiuo metu galiojančios direktyvos tekstas.

Pakeitimas 798
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) Sąjungos socialinės ir darbo arba 
aplinkos teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų arba įpareigojimų, susijusių 
su darbo sąlygomis tiekimo grandinėje, 
kurioje vyksta gamybos procesai, kaip 
nustatyta nacionalinės darbo teisės 
aktuose ir reglamentuose, ir XIV priede 
išvardytų tarptautinių konvencijų, 
priklausomai nuo to, kurie iš jų 
palankiausi darbuotojams, bent 
lygiaverčiu laikymusi. Šios nuostatos 
apima:
i) nuostatas, apibrėžtas aštuoniose TDO 
pagrindinėse konvencijose (asociacijų 
laisvė ir kolektyvinės sutartys, priverstinis 
ir privalomas darbas, diskriminacija 
darbo ir profesinės veiklos srityje, vaikų 
darbas);

ii) profesinę saugą ir sveikatą;
iii) darbo laiką;
iv) darbo užmokestį;
v) socialinę apsaugą.

Or. en

Pakeitimas 799
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

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

d) Sąjungos aplinkos teisės aktuose 
nustatytų įpareigojimų arba įpareigojimų, 
susijusių su socialinėmis ir įdarbinimo 
sąlygomis, pvz., darbuotojų sveikata ir 
sauga, socialine apsauga ir darbo 
sąlygomis, kaip nustatyta ES teisės 
aktuose ir nacionaliniuose įstatymuose, 
reguliavimo aktuose arba 
administracinėse nuostatose, arbitražo 
teismo sprendimuose, kolektyvinėse 
sutartyse ir kitose sutartyse, ir XIV priede 
išvardytų tarptautinės darbo teisės aktų 
nuostatų, kurios taikomos vietose, kuriose 
atliekamas darbas, teikiamos paslaugos 
arba prekės, laikymusi (šie įpareigojimai 
taip pat taikomi tarpvalstybinėse 
situacijose, kai darbuotojai iš vienos 
valstybės narės teikia paslaugas kitoje 
valstybėje narėje) ar, kai netinka, kitų 
nuostatų, kuriomis užtikrinamas lygiavertis 
apsaugos lygis, laikymusi;

Or. de

Pakeitimas 800
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Perkantysis subjektas patikrina pateiktą 
informaciją, kreipdamasis į konkurso 
dalyvį.

Išbraukta.

Jis gali atmesti pasiūlymą tik tuo atveju, 
jeigu maža kaina arba pateiktos sąnaudos 
nepagrindžiamos įrodymais, atsižvelgiant 
į 3 dalyje nurodytas aplinkybes.
Perkantieji subjektai atmeta pasiūlymą, 
jei nustato, jog siūloma kaina neįprastai 
maža todėl, kad pasiūlymas neatitinka 
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Sąjungos socialinės ir darbo arba 
aplinkos teisės aktuose arba XIV priede 
išvardytuose tarptautinės socialinės ir 
aplinkos teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų.

Or. de

Pagrindimas

Grąžinamas šiuo metu galiojančios direktyvos tekstas.

Pakeitimas 801
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkantieji subjektai atmeta pasiūlymą, jei 
nustato, jog siūloma kaina neįprastai maža 
todėl, kad pasiūlymas neatitinka Sąjungos 
socialinės ir darbo arba aplinkos teisės 
aktuose arba XIV priede išvardytuose 
tarptautinės socialinės ir aplinkos teisės 
aktuose nustatytų įpareigojimų.

Perkantieji subjektai atmeta pasiūlymą, jei 
nustato, jog siūloma kaina neįprastai maža 
todėl, kad pasiūlymas neatitinka Sąjungos 
socialinės ir darbo, duomenų apsaugos
arba aplinkos teisės aktuose arba 
XIV priede išvardytuose tarptautinės 
socialinės ir aplinkos teisės aktuose 
nustatytų įpareigojimų.

Or. en

Pakeitimas 802
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkantieji subjektai atmeta pasiūlymą, jei 
nustato, jog siūloma kaina neįprastai maža 
todėl, kad pasiūlymas neatitinka Sąjungos 
socialinės ir darbo arba aplinkos teisės 
aktuose arba XIV priede išvardytuose 

Perkantieji subjektai atmeta pasiūlymą, jei 
nustato, jog siūloma kaina neįprastai maža 
todėl, kad į pasiūlyme nurodytą kainą 
arba sąnaudas neįeina su viešojo pirkimo 
sutarties dalyku susijusių produktų 
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tarptautinės socialinės ir aplinkos teisės 
aktuose nustatytų įpareigojimų.

gamybos, paslaugų teikimo ar darbų 
atlikimo sąnaudos, atsižvelgiant į 
ekonomines sąlygas, ir visų pirma, jeigu
pasiūlymas neatitinka Sąjungos socialinės 
ir darbo arba aplinkos teisės aktuose arba 
XIV priede išvardytuose tarptautinės 
socialinės ir aplinkos teisės aktuose 
nustatytų įpareigojimų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį aiškumą perkančiosios organizacijos turėtų būti įpareigotos atmesti 
pasiūlymą, jeigu nustatoma, kad jame nurodyta kaina neapima ūkio subjektui tenkančių 
sąnaudų. Būtina pabrėžti, kad neįprastai mažos kainos pasiūlymai, ypač tie, kuriais 
neužtikrinamas su viešojo pirkimo sutarties dalyku susijusių produktų gamybos, paslaugų 
teikimo ar darbų atlikimo sąnaudų kompensavimas, yra vienas svarbiausių aspektų, galinčių 
sukliudyti vykdyti viešojo pirkimo sutartis ir pakenkti viešajam interesui.

Pakeitimas 803
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkantieji subjektai atmeta pasiūlymą, jei 
nustato, jog siūloma kaina neįprastai maža 
todėl, kad pasiūlymas neatitinka Sąjungos 
socialinės ir darbo arba aplinkos teisės 
aktuose arba XIV priede išvardytuose 
tarptautinės socialinės ir aplinkos teisės 
aktuose nustatytų įpareigojimų.

Perkantieji subjektai atmeta pasiūlymą, jei 
nustato, jog siūloma kaina neįprastai maža 
todėl, kad pasiūlymas neatitinka Sąjungos 
socialinės ir darbo arba aplinkos teisės 
aktuose nustatytų įpareigojimų arba
įpareigojimų, susijusių su darbo 
sąlygomis tiekimo grandinėje, kurioje 
vyksta gamybos procesai, kaip nustatyta 
nacionalinės darbo teisės aktuose ir 
reglamentuose, ir XIV priede išvardytose
tarptautinėse konvencijose, priklausomai 
nuo to, kurie iš jų palankiausi 
darbuotojams.

Šios nuostatos apima:
a) nuostatas, apibrėžtas aštuoniose TDO 
pagrindinėse konvencijose (asociacijų 
laisvė ir kolektyvinės sutartys, priverstinis 
ir privalomas darbas, diskriminacija 
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darbo ir profesinės veiklos srityje, vaikų 
darbas);
b) profesinę saugą ir sveikatą;
c) darbo laiką;
d) darbo užmokestį;
e) socialinę apsaugą.

Or. en

Pakeitimas 804
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu perkantysis subjektas nustato, jog 
siūloma kaina neįprastai maža todėl, kad 
konkurso dalyvis gavo valstybės pagalbą, 
susisiekus su konkurso dalyviu jo 
pasiūlymas gali būti atmestas remiantis 
vien šiuo pagrindu, jei konkurso dalyvis
per perkančiojo subjekto nustatytą 
pakankamą laikotarpį negali įrodyti, jog ši 
pagalba buvo suderinama su vidaus rinka 
pagal Sutarties 107 straipsnį. Jeigu 
perkantysis subjektas atmeta pasiūlymą 
tokiomis aplinkybėmis, jis apie tai praneša 
Komisijai.

5. Jeigu perkantysis subjektas nustato, jog 
siūloma kaina neįprastai maža todėl, kad 
dalyvis gavo valstybės pagalbą, susisiekus 
su dalyviu jo pasiūlymas gali būti atmestas 
remiantis vien šiuo pagrindu, jei dalyvis 
per perkančiojo subjekto nustatytą 
pakankamą laikotarpį negali įrodyti, jog ši 
pagalba buvo suteikta teisėtai. Jeigu 
perkantysis subjektas atmeta pasiūlymą 
tokiomis aplinkybėmis, jis apie tai praneša 
Komisijai.

Or. de

Pagrindimas

Grąžinamas šiuo metu galiojančios direktyvos tekstas.

Pakeitimas 805
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu perkantysis subjektas nustato, jog 
siūloma kaina neįprastai maža todėl, kad 
konkurso dalyvis gavo valstybės pagalbą, 
susisiekus su konkurso dalyviu jo 
pasiūlymas gali būti atmestas remiantis 
vien šiuo pagrindu, jei konkurso dalyvis 
per perkančiojo subjekto nustatytą 
pakankamą laikotarpį negali įrodyti, jog ši 
pagalba buvo suderinama su vidaus rinka 
pagal Sutarties 107 straipsnį. Jeigu 
perkantysis subjektas atmeta pasiūlymą 
tokiomis aplinkybėmis, jis apie tai praneša 
Komisijai.

5. Teikdami savo pasiūlymus dalyviai turi 
pateikti garbės pareiškimą, kuriame 
patvirtinama, kad jie savo pasiūlymui 
negavo valstybės pagalbos, kuri 
nesuderinama su Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 107 straipsniu arba 
kuri nesuderinama su SESV 
107 straipsniu, jei šią pagalbą suteikianti 
valstybė būtų Europos Sąjungos narė, ir 
perkančiojo subjekto prašymu visus šį 
faktą pagrindžiančius dokumentus.

Jeigu perkantysis subjektas nustato, jog 
siūloma kaina neįprastai maža todėl, kad 
dalyvis gavo valstybės pagalbą, susisiekus 
su dalyviu jo pasiūlymas gali būti atmestas 
remiantis vien šiuo pagrindu, jei dalyvis 
per perkančiojo subjekto nustatytą 
pakankamą laikotarpį negali įrodyti, jog ši 
pagalba buvo suderinama su vidaus rinka 
pagal Sutarties 107 straipsnį. Jeigu 
perkantysis subjektas atmeta pasiūlymą 
tokiomis aplinkybėmis, jis apie tai praneša 
Komisijai.

Jei būtų nustatyta, kad dalyvis savo 
atrinktam pasiūlymui buvo gavęs 
neteisėtą valstybės pagalbą, viešųjų 
pirkimų procedūra turės būti anuliuota.

Or. fr

Pagrindimas

ES įmonės patiria vis didesnę trečiųjų šalių įmonių, gaunančių nemažą valstybės paramą, 
konkurenciją, todėl svarbu sukurti subalansuotą konkurencijos aplinką visiems pasiūlymams, 
teikiamiems ES, ir priversti perkantįjį subjektą atmesti pasiūlymą, kuriam dalyvis gavo 
valstybės pagalbą, nesuderinamą su SESV.

Pakeitimas 806
Lara Comi



AM\909614LT.doc 37/172 PE492.870v02-00

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Perkančiosios organizacijos 
automatiškai atmeta bet kokius 
pasiūlymus, kuriuose nurodyta kaina yra 
daugiau kaip 50 proc. mažesnė už 
vidutinę kituose pateiktuose pasiūlymuose 
nurodytą kainą.

Or. it

Pakeitimas 807
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės paprašytos kitų 
valstybių narių pagal 97 straipsnį joms 
pateikia visą informaciją, susijusią su 
įrodymais ir dokumentais, pateiktais dėl 
šio straipsnio 3 dalyje nurodytų 
aplinkybių.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Grąžinamas šiuo metu galiojančios direktyvos tekstas.

Pakeitimas 808
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Jei perkantysis subjektas, patikrinęs 
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dalyvio paaiškinimus, ketina pripažinti 
neįprastai mažos kainos pasiūlymą, 
apimantį ne Sąjungos kilmės prekes 
ir (arba) paslaugas, kuriame neįtrauktų 
prekių ar paslaugų vertė viršija 50 proc. 
viso pasiūlymo prekių ar paslaugų vertės 
pagal 37a straipsnį, jis apie tai raštu 
informuoja kitus dalyvius, nurodydamas 
neįprastai mažos nustatytos kainos ar 
sąnaudų priežastis.
Perkantysis subjektas gali neatskleisti 
informacijos, jei jos paviešinimas kliudytų 
vykdyti įstatymus, kitaip prieštarautų 
viešajam interesui, kenktų teisėtiems 
viešųjų ar privačiųjų ūkio subjektų verslo 
interesams ar sąžiningai jų konkurencijai.

Or. en

Pakeitimas 809
Frank Engel, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

79a straipsnis
Pasiūlymai, apimantys trečiųjų šalių 

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

Or. en

Pagrindimas

Kol įsigalios reglamentas [COD 2012/0060], siekiant išvengti teisinių spragų taikomas 
Direktyvos 2004/17/EB 58 straipsnis.

Pakeitimas 810
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

79a straipsnis
Pasiūlymai, apimantys trečiųjų šalių 

kilmės prekes
1. Šis straipsnis taikomas pasiūlymams, 
apimantiems trečiųjų šalių, su kuriomis 
Sąjunga nėra sudariusi nei daugiašalio, 
nei dvišalio susitarimo, užtikrinančio 
Sąjungos įmonėms panašias ir 
veiksmingas galimybes patekti į tų šalių 
rinkas, kilmės prekes. Šis straipsnis 
taikomas nepažeidžiant Sąjungos ar jos 
valstybių narių įsipareigojimų trečiosioms 
šalims.
2. Perkantieji subjektai gali reikalauti 
dalyvių pateikti informaciją apie 
pasiūlyme nurodytų prekių ir paslaugų 
kilmę ir vertę. Bet kuris pasiūlymas, 
pateiktas prekių pirkimo sutarčiai 
sudaryti, gali būti atmestas pagal šias 
sąlygas, kai trečiųjų šalių kilmės prekių 
vertė, nustatyta pagal 1992 m. spalio 12 d. 
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, 
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nustatantį Bendrijos Muitinės Kodeksą, 
sudaro daugiau kaip 50 proc. viso 
pasiūlymo prekių ar paslaugų vertės.
3. Kai numatoma sutarčių vertė yra lygi 
5 000 000 EUR (be pridėtinės vertės 
mokesčio (PVM) ar didesnė, perkančiųjų 
subjektų prašymu Komisija įvertina, ar 
pritarti pasiūlymų su prekėmis ir 
paslaugomis, kurių kilmės šalis nėra 
Sąjunga, pašalinimui iš sutarčių skyrimo 
procedūrų, jei prekių ir paslaugų, kurių 
kilmės šalis yra šalis, su kuria Sąjunga 
nėra sudariusi tarptautinio susitarimo dėl 
viešųjų pirkimų, apimančio įsileidimo į 
rinką įsipareigojimus arba prekes ar 
paslaugas, kurių kilmės šalis yra šalis, su 
kuria Europos Sąjunga yra sudariusi tokį 
tarptautinį susitarimą, tačiau tai prekei ir 
paslaugai netaikomą, vertė viršija 50 proc. 
bendros pasiūlymo prekių ar paslaugų 
vertės.
4. 3 dalyje nurodytų sutarčių atžvilgiu 
Komisija priima įgyvendinimo aktą dėl 
ketinimo pašalinti patvirtinimo. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
nagrinėjimo procedūros.

5. Priimdama įgyvendinimo aktus pagal 
4 dalį Komisija patvirtina numatomą 
pašalinimą tokiais atvejais:
a) jei Sąjungos ir šalies, kuri yra prekių 
ir (arba) paslaugų kilmės šalis, 
tarptautiniame susitarime dėl patekimo į 
rinką viešųjų pirkimų srityje yra aiški 
Sąjungos išlyga dėl prekių ir (arba) 
paslaugų, kurias siūloma pašalinti, 
patekimo į rinką;
b) kai a dalyje nurodyto susitarimo nėra 
ir, trečiajai šaliai nesiliaujant taikyti 
ribojamąsias viešųjų pirkimų priemones, 
Sąjungos ir atitinkamos trečiosios šalies 
rinkų atvėrimui iš esmės trūksta 
abipusiškumo.
Taikant b punktą daroma prielaida, kad iš 
esmės trūksta abipusiškumo tada, kai 
Sąjungos ūkio subjektai, prekės ir 
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paslaugos nuolat labai diskriminuojami 
taikant ribojamąsias viešųjų pirkimų 
priemones.
Pagal 6 dalį priimdama įgyvendinimo 
aktus Komisija nepatvirtina ketinimo 
pašalinti, kuriuo būtų pažeisti 
tarptautiniuose susitarimuose Sąjungos 
prisiimti patekimo į rinką įsipareigojimai.
6. Vertindama, ar iš esmės trūksta 
abipusiškumo, Komisija išnagrinėja:
a) kokiu mastu atitinkamos šalies viešųjų 
pirkimų įstatymais užtikrinamas 
skaidrumas pagal tarptautinius viešųjų 
pirkimų srities standartus ir ar 
neleidžiama diskriminuoti Sąjungos 
prekių, paslaugų ir ūkio subjektų;
b) kokiu mastu valdžios institucijos 
ir (arba) atskiri perkantieji subjektai 
veikia ar ima veikti diskriminuodami 
Sąjungos prekes, paslaugas ir ūkio 
subjektus.
7. Sutartys, kurios su ūkio subjektais 
sudaromos pažeidžiant Komisijos 
įgyvendinimo aktus, priimtus pagal 4 dalį, 
dėl ketinimo pašalinti, apie kurį pagal 
Direktyvą 2007/66/EB pranešė 
perkančiosios organizacijos, bus 
paskelbtos negaliojančiomis.

Or. en

Pakeitimas 811
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

79a straipsnis
Pasiūlymai, apimantys trečiųjų šalių 

kilmės prekes
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1. Šis straipsnis taikomas pasiūlymams, 
apimantiems trečiųjų šalių, su kuriomis 
Europos Sąjunga nėra sudariusi nei 
daugiašalio, nei dvišalio susitarimo, 
užtikrinančio Europos Sąjungos įmonėms 
panašias ir veiksmingas galimybes patekti 
į tų šalių rinkas, kilmės prekes ar 
paslaugas. Jis taip pat taikomas 
pasiūlymams, apimantiems prekes ar 
paslaugas, kilusias iš trečiųjų šalių, 
kurioms taikomas ribotas patekimas į ES 
rinką pagal Europos Sąjungos pasirašytų 
tarptautinių susitarimų dėl viešųjų 
pirkimų (dvišaliai laisvosios prekybos 
susitarimai ar daugiašalis susitarimas dėl 
viešųjų pirkimų) sąlygas. Šis straipsnis 
taikomas nepažeidžiant Europos Sąjungos 
ar jos valstybių narių įsipareigojimų 
trečiosioms šalims.
2. Perkantieji subjektai prašo dalyvių 
pateikti informaciją apie savo pasiūlyme 
nurodytų prekių ir paslaugų kilmę ir jų 
vertę. Dalyvio garbės pareiškimas 
pripažįstamas kaip pirminis įrodymas. 
Perkantysis subjektas gali bet kuriuo 
procedūros etapu paprašyti pateikti tam 
tikrus arba visus reikalingus dokumentus. 
Bet kuris pasiūlymas, pateiktas prekių 
pirkimo sutarčiai sudaryti, gali būti 
atmestas, kai trečiųjų šalių kilmės prekių 
vertė, kaip nustatyta pagal 1992 m. spalio 
12 d. Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos 
Muitinės Kodeksą, yra didesnė kaip 
50 proc. viso pasiūlymo prekių ar 
paslaugų vertės. Taikant šį straipsnį, 
programinė įranga, naudojama 
telekomunikacijų tinklo įrenginiuose, 
laikoma preke.
3. Atsižvelgiant į šios straipsnio dalies 
antrą pastraipą, kai du ar daugiau 
pasiūlymų yra lygiaverčiai pagal sutarties 
sudarymo kriterijus, apibrėžtus 
76 straipsnyje, pirmenybė teikiama tiems 
pasiūlymams, kurie negali būti atmesti 
pagal šio straipsnio 2 dalį. Taikant šį 
straipsnį, tokių pasiūlymų kainos yra 
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laikomos lygiavertėmis, jei kainų 
skirtumas nėra didesnis kaip 3 proc.
Tačiau pirmenybė vienam pasiūlymui kito 
atžvilgiu nesuteikiama pagal šios 
straipsnio dalies pirmą pastraipą, kai, jį 
priėmus, perkančiajam subjektui tektų 
įsigyti įrangą, kurios techninės 
charakteristikos skiriasi nuo turimos 
įrangos charakteristikų, ir dėl ko atsirastų 
nesuderinamumas ir techniniai 
eksploatacijos bei priežiūros sunkumai ar 
būtų patirtos pernelyg didelės sąnaudos.
4. Taikant šį straipsnį ir nustatant trečiųjų 
šalių kilmės prekes ir paslaugas, 
nurodytas šio straipsnio 2 dalyje, 
neatsižvelgiama į tas trečiąsias šalis, 
kurioms šios direktyvos palankių nuostatų 
taikymas praplėstas priėmus Tarybos
sprendimą pagal šio straipsnio 1 dalį.
5. Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia metinę ataskaitą, 
pradedant pirmųjų metų nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo antruoju 
pusmečiu, apie daugiašalių ar dvišalių 
derybų pažangą dėl Europos Sąjungos 
įmonių galimybių patekti į trečiųjų šalių 
rinkas šios direktyvos taikymo srityse, apie 
bet kokius tokių derybų pagalba galėtus 
pasiekti rezultatus ir apie visų sudarytų 
susitarimų praktinį įgyvendinimą.
Europos Parlamentas ir Taryba, 
spręsdami pagal įprastą teisėkūros 
procedūrą, atsižvelgdami į tokius įvykius 
gali iš dalies keisti šio straipsnio 
nuostatas.

