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Pakeitimas 136
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
Pirma nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 
1 dalį, 62 straipsnį ir 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 14 straipsnį,
53 straipsnio 1 dalį, 62 straipsnį ir 
114 straipsnį, taip pat Protokolą Nr. 26,

Or. en

Pakeitimas 137
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) visos šios direktyvos nuostatos 
taikomos atsižvelgiant į vidinį 
kompetencijos pasidalijimą valstybėse 
narėse;

Or. en

Pakeitimas 138
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) siekiant užtikrinti, kad vandens, 
energetikos, transporto ir pašto paslaugų 
sektoriuose veikiančių subjektų vykdomi 
pirkimai būtų atverti konkurencijai, reikia 
nuostatų dėl pirkimų procedūrų 

(2) siekiant užtikrinti, kad vandens, 
energetikos, transporto ir pašto paslaugų 
sektoriuose veikiančių subjektų vykdomi 
pirkimai būtų atverti konkurencijai, reikia 
nuostatų dėl pirkimų procedūrų 
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koordinavimo, kai sutarties vertė viršija 
nustatytą ribą. Procedūras reikia 
koordinuoti tam, kad būtų užtikrintas 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
principų, visų pirma laisvo prekių 
judėjimo, įsisteigimo laisvės ir laisvės 
teikti paslaugas, taip pat iš šių laisvių 
kylančių principų, kaip antai: vienodo 
požiūrio, nediskriminavimo, abipusio 
pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo, 
veikimas. Atsižvelgiant į sektorių, kuriuos 
paveiks šis koordinavimas, pobūdį 
koordinuojant reikia ne tik užtikrinti 
pirmiau minėtų principų laikymąsi, bet ir 
sukurti deramą verslo praktikos pamatą bei 
išlaikyti didžiausią lankstumą;

koordinavimo, kai sutarties vertė viršija 
nustatytą ribą. Procedūras reikia 
koordinuoti tam, kad būtų užtikrintas 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
principų, visų pirma laisvo prekių 
judėjimo, įsisteigimo laisvės ir laisvės 
teikti paslaugas, taip pat iš šių laisvių 
kylančių principų, kaip antai: vienodo 
požiūrio, nediskriminavimo, abipusio 
pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo, 
veikimas. Atsižvelgiant į sektorių, kuriuos 
paveiks šis koordinavimas, pobūdį 
koordinuojant reikia ne tik užtikrinti 
pirmiau minėtų principų laikymąsi, bet ir 
sukurti deramą verslo praktikos pamatą bei 
išlaikyti didžiausią lankstumą. Viešųjų 
pirkimų taisyklės turi būti taikomos 
atsižvelgiant į kompetencijos pasidalijimą, 
kaip nustatyta SESV 14 straipsnyje ir 
Protokole Nr. 26. Taikant tas taisykles 
neturėtų būti ribojama viešosios valdžios 
institucijų laisvė spręsti, kaip vykdyti jų 
teikiamų viešųjų paslaugų uždavinius;

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su naujomis Lisabonos sutarties nuostatomis.

Pakeitimas 139
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) kai pirkimo vertė nesiekia nustatytos 
ribos, nuo kurios turi būti taikomos 
Sąjungos pirkimų koordinavimo 
nuostatos, rekomenduojama atsižvelgti į 
Teisingumo Teismo praktiką, pagal kurią 
pirkimams turi būti taikomos Sutartyje 
nustatytos taisyklės ir principai;

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Kai pirkimo vertė nesiekia nustatytos ribos, ši direktyva netaikoma. Bet kuriuo atveju Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo praktika gerai žinoma, todėl ši konstatuojamoji dalis nėra 
reikalinga.