Or. fr

Pagrindimas

Kol bus priimtas reglamentas dėl abipusiškumo principo, reikėtų laikytis dabar galiojančių 
viešųjų pirkimų teisės aktų.
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Pakeitimas 812
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

79a straipsnis
Ne Europos Sąjungos subjektų pasiūlyta 

neįprastai maža kaina
Jei perkantysis subjektas ketina pripažinti 
neįprastai mažos kainos pasiūlymą, 
apimantį ne Sąjungos kilmės darbus, 
prekes ar paslaugas, kuriame neįtrauktų 
darbų, prekių ar paslaugų vertė viršija 
50 proc. viso pasiūlymo darbų, prekių ar 
paslaugų vertės, pagal 37a straipsnį 
perkantysis subjektas apie tai raštu 
informuoja kitus dalyvius, paaiškindamas, 
kodėl pasiūlyta kaina ar sąnaudos yra 
neįprastai mažos.
Tarptautinio susitarimo nepasirašiusių 
trečiųjų šalių dalyvių pasiūlymai 
automatiškai atmetami, jeigu nurodyta 
kaina ar sąnaudos yra daugiau kaip 
50 proc. mažesnės už vidutinę kitų 
pasiūlymų kainą ar vidutines sąnaudas.

Or. fr

Pakeitimas 813
Frank Engel, Konstantinos Poupakis, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

79b straipsnis
Santykiai su trečiosiomis šalims, susiję su 

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

Or. en

Pagrindimas

Kol įsigalios reglamentas [COD 2012/0060], siekiant išvengti teisinių spragų taikomas 
Direktyvos 2004/17/EB 59 straipsnis.

Pakeitimas 814
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

79b straipsnis
Santykiai su trečiosiomis šalims, susiję su 

darbų, prekių ir paslaugų pirkimo 
sutartimis

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

Or. fr

Pagrindimas

Kol bus priimtas reglamentas dėl abipusiškumo principo, reikėtų laikytis dabar galiojančių 
viešųjų pirkimų teisės aktų.

Pakeitimas 815
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
II antraštinės dalies III skyriaus 3 skirsnio 2 a poskirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a poskirsnis
Pasiūlymai, apimantys trečiųjų šalių 
kilmės prekes, ir santykiai su tomis 

šalimis
79a straipsnis

Pasiūlymai, apimantys trečiųjų šalių 
kilmės prekes
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1. Šis straipsnis taikomas pasiūlymams, 
apimantiems trečiųjų šalių, su kuriomis 
Europos Sąjunga nėra sudariusi nei 
daugiašalio, nei dvišalio susitarimo, 
užtikrinančio Europos Sąjungos įmonėms 
panašias ir veiksmingas galimybes patekti 
į tų šalių rinkas, kilmės prekes. Šis 
straipsnis taikomas nepažeidžiant 
Europos Sąjungos ar jos valstybių narių
įsipareigojimų trečiosioms šalims.
2. Bet kuris pasiūlymas, pateiktas prekių 
pirkimo sutarčiai sudaryti, gali būti 
atmestas, kai trečiųjų šalių kilmės prekių 
dalis, nustatyta pagal 1992 m. spalio 12 d. 
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, 
nustatantį Bendrijos Muitinės Kodeksą1, 
sudaro daugiau kaip 50 proc. viso 
pasiūlymo prekių vertės. Taikant šį 
straipsnį, programinė įranga, naudojama 
telekomunikacijų tinklo įrenginiuose, 
laikoma preke.
3. Atsižvelgiant į šios straipsnio dalies 
antrą pastraipą, kai du ar daugiau 
pasiūlymų yra lygiaverčiai pagal sutarties 
sudarymo kriterijus, apibrėžtus 
72 straipsnyje, pirmenybė teikiama tiems 
pasiūlymams, kurie negali būti atmesti 
pagal šio straipsnio 2 dalį. Taikant šį 
straipsnį, tokių pasiūlymų kainos yra 
laikomos lygiavertėmis, jei kainų 
skirtumas nėra didesnis kaip 3 proc.
Tačiau pirmenybė vienam pasiūlymui kito 
atžvilgiu nesuteikiama pagal šios 
straipsnio dalies pirmą pastraipą, kai, jį 
priėmus, perkančiajam subjektui tektų 
įsigyti įrangą, kurios techninės 
charakteristikos skiriasi nuo turimos 
įrangos charakteristikų, ir dėl ko atsirastų 
nesuderinamumas ir techniniai 
eksploatacijos bei priežiūros sunkumai ar 
būtų patirtos pernelyg didelės sąnaudos.
4. Taikant šį straipsnį ir nustatant trečiųjų 
šalių kilmės prekes, nurodytas šio 
straipsnio 2 dalyje, neatsižvelgiama į tas 
trečiąsias šalis, kurioms šios direktyvos 
palankių nuostatų taikymas praplėstas 
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priėmus Tarybos sprendimą pagal šio 
straipsnio 1 dalį.
5. Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia metinę ataskaitą, 
pradedant pirmųjų metų nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo antruoju 
pusmečiu, apie daugiašalių ar dvišalių 
derybų pažangą dėl Europos Sąjungos 
įmonių galimybių patekti į trečiųjų šalių 
rinkas šios direktyvos taikymo srityse, apie 
bet kokius tokių derybų pagalba galėtus 
pasiekti rezultatus ir apie visų sudarytų 
susitarimų praktinį įgyvendinimą.
Europos Parlamentas ir Taryba, 
spręsdami pagal įprastą teisėkūros 
procedūrą, atsižvelgdami į tokius įvykius 
gali iš dalies keisti šį straipsnį.

79b straipsnis
Santykiai su trečiosiomis šalims, susiję su 

darbų, prekių ir paslaugų pirkimo 
sutartimis

1. Valstybės narės Komisijai praneša apie 
visus bendrojo pobūdžio teisinius ar 
praktinius sunkumus, su kuriais susiduria 
ir apie kuriuos praneša jų įmonės, 
norėdamos užtikrinti paslaugų sutarčių 
sudarymą trečiosiose šalyse.
2. Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai reguliariai praneša apie paslaugų 
sutarčių padarymą prieinamomis 
trečiosiose šalyse ir apie derybų su tomis 
šalimis šioje srityje pažangą, visų pirma 
PPO sistemoje.
3. Komisija, kreipdamasi į atitinkamą 
trečiąją šalį, stengiasi ištaisyti bet kurią 
padėtį, kai, remdamasi šio straipsnio 
2 dalyje minėtais pranešimais arba kita 
informacija, ji nustato, kad, sudarant 
paslaugų sutartis, trečioji šalis:
a) Europos Sąjungos įmonėms nesuteikia 
veiksmingos galimybės patekti į savo 
rinką, panašios į tą, kurią Europos 
Sąjunga suteikia tos šalies įmonėms; arba
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b) netaiko Europos Sąjungos įmonėms 
tokio nacionalinio režimo arba nesuteikia 
tokių pat konkurencinių galimybių, 
kokias ji suteikia nacionalinėms 
įmonėms; arba
c) kitų trečiųjų šalių įmonėms taiko 
palankesnį režimą nei Europos Sąjungos 
įmonėms.
4. Valstybės narės Komisijai praneša apie 
visus teisinius ar praktinius sunkumus, su 
kuriais, siekdamos sudaryti sutartis 
trečiosiose šalyse, susiduria ir apie 
kuriuos praneša jų įmonės ir kurie iškyla 
dėl to, kad nesilaikoma tarptautinės darbo 
teisės nuostatų, išvardytų XIV priede.
5. Esant šio straipsnio 3 ir 4 dalyse 
minėtoms aplinkybėms, Komisija bet 
kuriuo metu gali siūlyti, kad Taryba 
nuspręstų tam tikrą sprendime nurodytą 
laiką sustabdyti arba apriboti paslaugų 
sutarčių sudarymą su:
a) įmonėmis, veikiančiomis pagal 
atitinkamos trečiosios šalies įstatymus;
b) įmonėmis, susijusiomis su a punkte 
nurodytomis įmonėmis, kurios turi 
Europos Sąjungoje savo registruotą 
buveinę, tačiau neturi tiesioginio ir 
efektyvaus ryšio su valstybės narės 
ekonomika;
c) įmonėmis, teikiančioms pasiūlymus, 
kurių objektas – atitinkamos trečiosios 
šalies kilmės paslaugos.
Taryba kiek įmanoma greičiau priima 
sprendimą kvalifikuota balsų dauguma.
Komisija gali siūlyti tokias priemones 
savo iniciatyva arba valstybės narės 
prašymu.
6. Šis straipsnis nepažeidžia Europos 
Sąjungos įsipareigojimų trečiosioms 
šalims pagal tarptautinius susitarimus dėl 
viešųjų pirkimų, visų pirma sudarytų PPO 
sistemoje.
__________________
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1 OL L 302, 1992 10 19, p. 1. 

Or. fr

Pagrindimas

Komisija šias nuostatas ištrynė atsižvelgdama į tai, kad bus priimta priemonė dėl 
abipusiškumo. Kadangi šį dokumentą priimti vėluojama, šie du straipsniai grąžinami kaip 
laikina priemonė siekiant išvengti teisinio vakuumo. Jie nustos galioti, kai tik įsigalios 
reglamentas dėl trečiųjų šalių prekių ir paslaugų patekimo į Europos Sąjungos viešųjų 
pirkimų vidaus rinką ir procedūrų, kuriomis remiamos derybos dėl Europos Sąjungos prekių 
ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas.

Pakeitimas 816
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
80 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pagrindimas

Bet kokie su viešaisiais pirkimais nesusiję kriterijai, įtraukti į sutarčių skyrimo procedūras, 
turėtų būti glaudžiai susiję su sutarties dalyku. Leidimas perkančiosioms organizacijoms 
nustatyti specialias sąlygas, reglamentuojančias sutarties vykdymą, ypač sąlygas, susijusias 
su socialiniais ir aplinkos apsaugos tikslais, galėtų paskatinti tas organizacijas nukrypti nuo 
66 straipsnio nuostatų ir jomis nustatytų kriterijų.
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Pakeitimas 817
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
80 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Perkantieji subjektai gali nustatyti 
specialias sąlygas, susijusias su sutarties 
dalyku ir sutarties vykdymu, bet jos turi 
būti nurodytos kvietime dalyvauti konkurse 
arba specifikacijose. Tokios sąlygos visų 
pirma gali sietis su socialiniais ir aplinkos 
apsaugos tikslais.

Or. en

Pakeitimas 818
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
80 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Perkantieji subjektai gali nustatyti 
specialias sąlygas, susijusias su sutarties 
vykdymu, bet jos turi būti nurodytos 
kvietime dalyvauti konkurse arba 
specifikacijose. Tokios sąlygos gali apimti 
ekonominius, inovacinius, aplinkos 
apsaugos ar socialinius tikslus. Viena jų 
gali būti reikalavimas, kad ūkio subjektas 
numatytų kompensacijas už kainų 
svyravimo nulemtą kainų augimo, galinčio 
reikšmingai paveikti sutarties vykdymą, 
riziką (draudimą). Vis dėlto dėl jokios iš 
šių specialių sąlygų neprarandama sąsaja 
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su sutarties dalyku.

Or. en

Pakeitimas 819
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
80 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Perkantieji subjektai gali nustatyti 
specialias sąlygas, susijusias su sutarties 
vykdymu, bet jos turi būti nurodytos 
kvietime dalyvauti konkurse arba 
specifikacijose. Tokios sąlygos gali apimti 
socialinius ir aplinkos apsaugos tikslus, 
taip pat gali apimti socialinę ir darbo 
apsaugą bei darbo sąlygas, taikomas 
atliekamo darbo, teikiamų paslaugų arba 
tiekiamų prekių vietoje, kaip numatyta 
nacionalinės teisės aktuose ir (arba) 
kolektyvinėse sutartyse ar XIV priede 
išvardytose tarptautinės darbo teisės aktų 
nuostatose. Viena jų gali būti reikalavimas, 
kad ūkio subjektas numatytų 
kompensacijas už kainų svyravimo 
nulemtą kainų augimo, galinčio 
reikšmingai paveikti sutarties vykdymą, 
riziką (draudimą).

Or. en

Pakeitimas 820
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
80 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkantieji subjektai gali nustatyti 
specialias sąlygas, susijusias su sutarties 

1. Perkantieji subjektai gali nustatyti 
specialias sąlygas, susijusias su sutarties 



PE492.870v02-00 56/172 AM\909614LT.doc

LT

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

vykdymu, bet jos turi būti nurodytos 
kvietime dalyvauti konkurse arba 
specifikacijose. Tokios sąlygos visų pirma 
gali sietis su socialiniais ir aplinkos 
apsaugos tikslais.

2. Valstybės narės gali nustatyti 
ekonominės veiklos vykdytojams 
kompensacijų būdus kainų augimo, kurio 
neįmanoma iš anksto numatyti teikiant 
pasiūlymą, atveju.

Or. it

Pakeitimas 821
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
80 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Perkančiosios organizacijos gali nustatyti 
specialias sąlygas, susijusias su sutarties 
vykdymu, bet jos turi būti nurodytos 
kvietime dalyvauti konkurse arba 
specifikacijose. Tokios sąlygos apima 
įpareigojimų, susijusių su socialinėmis ir 
įdarbinimo sąlygomis, pvz., darbuotojų 
sveikata ir sauga, socialine apsauga ir 
darbo sąlygomis, laikymąsi, kaip nustatyta 
ES teisės aktuose ir nacionaliniuose 
įstatymuose, reguliavimo aktuose arba 
administracinėse nuostatose, arbitražo 
teismo sprendimuose, kolektyvinėse 
sutartyse ir kitose sutartyse, ir XIV priede 
išvardytose tarptautinės darbo teisės 
nuostatose, kurios taikomos vietose, 
kuriose atliekamas darbas, teikiamos 
paslaugos arba tiekiamos prekės. Šie 
įpareigojimai taip pat taikomi 
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tarpvalstybinėse situacijose, kai 
darbuotojai iš vienos valstybės narės 
teikia paslaugas kitoje valstybėje narėje.
Viena jų gali būti reikalavimas, kad ūkio 
subjektas numatytų kompensacijas už 
kainų svyravimo nulemtą kainų augimo, 
galinčio reikšmingai paveikti sutarties 
vykdymą, riziką (draudimą).

Or. de

Pakeitimas 822
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl direktyvos
80 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Perkantieji subjektai gali nustatyti 
specialias sąlygas, susijusias su sutarties 
vykdymu, bet jos turi būti nurodytos 
kvietime dalyvauti konkurse arba 
specifikacijose. Tokios sąlygos visų pirma 
gali sietis su socialiniais ir aplinkos 
apsaugos tikslais. Viena jų gali būti 
reikalavimas, kad valstybės narės numatytų 
kompensacijos būdus kainų augimo, kurio 
neįmanoma iš anksto numatyti teikiant 
pasiūlymą ir kuris gali reikšmingai 
paveikti sutarties vykdymą, rizikai 
padengti.

Or. it

Pakeitimas 823
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
80 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 824
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Pirkimo dokumentuose perkantysis 
subjektas gali prašyti dalyvio pasiūlyme 
nurodyti visas sutarties dalis, kurias jis 
ketina subrangos sutartimi pavesti atlikti 
tretiesiems asmenims ir kuriems nors 
siūlomiems subrangovams. Jeigu 
reikalinga speciali praktinė patirtis 
ir (arba) įranga, pagrindinis rangovas 
pirkimo sutartyje turėtų nurodyti 
subrangovus.

Or. en

Pakeitimas 825
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

subjektas prašo dalyvio pasiūlyme 
nurodyti visas sutarties dalis, kurias jis 
ketina subrangos sutartimi pavesti atlikti 
tretiesiems asmenims ir kuriems nors 
siūlomiems subrangovams ir suteikia 
informaciją apie subrangovą, įskaitant jo 
pavadinimą (pavardę), kontaktinius 
duomenis ir teisinius atstovus.

Bet kokius subrangos grandies pakeitimus 
siūlo ūkio subjektas ir jiems pritaria 
perkantysis subjektas. Tuo atveju, kai 
siūlomas pakeitimas susijęs ir su naujo 
subrangovo dalyvavimu, pagrindinis 
rangovas nurodo jo pavadinimą 
(pavardę), kontaktinius duomenis ir 
teisinius atstovus.
Bet kokie subrangos grandies veiklos 
vykdytojai užtikrina šios direktyvos 
nuostatų ir viešojo pirkimo dokumentuose 
nustatytų sąlygų laikymąsi, taip pat 
užtikrina tokį pareigų, susijusių su 
sutartimi, laikymąsi, koks apibrėžtas 
pasiūlyme.

Or. en

Pakeitimas 826
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Pirkimo dokumentuose perkantysis 
subjektas prašo dalyvio pasiūlyme 
nurodyti sutarties dalis, kurias jis nori
subrangos sutartimi pavesti atlikti 
tretiesiems asmenims ir kuriems nors 
siūlomiems subrangovams ir suteikia 
informaciją apie subrangovą, įskaitant jo 
pavadinimą (pavardę), kontaktinius 
duomenis ir teisinius atstovus.
Perkančiajam subjektui nedelsiant 
pranešama apie bet kokius subrangos 
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grandies pokyčius.

Or. fr

Pakeitimas 827
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Pirkimo dokumentuose perkančioji 
organizacija prašo arba valstybės narės 
įpareigojama prašyti dalyvio pasiūlyme 
nurodyti visas sutarties dalis, kurias jis 
ketina subrangos sutartimi pavesti atlikti 
tretiesiems asmenims ir kuriems nors 
siūlomiems subrangovams, ir suteikti 
informaciją apie subrangovus, įskaitant jų 
pavadinimus (pavardes), kontaktinius 
duomenis ir teisinius atstovus. Apie bet 
kokius subrangos grandies pokyčius ir 
naujų subrangovų duomenis, įskaitant jų 
pavadinimus (pavardes), kontaktinius 
duomenis ir teisinius atstovus, nedelsiant 
pranešama perkančiajai organizacijai.

Or. de

Pakeitimas 828
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Vykdant viešojo pirkimo sutartį, 
valstybės narės suteikia dalyviui galimybę 
sudaryti subrangos sutartį daugiausia su 
trimis arba mažiau vienas po kito 
samdomų subrangovų. Perkantieji 
subjektai gali nustatyti kitus subrangos 
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grandies apribojimus, susijusius su 
subrangovų arba vėlesnių subrangovų 
skaičiumi ar su subrangos grandies 
pakeitimų galimybe, arba gali nustatyti, 
kad jokios sutarčių dalys nebus subrangos 
sutartimi pavestos atlikti tretiesiems 
asmenims.

Or. en

Pakeitimas 829
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Subrangovų samdymo priežastys 
išdėstomos pirkimo dokumentuose. Jos 
turėtų būti grindžiamos techniniais 
motyvais, o ne skirtos mažinti darbo jėgos 
sąnaudas.

Or. de

Pakeitimas 830
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 831
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ryšys tarp subrangovo ir rangovo yra pagrindinis sutarčių teisės elementas. Šis pasiūlymas 
gali nulemti situacijas, kai subrangovas stengsis gauti tiesioginį apmokėjimą iš perkančiosios 
organizacijos, o perkančioji organizacija gali netekti teisės nemokėti rangovui dėl pagrįstų 
sutarties vykdymo priežasčių.

Pakeitimas 832
Frank Engel, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali numatyti, kad 
perkantysis subjektas, jei prašo 
subrangovas ir jeigu tai įmanoma dėl 
sutarties pobūdžio, mokėtinus mokėjimus 

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

Or. fr

Pakeitimas 833
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dėl tiesioginių perkančiosios organizacijos mokėjimų subrangovams pažeidžiamas teisinis 
sutarčių sudarymo laisvės principas ir pagrindiniai rangovai netenka įtakos savo tiekimo 
grandinėje užtikrinant savalaikį ir kokybišką subrangovui patikėtos prekės pristatymą ar 
paslaugos suteikimą.
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Pakeitimas 834
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 835
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Vykdant viešojo pirkimo sutartį, 
valstybės narės suteikia dalyviui galimybę 
sudaryti subrangos sutartį daugiausia su 
trimis arba mažiau vienas po kito 
samdomų subrangovų. Valstybės narės 
numato, kad perkantysis subjektas, jei 
prašo subrangovas ir jeigu tai įmanoma dėl 
sutarties pobūdžio, mokėtinus mokėjimus 
pervestų tiesiogiai subrangovams, 
teikiantiems pagrindiniam rangovui 
paslaugas, tiekiantiems jam prekes arba 
atliekantiems darbus. Tokiu atveju 
valstybės narės nustato atitinkamus 
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mechanizmus, pagal kuriuos pagrindinis 
rangovas galėtų prieštarauti nepagrįstiems 
mokėjimams. Tokio mokėjimo būdo tvarka 
turi būti nustatyta pirkimo dokumentuose.

Or. fr

Pakeitimas 836
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 837
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali numatyti, kad 
perkantysis subjektas, jei prašo 
subrangovas ir jeigu tai įmanoma dėl 
sutarties pobūdžio, mokėtinus mokėjimus 
pervestų tiesiogiai subrangovui, 

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

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

Or. de

Pakeitimas 838
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
perkantysis subjektas gali atmesti 
pasiūlyme nurodytą subrangovą, jei:
i) subrangovas netenkina pasiūlymui 
taikomų atrankos kriterijų;
ii) subrangovas negali tinkamai įvykdyti 
savo įsipareigojimų pagal sutartį.
Dalyvavimo procedūroje sąlygos ir 
subrangovo galimybės tinkamai įvykdyti 
savo įsipareigojimus pagal sutartį 
vertinami proporcingai sutarties, 
pasirašytos su subrangovu, daliai, 
remiantis 76 straipsnyje nurodytais 
sutarties skyrimo kriterijais.

Or. en

Pagrindimas

Perkančiosios organizacijos turėtų turėti daugiau galimybių daryti įtaką pasirinktų dalyvių 
samdomiems subrangovams. Visų pirma joms turėtų būti suteikti įgaliojimai tikrinti pasiūlytų 
subrangovų tinkamumą ir kvalifikaciją. Visi šios srities reikalavimai atitinka proporcingumo 
principą.
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Pakeitimas 839
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, kam ši dalis taikoma.

Pakeitimas 840
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Šio straipsnio 1 dalis neturi poveikio 
pagrindinio ūkio subjekto atsakomybei.

Or. de

Pakeitimas 841
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Pagrindinis rangovas arba bet kuris 
tarpinis subrangovas gali, kartu su 
subrangovu arba vietoj jo, būti laikomas 
tiesiogiai atsakingas kaip darbuotojo 
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laiduotojas ir (arba) bendrų lėšų arba 
socialinių partnerių institucijų už bet 
kokią atsakomybę, atsirandančią dėl 
subrangovo nesugebėjimo laikytis su 
socialinėmis ir įdarbinimo sąlygomis 
susijusių nuostatų, pvz., darbuotojų 
sveikatos ir saugos, socialinės apsaugos ir 
darbo sąlygų, kaip nustatyta ES teisės 
aktuose ir nacionaliniuose įstatymuose, 
reguliavimo aktuose arba 
administracinėse nuostatose, arbitražo 
teismo sprendimuose, kolektyvinėse 
sutartyse ir kitose sutartyse, ir XIV priede 
išvardytose tarptautinės darbo teisės 
nuostatose, kurios taikomos vietose, 
kuriose atliekamas darbas, teikiamos 
paslaugos arba tiekiamos prekės. Šie 
įpareigojimai taip pat taikomi 
tarpvalstybinėse situacijose, kai 
darbuotojai iš vienos valstybės narės 
teikia paslaugas kitoje valstybėje narėje. 
Ši nuostata taikoma be jokių papildomų 
sąlygų ir, visų pirma, darbdaviui 
nebūnant tiesiogiai dėl to atsakingam.

Or. de

Pakeitimas 842
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Šio straipsnio 1 dalis neturi poveikio 
pagrindinio ūkio subjekto atsakomybei.

Or. en

Pakeitimas 843
Frank Engel, Andreas Schwab
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Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Šio straipsnio 1 dalis neturi poveikio 
pagrindinio ūkio subjekto atsakomybei.

Or. fr

Pakeitimas 844
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Naudojimosi subrangovų paslaugomis 
priežastys turi būti nurodytos sutarčių 
dokumentuose ir tiksliai pagrįstos 
techniniais aspektais. Subrangovai neturi 
būti samdomi siekiant išvengti atitinkamų 
teisės aktų ir įpareigojimų, susijusių su 
darbų atlikimu, paslaugų teikimu ir 
prekių tiekimu.
Šio straipsnio 1 ir 2 dalys neturi poveikio 
projekto vadovo ir subrangovų 
atsakomybei.
Valstybės narės turi numatyti 
solidariosios atsakomybės subrangos 
grandinėje sistemą.

Or. fr

Pakeitimas 845
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalys neturi 
poveikio pagrindinio rangovo ir 
subrangovo atsakomybei.
Valstybės narės numato solidariosios 
atsakomybės visoje subrangos grandinėje 
sistemą.
Pagrindinis ūkio subjektas ir bet kuris 
subrangovas, atliekantis darbą pagal 
viešojo pirkimo sutartį, yra solidariai 
atsakingas už bet kokį įsipareigojimą, 
atsirandantį subrangovui nesilaikant 
nuostatų, susijusių su pagrindinėmis 
teisėmis, sveikatos ir saugos 
reikalavimais, socialinėmis taisyklėmis ir 
standartais, įdarbinimo ir darbo 
sąlygomis, darbuotojų sveikata ir sauga ir 
socialine apsauga, kaip nustatyta ES ir 
nacionalinės teisės aktuose,
reglamentuose arba administracinėse 
nuostatose, kolektyvinėje sutartyje ir 
kitose sutartyse, ir XIV priede išvardytose 
tarptautinės darbo teisės nuostatose,
kurios taikomos vietose, kuriose 
atliekamas darbas, teikiamos paslaugos 
arba tiekiamos prekės.

Valstybės narės gali numatyti griežtesnes 
taisykles dėl atsakomybės pagal 
nacionalinę teisę.

Or. en

Pakeitimas 846
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Viešojo pirkimo sutarčiai įgyvendinti 
kaip subrangovai viena po kitos gali būti 
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samdomos ne daugiau kaip trys įmonės.

Or. de

Pakeitimas 847
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Perkantieji subjektai užtikrina, kad 
pasirinkti dalyviai būtų pagal sutartį 
įpareigoti sutarties vykdymo metu laikytis 
privalomų teisės, reguliavimo ar 
administracinių nuostatų, galiojančių 
valstybėje narėje, kurioje vykdoma 
sutartis.
Be to, jei pasirinktas dalyvis sudaro 
subrangos sutartį dėl dalies darbų 
atlikimo, prekių tiekimo ar paslaugų 
teikimo ir jei sutarties vykdymo metu 
subrangovas pažeidė pirmoje pastraipoje 
nurodytas nuostatas, kaip nustatė teismas 
ar kita kompetentinga institucija, 
pasirinktasis dalyvis prieš atitinkamą (-us) 
subrangovą (-us) imasi veiksmingų, 
proporcingų ir atgrasančių sutartyje 
numatytų sankcijų.
Jei pasirinktas dalyvis neįvykdė pirmoje 
ir (arba) antroje pastraipoje numatytų 
įpareigojimų per tris mėnesius nuo 
pirminės teismo ar kitos kompetentingos 
institucijos nutarties, perkantysis 
subjektas perduoda klausimą spręsti 
teismui ar kitai kompetentingai 
institucijai, kad ji priimtų sprendimą dėl 
atitinkamų sankcijų.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pasiūlymu siekiama atsižvelgti į pranešėjo susirūpinimą dėl taikytinos teisės, turinčios 
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poveikį pagrindinio rangovo įsipareigojimams ir įsipareigojimams visoje tiekimo grandinėje, 
ir užtikrinti, kad šios naujos taisyklės atitiktų pagrindinius sutarčių sudarymo laisvės 
principus ir jomis nebūtų piktnaudžiaujama.

Pakeitimas 848
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pagrindinis ūkio subjektas ir bet kuris 
subrangovas, atliekantis darbus pagal 
viešojo pirkimo sutartį, yra solidariai 
atsakingas, jei subrangovas nesilaiko 
nuostatų, susijusių su pagrindinėmis 
teisėmis, sveikatos ir saugos 
reikalavimais, socialinėmis taisyklėmis ir 
standartais, įdarbinimo ir darbo 
sąlygomis, darbuotojų sveikata ir sauga ir 
socialine apsauga, taip pat nesilaiko 
atitinkamų Europos Sąjungos teisės 
nuostatų, nacionalinės teisės aktų, 
administracinių ar reguliavimo nuostatų, 
kolektyvinių sutarčių ir kitų sutarčių, ir 
XIV priede išvardytų tarptautinių 
konvencijų, kurios taikomos vietose, 
kuriose atliekamas darbas, teikiamos 
paslaugos arba tiekiamos prekės.
Šie įpareigojimai taip pat taikomi 
tarpvalstybinėse situacijose, kai 
darbuotojai iš vienos valstybės narės 
teikia paslaugas kitoje valstybėje narėje;
Perkantysis subjektas sutartyje su 
pagrindiniu rangovu, taip pat pagrindinis 
rangovas ir bet kuris tarpinis subrangovas 
savo sutartyse su jų subrangovais nurodo, 
kad tuo atveju, jei jie turi priežasčių 
manyti, kad jų tiesioginis subrangovas 
pažeidė taisykles, apibrėžtas pirmoje 
pastraipoje, tiesioginis subrangovas turi 
imtis neatidėliotinų veiksmų padėčiai 
ištaisyti, o tuo atveju, jei tai neįmanoma, 
atitinkama sutartis nutraukiama.
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Valstybės narės gali numatyti griežtesnes 
taisykles dėl atsakomybės pagal jų 
nacionalinę teisę.

Or. fr

Pakeitimas 849
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
82 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 850
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
82 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 851
Philippe Juvin
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Pasiūlymas dėl direktyvos
82 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

-aa) pakeitimu keičiamas pirkimo 
pobūdis;
-ab) pakeitimu numatoma pakeisti 
sutarties partnerį;
a) pakeitimu nustatomos sąlygos, dėl kurių, 
jeigu jos būtų buvusios įtrauktos į pradinę 
pirkimo procedūrą, būtų buvę galima 
pasirinkti kitus kandidatus nei iš pradžių 
atrinktieji arba sutartį būtų buvę galima 
skirti kitam dalyviui;

b) pakeitimu rangovo naudai pakeičiama 
sutarties ekonominė pusiausvyra;

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

Or. fr

Pagrindimas

Nuostatos, susijusios su pirkimo sutarčių keitimu galiojimo laikotarpiu, turi būti papildytos 
(pirkimo sutarties pobūdžio keitimas bet kuriuo atveju yra esminis keitimas) ir patikslintas 
(siekiant supaprastinimo esanti 3 dalis įrašyta į antrą dalį, nes kalbama taip pat apie 
esminius pakeitimus).

Pakeitimas 852
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
82 straipsnio 2 dalies a punktas



AM\909614LT.doc 75/172 PE492.870v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pakeitimu nustatomos sąlygos, dėl 
kurių, jeigu jos būtų buvusios įtrauktos į 
pradinę pirkimo procedūrą, būtų buvę 
galima pasirinkti kitus kandidatus nei iš 
pradžių atrinktieji arba sutartį būtų buvę 
galima skirti kitam konkurso dalyviui;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Straipsnio pertvarkymas (žr. 82 straipsnio 2 dalies pakeitimą). Ši nuostata įtraukta į minėtą 
pakeitimą.

Pakeitimas 853
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
82 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pakeitimu rangovo naudai pakeičiama 
sutarties ekonominė pusiausvyra;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Straipsnio pertvarkymas (žr. 82 straipsnio 2 dalies pakeitimą). Ši nuostata įtraukta į minėtą 
pakeitimą.

Pakeitimas 854
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
82 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pakeitimu rangovo naudai pakeičiama b) pakeitimu rangovo naudai pakeičiama 
sutarties ekonominė pusiausvyra, apibrėžta 
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sutarties ekonominė pusiausvyra; sudarant sutartį;

Or. es

Pakeitimas 855
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
82 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Straipsnio pertvarkymas (žr. 82 straipsnio 2 dalies pakeitimą). Ši nuostata įtraukta į minėtą
pakeitimą.

Pakeitimas 856
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
82 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) sutartimi labai išplečiama sutarties 
taikymo sritis ir apimamos prekės, 
paslaugos ar darbai, kurių sutartis iš 
pradžių neapėmė. Tačiau sutarties 
galiojimas gali būti pratęstas, jei prieš tai 
pateikiamas tinkamas techninis 
pagrindimas ir apimamos prekės, 
paslaugos ir darbais, tiesiogiai susiję su 
pradiniu sutarties objektu;

Or. es
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Pakeitimas 857
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
82 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) sutartimi labai išplečiama sutarties 
paskirtis ir apimamos prekės, paslaugos ar 
darbai, kurių sutartis iš pradžių neapėmė.

Or. fr

Pakeitimas 858
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
82 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutarties partnerio pakeitimas yra esminis 
pakeitimas pagal 1 dalį.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Straipsnio pertvarkymas (žr. 82 straipsnio 2 dalies pakeitimą). Ši nuostata įtraukta į minėtą 
pakeitimą.

Pakeitimas 859
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
82 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau šios dalies pirma pastraipa 
netaikoma, jeigu dėl įmonės 

2 dalies -aa punktas netaikomas, jeigu dėl 
įmonės restruktūrizavimo, turto ar aktyvų 
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restruktūrizavimo arba nemokumo visas 
arba dalį pradinio rangovo teisių pagal 
sutartį perima kitas ūkio subjektas, 
atitinkantis pradinius kokybinės atrankos 
kriterijus, su sąlyga, kad dėl to nereikia iš 
esmės keisti sutarties ir taip nesiekiama 
išvengti šios direktyvos taikymo.

perdavimo tarp įmonių arba sutarties 
partnerio perėmimo po įmonės bankroto
visas arba dalį pradinio rangovo teisių 
pagal sutartį perima kitas ūkio subjektas, 
atitinkantis pradinius kokybinės atrankos 
kriterijus, su sąlyga, kad dėl to nereikia iš 
esmės keisti koncesijos ir taip nesiekiama 
išvengti šios direktyvos taikymo.

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiama į turto arba aktyvų perdavimą tarp įmonių, kai kalbama apie neesminių 
pakeitimų, atsiradusių dėl sutarties partnerio keitimo, aspektus.

Pakeitimas 860
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
82 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tačiau šios dalies pirma pastraipa 
netaikoma, jeigu dėl įmonės 
restruktūrizavimo arba nemokumo visas 
arba dalį pradinio rangovo teisių pagal 
sutartį perima kitas ūkio subjektas, 
atitinkantis pradinius kokybinės atrankos 
kriterijus, su sąlyga, kad dėl to nereikia iš 
esmės keisti sutarties ir taip nesiekiama 
išvengti šios direktyvos taikymo, arba tais 
atvejais, kai perkančioji organizacija 
perima tiekėjo įsipareigojimus 
vadovaudamasi valstybės narės 
taisyklėmis ir 81 straipsnio nuostatomis;

Or. en

Pakeitimas 861
Pablo Arias Echeverría
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Pasiūlymas dėl direktyvos
82 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 862
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
82 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Jeigu pakeitimo vertę galima išreikšti 
pinigais, pakeitimas nelaikomas esminiu 
pagal 1 dalį, jei jo vertė neviršija 
12 straipsnyje nustatytų ribų, o tais 
atvejais, kai ji jas viršija, jei ji yra mažesnė 
nei 20 proc. pradinės sutarties kainos, su 
sąlyga, kad pakeitimu nepakeičiamas 
bendrasis pirkimo pobūdis. Jeigu daromi 
keli pakeitimai iš eilės, visi jie vertinami 
pagal iš eilės daromų pakeitimų 
kumuliacinę vertę.

Or. en

Pakeitimas 863
Frank Engel, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
82 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 864
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Pasiūlymas dėl direktyvos
82 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Jeigu pakeitimo vertę galima išreikšti 
pinigais, pakeitimas nelaikomas esminiu 
pagal 1 dalį, jei jo vertė neviršija 
12 straipsnyje nustatytų ribų ir yra mažesnė 
nei 20 proc. pradinės sutarties kainos, su 
sąlyga, kad pakeitimu nepakeičiamas 
bendrasis pirkimo pobūdis. Jeigu daromi 
keli pakeitimai iš eilės, visi jie vertinami 
pagal iš eilės daromų pakeitimų 
kumuliacinę vertę.

Or. en

Pakeitimas 865
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
82 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Jeigu pakeitimo vertę galima išreikšti 
pinigais, pakeitimas nelaikomas esminiu 
pagal 1 dalį, jei jo vertė neviršija 
12 straipsnyje nustatytų ribų ir yra mažesnė 
nei 5 proc. pradinės sutarties kainos, su 
sąlyga, kad pakeitimu nepakeičiamas 
bendrasis pirkimo pobūdis. Jeigu daromi 
keli pakeitimai iš eilės, visi jie vertinami 
pagal iš eilės daromų pakeitimų 
kumuliacinę vertę. Jei pakeitimo vertė 
viršija pusę 12 straipsnyje nustatytų ribų 
ir yra lygi 5 proc. pradinės sutarties 
kainos arba ją viršija, pakeitimų 
esmingumo vertinimas atliekamas 
vadovaujantis 2 dalies nuostatomis.

Or. fr

Pakeitimas 866
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
82 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

According to the proposal, a modification of a contract during its term shall be considered 
substantial when the value of the modification reaches 5% of the price of the initial contract. 
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In the light of the case law and the doctrine, this threshold is far too low. In 2000, the 
European Court of Justice acknowledged that an increase of 10% did not require a new 
procurement procedure (see judgment, 5 October 2000, case C-337/98, Commission of the 
European Communities vs French Republic). Similarly, under French case law, a 
modification between 10 and 15% is usually not considered to be substantial and the French 
doctrine also considers a modification as a new award when it reaches 15%.Setting the 
threshold at 5% would prevent any modification of contracts during their term. It would lead 
to problematic consequences in executing contracts in so far as contracting entities have to 
deal with unforeseen circumstances requiring an adaptation of contracts during their term. 
They need pragmatic solutions instead. A 15% threshold, while providing flexibility to 
contracting entities to modify contracts during their term, takes up the solutions developed by 
national and European case law and aims at avoiding misuse in the application of the 
procurement rules.

Pakeitimas 867
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
82 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 868
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
82 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 869
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
82 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Jeigu pakeitimo vertę galima išreikšti 
pinigais, pakeitimas nelaikomas esminiu 
pagal 1 dalį, jei jo vertė neviršija 
12 straipsnyje nustatytų ribų arba, kai ji 
jas viršija, jei ji yra mažesnė nei 20 proc.
pradinės sutarties kainos, su sąlyga, kad 
pakeitimu nepakeičiamas bendrasis 
pirkimo pobūdis. Jeigu daromi keli 
pakeitimai iš eilės, visi jie vertinami pagal 
iš eilės daromų pakeitimų kumuliacinę 
vertę.

Or. it

Pakeitimas 870
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
82 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu pakeitimo vertę galima išreikšti 
pinigais, pakeitimas nelaikomas esminiu 

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

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

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į teismų praktiką ir doktriną, ši riba pernelyg žema. Kadangi pasirašant darbų 
pirkimo sutartis, kai perkamos komunalinės paslaugos, dažniausiai numatomos papildomos 
paslaugos, kurių vertė – 5–10 proc. pradinės sutarties kainos, todėl 5 proc. riba yra 
nepagrįsta.

Pakeitimas 871
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
82 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

2000 m. Europos Teisingumo Teismas pripažino, kad 10 proc. padidinus pradinę kaina 
nebūtina pradėti naujos pirkimo procedūros (2000 10 05, byla Nr. C-337/98, Europos 
Komisija prieš Prancūzijos Respubliką). Nustačius 5 proc. ribą nebus įmanoma daryti jokių 
sutarčių pakeitimų sutarčių galiojimo metu. Dėl to atsirastų sutarčių vykdymo problemų. 
15 proc. riba nustatoma atsižvelgiant į nacionalinių teismų ir Europos teismų praktika 
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pasiūlytus sprendimus ir ja siekiama išvengti piktnaudžiavimo taikant pirkimo taisykles.

Pakeitimas 872
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
82 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 873
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
82 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

jie vertinami pagal iš eilės daromų 
pakeitimų kumuliacinę vertę.

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiama į atnaujintą pradinės sutarties kainą, kuri yra tikslesnė nuoroda.

Pakeitimas 874
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
82 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Be to, tais atvejais, kai sutarties 
taikymo sritis gali pakisti dėl:
– reikšmingų inovacijų ar technologinių 
pokyčių;
– techninių naudojimo ar priežiūros 
operacijų sudėtingumo, kai reikia prašyti 
pradinio tiekėjo paslaugų;
– būtinybės atlikti neatidėliotinus ar 
nenumatytus darbus, teikti neatidėliotinas 
ar nenumatytas ar prekes, kurių negalima 
techniškai ar finansiškai atskirti nuo 
pagrindinės sutarties perkančiajam 
subjektui nesukeliant didelių trikdžių,
pakeitimas nelaikomas esminiu pagal 
1 dalį.

Or. en

Pakeitimas 875
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
82 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Sutarties pakeitimai nelaikomi esminiais 
pagal 1 dalį, jeigu jie numatyti pirkimo 
dokumentuose, aiškiose, tiksliose ir 
vienareikšmėse persvarstymo sąlygose arba 
galimybėse arba jei jie padaryti dėl 
perkančiosios organizacijos ar subjekto 
pateiktuose pirkimo dokumentuose 
padarytos klaidos ar praleidimo; Tokiose 
sąlygose turi būti nurodyta galimų 
pakeitimų taikymo sritis, pobūdis ir jų 
taikymo sąlygos. Jose negali būti numatyti 
pakeitimai arba galimybės, dėl kurių 
pasikeistų bendras sutarties pobūdis.

Or. es

Pakeitimas 876
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
82 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Sutarties pakeitimai nelaikomi esminiais 
pagal 1 dalį, jeigu jie numatyti pirkimo 
dokumentuose, aiškiose, tiksliose ir 
vienareikšmėse persvarstymo sąlygose arba 
galimybėse ir pateikti kaip kainų 
peržiūros ar kainų nustatymo sąlyga.
Tokiose sąlygose turi būti nurodyta galimų 
pakeitimų taikymo sritis, pobūdis ir jų 
taikymo sąlygos. Jose negali būti numatyti 
pakeitimai arba galimybės, dėl kurių 
pasikeistų bendras sutarties pobūdis.

Or. fr

Pakeitimas 877
Heide Rühle
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Pasiūlymas dėl direktyvos
82 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkantieji subjektai Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje skelbia skelbimą 
apie šiuos pakeitimus. Tokiuose 
skelbimuose pateikiama XVI priede 
nurodyta informacija ir jie skelbiami 
pagal 65 straipsnio nuostatas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 878
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
82 straipsnio 7 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Perkantieji subjektai nekeičia sutarties: 7. Perkantieji subjektai nekeičia sutarties, 
kai keitimo tikslas būtų kompensuoti 
kainų augimo riziką, kurią tiekėjas yra 
apdraudęs.