Pakeitimas 140
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) strategijoje „Europa 2020“16

viešiesiems pirkimams tenka esminis 
vaidmuo kaip vienai iš rinkos priemonių, 
naudojamų siekiant pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo kartu užtikrinant 
efektyviausią viešųjų lėšų naudojimą. Šiuo 
tikslu reikia persvarstyti ir atnaujinti 
esamas viešųjų pirkimų taisykles, priimtas 
pagal 2004 m. kovo 31 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą 
vandens, energetikos, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų 
tvarkos derinimo17 ir 2004 m. kovo 31 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir 
paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo 
tvarkos derinimo18, siekiant efektyviau 
naudoti viešąsias lėšas, visų pirma 
paskatinti viešuosiuose pirkimuose 
dalyvauti mažąsias ir vidutines įmones ir 
suteikti perkančiosioms organizacijoms 
galimybę geriau panaudoti viešuosius 
pirkimus bendriems visuomenės tikslams. 
Taip pat reikia išaiškinti svarbiausias 
sampratas ir sąvokas, kad būtų užtikrintas 
didesnis teisinis tikrumas ir įtraukti tam 
tikri gerai nusistovėję aktualūs Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos 
aspektai;

(4) strategijoje „Europa 2020“16

viešiesiems pirkimams tenka esminis 
vaidmuo kaip vienai iš rinkos priemonių, 
naudojamų siekiant pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo kartu užtikrinant 
efektyviausią viešųjų lėšų naudojimą. Šiuo 
tikslu reikia persvarstyti ir atnaujinti 
esamas viešųjų pirkimų taisykles, priimtas 
pagal 2004 m. kovo 31 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą 
vandens, energetikos, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų 
tvarkos derinimo17 ir 2004 m. kovo 31 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir 
paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo 
tvarkos derinimo18, siekiant suteikti 
perkančiosioms organizacijoms galimybę 
geriau panaudoti viešuosius pirkimus 
tvaraus vystymosi ir kitiems bendriems 
visuomenės tikslams bei efektyviau 
naudoti viešąsias lėšas, užtikrinti geriausią 
sąnaudų ir naudos santykį ir visų pirma 
paskatinti viešuosiuose pirkimuose 
dalyvauti mažąsias ir vidutines įmones ir 
suteikti perkančiosioms organizacijoms 
galimybę geriau panaudoti viešuosius 
pirkimus bendriems visuomenės tikslams. 
Taip pat reikia supaprastinti direktyvas ir
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išaiškinti svarbiausias sampratas ir 
sąvokas, kad būtų užtikrintas didesnis 
teisinis tikrumas ir įtraukti tam tikri gerai 
nusistovėję aktualūs Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo praktikos aspektai. Šia 
direktyva nustatomos pirkimo taisyklės. 
Perkantieji subjektai gali nustatyti 
griežtesnius reikalavimus arba reikalauti 
daugiau, nei reikalaujama pagal 
galiojančius ES teisės aktus, kad būtų 
pasiekti šie bendri tikslai;

Or. en

Pagrindimas

Neturėtų būti neaiškumų, kad perkančiosios organizacijos gali reikalauti daugiau nei 
reikalaujama pagal galiojančius ES teisės aktus konkrečiose srityse.

Pakeitimas 141
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 11 straipsnį nustatant ir 
įgyvendinant Sąjungos politikos ir veiklos 
kryptis (visų pirma siekiant skatinti darnų 
vystymąsi) turi būti atsižvelgiama į 
aplinkos apsaugos reikalavimus. Šioje 
direktyvoje patikslinama, kaip perkantieji 
subjektai gali padėti apsaugoti aplinką, 
skatinti tvarią plėtrą ir kartu užtikrinti, kad 
pasiektų geriausią savo sutarčių kainos ir 
kokybės santykį;

(5) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 9, 10 ir 11 straipsnius nustatant ir 
įgyvendinant Sąjungos politikos ir veiklos 
kryptis (visų pirma siekiant skatinti darnų 
vystymąsi) turi būti atsižvelgiama į 
aplinkos apsaugos reikalavimus ir 
socialinius klausimus. Šioje direktyvoje 
patikslinama, kaip perkantieji subjektai gali 
padėti apsaugoti aplinką, skatinti tvarią 
plėtrą ir kaip jie gali naudotis jiems 
suteikta veiksmų laisve renkantis 
technines specifikacijas ir sutarties 
sudarymo kriterijus, siekiant sudaryti 
tvarias viešųjų pirkimų sutartis, ir kartu 
užtikrinti ryšį su sutarties dalyku, kad 
pasiektų geriausią savo sutarčių kainos ir 
kokybės santykį;

Or. en
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Pagrindimas

Socialiniai klausimai nėra pakankamai aptarti Komisijos pasiūlyme.

Pakeitimas 142
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 11 straipsnį nustatant ir 
įgyvendinant Sąjungos politikos ir veiklos 
kryptis (visų pirma siekiant skatinti darnų 
vystymąsi) turi būti atsižvelgiama į 
aplinkos apsaugos reikalavimus. Šioje 
direktyvoje patikslinama, kaip perkantieji 
subjektai gali padėti apsaugoti aplinką, 
skatinti tvarią plėtrą ir kartu užtikrinti, kad 
pasiektų geriausią savo sutarčių kainos ir 
kokybės santykį;

(5) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 9 straipsnį apibrėždama ir 
įgyvendindama savo politiką ir veiklą 
Europos Sąjunga privalo atsižvelgti į 
reikalavimus, susijusius su aukšto lygio 
užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės 
apsaugos užtikrinimu, kova su socialine 
atskirtimi ir aukštais išsilavinimo, 
mokymų ir žmonių sveikatos apsaugos 
rodikliais. Pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 11 straipsnį nustatant ir 
įgyvendinant Sąjungos politikos ir veiklos 
kryptis (visų pirma siekiant skatinti darnų 
vystymąsi) turi būti atsižvelgiama į 
aplinkos apsaugos reikalavimus. Šioje 
direktyvoje patikslinama, kaip 
perkančiosios organizacijos turėtų padėti 
apsaugoti aplinką, prisidėti prie socialinės 
apsaugos ir visuomenės sveikatos ir 
saugos ir kaip jie gali naudotis jiems 
suteikta veiksmų laisve renkantis 
technines specifikacijas ir sutarties 
sudarymo kriterijus, siekiant sudaryti 
socialiniu ir aplinkos apsaugos požiūriu 
tvarias viešųjų pirkimų sutartis, ir kartu 
užtikrinti ryšį su sutarties dalyku, kad 
pasiektų geriausią savo sutarčių kainos ir 
kokybės santykį. Šioje direktyvoje visų 
pirma pripažįstama bet kurios valstybės 
narės teisė ratifikuoti TDO konvenciją 
Nr. 94 ir laikytis jos nuostatų;

Or. en
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Pakeitimas 143
Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 11 straipsnį nustatant ir 
įgyvendinant Sąjungos politikos ir veiklos 
kryptis (visų pirma siekiant skatinti darnų 
vystymąsi) turi būti atsižvelgiama į 
aplinkos apsaugos reikalavimus. Šioje 
direktyvoje patikslinama, kaip perkantieji 
subjektai gali padėti apsaugoti aplinką, 
skatinti tvarią plėtrą ir kartu užtikrinti, kad 
pasiektų geriausią savo sutarčių kainos ir 
kokybės santykį;

(5) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 9, 10 ir 11 straipsnius nustatant ir 
įgyvendinant Sąjungos politikos ir veiklos 
kryptis turi būti atsižvelgiama į aplinkos 
apsaugos reikalavimus ir pagrindinius 
socialinius principus. Pagal ES sutarties 3 
straipsnio 3 dalį Sąjunga taip pat 
įsipareigojusi prisidėti prie darnaus 
vystymosi. Todėl svarbu atsižvelgti į tokius 
principus priimant sprendimus dėl viešųjų 
pirkimų ir visuose tiekimo grandinės 
etapuose. Šioje direktyvoje patikslinama, 
kaip perkantieji subjektai naudojasi jiems 
suteikta plačia veiksmų laisve taikant 
technines specifikacijas, sutarties skyrimo 
kriterijus ir jos vykdymo sąlygas siekiant 
padėti apsaugoti aplinką, skatinti tvarią 
plėtrą ir kartu užtikrinti ryšį su sutarties 
dalyku, kad pasiektų geriausią savo 
sutarčių kainos ir kokybės santykį;