Or. en

Pakeitimas 879
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
82 straipsnio 7 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Perkantieji subjektai nekeičia sutarties: 7. Perkantieji subjektai negali remtis šio 
straipsnio nuostatomis, kai keičia pirkimo 
sutartį šiais atvejais:

Or. fr
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Pagrindimas

Patikslinama direktyvos formuluotė, kuri yra dviprasmiška.

Pakeitimas 880
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
82 straipsnio 7 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Probleminis atvejis, nes joks perkantysis subjektas negali atsisakyti galimybės teikti skundus 
dėl tiekėjo veiklos trūkimų tik tam, kad išvengtų naujos pirkimo procedūros.

Pakeitimas 881
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
82 straipsnio 7 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Jei ši nuostata būtų palikta, kompleksinių projektų atveju nebūtų galima atlikti pragmatinių 
sutarties pakeitimų siekiant greičiau įvykdyti sutartį. Perkančioji organizacija neturėtų kito 
pasirinkimo kaip imtis teisinių veiksmų ir priversti tiekėją įvykdyti savo sutartinius 
įsipareigojimus, o tai gali būti netikslinga arba techniškai neįmanoma. Iš tiesų tik perkančioji 
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organizacija šių įsipareigojimų nesilaikymą įvertintų kaip trūkumą ir tiekėjas be abejonės šį 
sprendimą ginčytų. Dėl to atsirastų teisinis netikrumas ir būtų vėluojama įvykdyti sutartį.

Pakeitimas 882
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
82 straipsnio 7 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai keitimo tikslas būtų kompensuoti 
kainų augimo riziką, kurią rangovas yra 
apdraudęs.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 883
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
82 straipsnio 7 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai keitimo tikslas būtų kompensuoti 
kainų augimo riziką, kurią rangovas yra 
apdraudęs.

b) kai keitimo tikslas būtų kompensuoti 
kainų augimo riziką, kurią rangovas yra 
apdraudęs, nepažeidžiant atvejų, kai 
neatsižvelgiant į šio straipsnio nuostatas, 
atkuriama sutarties ekonominė 
pusiausvyra.

Or. es

Pakeitimas 884
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl direktyvos
83 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

83 straipsnis Išbraukta.
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Sutarčių nutraukimas
Valstybės narės užtikrina, kad perkantieji 
subjektai taikytinoje nacionalinėje 
sutarčių teisėje nustatytomis sąlygomis 
turėtų galimybę nutraukti darbų, prekių 
ar paslaugų pirkimo sutartį galiojimo 
laikotarpiu, jeigu įvykdyta viena iš toliau 
nurodytų sąlygų:
a) nebetaikomos 21 straipsnyje nurodytos 
išimtys po to, kai juridinis asmuo, kuriam 
paskirta sutartis, pagal 21 straipsnio 
4 dalį įgyja privataus kapitalo;
b) sutarties pakeitimas reiškia naują 
sutarties sudarymą pagal 82 straipsnį;
c) Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 
procese pagal Sutarties 258 straipsnį 
pripažįsta, kad valstybė narė neįvykdė 
savo įsipareigojimų pagal Sutartis, nes tai 
valstybei narei priklausantis perkantysis 
subjektas atitinkamą sutartį sudarė 
nesilaikydamas jam pagal Sutartis ir šią 
direktyvą tenkančių įpareigojimų.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata nebūtina ES teisės aktuose dėl viešųjų pirkimų. Šis klausimas gali būti 
pakankamai reglamentuojamas nacionalinių teisės aktų.

Pakeitimas 885
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
83 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nebetaikomos 21 straipsnyje nurodytos 
išimtys po to, kai juridinis asmuo, kuriam 
paskirta sutartis, pagal 21 straipsnio 4 dalį
įgyja privataus kapitalo;

a) nebetaikomos 21 straipsnyje nurodytos 
išimtys po to, kai juridinis asmuo, kuriam 
paskirta pirkimo sutartis, pagal 21 straipsnį 
įgyja privataus kapitalo;

Or. fr
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Pagrindimas

Būtų nepagrįsta apriboti šią nuostatą, kuri susijusi su viešųjų pirkimų sutarčių nutraukimu, ir 
numatyti tik su horizontaliuoju bendradarbiavimu susijusius susitarimus (21 str. 4 d.). Ši 
nuostata turėtų būti taikoma visais 21 straipsnyje numatytais atvejais (vidinis aspektas, 
bendras vidinis aspektas).

Pakeitimas 886
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
83 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sutarties pakeitimas reiškia naują 
sutarties sudarymą pagal 82 straipsnį;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 887
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
83 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 
procese pagal Sutarties 258 straipsnį 
pripažįsta, kad valstybė narė neįvykdė 
savo įsipareigojimų pagal Sutartis, nes tai 
valstybei narei priklausantis perkantysis 
subjektas atitinkamą sutartį sudarė 
nesilaikydamas jam pagal Sutartis ir šią 
direktyvą tenkančių įpareigojimų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 888
Pablo Arias Echeverría
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Pasiūlymas dėl direktyvos
83 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 
procese pagal Sutarties 258 straipsnį 
pripažįsta, kad valstybė narė neįvykdė 
savo įsipareigojimų pagal Sutartis, nes tai 
valstybei narei priklausantis perkantysis 
subjektas atitinkamą sutartį sudarė 
nesilaikydamas jam pagal Sutartis ir šią 
direktyvą tenkančių įpareigojimų.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 889
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
83 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 
procese pagal Sutarties 258 straipsnį 
pripažįsta, kad valstybė narė neįvykdė savo 
įsipareigojimų pagal Sutartis, nes tai 
valstybei narei priklausantis perkantysis 
subjektas atitinkamą sutartį sudarė 
nesilaikydamas jam pagal Sutartis ir šią 
direktyvą tenkančių įpareigojimų.

c) Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 
procese pagal Sutarties 258 straipsnį 
pripažįsta, kad valstybė narė neįvykdė savo 
įsipareigojimų pagal Sutartis, nes tai 
valstybei narei priklausantis perkantysis 
subjektas atitinkamą sutartį sudarė 
nesilaikydamas jam pagal Sutartis ir šią 
direktyvą tenkančių įpareigojimų. Tiekėjas, 
kuris nežinojo apie tai, kad perkančioji 
organizacija pažeidė teisę, gali prašyti 
kompensacijos už žalą, patirtą dėl 
sutarties nutraukimo.

Or. de

Pagrindimas

Tiekėjas, kuris nežinojo apie tai, kad perkančioji organizacija pažeidė teisę, turėtų turėti 
galimybę prašyti kompensacijos už bet kokias išlaidas, atsiradusias tikint, kad sutartis 
galioja, ir (arba) už bet kokią patirtą žalą.
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Pakeitimas 890
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
83 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tais atvejais, kai dėl vienas po kito 
sekančių pakeitimų, kurių dalyvis negali 
kontroliuoti, neįmanoma įvykdyti sutartį 
(išskyrus ...), valstybės narės užtikrina, 
kad dalyviai taikytinos nacionalinės 
sutarčių teisės apibrėžtomis sąlygomis 
galėtų:
a) prašyti kompensacijos už bet kokią 
papildomą paslaugą, kurią reikėjo atlikti 
siekiant įvykdyti sutartį;
b) reikalauti nutraukti sutartį.

Or. en

Pakeitimas 891
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
83 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybėms narėms suteikiama plati 
diskrecija organizuoti paslaugų teikėjų 
atranką taip, kaip joms atrodo 
tinkamiausia. Joms turi būti suteikta 
laisvė pačioms teikia socialines arba kitas 
specifines paslaugas arba organizuoti šių 
paslaugų teikimą taip, kad nereikėtų 
pasirašyti viešojo pirkimo sutarčių, jei 
taikant tokią sistemą užtikrinamas 
skaidrumo ir nediskriminavimo principų 
laikymasis.

Or. de
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Pakeitimas 892
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
83 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

83a straipsnis
Sutarties vykdymo stebėsena ir 

reikalavimų nesilaikančių ūkio subjektų 
registras

1. Perkantieji subjektai gali stebėti tiekėjo, 
su kuriuo sudaryta sutartis, veiklą ir 
atitinkamais sutarties vykdymo etapais 
atlikti veiklos vertinimą, taikant metodą, 
kuris pagrįstas objektyviais bei 
išmatuojamais kriterijais ir taikomas 
sistemiškai, nuosekliai ir skaidriai. 
Atitinkamam tiekėjui pranešama apie bet 
kokį sutarties vykdymo rezultatų 
vertinimą ir jam suteikiama galimybė 
prieštarauti vertinimo išvadoms bei 
kreiptis dėl teisminės gynybos.
2. Kai pagal 1 dalį atlikus vertinimą 
nustatoma, kad ūkio subjekto arba ūkio 
subjekto šiai sutarčiai vykdyti paskirtas 
subrangovo veikloje esama rimtų arba 
nuolatinių bet kurio esminio sutarties 
reikalavimo vykdymo trūkumų, be to, ūkio 
subjektas nepareiškė prieštaravimo dėl 
išvadų arba ūkio subjekto prieštaravimai 
nebuvo patvirtinti pasinaudojus galimybe 
kreiptis teisminės gynybos, perkantysis 
subjektas pateikia faktus ir būtinas tokio 
vertinimo detales priežiūros ir 
administracinėms valdžios institucijoms, 
kaip nurodyta 93 ir 97 straipsniuose.
3. Tokiu atveju ūkio subjektas turi būti 
įrašytas į oficialų reikalavimų 
nesilaikančių ūkio subjektų registrą, 
tvarkomą 84 ir 88 straipsniuose nurodytos 
priežiūros ir administracinės valdžios 
institucijos.
4. Valstybės narės užtikrina, kad taikant šį 
straipsnį perkantieji subjektai galėtų 



PE492.870v02-00 96/172 AM\909614LT.doc

LT

lengvai susipažinti su oficialiais 
reikalavimų nesilaikančių ūkio subjektų 
registrais ir gauti informaciją bei pagalbą, 
susijusią su šio straipsnio taikymu, taip 
pat ir pasitelkdami pagalbą, kurią teikia 
priežiūros ir administracinės valdžios 
institucijos, kaip nurodyta 93, 96 ir 
97 straipsniuose.

Or. en

Pakeitimas 893
Frank Engel, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

84 straipsnis Išbraukta.
Socialinių ir kitų specifinių paslaugų 
sutarčių skyrimas
Sutartys dėl socialinių ir kitų XVII priede 
išvardytų specifinių paslaugų skiriamos 
šiame skyriuje nustatyta tvarka, jeigu 
sutarčių vertė yra lygi 12 straipsnio 
c punkte nustatytai ribai arba ją viršija.

Or. en

Pagrindimas

Susiję su vėl atskirtomis A ir B paslaugomis.

Pakeitimas 894
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutartys dėl socialinių ir kitų XVII priede Sutartys dėl socialinių ir kitų 
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išvardytų specifinių paslaugų skiriamos 
šiame skyriuje nustatyta tvarka, jeigu 
sutarčių vertė yra lygi 12 straipsnio 
c punkte nustatytai ribai arba ją viršija.

XVIIa(B) priede išvardytų specifinių 
paslaugų skiriamos šiame skyriuje 
nustatyta tvarka, jeigu sutarčių vertė yra 
lygi 12 straipsnio c punkte nustatytai ribai 
arba ją viršija.

Or. fr

Pakeitimas 895
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutartys dėl socialinių ir kitų XVII priede 
išvardytų specifinių paslaugų skiriamos 
šiame skyriuje nustatyta tvarka, jeigu 
sutarčių vertė yra lygi 12 straipsnio 
c punkte nustatytai ribai arba ją viršija.

Nepažeidžiant valstybių narių ir (arba) 
perkančiųjų subjektų laisvės teikti 
socialines ir kitas specifines paslaugas ir 
organizuoti šių paslaugų teikimą taip, kad 
nereikėtų pasirašyti viešojo pirkimo 
sutarčių, sutartys dėl socialinių ir kitų 
XVII priede išvardytų specifinių paslaugų 
skiriamos šiame skyriuje nustatyta tvarka, 
jeigu sutarčių vertė yra lygi 12 straipsnio 
c punkte nustatytai ribai arba ją viršija

Or. fr

Pakeitimas 896
Frank Engel, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

85 straipsnis Išbraukta.
Skelbimų skelbimas
1. Perkantieji subjektai, ketinantys skirti 
pirkimo sutartį, susijusią su 84 straipsnyje 
nurodytomis paslaugomis, savo ketinimą 
turi paskelbti skelbime apie pirkimą.
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2. Perkantieji subjektai, paskyrę pirkimo 
sutartį, susijusią su 84 straipsnyje 
nurodytomis paslaugomis, rezultatus 
paskelbia skelbime apie sutarties skyrimą.
3. 1 ir 2 dalyse nurodytuose skelbimuose 
standartine forma turi būti pateikta 
XVIII priede nurodyta informacija. 
Tokias standartines formas nustato 
Komisija. Tokie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 100 straipsnyje nurodytą 
patariamąją procedūrą.
4. 1 ir 2 dalyse nurodyti skelbimai 
skelbiami 65 straipsnyje nustatyta tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Susiję su vėl atskirtomis A ir B paslaugomis.

Pakeitimas 897
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perkantieji subjektai, ketinantys skirti 
pirkimo sutartį, susijusią su 84 straipsnyje 
nurodytomis paslaugomis, savo ketinimą 
turi paskelbti skelbime apie pirkimą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 898
Peter Simon
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Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perkantieji subjektai, ketinantys skirti 
pirkimo sutartį, susijusią su 84 straipsnyje 
nurodytomis paslaugomis, savo ketinimą 
turi paskelbti skelbime apie pirkimą.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 899
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 ir 2 dalyse nurodytuose skelbimuose 
standartine forma turi būti pateikta 
XVIII priede nurodyta informacija. 
Tokias standartines formas nustato 
Komisija. Tokie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 100 straipsnyje nurodytą 
patariamąją procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 900
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 ir 2 dalyse nurodytuose skelbimuose 
standartine forma turi būti pateikta 
XVIII priede nurodyta informacija. Tokias 
standartines formas nustato Komisija. 
Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
100 straipsnyje nurodytą patariamąją 

3. 1 dalyje nurodytuose skelbimuose 
standartine forma turi būti pateikta 
XVIII priede nurodyta informacija.
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procedūrą.

Or. de

Pakeitimas 901
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 ir 2 dalyse nurodytuose skelbimuose
standartine forma turi būti pateikta 
XVIII priede nurodyta informacija. Tokias 
standartines formas nustato Komisija. 
Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
100 straipsnyje nurodytą patariamąją 
procedūrą.

3. 2 dalyje nurodytame skelbime
standartine forma turi būti pateikta 
XVIII priede nurodyta informacija. Tokią 
standartinę formą nustato Komisija. Tokie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
100 straipsnyje nurodytą patariamąją 
procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 902
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 ir 2 dalyse nurodyti skelbimai 
skelbiami 65 straipsnyje nustatyta tvarka.

4. 2 dalyje nurodyti skelbimai skelbiami 
65 straipsnyje nustatyta tvarka;

Or. de

Pakeitimas 903
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 ir 2 dalyse nurodyti skelbimai 
skelbiami 65 straipsnyje nustatyta tvarka.

4. 1 dalyje nurodyti skelbimai skelbiami 
65 straipsnyje nustatyta tvarka;

Or. en

Pakeitimas 904
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 ir 2 dalyse nurodyti skelbimai 
skelbiami 65 straipsnyje nustatyta tvarka.

4. 2 dalyje nurodytas skelbimas 
skelbiamas pagal 65 straipsnio nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 905
Frank Engel, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

86 straipsnis Išbraukta.
Sutarčių skyrimo principai
1. Valstybės narės nustato atitinkamas 
sutarčių skyrimo pagal šį skyrių 
procedūras, užtikrina visišką atitiktį 
skaidrumo ir vienodo požiūrio į ūkio 
subjektus principams ir leidžia 
perkantiesiems subjektams atsižvelgti į 
atitinkamų paslaugų specifiškumą.
2. Valstybės narės užtikrina, kad 
perkantieji subjektai galėtų atsižvelgti į 
poreikį užtikrinti paslaugų kokybę, 
tęstinumą, prieinamumą, galimybę jas 
gauti ir išsamumą, įvairių naudotojų 
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kategorijų konkrečius poreikius, 
naudotojų dalyvavimą ir teisių jiems 
suteikimą bei inovacijų diegimą. Valstybės 
narės taip pat gali numatyti, kad paslaugų 
teikėjas negali būti pasirenkamas vien 
pagal paslaugos teikimo kainą.

Or. en

Pagrindimas

Susiję su vėl atskirtomis A ir B paslaugomis.

Pakeitimas 906
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 907
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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perkantiesiems subjektams atsižvelgti į 
atitinkamų paslaugų specifiškumą.

Or. de

Pakeitimas 908
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės nustato sutarčių skyrimo 
pagal šį skyrių taisykles, atsižvelgdamos į
skaidrumo ir vienodo požiūrio į ūkio 
subjektus principus. Nustatant šias 
taisykles atsižvelgiama į atitinkamų 
paslaugų specifiškumą.

Or. en

Pakeitimas 909
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
perkantieji subjektai galėtų atsižvelgti į 
poreikį užtikrinti paslaugų kokybę, 
tęstinumą, prieinamumą, galimybę jas 
gauti ir išsamumą, įvairių naudotojų 
kategorijų konkrečius poreikius, naudotojų 
dalyvavimą ir teisių jiems suteikimą bei 
inovacijų diegimą. Valstybės narės taip pat 
gali numatyti, kad paslaugų teikėjas 
negali būti pasirenkamas vien pagal 
paslaugos teikimo kainą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
perkantieji subjektai galėtų atsižvelgti į 
poreikį užtikrinti paslaugų kokybę, 
tęstinumą, prieinamumą, galimybę jas 
gauti ir išsamumą, įvairių naudotojų 
kategorijų konkrečius poreikius, naudotojų 
dalyvavimą ir teisių jiems suteikimą bei 
inovacijų diegimą.

Or. en
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Pakeitimas 910
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
perkantieji subjektai galėtų atsižvelgti į 
poreikį užtikrinti paslaugų kokybę, 
tęstinumą, prieinamumą, galimybę jas 
gauti ir išsamumą, įvairių naudotojų 
kategorijų konkrečius poreikius, naudotojų 
dalyvavimą ir teisių jiems suteikimą bei 
inovacijų diegimą. Valstybės narės taip pat 
gali numatyti, kad paslaugų teikėjas negali 
būti pasirenkamas vien pagal paslaugos 
teikimo kainą.

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

Or. de

Pakeitimas 911
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad 
perkančiosios organizacijos sudarydamos 
sutartis su ūkio subjektais būtų visiškai 
mokios ir kad šios organizacijos iš anksto 
nustatytų tinkamą garantijų priemonę, 
kuri padėtų užtikrinti, kad įsiskolinimas 
ūkio subjektui būtų sumokėtas.

Or. it
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 912
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės ir (arba) 
perkančiosios organizacijos užtikrina, kad 
ūkio subjektai laikytųsi įsipareigojimų, 
susijusių su socialinėmis ir įdarbinimo 
sąlygomis, pvz., darbuotojų sveikata ir 
sauga, socialinė apsauga ir darbo 
sąlygomis, kaip nustatyta ES teisės 
aktuose ir nacionaliniuose įstatymuose, 
reguliavimo aktuose arba 
administracinėse nuostatose, arbitražo 
teismo sprendimuose, kolektyvinėje 
sutartyje ir kitose sutartyse, ir 
tarptautinėse darbo teisės nuostatose, 
išvardytose XI priede, kurios taikomos 
vietose, kuriose atliekamas darbas, 
teikiamos paslaugos arba prekės; šie 
įpareigojimai taip pat taikomi 
tarpvalstybinėse situacijose, kai 
darbuotojai iš vienos valstybės narės 
teikia paslaugas kitoje valstybėje narėje;

Or. de

Pakeitimas 913
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnio 2 b dalis (nauja)



PE492.870v02-00 106/172 AM\909614LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
laikomasi 81 straipsnyje įtvirtintų 
subrangos nuostatų.

Or. de

Pakeitimas 914
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Rinkdamosi paslaugų teikėją, 
valstybės narės gali svarstyti galimybę 
naudoti rezervuotas sutartis, kaip 
numatyta 31 straipsnyje.

Or. de

Pakeitimas 915
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d. Perkančiosios organizacijos gali 
rezervuoti tam tikras sutartis ne pelno 
siekiančioms organizacijoms, kurių 
specializacija – socialinių paslaugų 
teikimas, jeigu laikomasi pagrindinių 
skaidrumo ir vienodo požiūrio principų.

Or. de
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Pakeitimas 916
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnio 2 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2e. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
taikomos Direktyvos 2004/18/EB 
55 straipsnyje nustatyti pasiūlymų 
atmetimo pagrindai.

Or. de

Pakeitimas 917
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
89 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tam tikra informacija apie konkurso 
rezultatus gali būti neskelbiama, jeigu jos 
pateikimas trukdytų įgyvendinti įstatymus 
arba kitaip prieštarautų viešajam interesui, 
pažeistų teisėtus viešojo ar privataus ūkio 
subjekto komercinius interesus, įskaitant 
ūkio subjekto, kuriam skirta sutartis, 
interesus, arba galėtų trukdyti sąžiningam 
ūkio subjektų tarpusavio konkuravimui.

Informacija apie konkurso rezultatus bus 
pateikiama, išskyrus atvejus, kai jos 
pateikimas trukdytų įgyvendinti įstatymus 
arba kitaip prieštarautų viešajam interesui.

Or. en

Pakeitimas 918
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV antraštinės dalies pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VALDYMAS ĮGYVENDINIMO UŽTIKRINIMAS, 
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ATASKAITŲ TEIKIMAS IR 
ADMINISTRACINIS 
BENDRADARBIAVIMAS

Or. en

Pakeitimas 919
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
92 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Tarybos direktyvą 92/13/EEB
valstybės narės užtikrina teisingą šios 
direktyvos taikymą veiksmingais, 
prieinamais ir skaidriais mechanizmais, 
kuriais papildoma esama perkančiųjų 
subjektų priimtų sprendimų patikros 
sistema.

1. Siekiant iš tiesų užtikrinti tinkamą ir 
veiksmingą nuostatų įgyvendinimą,
valstybės narės užtikrina, kad viena ar 
daugiau institucijų ar struktūrų atliktų 
bent šiame straipsnyje nurodytus 
uždavinius. Valstybės narės nurodo 
Komisijai visas institucijas ar struktūras, 
kurios yra kompetentingos atlikti šiuos 
uždavinius.

Or. en

Pakeitimas 920
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
92 straipsnio antra pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
perkančiosios organizacijos galėtų 
nesunkiai gauti informaciją ir pagalbą, 
susijusią su šio straipsnio taikymu, iš 93 ir 
97 straipsniuose nurodytų priežiūros ir 
administracinių valdžios institucijų.

Or. de
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Pakeitimas 921
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
92 straipsnio 2 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 922
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
92 straipsnio 3 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 923
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
92 straipsnio 4 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Bet kuriam asmeniui ar institucijai, 
kurie neturi prieigos prie patikros 
procedūrų pagal Tarybos 
direktyvą 92/13/EEB, suteikiama 
galimybė pranešti apie galimus šios 
direktyvos pažeidimus kompetentingai 
institucijai ar struktūrai, kuri turi 
tinkamai apsvarstyti bet kurį pakankamai 
pagrįstą skundą ir imtis reikiamų 
priemonių, atsižvelgdama į nacionalinių 
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įstatymų nustatytas galias ir 
kompetenciją.

Or. en

Pakeitimas 924
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
92 straipsnio 5 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad Sąjungos 
viešųjų pirkimų teisės aktų aiškinimo ir 
taikymo gairės būtų nemokamai 
prieinamos, kad perkančiosios 
organizacijoms ir ūkio subjektams būtų 
galima padėti tinkamai taikyti Sąjungos 
viešųjų pirkimų taisykles.

Or. en

Pakeitimas 925
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
92 straipsnio 6 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en



PE492.870v02-00 112/172 AM\909614LT.doc

LT

Pakeitimas 926
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
92 straipsnio 7 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 927
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
92 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

92a straipsnis
Jei nustatoma, kad sutarčiai vykdyti 
paskirto ūkio subjekto arba subrangovo 
veikloje esama rimtų arba nuolatinių bet 
kurio esminio sutarties reikalavimo 
vykdymo trūkumų, perkančioji 
organizacija šiuos faktus ir būtiną 
informaciją perduoda priežiūros ir 
administracinėms valdžios institucijoms, 
nurodytoms 93 ir 97 straipsniuose.
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Or. de

Pakeitimas 928
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
92 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

92a straipsnis
Taisyklių nesilaikymo registras

1. Ūkio subjektui pažeidus sutartyje 
išdėstytas sąlygas, ypač susijusias su 
socialine ir darbo vietos apsauga bei 
darbo sąlygomis ir subrangos sutarties 
sudarymu, jis įtraukiamas į viešųjų 
pirkimų taisyklių nesilaikančių subjektų 
registrą.
2. Taisyklių nesilaikančių ūkio subjektų 
registrus tvarko ir reguliariai atnaujina 
93 straipsnyje nurodytos priežiūros ir 
administravimo institucijos. Perkantieji 
subjektai, prieš skirdami viešojo pirkimo 
sutartį, turi teisę ir pareigą patikrinti 
registrą.

Or. en

Pakeitimas 929
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
92 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

92b straipsnis
Taisyklių nesilaikymo registras

Ūkio subjektui pažeidus sutartyje 
išdėstytas sąlygas, ypač susijusias su 
socialine ir darbo vietos apsauga, darbo 
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sąlygomis ir subrangos sutarties 
sudarymu, jo pavadinimas įtraukiamas į 
taisyklių nesilaikančių subjektų registrą 
Įtraukimas į taisyklių nesilaikymo registrą 
sudaro sutarties nutraukimo pagrindą.

Or. de

Pakeitimas 930

Pasiūlymas dėl direktyvos
93 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

93 straipsnis Straipsnis išbrauktas.

Or. nl

Pakeitimas 931
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
93 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

93 straipsnis Išbraukta.
Viešoji priežiūra
1. Valstybės narės paskiria vieną 
nepriklausomą įstaigą, atsakingą už 
įgyvendinimo veiklos priežiūrą ir 
koordinavimą (toliau – priežiūros įstaiga). 
Valstybės narės apie šios įstaigos 
paskyrimą praneša Komisijai.
Tokia priežiūra taikoma visiems 
perkantiesiems subjektams. 
2. Kompetentingos institucijos, 
dalyvaujančios įgyvendinimo veikloje, 
organizuojamos taip, kad būtų išvengta 
interesų konfliktų. Viešosios priežiūros 
sistema turi būti skaidri. Tuo tikslu 
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skelbiami visi rekomendaciniai ir 
nuomonių dokumentai, taip pat metinės 
ataskaitos, rodančios, kaip įgyvendinamos 
ir taikomos šioje direktyvoje nustatytos 
taisyklės.
Metinėje ataskaitoje:
a) nurodoma, kokia procentinė mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) dalis laimi 
pirkimus; jeigu ši dalis mažesnė nei 
50 proc., vertinant pagal MVĮ skirtų 
sutarčių vertę, ataskaitoje turi būti 
pateikta šios aplinkybės priežasčių 
analizė;
b) apžvelgiamas tvarios pirkimų politikos,
įskaitant procedūras, įgyvendinimas, 
atsižvelgiant į aplinkybes, susijusias su 
aplinkos apsauga, socialine įtrauktimi, 
įskaitant prieinamumą neįgaliems 
asmenims, arba inovacijų skatinimu;
c) pateikiami centralizuoti duomenys apie 
užregistruotus sukčiavimo, korupcijos, 
interesų konfliktų atvejus ir kitus 
šiurkščius viešojo pirkimo srities 
pažeidimus, įskaitant tuos, kurie paveikė 
iš Sąjungos biudžeto bendrai 
finansuojamus projektus.
3. Priežiūros įstaigos uždaviniai:
a) stebėti, kaip perkantieji subjektai, visų 
pirma centrinės perkančiosios 
organizacijos, taiko viešųjų pirkimų 
taisykles ir susijusią praktiką;
b) teikti perkantiesiems subjektams 
teisines konsultacijas dėl viešųjų pirkimų 
taisyklių ir principų aiškinimo ir dėl 
viešųjų pirkimų taisyklių taikymo 
konkrečiais atvejais;
c) savo iniciatyva teikti ataskaitas ir 
rekomendacijas bendrą susidomėjimą 
keliančiais klausimais, susijusiais su 
viešojo pirkimo taisyklių aiškinimu ir 
taikymu, pasikartojančiais klausimais ir 
sisteminiais sunkumais, susijusiais su 
viešųjų pirkimų taisyklių taikymu, 
atsižvelgiant į šios direktyvos nuostatas ir 
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aktualią Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo praktiką;
d) nustatyti ir taikyti visapusiškas 
įgyvendinamas grėsmių rodiklių sistemas, 
kuriomis būtų vykdoma sukčiavimo, 
korupcijos, interesų konflikto ir kitų rimtų 
pažeidimų vykdant viešuosius pirkimus 
prevencija, nustatymas ir tinkamas 
atsiskaitymas apie juos;
e) atkreipti nacionalinių kompetentingų 
institucijų, įskaitant audito institucijas, 
dėmesį į konkrečius nustatytus 
pažeidimus ir sistemines problemas;
f) nagrinėti piliečių ir įmonių skundus dėl 
viešųjų pirkimų taisyklių taikymo 
konkrečiais atvejais ir pateikti analizę 
kompetentingiems perkantiesiems 
subjektams; šie privalo į ją atsižvelgti savo 
sprendimuose, o jeigu neatsižvelgia, 
paaiškinti tokio neatsižvelgimo priežastis;
g) stebėti nacionalinių teismų ir 
institucijų sprendimus, priimtus Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismui priėmus 
sprendimą pagal Sutarties 267 straipsnį 
arba remiantis Europos Audito Rūmų 
išvadomis, kuriomis nustatomi Sąjungos 
viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimai, 
susiję su Sąjungos bendrai 
finansuojamais projektais; priežiūros 
įstaiga praneša Europos kovos su 
sukčiavimu tarnybai apie visus Sąjungos 
pirkimų procedūrų pažeidimus, susijusius 
su Sąjungos tiesiogiai ar netiesiogiai 
finansuojamomis sutartimis.
Šio straipsnio e punkte nurodyti 
uždaviniai neturi poveikio teisės pateikti 
skundą įgyvendinimui pagal nacionalinę 
teisę arba remiantis Direktyva 92/13/EEB 
nustatytą sistemą.
Valstybės narės suteikia priežiūros 
įstaigai teisę kreiptis į instituciją, pagal 
nacionalinę teisę kompetentingą tikrinti 
perkančiųjų subjektų sprendimus, kai 
vykdydama stebėjimo ir teisinio 
konsultavimo veiklą ta įstaiga nustato 
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pažeidimą.
4. Nepažeisdama Komisijos nustatytų 
bendrųjų procedūrų ir darbo metodų, 
taikomų jos bendravimui ir ryšiams su 
valstybėmis narėmis, priežiūros įstaiga 
veikia kaip specialusis Komisijos ryšių 
centras, kai stebi Sąjungos teisės taikymą 
ir Sąjungos biudžeto įgyvendinimą pagal 
Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnį ir 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
317 straipsnį. Priežiūros įstaiga praneša 
Komisijai apie visus šios direktyvos 
nuostatų pažeidimus pirkimo procedūrose 
dėl sutarčių, tiesiogiai arba netiesiogiai 
finansuojamų Sąjungos, skyrimo.
Komisija visų pirma gali priežiūros 
įstaigai perduoti vertinti atskirus atvejus, 
jeigu sutartis dar nesudaryta arba 
patikros procedūrą dar galima atlikti. Ji 
taip pat gali įpareigoti priežiūros įstaigą 
atlikti stebėjimo veiklą, būtiną priemonių, 
kuriomis valstybės narės yra 
įsipareigojusios ištaisyti Komisijos 
nustatytą Sąjungos viešųjų pirkimų 
taisyklių ir principų pažeidimą, 
įgyvendinimui užtikrinti.
Komisija gali pareikalauti, kad priežiūros 
įstaiga išanalizuotų galimus Sąjungos 
viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimus, 
kurie daro poveikį iš Sąjungos biudžeto 
bendrai finansuojamiems projektams. 
Komisija gali pavesti priežiūros įstaigai 
toliau prižiūrėti tam tikrus atvejus ir 
užtikrinti, kad Sąjungos viešųjų pirkimų 
taisyklių pažeidimo, paveikiančio bendrai 
finansuojamus projektus, atitinkamų 
pasekmių imtųsi kompetentingos 
nacionalinės institucijos, kurios privalėtų 
laikytis jos nurodymų.
5. Priežiūros įstaigos atliekama tyrimo ir 
įgyvendinimo užtikrinimo veikla, kuria 
siekiama užtikrinti, kad perkančiųjų 
subjektų sprendimai atitiktų šią direktyvą 
ir bendruosius Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo principus, Komisijos, 
kaip Sutarčių sergėtojos, institucinis 
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vaidmuo nepakeičiamas ir nepaveikiamas. 
Kai Komisija nusprendžia perduoti atskiro 
atvejo vertinimą, jai paliekama teisė 
įsikišti, laikantis įgaliojimų, kurie jai 
suteikti Sutartimi.
6. Perkančiosios organizacijos perduoda 
nacionalinei priežiūros įstaigai visą visų 
sudarytų sutarčių tekstą, kai sutarties 
vertė lygi arba didesnė negu:
a) 1 000 000 EUR prekių pirkimo ar 
paslaugų pirkimo sutarčių atveju;
b) 10 000 000 EUR darbų pirkimo 
sutarčių atveju.
7. Nepažeisdama nacionalinės teisės dėl 
prieigos prie informacijos ir laikydamasi 
nacionalinės ir ES teisės nuostatų dėl 
duomenų apsaugos priežiūros įstaiga, 
paprašyta raštu, suteikia neribotą 
tiesioginę ir nemokamą visišką prieigą 
prie 6 dalyje nurodytų sudarytų sutarčių. 
Galimybė susipažinti su tam tikromis 
sutarčių dalimis gali būti nesuteikta, jeigu 
jų atskleidimas trukdytų vykdyti įstatymus 
arba kitaip prieštarautų viešajam 
interesui, pažeistų teisėtus viešųjų arba 
privačiųjų ūkio subjektų komercinius 
interesus arba galėtų trukdyti laisvam jų 
tarpusavio konkuravimui.
Prieiga prie dalių, su kuriomis susipažinti 
leidžiama, suteikiama per protingą laiko 
tarpą ir ne vėliau nei per 45 dienas nuo 
prašymo gavimo dienos.
Prašymo susipažinti su sutarties tekstu 
pateikėjams nebūtina turėti tiesioginį ar 
netiesioginį su ta konkrečia sutartimi 
susijusį interesą. Informacijos gavėjams 
leidžiama ją paskelbti viešai.
8. Į 2 dalyje nurodytą metinę ataskaitą 
įtraukiama visos priežiūros įstaigos pagal 
1–7 dalis vykdytos veiklos santrauka.

Or. en



AM\909614LT.doc 119/172 PE492.870v02-00

LT

Pakeitimas 932
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
93 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

93 straipsnis Išbraukta.
Viešoji priežiūra
1. Valstybės narės paskiria vieną 
nepriklausomą įstaigą, atsakingą už 
įgyvendinimo veiklos priežiūrą ir 
koordinavimą (toliau – priežiūros įstaiga). 
Valstybės narės apie šios įstaigos 
paskyrimą praneša Komisijai.
Tokia priežiūra taikoma visiems 
perkantiesiems subjektams. 
2. Kompetentingos institucijos, 
dalyvaujančios įgyvendinimo veikloje, 
organizuojamos taip, kad būtų išvengta 
interesų konfliktų. Viešosios priežiūros 
sistema turi būti skaidri. Tuo tikslu 
skelbiami visi rekomendaciniai ir 
nuomonių dokumentai, taip pat metinės 
ataskaitos, rodančios, kaip įgyvendinamos 
ir taikomos šioje direktyvoje nustatytos 
taisyklės.
Metinėje ataskaitoje:
a) nurodoma, kokia procentinė mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) dalis laimi 
pirkimus; jeigu ši dalis mažesnė nei 
50 proc., vertinant pagal MVĮ skirtų 
sutarčių vertę, ataskaitoje turi būti 
pateikta šios aplinkybės priežasčių 
analizė;
b) apžvelgiamas tvarios pirkimų politikos, 
įskaitant procedūras, įgyvendinimas, 
atsižvelgiant į aplinkybes, susijusias su 
aplinkos apsauga, socialine įtrauktimi, 
įskaitant prieinamumą neįgaliems 
asmenims, arba inovacijų skatinimu;
c) pateikiami centralizuoti duomenys apie 
užregistruotus sukčiavimo, korupcijos, 



PE492.870v02-00 120/172 AM\909614LT.doc

LT

interesų konfliktų atvejus ir kitus 
šiurkščius viešojo pirkimo srities 
pažeidimus, įskaitant tuos, kurie paveikė 
iš Sąjungos biudžeto bendrai 
finansuojamus projektus.
3. Priežiūros įstaigos uždaviniai:
a) stebėti, kaip perkantieji subjektai, visų 
pirma centrinės perkančiosios 
organizacijos, taiko viešųjų pirkimų 
taisykles ir susijusią praktiką;
b) teikti perkantiesiems subjektams 
teisines konsultacijas dėl viešųjų pirkimų 
taisyklių ir principų aiškinimo ir dėl 
viešųjų pirkimų taisyklių taikymo 
konkrečiais atvejais;
c) savo iniciatyva teikti ataskaitas ir 
rekomendacijas bendrą susidomėjimą 
keliančiais klausimais, susijusiais su 
viešojo pirkimo taisyklių aiškinimu ir 
taikymu, pasikartojančiais klausimais ir 
sisteminiais sunkumais, susijusiais su 
viešųjų pirkimų taisyklių taikymu, 
atsižvelgiant į šios direktyvos nuostatas ir 
aktualią Europos Sąjungos Teisingumo
Teismo praktiką;
d) nustatyti ir taikyti visapusiškas 
įgyvendinamas grėsmių rodiklių sistemas, 
kuriomis būtų vykdoma sukčiavimo, 
korupcijos, interesų konflikto ir kitų rimtų 
pažeidimų vykdant viešuosius pirkimus 
prevencija, nustatymas ir tinkamas 
atsiskaitymas apie juos;
e) atkreipti nacionalinių kompetentingų 
institucijų, įskaitant audito institucijas, 
dėmesį į konkrečius nustatytus 
pažeidimus ir sistemines problemas;
f) nagrinėti piliečių ir įmonių skundus dėl 
viešųjų pirkimų taisyklių taikymo 
konkrečiais atvejais ir pateikti analizę 
kompetentingiems perkantiesiems 
subjektams; šie privalo į ją atsižvelgti savo 
sprendimuose, o jeigu neatsižvelgia, 
paaiškinti tokio neatsižvelgimo priežastis;
g) stebėti nacionalinių teismų ir 
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institucijų sprendimus, priimtus Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismui priėmus 
sprendimą pagal Sutarties 267 straipsnį 
arba remiantis Europos Audito Rūmų 
išvadomis, kuriomis nustatomi Sąjungos 
viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimai, 
susiję su Sąjungos bendrai 
finansuojamais projektais; priežiūros 
įstaiga praneša Europos kovos su 
sukčiavimu tarnybai apie visus Sąjungos 
pirkimų procedūrų pažeidimus, susijusius 
su Sąjungos tiesiogiai ar netiesiogiai 
finansuojamomis sutartimis.
Šio straipsnio e punkte nurodyti 
uždaviniai neturi poveikio teisės pateikti 
skundą įgyvendinimui pagal nacionalinę 
teisę arba remiantis Direktyva 92/13/EEB 
nustatytą sistemą.
Valstybės narės suteikia priežiūros 
įstaigai teisę kreiptis į instituciją, pagal 
nacionalinę teisę kompetentingą tikrinti 
perkančiųjų subjektų sprendimus, kai 
vykdydama stebėjimo ir teisinio 
konsultavimo veiklą ta įstaiga nustato 
pažeidimą.
4. Nepažeisdama Komisijos nustatytų 
bendrųjų procedūrų ir darbo metodų, 
taikomų jos bendravimui ir ryšiams su 
valstybėmis narėmis, priežiūros įstaiga 
veikia kaip specialusis Komisijos ryšių 
centras, kai stebi Sąjungos teisės taikymą 
ir Sąjungos biudžeto įgyvendinimą pagal 
Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnį ir 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
317 straipsnį. Priežiūros įstaiga praneša 
Komisijai apie visus šios direktyvos 
nuostatų pažeidimus pirkimo procedūrose 
dėl sutarčių, tiesiogiai arba netiesiogiai 
finansuojamų Sąjungos, skyrimo.
Komisija visų pirma gali priežiūros 
įstaigai perduoti vertinti atskirus atvejus, 
jeigu sutartis dar nesudaryta arba 
patikros procedūrą dar galima atlikti. Ji 
taip pat gali įpareigoti priežiūros įstaigą 
atlikti stebėjimo veiklą, būtiną priemonių, 
kuriomis valstybės narės yra 
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įsipareigojusios ištaisyti Komisijos 
nustatytą Sąjungos viešųjų pirkimų 
taisyklių ir principų pažeidimą, 
įgyvendinimui užtikrinti.
Komisija gali pareikalauti, kad priežiūros 
įstaiga išanalizuotų galimus Sąjungos 
viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimus, 
kurie daro poveikį iš Sąjungos biudžeto 
bendrai finansuojamiems projektams. 
Komisija gali pavesti priežiūros įstaigai 
toliau prižiūrėti tam tikrus atvejus ir 
užtikrinti, kad Sąjungos viešųjų pirkimų 
taisyklių pažeidimo, paveikiančio bendrai 
finansuojamus projektus, atitinkamų 
pasekmių imtųsi kompetentingos 
nacionalinės institucijos, kurios privalėtų 
laikytis jos nurodymų.
5. Priežiūros įstaigos atliekama tyrimo ir 
įgyvendinimo užtikrinimo veikla, kuria 
siekiama užtikrinti, kad perkančiųjų 
subjektų sprendimai atitiktų šią direktyvą 
ir bendruosius Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo principus, Komisijos, 
kaip Sutarčių sergėtojos, institucinis 
vaidmuo nepakeičiamas ir nepaveikiamas. 
Kai Komisija nusprendžia perduoti atskiro 
atvejo vertinimą, jai paliekama teisė 
įsikišti, laikantis įgaliojimų, kurie jai 
suteikti Sutartimi.
6. Perkančiosios organizacijos perduoda 
nacionalinei priežiūros įstaigai visą visų 
sudarytų sutarčių tekstą, kai sutarties 
vertė lygi arba didesnė negu:
a) 1 000 000 EUR prekių pirkimo ar 
paslaugų pirkimo sutarčių atveju;
b) 10 000 000 EUR darbų pirkimo 
sutarčių atveju.
7. Nepažeisdama nacionalinės teisės dėl 
prieigos prie informacijos ir laikydamasi 
nacionalinės ir ES teisės nuostatų dėl 
duomenų apsaugos priežiūros įstaiga, 
paprašyta raštu, suteikia neribotą 
tiesioginę ir nemokamą visišką prieigą 
prie 6 dalyje nurodytų sudarytų sutarčių. 
Galimybė susipažinti su tam tikromis 
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sutarčių dalimis gali būti nesuteikta, jeigu 
jų atskleidimas trukdytų vykdyti įstatymus 
arba kitaip prieštarautų viešajam 
interesui, pažeistų teisėtus viešųjų arba 
privačiųjų ūkio subjektų komercinius 
interesus arba galėtų trukdyti laisvam jų 
tarpusavio konkuravimui.
Prieiga prie dalių, su kuriomis susipažinti 
leidžiama, suteikiama per protingą laiko 
tarpą ir ne vėliau nei per 45 dienas nuo 
prašymo gavimo dienos.
Prašymo susipažinti su sutarties tekstu 
pateikėjams nebūtina turėti tiesioginį ar 
netiesioginį su ta konkrečia sutartimi 
susijusį interesą. Informacijos gavėjams 
leidžiama ją paskelbti viešai.
8. Į 2 dalyje nurodytą metinę ataskaitą 
įtraukiama visos priežiūros įstaigos pagal 
1–7 dalis vykdytos veiklos santrauka.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su alternatyviais pasiūlymais dėl valdymo, pateiktais atskiruose pakeitimuose. 
Šiuo pakeitimu visiškai išbraukiamas 93 straipsnis dėl viešosios priežiūros. Suteikus 
įgaliojimus vienai nacionalinei priežiūros institucijai kiekvienoje valstybėje narėje, būtų 
pažeistas subsidiarumo principas, o valstybėse narėse, kuriose valdymas decentralizuotas 
arba kurios turi federalinę sąrangą, tai būtų neįmanoma įgyvendinti.