Or. en

Pakeitimas 144
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) reikia, kad deramai atsižvelgiant į 
sektorių, kuriems taikoma ši direktyva, 
specifiką pirkimo samprata ar vieno 
pirkimo apibrėžtis kaip galima geriau 
atitiktų sąvokas ir apibrėžtis pagal Europos 

(6) reikia, kad deramai atsižvelgiant į 
sektorių, kuriems taikoma ši direktyva, 
specifiką pirkimo samprata ar vieno 
pirkimo apibrėžtis kaip galima geriau 
atitiktų sąvokas ir apibrėžtis pagal Europos 
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Parlamento ir Tarybos direktyvą [...] dėl 
viešųjų pirkimų19. Vieno pirkimo sąvoka 
apima visas prekes, darbus ir paslaugas, 
reikalingus konkrečiam projektui, kaip 
antai: darbų projektui ar darbų, prekių ir 
(arba) paslaugų visumai, įvykdyti. Kad yra 
vienas bendras projektas, gali, pvz., rodyti 
tokie požymiai kaip perkančiojo subjekto 
atliekamas bendras išankstinis 
planavimas ir koncepcija, tai, kad 
įsigyjami skirtingi elementai atlieka vieną 
ekonominę ir techninę funkciją ar kad jie 
yra kitaip logiškai tarpusavyje susiję ir 
vykdomi ribotą laikotarpį;

Parlamento ir Tarybos direktyvą [...] dėl 
viešųjų pirkimų19. Vieno pirkimo sąvoka 
apima visas prekes, darbus ir paslaugas, 
reikalingus konkrečiam projektui, kaip 
antai: darbų projektui ar darbų, prekių ir 
(arba) paslaugų visumai, įvykdyti;

Or. en

Pagrindimas

Šis teiginys pernelyg neapibrėžtas, todėl neužtikrinamas teisinis tikrumas ir prieštaraujama 
sutarčių dalijimui į pirkimo dalis.

Pakeitimas 145
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) tikslinga neįtraukti su pašto
paslaugomis ir kitomis nei pašto 
paslaugomis susijusių pirkimų, nes šiame 
sektoriuje konkurencija taip sustiprėjo, 
kad ES pirkimų taisyklėmis nustatyta 
pirkimų drausmė tapo nebereikalinga;

Or. en

Pagrindimas

Dėl pašto paslaugų sektoriuje atliktos liberalizacijos, visapusiško konkrečiam sektoriui 
taikomo reguliavimo ir rinkos raidos daugiau nebereikia reguliuoti pašto paslaugų sektoriuje 
veiklą vykdančių subjektų pirkimų. Todėl metas pašalinti pašto paslaugas ir juo labiau „kitas 
nei pašto paslaugas“ iš direktyvos taikymo srities ir leisti visiems sektoriuje veiklą 
vykdantiems subjektams grįsti savo sprendimus vien ekonominiais kriterijais.
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Pakeitimas 146
András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) tikslinga neįtraukti su pašto 
paslaugomis susijusių pirkimų, nes 
vykdant pašto paslaugų rinkos 
liberalizacijos procesą ir visiškai atveriant 
rinką visose valstybėse narėse iki 2012 m. 
gruodžio 31 d. šiame sektoriuje bus 
sukurta veiksminga kompetencija;

Or. en

Pakeitimas 147
Adam Bielan, Marek Siwiec

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) tikslinga neįtraukti su pašto 
paslaugomis ir kitomis nei pašto 
paslaugomis susijusių pirkimų, nes šiame 
sektoriuje konkurencija taip sustiprėjo, 
kad ES pirkimų taisyklėmis nustatyta 
pirkimų drausmė tapo nebereikalinga;