Pakeitimas 933
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
93 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

93 straipsnis Išbraukta.
Viešoji priežiūra
1. Valstybės narės paskiria vieną 
nepriklausomą įstaigą, atsakingą už 
įgyvendinimo veiklos priežiūrą ir 
koordinavimą (toliau – priežiūros įstaiga). 
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Valstybės narės apie šios įstaigos 
paskyrimą praneša Komisijai.
Tokia priežiūra taikoma visiems 
perkantiesiems subjektams. 
2. Kompetentingos institucijos, 
dalyvaujančios įgyvendinimo veikloje, 
organizuojamos taip, kad būtų išvengta 
interesų konfliktų. Viešosios priežiūros 
sistema turi būti skaidri. Tuo tikslu 
skelbiami visi rekomendaciniai ir 
nuomonių dokumentai, taip pat metinės 
ataskaitos, rodančios, kaip įgyvendinamos 
ir taikomos šioje direktyvoje nustatytos 
taisyklės.
Metinėje ataskaitoje:
a) nurodoma, kokia procentinė mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) dalis laimi 
pirkimus; jeigu ši dalis mažesnė nei 
50 proc., vertinant pagal MVĮ skirtų 
sutarčių vertę, ataskaitoje turi būti 
pateikta šios aplinkybės priežasčių 
analizė;
b) apžvelgiamas tvarios pirkimų politikos, 
įskaitant procedūras, įgyvendinimas, 
atsižvelgiant į aplinkybes, susijusias su 
aplinkos apsauga, socialine įtrauktimi, 
įskaitant prieinamumą neįgaliems 
asmenims, arba inovacijų skatinimu;
c) pateikiami centralizuoti duomenys apie 
užregistruotus sukčiavimo, korupcijos, 
interesų konfliktų atvejus ir kitus 
šiurkščius viešojo pirkimo srities 
pažeidimus, įskaitant tuos, kurie paveikė 
iš Sąjungos biudžeto bendrai 
finansuojamus projektus.
3. Priežiūros įstaigos uždaviniai:
a) stebėti, kaip perkantieji subjektai, visų 
pirma centrinės perkančiosios 
organizacijos, taiko viešųjų pirkimų 
taisykles ir susijusią praktiką;
b) teikti perkantiesiems subjektams 
teisines konsultacijas dėl viešųjų pirkimų 
taisyklių ir principų aiškinimo ir dėl 
viešųjų pirkimų taisyklių taikymo 
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konkrečiais atvejais;
c) savo iniciatyva teikti ataskaitas ir 
rekomendacijas bendrą susidomėjimą 
keliančiais klausimais, susijusiais su 
viešojo pirkimo taisyklių aiškinimu ir 
taikymu, pasikartojančiais klausimais ir 
sisteminiais sunkumais, susijusiais su 
viešųjų pirkimų taisyklių taikymu, 
atsižvelgiant į šios direktyvos nuostatas ir 
aktualią Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo praktiką;
d) nustatyti ir taikyti visapusiškas 
įgyvendinamas grėsmių rodiklių sistemas, 
kuriomis būtų vykdoma sukčiavimo, 
korupcijos, interesų konflikto ir kitų rimtų 
pažeidimų vykdant viešuosius pirkimus 
prevencija, nustatymas ir tinkamas 
atsiskaitymas apie juos;
e) atkreipti nacionalinių kompetentingų 
institucijų, įskaitant audito institucijas, 
dėmesį į konkrečius nustatytus 
pažeidimus ir sistemines problemas;
f) nagrinėti piliečių ir įmonių skundus dėl 
viešųjų pirkimų taisyklių taikymo 
konkrečiais atvejais ir pateikti analizę 
kompetentingiems perkantiesiems 
subjektams; šie privalo į ją atsižvelgti savo 
sprendimuose, o jeigu neatsižvelgia, 
paaiškinti tokio neatsižvelgimo priežastis;
g) stebėti nacionalinių teismų ir 
institucijų sprendimus, priimtus Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismui priėmus 
sprendimą pagal Sutarties 267 straipsnį 
arba remiantis Europos Audito Rūmų 
išvadomis, kuriomis nustatomi Sąjungos 
viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimai, 
susiję su Sąjungos bendrai 
finansuojamais projektais; priežiūros 
įstaiga praneša Europos kovos su 
sukčiavimu tarnybai apie visus Sąjungos 
pirkimų procedūrų pažeidimus, susijusius 
su Sąjungos tiesiogiai ar netiesiogiai 
finansuojamomis sutartimis.
Šio straipsnio e punkte nurodyti 
uždaviniai neturi poveikio teisės pateikti 
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skundą įgyvendinimui pagal nacionalinę 
teisę arba remiantis Direktyva 92/13/EEB 
nustatytą sistemą.
Valstybės narės suteikia priežiūros 
įstaigai teisę kreiptis į instituciją, pagal 
nacionalinę teisę kompetentingą tikrinti 
perkančiųjų subjektų sprendimus, kai 
vykdydama stebėjimo ir teisinio 
konsultavimo veiklą ta įstaiga nustato 
pažeidimą.
4. Nepažeisdama Komisijos nustatytų 
bendrųjų procedūrų ir darbo metodų, 
taikomų jos bendravimui ir ryšiams su 
valstybėmis narėmis, priežiūros įstaiga 
veikia kaip specialusis Komisijos ryšių 
centras, kai stebi Sąjungos teisės taikymą 
ir Sąjungos biudžeto įgyvendinimą pagal 
Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnį ir 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
317 straipsnį. Priežiūros įstaiga praneša 
Komisijai apie visus šios direktyvos 
nuostatų pažeidimus pirkimo procedūrose 
dėl sutarčių, tiesiogiai arba netiesiogiai 
finansuojamų Sąjungos, skyrimo.
Komisija visų pirma gali priežiūros 
įstaigai perduoti vertinti atskirus atvejus, 
jeigu sutartis dar nesudaryta arba 
patikros procedūrą dar galima atlikti. Ji 
taip pat gali įpareigoti priežiūros įstaigą 
atlikti stebėjimo veiklą, būtiną priemonių, 
kuriomis valstybės narės yra 
įsipareigojusios ištaisyti Komisijos 
nustatytą Sąjungos viešųjų pirkimų 
taisyklių ir principų pažeidimą, 
įgyvendinimui užtikrinti.
Komisija gali pareikalauti, kad priežiūros 
įstaiga išanalizuotų galimus Sąjungos 
viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimus, 
kurie daro poveikį iš Sąjungos biudžeto 
bendrai finansuojamiems projektams. 
Komisija gali pavesti priežiūros įstaigai 
toliau prižiūrėti tam tikrus atvejus ir 
užtikrinti, kad Sąjungos viešųjų pirkimų 
taisyklių pažeidimo, paveikiančio bendrai 
finansuojamus projektus, atitinkamų 
pasekmių imtųsi kompetentingos 
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nacionalinės institucijos, kurios privalėtų 
laikytis jos nurodymų.
5. Priežiūros įstaigos atliekama tyrimo ir 
įgyvendinimo užtikrinimo veikla, kuria 
siekiama užtikrinti, kad perkančiųjų 
subjektų sprendimai atitiktų šią direktyvą 
ir bendruosius Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo principus, Komisijos, 
kaip Sutarčių sergėtojos, institucinis 
vaidmuo nepakeičiamas ir nepaveikiamas. 
Kai Komisija nusprendžia perduoti atskiro 
atvejo vertinimą, jai paliekama teisė 
įsikišti, laikantis įgaliojimų, kurie jai 
suteikti Sutartimi.
6. Perkančiosios organizacijos perduoda 
nacionalinei priežiūros įstaigai visą visų 
sudarytų sutarčių tekstą, kai sutarties 
vertė lygi arba didesnė negu:
a) 1 000 000 EUR prekių pirkimo ar 
paslaugų pirkimo sutarčių atveju;
b) 10 000 000 EUR darbų pirkimo 
sutarčių atveju.
7. Nepažeisdama nacionalinės teisės dėl 
prieigos prie informacijos ir laikydamasi 
nacionalinės ir ES teisės nuostatų dėl 
duomenų apsaugos priežiūros įstaiga, 
paprašyta raštu, suteikia neribotą 
tiesioginę ir nemokamą visišką prieigą 
prie 6 dalyje nurodytų sudarytų sutarčių. 
Galimybė susipažinti su tam tikromis 
sutarčių dalimis gali būti nesuteikta, jeigu 
jų atskleidimas trukdytų vykdyti įstatymus 
arba kitaip prieštarautų viešajam 
interesui, pažeistų teisėtus viešųjų arba 
privačiųjų ūkio subjektų komercinius 
interesus arba galėtų trukdyti laisvam jų 
tarpusavio konkuravimui.
Prieiga prie dalių, su kuriomis susipažinti 
leidžiama, suteikiama per protingą laiko 
tarpą ir ne vėliau nei per 45 dienas nuo 
prašymo gavimo dienos.
Prašymo susipažinti su sutarties tekstu 
pateikėjams nebūtina turėti tiesioginį ar 
netiesioginį su ta konkrečia sutartimi 
susijusį interesą. Informacijos gavėjams 
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leidžiama ją paskelbti viešai.
8. Į 2 dalyje nurodytą metinę ataskaitą 
įtraukiama visos priežiūros įstaigos pagal 
1–7 dalis vykdytos veiklos santrauka.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomu reglamentu bus labai padidinta valstybių narių administracinė našta. Be to, jis turės 
įtakos valstybių narių administravimo institucijų vidaus darbo tvarkai. Sprendimai dėl to, 
kokios veiklos reikia imtis siekiant užtikrinti teisingą direktyvos taikymą, ir dėl atsakingų 
institucijų turėtų būti paliekami valstybių narių nuožiūrai.

Pakeitimas 934
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
93 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

93 straipsnis Straipsnis išbrauktas.

Or. de

Pakeitimas 935
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
93 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

93 straipsnis Išbraukta.
Viešoji priežiūra
1. Valstybės narės paskiria vieną 
nepriklausomą įstaigą, atsakingą už 
įgyvendinimo veiklos priežiūrą ir 
koordinavimą (toliau – priežiūros įstaiga). 
Valstybės narės apie šios įstaigos 
paskyrimą praneša Komisijai.
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Tokia priežiūra taikoma visiems 
perkantiesiems subjektams. 
2. Kompetentingos institucijos, 
dalyvaujančios įgyvendinimo veikloje, 
organizuojamos taip, kad būtų išvengta 
interesų konfliktų. Viešosios priežiūros 
sistema turi būti skaidri. Tuo tikslu 
skelbiami visi rekomendaciniai ir 
nuomonių dokumentai, taip pat metinės 
ataskaitos, rodančios, kaip įgyvendinamos 
ir taikomos šioje direktyvoje nustatytos 
taisyklės.
Metinėje ataskaitoje:
a) nurodoma, kokia procentinė mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) dalis laimi 
pirkimus; jeigu ši dalis mažesnė nei 
50 proc., vertinant pagal MVĮ skirtų 
sutarčių vertę, ataskaitoje turi būti 
pateikta šios aplinkybės priežasčių 
analizė;
b) apžvelgiamas tvarios pirkimų politikos, 
įskaitant procedūras, įgyvendinimas, 
atsižvelgiant į aplinkybes, susijusias su 
aplinkos apsauga, socialine įtrauktimi, 
įskaitant prieinamumą neįgaliems 
asmenims, arba inovacijų skatinimu;
c) pateikiami centralizuoti duomenys apie 
užregistruotus sukčiavimo, korupcijos, 
interesų konfliktų atvejus ir kitus 
šiurkščius viešojo pirkimo srities 
pažeidimus, įskaitant tuos, kurie paveikė 
iš Sąjungos biudžeto bendrai 
finansuojamus projektus.
3. Priežiūros įstaigos uždaviniai:
a) stebėti, kaip perkantieji subjektai, visų 
pirma centrinės perkančiosios 
organizacijos, taiko viešųjų pirkimų 
taisykles ir susijusią praktiką;
b) teikti perkantiesiems subjektams 
teisines konsultacijas dėl viešųjų pirkimų 
taisyklių ir principų aiškinimo ir dėl 
viešųjų pirkimų taisyklių taikymo 
konkrečiais atvejais;
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c) savo iniciatyva teikti ataskaitas ir 
rekomendacijas bendrą susidomėjimą 
keliančiais klausimais, susijusiais su 
viešojo pirkimo taisyklių aiškinimu ir 
taikymu, pasikartojančiais klausimais ir 
sisteminiais sunkumais, susijusiais su 
viešųjų pirkimų taisyklių taikymu, 
atsižvelgiant į šios direktyvos nuostatas ir 
aktualią Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo praktiką;
d) nustatyti ir taikyti visapusiškas 
įgyvendinamas grėsmių rodiklių sistemas, 
kuriomis būtų vykdoma sukčiavimo, 
korupcijos, interesų konflikto ir kitų rimtų 
pažeidimų vykdant viešuosius pirkimus 
prevencija, nustatymas ir tinkamas 
atsiskaitymas apie juos;
e) atkreipti nacionalinių kompetentingų 
institucijų, įskaitant audito institucijas, 
dėmesį į konkrečius nustatytus 
pažeidimus ir sistemines problemas;
f) nagrinėti piliečių ir įmonių skundus dėl 
viešųjų pirkimų taisyklių taikymo 
konkrečiais atvejais ir pateikti analizę 
kompetentingiems perkantiesiems 
subjektams; šie privalo į ją atsižvelgti savo 
sprendimuose, o jeigu neatsižvelgia, 
paaiškinti tokio neatsižvelgimo priežastis;
g) stebėti nacionalinių teismų ir 
institucijų sprendimus, priimtus Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismui priėmus 
sprendimą pagal Sutarties 267 straipsnį 
arba remiantis Europos Audito Rūmų 
išvadomis, kuriomis nustatomi Sąjungos 
viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimai, 
susiję su Sąjungos bendrai 
finansuojamais projektais; priežiūros 
įstaiga praneša Europos kovos su 
sukčiavimu tarnybai apie visus Sąjungos 
pirkimų procedūrų pažeidimus, susijusius 
su Sąjungos tiesiogiai ar netiesiogiai 
finansuojamomis sutartimis.
Šio straipsnio e punkte nurodyti 
uždaviniai neturi poveikio teisės pateikti 
skundą įgyvendinimui pagal nacionalinę 
teisę arba remiantis Direktyva 92/13/EEB 
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nustatytą sistemą.
Valstybės narės suteikia priežiūros 
įstaigai teisę kreiptis į instituciją, pagal 
nacionalinę teisę kompetentingą tikrinti 
perkančiųjų subjektų sprendimus, kai 
vykdydama stebėjimo ir teisinio 
konsultavimo veiklą ta įstaiga nustato 
pažeidimą.
4. Nepažeisdama Komisijos nustatytų 
bendrųjų procedūrų ir darbo metodų, 
taikomų jos bendravimui ir ryšiams su 
valstybėmis narėmis, priežiūros įstaiga 
veikia kaip specialusis Komisijos ryšių 
centras, kai stebi Sąjungos teisės taikymą 
ir Sąjungos biudžeto įgyvendinimą pagal 
Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnį ir 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
317 straipsnį. Priežiūros įstaiga praneša 
Komisijai apie visus šios direktyvos 
nuostatų pažeidimus pirkimo procedūrose 
dėl sutarčių, tiesiogiai arba netiesiogiai
finansuojamų Sąjungos, skyrimo.
Komisija visų pirma gali priežiūros 
įstaigai perduoti vertinti atskirus atvejus, 
jeigu sutartis dar nesudaryta arba 
patikros procedūrą dar galima atlikti. Ji 
taip pat gali įpareigoti priežiūros įstaigą 
atlikti stebėjimo veiklą, būtiną priemonių, 
kuriomis valstybės narės yra 
įsipareigojusios ištaisyti Komisijos 
nustatytą Sąjungos viešųjų pirkimų 
taisyklių ir principų pažeidimą, 
įgyvendinimui užtikrinti.
Komisija gali pareikalauti, kad priežiūros 
įstaiga išanalizuotų galimus Sąjungos 
viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimus, 
kurie daro poveikį iš Sąjungos biudžeto 
bendrai finansuojamiems projektams. 
Komisija gali pavesti priežiūros įstaigai 
toliau prižiūrėti tam tikrus atvejus ir 
užtikrinti, kad Sąjungos viešųjų pirkimų 
taisyklių pažeidimo, paveikiančio bendrai 
finansuojamus projektus, atitinkamų 
pasekmių imtųsi kompetentingos 
nacionalinės institucijos, kurios privalėtų 
laikytis jos nurodymų.
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5. Priežiūros įstaigos atliekama tyrimo ir 
įgyvendinimo užtikrinimo veikla, kuria 
siekiama užtikrinti, kad perkančiųjų 
subjektų sprendimai atitiktų šią direktyvą 
ir bendruosius Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo principus, Komisijos, 
kaip Sutarčių sergėtojos, institucinis 
vaidmuo nepakeičiamas ir nepaveikiamas. 
Kai Komisija nusprendžia perduoti atskiro 
atvejo vertinimą, jai paliekama teisė 
įsikišti, laikantis įgaliojimų, kurie jai 
suteikti Sutartimi.
6. Perkančiosios organizacijos perduoda 
nacionalinei priežiūros įstaigai visą visų 
sudarytų sutarčių tekstą, kai sutarties 
vertė lygi arba didesnė negu:
a) 1 000 000 EUR prekių pirkimo ar 
paslaugų pirkimo sutarčių atveju;
b) 10 000 000 EUR darbų pirkimo 
sutarčių atveju.
7. Nepažeisdama nacionalinės teisės dėl 
prieigos prie informacijos ir laikydamasi 
nacionalinės ir ES teisės nuostatų dėl 
duomenų apsaugos priežiūros įstaiga, 
paprašyta raštu, suteikia neribotą 
tiesioginę ir nemokamą visišką prieigą 
prie 6 dalyje nurodytų sudarytų sutarčių. 
Galimybė susipažinti su tam tikromis 
sutarčių dalimis gali būti nesuteikta, jeigu 
jų atskleidimas trukdytų vykdyti įstatymus 
arba kitaip prieštarautų viešajam 
interesui, pažeistų teisėtus viešųjų arba 
privačiųjų ūkio subjektų komercinius 
interesus arba galėtų trukdyti laisvam jų 
tarpusavio konkuravimui.
Prieiga prie dalių, su kuriomis susipažinti 
leidžiama, suteikiama per protingą laiko 
tarpą ir ne vėliau nei per 45 dienas nuo 
prašymo gavimo dienos. 
Prašymo susipažinti su sutarties tekstu 
pateikėjams nebūtina turėti tiesioginį ar 
netiesioginį su ta konkrečia sutartimi 
susijusį interesą. Informacijos gavėjams 
leidžiama ją paskelbti viešai.
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8. Į 2 dalyje nurodytą metinę ataskaitą 
įtraukiama visos priežiūros įstaigos pagal 
1–7 dalis vykdytos veiklos santrauka. 

Or. en

Pakeitimas 936
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
93 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės užtikrina įgyvendinimo 
veiklos priežiūrą ir koordinavimą.

Or. fr

Pakeitimas 937
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
93 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fr

Pakeitimas 938
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
93 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) stebėti, kaip perkantieji subjektai, visų 
pirma centrinės perkančiosios 
organizacijos, taiko viešųjų pirkimų 
taisykles ir susijusią praktiką;

a) stebėti, ar ūkio subjektas, kuriam skirta 
sutartis, ir jo subrangovai teisingai taiko 
viešųjų pirkimų taisykles ir su socialine ir 
darbo vietos apsauga bei darbo sąlygomis 
susijusias taisykles, įskaitant susijusią
perkančiųjų organizacijų, visų pirma 
centrinių perkančiųjų organizacijų, 
praktiką;

Or. de

Pakeitimas 939
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) nagrinėti pranešimus, kuriuos pateikia 
perkantieji subjektai, ketinantys taikyti 
derybų procedūras neskelbiant kvietimo 
dalyvauti konkurse;

Or. it

Pakeitimas 940
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) tvarkyti oficialų taisyklių nesilaikymo 
registrą, nurodytą 83a straipsnyje.

Or. en
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Pakeitimas 941
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
93 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 942
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
93 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 943
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

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

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

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

Or. fr

Pakeitimas 944
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
93 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija visų pirma gali priežiūros 
įstaigai perduoti vertinti atskirus atvejus, 
jeigu sutartis dar nesudaryta arba 
patikros procedūrą dar galima atlikti. Ji 
taip pat gali įpareigoti priežiūros įstaigą 
atlikti stebėjimo veiklą, būtiną priemonių, 
kuriomis valstybės narės yra 
įsipareigojusios ištaisyti Komisijos 
nustatytą Sąjungos viešųjų pirkimų 
taisyklių ir principų pažeidimą, 
įgyvendinimui užtikrinti.

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 945
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
93 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali pareikalauti, kad priežiūros 
įstaiga išanalizuotų galimus Sąjungos 
viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimus, 
kurie daro poveikį iš Sąjungos biudžeto 
bendrai finansuojamiems projektams. 
Komisija gali pavesti priežiūros įstaigai 
toliau prižiūrėti tam tikrus atvejus ir 
užtikrinti, kad Sąjungos viešųjų pirkimų 
taisyklių pažeidimo, paveikiančio bendrai 
finansuojamus projektus, atitinkamų 
pasekmių imtųsi kompetentingos 
nacionalinės institucijos, kurios privalėtų 
laikytis jos nurodymų.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 946
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
93 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Priežiūros įstaigos atliekama tyrimo ir 
įgyvendinimo užtikrinimo veikla, kuria 
siekiama užtikrinti, kad perkančiųjų 
subjektų sprendimai atitiktų šią direktyvą ir 
bendruosius Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo principus, Komisijos, 
kaip Sutarčių sergėtojos, institucinis 
vaidmuo nepakeičiamas ir nepaveikiamas.
Kai Komisija nusprendžia perduoti atskiro 
atvejo vertinimą, jai paliekama teisė 
įsikišti, laikantis įgaliojimų, kurie jai 
suteikti Sutartimi.

5. Kompetentingų institucijų atliekama 
tyrimo ir įgyvendinimo užtikrinimo veikla, 
kuria siekiama užtikrinti, kad perkančiųjų 
subjektų sprendimai atitiktų šią direktyvą ir 
bendruosius Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo principus, Komisijos, 
kaip Sutarčių sergėtojos, institucinis 
vaidmuo nepakeičiamas ir nepaveikiamas.
Kai Komisija nusprendžia perduoti atskiro 
atvejo vertinimą, jai paliekama teisė 
įsikišti, laikantis įgaliojimų, kurie jai 
suteikti Sutartimi.

Or. fr
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Pakeitimas 947
Andreas Schwab, Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
93 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. de

Pagrindimas

Viso teksto skelbimo reikalavimas reikštų, kad butų atskleista net pati smulkiausia komercinė 
informacija apie tam tikras sutartis. Dėl šios priežasties trečiosioms šalims taptų prieinama 
informacija, kuri tokiose sutartyse pateikiama kaip prekybinė paslaptis, ir kai kuriais atvejais 
būtų pažeistos konfidencialumo taisyklės. Tačiau toks reikalavimas neužtikrintų daugiau 
skaidrumo, kadangi sprendimas dėl sutarties skyrimo užbaigia pirkimo procedūrą.

Pakeitimas 948
Frank Engel, Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
93 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr
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Pakeitimas 949
Andreas Schwab, Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
93 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Prieiga prie dalių, su kuriomis susipažinti 
leidžiama, suteikiama per protingą laiko 
tarpą ir ne vėliau nei per 45 dienas nuo 
prašymo gavimo dienos.
Prašymo susipažinti su sutarties tekstu 
pateikėjams nebūtina turėti tiesioginį ar 
netiesioginį su ta konkrečia sutartimi 
susijusį interesą. Informacijos gavėjams 
leidžiama ją paskelbti viešai.

Or. de

Pagrindimas

Jau numatytų teisių dėl prieigos prie dokumentų, taikomų kilus ginčams dėl sutarties skyrimo, 
ir papildomų teisių, kuriomis asmenys gali naudotis pagal jau dabar labai išsamius įstatymus 
dėl informacijos laisvės visiškai pakanka.

Pakeitimas 950
Frank Engel, Philippe Juvin
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Pasiūlymas dėl direktyvos
93 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 951
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
94 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atskiros sutarčių skyrimo procedūrų 
ataskaitos

Atskirų ataskaitų teikimas

Or. en

Pakeitimas 952
Heide Rühle

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

1. Perkantieji subjektai saugo atitinkamą 
informaciją, susijusią su kiekviena 
sutartimi, preliminariuoju susitarimu ir 
sukuriama dinamine pirkimų sistema. 
Informacija turi būti pakankamai išsami, 
kad perkantieji subjektai vėliau galėtų 
pagrįsti sprendimus, priimtus dėl:

1. Perkantieji subjektai saugo atitinkamą 
informaciją, susijusią su kiekviena ribas 
viršijančia sutartimi, preliminariuoju 
susitarimu arba sukuriama dinamine 
pirkimų sistema. Informacija turi būti 
pakankamai išsami, kad perkantieji 
subjektai vėliau galėtų pagrįsti sprendimus, 
priimtus dėl:

Or. en

Pakeitimas 953
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
94 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkantieji subjektai visų pirkimo 
procedūrų eigą fiksuoja dokumentuose, 
nepriklausomai nuo to, ar tokios 
procedūros vykdomos elektroninėmis 
priemonėmis. Tuo tikslu jie dokumentuose 
fiksuoja visus pirkimo procedūros etapus, 
įskaitant susirašinėjimą su ūkio subjektais 
ir vidaus svarstymus, konkursų rengimą, 
dialogus ar derybas (jeigu vyko), sutarties 
atranką ir skyrimą.

Perkantieji subjektai imasi atitinkamų 
veiksmų, kad pirkimo procedūros būtų 
fiksuojamos dokumentuose, 
nepriklausomai nuo to, ar tokios 
procedūros vykdomos elektroninėmis 
priemonėmis.

Or. en

Pakeitimas 954
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
94 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkantieji subjektai visų pirkimo Perkantieji subjektai visų pirkimo 
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procedūrų eigą fiksuoja dokumentuose, 
nepriklausomai nuo to, ar tokios 
procedūros vykdomos elektroninėmis 
priemonėmis. Tuo tikslu jie dokumentuose 
fiksuoja visus pirkimo procedūros etapus, 
įskaitant susirašinėjimą su ūkio subjektais 
ir vidaus svarstymus, konkursų rengimą, 
dialogus ar derybas (jeigu vyko), sutarties
atranką ir skyrimą.

procedūrų eigą fiksuoja dokumentuose, 
nepriklausomai nuo to, ar jos vykdomos 
elektroninėmis priemonėmis. Tuo tikslu jos 
užtikrina, kad turėtų visus dokumentus 
sprendimams, priimtiems visais pirkimo 
procedūros etapais, pagrįsti, pavyzdžiui, 
susirašinėjimo su ūkio subjektais ir vidaus
svarstymų, konkursų rengimo, dialogų ar 
derybų (jeigu vyko), sutarties atrankos ir 
skyrimo dokumentus.

Or. en

Pakeitimas 955
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
94 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkantieji subjektai visų pirkimo 
procedūrų eigą fiksuoja dokumentuose, 
nepriklausomai nuo to, ar tokios 
procedūros vykdomos elektroninėmis 
priemonėmis. Tuo tikslu jie dokumentuose 
fiksuoja visus pirkimo procedūros etapus, 
įskaitant susirašinėjimą su ūkio subjektais 
ir vidaus svarstymus, konkursų rengimą, 
dialogus ar derybas (jeigu vyko), sutarties 
atranką ir skyrimą.

Perkantieji subjektai visų pirkimo 
procedūrų eigą fiksuoja dokumentuose, 
nepriklausomai nuo to, ar tokios 
procedūros vykdomos elektroninėmis 
priemonėmis. Tuo tikslu jie dokumentuose 
fiksuoja visus pirkimo procedūros etapus, 
įskaitant susirašinėjimą su ūkio subjektais 
ir vidaus svarstymus, konkursų rengimą, 
dialogus ar derybas (jeigu vyko), sutarties 
atranką ir skyrimą, pasirinkto dalyvio 
pavadinimas (pavardė) ir jo pasiūlymo 
pasirinkimo priežastys ir, jei žinoma, 
sutarties arba preliminariojo susitarimo 
dalis, kurią pasirinktasis dalyvis ketina 
arba turės pavesti vykdyti tretiesiems 
asmenims pagal subrangos sutartį, ir 
informacija apie subrangovus, įskaitant jų 
pavadinimus (pavardes), adresus ir 
teisinius atstovus.

Or. de
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Pakeitimas 956
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
94 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkantieji subjektai visų pirkimo 
procedūrų eigą fiksuoja dokumentuose, 
nepriklausomai nuo to, ar tokios 
procedūros vykdomos elektroninėmis 
priemonėmis. Tuo tikslu jie dokumentuose 
fiksuoja visus pirkimo procedūros etapus, 
įskaitant susirašinėjimą su ūkio subjektais 
ir vidaus svarstymus, konkursų rengimą, 
dialogus ar derybas (jeigu vyko), sutarties 
atranką ir skyrimą.

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

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas dokumentuose fiksuoti „visus vidaus svarstymus“ yra nereikalingas ir 
neproporcingas. Šia nuostata taip pat sukuriamas teisinis netikrumas, kadangi sąvoka 
„vidaus svarstymai“ direktyvoje neapibrėžta.

Pakeitimas 957
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
94 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perkantieji subjektai saugo informaciją
bent ketverius metus nuo sutarties skyrimo 
datos, kad šiuo laikotarpiu Komisijai ar 
nacionalinei priežiūros įstaigai 
pareikalavus galėtų pateikti reikiamą 
informaciją.

2. Informacija saugoma bent ketverius 
metus nuo sutarties skyrimo datos, kad
perkantysis subjektas per tą laiką galėtų
Komisijai suteikti reikiamą informaciją, jei 
ji to paprašytų.

Or. en
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Pakeitimas 958
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
94 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perkantieji subjektai saugo informaciją 
bent ketverius metus nuo sutarties skyrimo 
datos, kad šiuo laikotarpiu Komisijai ar 
nacionalinei priežiūros įstaigai
pareikalavus galėtų pateikti reikiamą 
informaciją.

2. Informacija saugoma bent ketverius 
metus nuo sutarties skyrimo datos, kad
perkantysis subjektas per tą laiką galėtų
Komisijai, nacionalinėms institucijoms ar 
92 straipsnyje nurodytoms struktūroms 
paprašius galėtų pateikti reikiamą 
informaciją.

Or. en

Pakeitimas 959
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
95 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

95 straipsnis Straipsnis išbrauktas.

Or. en

Pagrindimas

Rinkti statistinius duomenis iš valstybių narių pateiktų ataskaitų yra nepatikima ir sukuriama 
biurokratija ir išlaidos. 95 straipsnio tikslas yra kryžminiu būdu sutikrinti duomenis, 
surinktus per TED duomenų bazę, remiantis pasiūlymo 64 straipsniu. Tačiau tiek TED 
duomenys, tiek nacionalinėse ataskaitose pateikti duomenys dažnai yra neišbaigti. Vietoj 
kryžminės patikros, statistinių duomenų rinkimo TED ramstis turėtų būti toliau stiprinamas, o 
nacionalinių ataskaitų teikimo ramsčio turėtų būti visiškai atsisakyta.

Pakeitimas 960
Heide Rühle
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Pasiūlymas dėl direktyvos
95 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal 93 straipsnį įsteigtos arba 
paskirtos įstaigos ne vėliau kaip iki kitų 
metų spalio 31 dienos Komisijai 
standartine forma pateikia metines 
įgyvendinimo ir statistines ataskaitas.

1. Valstybės narės užtikrina, kad Komisija 
kasmet ne vėliau kaip iki kitų metų spalio 
31 dienos gautų metines įgyvendinimo ir 
statistines ataskaitas.

Or. en

Pakeitimas 961
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
95 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal 93 straipsnį įsteigtos arba 
paskirtos įstaigos ne vėliau kaip iki kitų 
metų spalio 31 dienos Komisijai 
standartine forma pateikia metines 
įgyvendinimo ir statistines ataskaitas.

1. Valstybės narės ne vėliau kaip iki kitų 
metų spalio 31 dienos Komisijai 
standartine forma pateikia metinę statistinę
ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 962
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
95 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytoje ataskaitoje turi būti 
pateikta bent visa skirtų sutarčių, kurių 
vertė mažesnė už 12 straipsnyje nustatytas 
ribas, tačiau kurioms ši direktyva būtų 
taikoma, jeigu jų vertė šią ribą viršytų, 
vertė, suskirsčius į kategorijas pagal 5–
11 straipsniuose nurodytas veiklos rūšis.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 963
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
95 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytoje ataskaitoje turi būti 
pateikta bent visa skirtų sutarčių, kurių 
vertė mažesnė už 12 straipsnyje nustatytas 
ribas, tačiau kurioms ši direktyva būtų 
taikoma, jeigu jų vertė šią ribą viršytų, 
vertė, suskirsčius į kategorijas pagal 5–
11 straipsniuose nurodytas veiklos rūšis.

2. 1 dalyje nurodytoje ataskaitoje turi būti 
pateikta sutarčių, kurių vertė mažesnė už 
šios direktyvos 12 straipsnyje nustatytas 
ribas, tačiau kurioms ši direktyva būtų 
taikoma, jeigu jos vertė šią ribą viršytų, 
visos bendros pirkimo vertės atitinkamais 
metais sąmata. Ši sąmata visų pirma gali 
būti pagrįsta duomenimis, turimais pagal 
nacionalinius skelbimo reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 964
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
95 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
ataskaitoje būtų pateikta skirtų sutarčių 
skaičius ir vertė, suskirsčius į kategorijas 
pagal 5–11 straipsniuose nurodytas veiklos 
rūšis, ir kita informacija, kurios reikia 
siekiant įsitikinti, ar Sutartis dėl viešųjų 
pirkimų tinkamai taikoma. Taip pat 
ataskaitoje turi būti pateiktas skaičius ir 
vertė sutarčių, skirtų pagal derybų 
procedūrą neskelbiant kvietimo dalyvauti 
konkurse, suskirsčius pagal 44 straipsnyje 
nurodytas sąlygas ir pagal 5–
11 straipsniuose nurodytas veiklos rūšis. 
Taip pat reikia nurodyti laimėjusio 

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
ataskaitoje būtų pateiktas numatomas visų 
atitinkamais metais skirtų sutarčių, kurių 
vertė viršija šioje direktyvoje nustatytas 
ribas, skaičius ir vertė, suskirsčius į 
kategorijas pagal 5–11 straipsniuose 
nurodytas veiklos rūšis, ir kita informacija, 
kurios reikia siekiant įsitikinti, ar tinkamai 
taikomas PPO vyriausybės viešųjų 
pirkimų susitarimas. Taip pat ataskaitoje 
turi būti pateiktas numatomas skaičius ir 
vertė sutarčių, skirtų pagal derybų 
procedūrą neskelbiant kvietimo dalyvauti 
konkurse.
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rangovo valstybę narę arba trečiąją šalį.

Or. en

Pakeitimas 965
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
95 straipsnio 3 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) siekiant supaprastinti administravimą, 
statistinius duomenis galima rinkti 
atrankos būdu, su sąlyga, kad taip 
surinkti duomenys išliks reprezentatyvūs;

Or. en

Pakeitimas 966
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
95 straipsnio 3 dalies b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atsižvelgiama į teikiamos informacijos 
konfidencialų pobūdį.

Or. en

Pakeitimas 967
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
95 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 dalyje nurodytų metinių įgyvendinimo 
ir statistinių ataskaitų standartinę formą 

Išbraukta.
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nustato Komisija. Tokie įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 100 straipsnyje 
nurodytą patariamąją procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 968
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
95 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 dalyje nurodytų metinių įgyvendinimo 
ir statistinių ataskaitų standartinę formą 
nustato Komisija. Tokie įgyvendinimo 
aktai priimami pagal 100 straipsnyje 
nurodytą patariamąją procedūrą.

5. Komisija nustato standartines formas 
šio straipsnio 1 dalyje nurodytai statistinei 
ataskaitai teikti. Tokie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 100 straipsnyje nurodytą 
patariamąją procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 969
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
95 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. 5 dalyje nurodytais aktais užtikrinama, 
kad:

Išbraukta.

a) siekiant supaprastinti administravimą, 
statistinius duomenis galima rinkti 
atrankos būdu, su sąlyga, kad taip 
surinkti duomenys išlieka 
reprezentatyvūs;
b) atsižvelgiama į teikiamos informacijos 
konfidencialų pobūdį.

Or. en



AM\909614LT.doc 149/172 PE492.870v02-00

LT

Pakeitimas 970
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
96 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

96 straipsnis Straipsnis išbrauktas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu, kuris sudaro alternatyvių pasiūlymų dėl valdymo (pagalba perkantiesiems 
subjektams ir įmonėms) dalį, išbraukiamas 97 straipsnis. Komisijos pasiūlymai turėtų būti 
paremti aiškiais argumentais, įrodančiais sąnaudų efektyvumą, ir šie išsamūs pasiūlymai taip 
pat pažeistų subsidiarumo ir proporcingumo principus. Vis dėlto esama aiškios būtinybės, 
kad valstybės narės perimtų MVĮ / „visų pirma galvokime apie mažuosius“ principus 
viešuosiuose pirkimuose, kaip siūloma konstatuojamojoje dalyje.

Pakeitimas 971
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
96 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

96 straipsnis Straipsnis išbrauktas.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomu reglamentu bus labai padidinta valstybių narių administracinė našta. Be to, jis turės 
įtakos valstybių narių administravimo institucijų vidaus darbo tvarkai. Sprendimai dėl to, 
kokios veiklos reikia imtis siekiant užtikrinti teisingą direktyvos taikymą, ir dėl atsakingų 
institucijų turėtų būti paliekami valstybių narių nuožiūrai.

Pakeitimas 972
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
96 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės padaro prieinamas 
techninės pagalbos struktūras, kurios 
perkantiesiems subjektams teiktų teisines 
ir ekonomines konsultacijas, 
rekomendacijas ir pagalbą pirkimo 
procedūrų rengimo ir vykdymo srityje. 
Valstybės narės taip pat užtikrina, kad 
kiekvienas perkantysis subjektas galėtų 
gauti kompetentingą pagalbą ir 
konsultacijas atskirais klausimais.

1. Valstybės narės padaro prieinamas 
techninės pagalbos struktūras, kurios 
perkantiesiems subjektams teiktų teisinę ir 
ekonominę informaciją, rekomendacijas ir 
pagalbą pirkimo procedūrų rengimo ir 
vykdymo srityje. Valstybės narės taip pat 
užtikrina, kad kiekvienas perkantysis 
subjektas galėtų gauti kompetentingą 
pagalbą ir informaciją atskirais klausimais.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 973
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
96 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šie straipsniai sukuria nereikalingą administracinę naštą. Valstybės narės turi pačios tvarkyti 
savo vidaus administraciją. Valstybės narės gali nuspręsti įsteigti priežiūros įstaigą 
(84 straipsnis) be Europos reglamento. 84 straipsnis prieštarauja subsidiarumo principui.
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Pakeitimas 974
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
97 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės viena kitai teikia 
pagalbą ir įgyvendina veiksmingo 
tarpusavio bendradarbiavimo priemones, 
kad užtikrintų informacijos mainus 56, 75 
ir 79 straipsniuose nurodytais klausimais. 
Jos užtikrina informacijos, kuria keičiasi, 
konfidencialumą.

1. Valstybės narės viena kitai teikia 
pagalbą ir įgyvendina veiksmingo 
tarpusavio bendradarbiavimo priemones, 
kad užtikrintų informacijos mainus 56, 75, 
79 ir 83a straipsniuose nurodytais 
klausimais. Jos užtikrina informacijos, 
kuria keičiasi, konfidencialumą.

Or. en

Pakeitimas 975
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
97 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šie straipsniai sukuria nereikalingą administracinę naštą. Valstybės narės turi pačios tvarkyti 
savo vidaus administraciją. Valstybės narės gali nuspręsti įsteigti priežiūros įstaigą 
(84 straipsnis) be Europos reglamento. 84 straipsnis prieštarauja subsidiarumo principui.
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Pakeitimas 976
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
97 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 977
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
97 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nustatyti prievolę valstybėms narėms kurti papildomas įstaigas yra neproporcinga. Be to, 
įvairios tokiai įstaigai paskirtos kompetencijos sritys, pavyzdžiui, priežiūra, koordinavimas, 
ataskaitų teikimas, gali sukelti interesų konfliktą.
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Pakeitimas 978
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
97 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Šiame skyriuje numatytais tikslais 
valstybės narės skiria vieną ar daugiau 
kontaktinių centrų, kurių kontaktiniai 
duomenys perduodami kitoms valstybėms 
narėms ir Komisijai. Valstybės narės 
skelbia ir reguliariai atnaujina ryšių centrų 
sąrašus.

Or. en

Pakeitimas 979
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
97 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Informacija keičiamasi per Vidaus 
rinkos informacinę sistemą, nustatytą 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. XXX/XXXX52

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nustatyti prievolę valstybėms narėms kurti papildomas įstaigas yra neproporcinga. Be to, 
įvairios tokiai įstaigai paskirtos kompetencijos sritys, pavyzdžiui, priežiūra, koordinavimas, 
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ataskaitų teikimas, gali sukelti interesų konfliktą.

Pakeitimas 980
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
98 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 4, 35, 33, 38, 25, 65, 70, 77, 85 ir 
95 straipsniuose nurodyti įgaliojimai 
Komisijai suteikiami neribotam
laikotarpiui nuo [šios direktyvos 
įsigaliojimo data].

2. 4, 35, 33, 38, 25, 65 ir 70 straipsniuose 
nurodyti įgaliojimai Komisijai suteikiami 
neribotam laikotarpiui nuo [šios direktyvos 
įsigaliojimo data].

Or. en

Pakeitimas 981
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
98 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu panaikinti 4, 35, 33, 38, 
25, 65, 70, 77, 85 ir 95 straipsniuose 
nurodytus įgaliojimus priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų 
aktų teisėtumui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 4, 35, 33, 38, 25, 
65 ir 70 straipsniuose nurodytą įgaliojimų 
delegavimą. Sprendimu dėl įgaliojimų 
panaikinimo nutraukiami tame sprendime 
nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po 
jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

Or. en
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Pakeitimas 982
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
100 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai padeda Tarybos 
sprendimu 71/306/EEB įsteigtas Viešųjų 
darbų sutarčių patariamasis komitetas53. Šis
komitetas yra toks, koks apibrėžtas
Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

1. Komisijai padeda Tarybos 
sprendimu 71/306/EEB sudarytas Viešųjų 
pirkimų patariamasis komitetas53 ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 3286/94 
(Prekybos kliūčių reglamentas) 
7 straipsniu įsteigtas komitetas54. Šie 
komitetai – tai komitetai, apibrėžti
Reglamento (ES) Nr. 182/2011 
3 straipsnyje.
__________________
54 OL L 349, 1994 12 31, p. 71.

Or. en

Pakeitimas 983
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
100 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 984
Malcolm Harbour

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

2a. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 
5 straipsnis, o kompetentingas komitetas 
yra Prekybos kliūčių reglamentu įsteigtas 
komitetas.

Or. en

Pakeitimas 985
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) direktyvose 95/18/EB, 2001/14/EB ir 
2004/49/EB nustatyta geležinkelių 
infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, 
geležinkelio įmonių licencijavimo arba 
saugos sertifikavimo tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Pridėjus šią pastraipą bus užtikrintas teisinis tikrumas ir sutvirtintos 4 straipsnio 2 dalies 
nuostatos.

Pakeitimas 986
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) direktyvose 95/18/EB, 2011/14/EB ir 
2004/49/EB nustatyta geležinkelių 
infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, 
geležinkelio įmonių licencijavimo arba 
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saugos sertifikavimo tvarka.

Or. it

Pakeitimas 987
Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo D punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Krovininis geležinkelių transportas Geležinkelių transportas

Or. en

Pakeitimas 988
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo D punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Krovininis geležinkelių transportas Geležinkelių transportas

Or. it

Pakeitimas 989
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo D punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Krovininis geležinkelių transportas Geležinkelių transportas

Or. en
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Pakeitimas 990
Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo D punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Keleivinis geležinkelių transportas Išbraukta.
Nėra

Or. en

Pakeitimas 991
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo D punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Keleivinis geležinkelių transportas Išbraukta.
Nėra

Or. en

Pakeitimas 992
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
VIII priedo pirmos pastraipos 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

saugumą ar matmenis, įskaitant produktui 
taikomus reikalavimus, susijusius su 
produkto prekiniu pavadinimu, terminija, 
projektavimą reglamentuojančiomis 
taisyklėmis (įskaitant pritaikytąją 
duomenų apsaugą) simboliais, tyrimais ir 
bandymų metodais, pakuote, ženklinimu ir 
žymėjimu, vartojimo instrukcijomis, 
gamybos procesais ir metodais visais 
prekės ar paslaugos gyvavimo ciklo 
etapais, taip pat atitikties įvertinimo 
procedūromis;

Or. en

Pakeitimas 993
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
VIII priedo pirmos pastraipos 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) darbų pirkimo sutartyse tai pirkimo 
dokumentuose pateiktų techninių 
reikalavimų visuma, apibrėžianti 
reikalaujamas medžiagos, gaminio ar 
reikmens savybes, dėl kurių medžiaga, 
produktas ar reikmenys gali būti apibūdinti 
kaip atitinkantys perkančiojo subjekto 
nurodytas reikmes; tokios savybės apima 
poveikio aplinkai ir klimatui rodiklius, visų 
reikalavimų pritaikymą (taip pat galimybę 
naudotis neįgaliems asmenims) ir atitikties 
įvertinimą, rezultatus, saugumą ar 
matmenis, įskaitant kokybės užtikrinimo 
reikalavimus bei reikalavimus, susijusius 
su terminija, simboliais, tyrimais ir 
bandymų metodais, pakuote, ženklinimu ir 
žymėjimu, vartojimo instrukcijomis, 
gamybos procesais ir metodais visais darbų 
gyvavimo ciklo etapais; tokios savybės taip 
pat apima taisykles, reglamentuojančias 
projektavimą ir sąnaudų nustatymą, 
bandymo, patikrinimo ir darbų priėmimo 
sąlygas ir statybos metodus arba 

b) darbų pirkimo sutartyse tai pirkimo 
dokumentuose pateiktų techninių 
reikalavimų visuma, apibrėžianti 
reikalaujamas medžiagos, gaminio ar 
reikmens savybes, dėl kurių medžiaga, 
produktas ar reikmenys gali būti apibūdinti 
kaip atitinkantys perkančiojo subjekto 
nurodytas reikmes; tokios savybės apima 
poveikio aplinkai ir klimatui rodiklius, visų 
reikalavimų pritaikymą (taip pat galimybę 
naudotis neįgaliems asmenims) ir atitikties 
įvertinimą, rezultatus, saugumą ar 
matmenis, įskaitant kokybės užtikrinimo 
reikalavimus bei reikalavimus, susijusius 
su terminija, simboliais, tyrimais ir 
bandymų metodais, pakuote, ženklinimu ir 
žymėjimu, vartojimo instrukcijomis, 
gamybos procesais ir metodais visais darbų 
gyvavimo ciklo etapais; tokios savybės taip 
pat apima taisykles, reglamentuojančias 
projektavimą (įskaitant pritaikytąją 
duomenų apsaugą) ir sąnaudų nustatymą, 
bandymo, patikrinimo ir darbų priėmimo 
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technologijas, visas kitas technines sąlygas, 
kurias perkantysis subjektas gali nustatyti 
bendrosiose arba konkrečiose taisyklėse, 
skirtose baigtiems darbams ir medžiagoms 
arba su jais susijusioms atskiroms dalims;

sąlygas ir statybos metodus arba 
technologijas, visas kitas technines sąlygas, 
kurias perkantysis subjektas gali nustatyti 
bendrosiose arba konkrečiose taisyklėse, 
skirtose baigtiems darbams ir medžiagoms 
arba su jais susijusioms atskiroms dalims;

Or. en

Pakeitimas 994
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIV priedo 8 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 155 konvencija dėl darbuotojų saugos ir 
sveikatos;

Or. en

Pakeitimas 995
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIV priedo 8 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 1 konvencija dėl darbo valandų 
(pramonė);

Or. en

Pakeitimas 996
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIV priedo 8 c įtrauka (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 131 konvencija dėl minimalaus darbo 
užmokesčio nustatymo;

Or. en

Pakeitimas 997
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIV priedo 8 d įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 102 konvencija dėl socialinės apsaugos 
(minimalūs standartai);

Or. en

Pakeitimas 998
Frank Engel, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
XVII priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

XVII PRIEDAS Priedas išbrauktas.

Or. fr

Pakeitimas 999
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
XVII priedas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

XVII PRIEDAS Priedas išbrauktas.
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Or. fr

Pakeitimas 1000
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
XVII priedas 

Komisijos siūlomas tekstas

CPV kodas Aprašymas

79611000-0;

nuo 85000000-9 iki 85323000-9

(išskyrus 85321000-5 ir 85322000-2) 

Sveikatos ir socialinės paslaugos

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

nuo 79995000-5 iki 79995200-7; nuo 

80100000-5 iki 80660000-8 (išskyrus 

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

nuo 92000000-1 iki 92700000-8 (išskyrus 

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

Administracinės švietimo, sveikatos 

priežiūros ir kultūros paslaugos

75300000-9 Privalomojo socialinio draudimo paslaugos

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

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

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Išmokų paslaugos

98000000-3 Kitos bendruomeninės, socialinės ir 

asmeninės aptarnavimo paslaugos

98120000-0 Profesinių sąjungų teikiamos paslaugos

98131000-0 Religinės paslaugos

Pakeitimas
CPV kodas Aprašymas

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

75231240-8; 

nuo 85000000-9 iki 85323000-9

(išskyrus 85321000-5 ir 85322000-2) 

Sveikatos, socialinės ir susijusios 

paslaugos
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98133100-5 ir 98200000-5

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

nuo 79995000-5 iki 79995200-7; nuo 

80100000-5 iki 80660000-8 (išskyrus 

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

nuo 92000000-1 iki 92700000-8 (išskyrus 

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

Administracinės švietimo, sveikatos 

priežiūros ir kultūros paslaugos

75300000-9 Privalomojo socialinio draudimo paslaugos

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

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

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Išmokų paslaugos

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

asmeninės aptarnavimo paslaugos

98120000-0 Profesinių sąjungų teikiamos paslaugos

98131000-0 Religinės paslaugos

nuo 61000000-5 iki 61530000-9; nuo 

63370000-3 iki 63372000-7

Vandens transportas

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

Pagalbinio transporto paslaugos

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

Personalo įdarbinimo ir aprūpinimo 
paslaugos

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

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

Poilsio, kultūros ir sporto paslaugos.

Or. en
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Pakeitimas 1001
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
XVII priedo lentelės 7 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– teisinės paslaugos.

Or. en

Pagrindimas

Directive 2004/17/CE makes a distinction between so called “A services” (Annex XVII A), 
subject to the full procedures of the Directives, and “B-services” (Annex XVII B), subject to 
the provisions on technical specifications and transmission of a notice of the results of the 
award procedure. The intention of the EU legislator was to exempt from the full application 
of the Directive some specific service contracts which have limited cross-border dimension, 
including the procurement of legal services. The Commission's proposal removes the 
distinction between "A services" and "B services" applying full regime to all "B services" 
(with the exception of contracts for social services and other specific services); thus the full 
procurement regime will apply to legal services. However, this change is unnecessary and 
takes no account of the specific nature of the profession of lawyers. Indeed, legal services, 
having a nature of personal choice (intuitu personae), are not eligible to be assigned on the 
base of the full application of the procurement regime. In addition, they are provided in a 
legal environment that varies considerably from one Member State to another so that the 
demand of such services is inevitably limited to operators having specific competences in the 
relevant national law.

Pakeitimas 1002
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
XVII priedo lentelės 7 a ir 7 l eilutės (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

79112000-2 Teisinio atstovavimo 
paslaugos
79100000-5 Teisinės paslaugos
79110000-8 Teisinio konsultavimo ir 
atstovavimo paslaugos
79111000-5 Teisinės paslaugos
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79112100-3 Suinteresuotųjų subjektų 
atstovavimo paslaugos
79120000-1 Patentų ir autorių teisių 
konsultacinės paslaugos
79121000-8 Autorių teisių konsultacinės 
paslaugos
79121100-9 Programinės įrangos autorių 
teisių konsultacinės paslaugos
79130000-4 Teisinės dokumentacijos ir 
sertifikavimo paslaugos
79131000-1 Dokumentavimo paslaugos
79132000-8 Sertifikavimo paslaugos
79140000-7 Teisinio konsultavimo ir 
informacijos paslaugos

Or. en

Pagrindimas

Specialios tvarkos taikymas paslaugoms yra pateisinamas tik tuomet, jei jis taikomas visoms 
to paties pobūdžio paslaugoms.

Pakeitimas 1003
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
XVII a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
XVIIa priedas

XVIIa priedo A dalis
1 straipsnyje nurodytos paslaugos

1 Techninės priežiūros ir 
remonto paslaugos

6112, 6122, 633, 
886

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

2 Sausumos transporto 
paslaugos (1), įskaitant 
šarvuotų automobilių 

712 (išskyrus 
71235),
7512, 87304

Nuo 60100000-9 iki 60183000-4 
(išskyrus 60160000-7, 60161000-4, 
60220000-6), ir nuo 64120000-3 iki 
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paslaugas, ir kurjerių 
paslaugos, išskyrus 
pašto vežimą

64121200-2 

3 Oro transporto 
paslaugos: keleivių ir 
krovinių vežimas, 
išskyrus pašto vežimą

73 (išskyrus 
7321)

Nuo 60410000-5 iki 60424120-3 
(išskyrus 60411000-2, 60421000-5), ir 
60500000-3 nuo 60440000-4 iki 
60445000-9 

4 Pašto vežimas sausumos 
(2) arba oro transportu

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

5 Telekomunikacijų 
paslaugos

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

6 Finansinės paslaugos:
(a) draudimo paslaugos,
(b) bankų ir investavimo 

paslaugos (3)

ex 81, 812, 814 nuo 66100000-1 iki 66720000-3 

7 Kompiuterinės ir 
susijusios paslaugos

84 Nuo 50310000-1 iki 50324200-4, nuo 
72000000-5 iki 72920000-5 (išskyrus 
72318000-7 ir nuo 72700000-7 iki 
72720000- 3), 9342410-4 

8 Mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros 
paslaugos (4)

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

9 Apskaitos, audito ir 
buhalterinės apskaitos 
paslaugos

862 Nuo 79210000-9 iki 79223000-3 

10 Rinkos tyrimų ir 
viešosios nuomonės 
apklausos paslaugos

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

11 Valdymo konsultacinės 
paslaugos (5) ir 
susijusios paslaugos

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

12 Architektūros 
paslaugos; inžinerijos ir 
integruotosios 
inžinerijos paslaugos; 
miestų planavimo ir 
kraštovaizdžio 
inžinerijos paslaugos; 
susijusios mokslinio ir 
techninio konsultavimo 
paslaugos; techninio 
tikrinimo ir analizės 
paslaugos

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

13 Reklamos paslaugos 871 Nuo 79341000-6 iki 79342200-5 
(išskyrus 79342000-3 ir 79342100-4)
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14 Pastatų valymo 
paslaugos ir nuosavybės 
valdymo paslaugos

874, 82201 iki 
82206

Nuo 70300000-4 iki 70340000-6 ir 
nuo 90900000-6 iki 90924000-0 

15 Leidybos ir spausdinimo 
paslaugos už užmokestį 
ar sutarties pagrindu

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

16 Nuotekų ir atliekų 
šalinimo paslaugos; 
sanitarinės ir panašios 
paslaugos

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

(1) Išskyrus geležinkelių transporto paslaugas, priskiriamas 18 kategorijai.
(2) Išskyrus geležinkelių transporto paslaugas, priskiriamas 18 kategorijai.
(3) Išskyrus finansines paslaugas, susijusias su vertybinių popierių ar kitų finansinių 

priemonių emisija, pirkimu, pardavimu ar pavedimu ir centrinių bankų paslaugas. 
Taip pat išskyrus paslaugas, kurių objektas yra žemės, pastatų arba kito 
nekilnojamojo turto arba teisių į juos įsigijimas ar nuoma, taikant bet kokias 
finansines priemones; tačiau ši direktyva taikoma finansinių paslaugų sutartims, 
sudarytoms bet kokia forma tuo pačiu metu kaip ir įsigijimo arba nuomos sutartis, 
prieš jos sudarymą arba po jo.

(4) Išskyrus mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugas, kurių rezultatas tampa 
išskirtine perkančiosios organizacijos nuosavybe ir yra panaudojamas jos veiklai 
vykdyti, su sąlyga, kad už visą suteiktą paslaugą atsiskaito perkančioji organizacija.

(5) Išskyrus arbitražo ir taikinimo paslaugas.

XVIIa priedo B dalis
12 straipsnio c punkte ir 84 straipsnyje minimos paslaugos

Kategorijo
s

Dalykas CPC 
identifikavimo 
kodas

CPV identifikavimo kodas

17 Viešbučių ir restoranų 
paslaugos

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

18 Geležinkelių transporto 
paslaugos

711 Nuo 60200000-0 iki 60220000-6 

19 Vandens transporto 
paslaugos

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

20 Pagalbinės ir 
papildomos transporto 
paslaugos

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

21 Teisinės paslaugos 861 Nuo 79100000-5 iki 79140000-7 
22 Personalo įdarbinimo ir 

aprūpinimo paslaugos 
(1)

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

23 Tyrimo ir saugumo 
paslaugos, išskyrus 

873 (išskyrus 
87304)

Nuo 79700000-1 iki 79723000-8 
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šarvuotų automobilių 
paslaugas

24 Švietimo ir profesinio 
lavinimo paslaugos

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

25 Sveikatos ir socialinės 
paslaugos

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

26 Poilsio, kultūros ir 
sporto paslaugos.

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

27 Kitos paslaugos
(1) Išskyrus darbo sutartis.

Or. fr

Pakeitimas 1004
Frank Engel, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
XVII a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

XVIIa priedas
XVIIa priedo A dalis

14a straipsnyje nurodytos paslaugos

Kategorijo
s Nr.

Dalykas CPC 
identifikav
imo kodas 

(1)

CPV identifikavimo 
kodas

1 Techninės priežiūros ir 
remonto paslaugos

6112, 
6122, 633,
886

Nuo 50100000-6 iki 
50884000-5 (išskyrus 
nuo 50310000-1 iki 
50324200-4 ir 
50116510-9, 50190000-
3, 50229000-6, 
50243000-0) ir nuo 
51000000-9 iki 
51900000-1 
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2 Sausumos transporto 
paslaugos (2), įskaitant 
šarvuotų automobilių 
paslaugas, ir kurjerių 
paslaugos, išskyrus 
pašto vežimą

712 
(išskyrus 
71235),
7512, 
87304

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

3 Keleivių ir krovinių 
vežimo oro transportu 
paslaugos, išskyrus 
pašto vežimą

73 
(išskyrus 
7321)

Nuo 60410000-5 iki 
60424120-3 (išskyrus 
60411000-2, 60421000-
5), ir 60500000- 3, ir 
nuo 60440000-4 iki 
60445000-9 

4 Pašto vežimas 
sausumos (3) arba oro 
transportu

71235, 
7321

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

5 Telekomunikacijų 
paslaugos 752

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

6 Finansinės paslaugos:
(a) draudimo paslaugos
(b) bankų ir 
investavimo paslaugos 
(4)

ex 81, 812, 
814

Nuo 66100000-1 iki 
66720000-3 

7 Kompiuterinės ir 
susijusios paslaugos 84

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

8 Mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros 
paslaugos (5)

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

9 Apskaitos, audito ir 
buhalterinės apskaitos 
paslaugos

862
Nuo 79210000-9 iki 
79223000-3 
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10 Rinkos tyrimų ir 
viešosios nuomonės 
apklausos paslaugos

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

11 Valdymo konsultacinės 
paslaugos (6) ir 
susijusios paslaugos

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

12 Architektūros 
paslaugos; inžinerijos ir 
integruotosios 
inžinerijos paslaugos; 
miestų planavimo ir 
kraštovaizdžio 
inžinerijos paslaugos; 
susijusios mokslinio ir 
techninio konsultavimo 
paslaugos; techninio 
tikrinimo ir analizės 
paslaugos

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

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

14 Pastatų valymo 
paslaugos ir 
nuosavybės valdymo 
paslaugos

874, 82201 
iki
82206

Nuo 70300000-4 iki 
70340000-6 ir nuo 
90900000-6 iki 
90924000-0 

15 Leidybos ir 
spausdinimo paslaugos 
už užmokestį ar 
sutarties pagrindu

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

16 Nuotekų ir atliekų 
šalinimo paslaugos; 
sanitarinės ir panašios 
paslaugos

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

(2) Išskyrus sutartis, pagal kurias transliuotojai įsigyja, kuria, gamina arba kartu gamina programas, bei 
transliavimo laiko sutartis.

XVIIa priedo B dalis

14a straipsnyje nurodytos paslaugos
Kategorijo

s Nr.
Dalykas CPC 

identifikav
imo kodas 

(1)

CPV identifikavimo 
kodas

17 Viešbučių ir restoranų 
paslaugos

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

18 Geležinkelių transporto 
paslaugos

711 nuo 60200000-0 iki 
60220000-6 

19 Vandens transporto 
paslaugos

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

20 Pagalbinės ir 
papildomos
transporto paslaugos

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

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

22 Personalo įdarbinimo ir 
aprūpinimo paslaugos 
(1)

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

23 Tyrimo ir saugumo 
paslaugos, išskyrus 
šarvuotų automobilių 
paslaugas

873 
(išskyrus 
87304)

Nuo 79700000-1 iki 
79723000-8 

24 Švietimo ir profesinio 
rengimo paslaugos

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

25 Sveikatos ir socialinės 
paslaugos

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

26 Poilsio, kultūros ir 
sporto paslaugos

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

27 Kitos paslaugos (2)

________________________________________
(1) Išskyrus darbo sutartis.
(2) Išskyrus sutartis, pagal kurias transliuotojai įsigyja, kuria, gamina arba kartu gamina programas, bei 
transliavimo laiko sutartis.

Or. en