Or. en

Pagrindimas

Dėl pašto paslaugų sektoriuje atliktos liberalizacijos, visapusiško konkrečiam sektoriui 
taikomo reguliavimo ir rinkos raidos daugiau nebereikia reguliuoti pašto paslaugų sektoriuje 
veiklą vykdančių subjektų pirkimų. Todėl metas pašalinti pašto paslaugas ir juo labiau „kitas 
nei pašto paslaugas“ iš direktyvos taikymo srities ir leisti visiems sektoriuje veiklą 
vykdantiems subjektams grįsti savo sprendimus vien ekonominiais kriterijais.
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Pakeitimas 148
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) tikslinga neįtraukti su pašto 
paslaugomis ir kitomis nei pašto 
paslaugomis susijusių pirkimų, nes šiame 
sektoriuje konkurencija taip sustiprėjo, 
kad ES pirkimų taisyklėmis nustatyta 
pirkimų drausmė tapo nebereikalinga;

Or. en

Pagrindimas

Dėl pašto paslaugų sektoriuje atliktos liberalizacijos, visapusiško konkrečiam sektoriui 
taikomo reguliavimo ir rinkos raidos daugiau nebereikia reguliuoti pašto paslaugų sektoriuje 
veiklą vykdančių subjektų pirkimų. Todėl metas pašalinti pašto paslaugas ir juo labiau „kitas 
nei pašto paslaugas“ iš direktyvos taikymo srities ir leisti visiems sektoriuje veiklą 
vykdantiems subjektams grįsti savo sprendimus vien ekonominiais kriterijais.

Pakeitimas 149
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) reikia nebeįtraukti su pašto 
paslaugomis ir ne pašto paslaugomis 
susijusių pirkimų, nes konkurencinis 
spaudimas šiame sektoriuje toks didelis, 
kad ES pirkimų taisyklių taikymas tampa 
nebereikalingas;

Or. it

Pakeitimas 150
Lara Comi
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Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) net jeigu faktiniai, galimi ar 
preziumuojami interesų konfliktai 
nebūtinai lemia korupciją, yra didelė 
tikimybė, kad dėl jų bus daroma netinkama 
įtaka viešųjų pirkimų sprendimams ir taip 
iškreipiama konkurencija, pakenkiama 
vienodam požiūriui į konkurso dalyvius. 
Todėl reikėtų sukurti veiksmingus 
mechanizmus, kurie užkirstų kelią interesų 
konfliktams, padėtų juos nustatyti ir 
pašalinti. Atsižvelgiant į perkančiųjų 
organizacijų ir įmonių sprendimų 
priėmimo procesų skirtumus, šias nuostatas 
galima taikyti tik perkančiųjų organizacijų 
vykdomiems viešiesiems pirkimams;

(12) net jeigu faktiniai, galimi ar 
preziumuojami interesų konfliktai 
nebūtinai lemia korupciją, yra didelė 
tikimybė, kad dėl jų bus daroma netinkama 
įtaka viešųjų pirkimų sprendimams ir taip 
iškreipiama konkurencija bei pakenkiama 
vienodam požiūriui į dalyvius. Todėl 
reikėtų sukurti veiksmingus mechanizmus, 
kurie užkirstų kelią interesų konfliktams, 
padėtų juos nustatyti ir pašalinti. 
Atsižvelgiant į perkančiųjų organizacijų ir 
įmonių sprendimų priėmimo procesų 
skirtumus, šias nuostatas galima taikyti tik 
perkančiųjų organizacijų vykdomiems 
viešiesiems pirkimams;

Or. it

Pakeitimas 151
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) dėl neteisėto pirkimo procedūros 
dalyvių elgesio, pvz., mėginimų daryti 
neteisėtą įtaką sprendimų priėmimo 
procesui arba susitarimų su kitais 
kandidatais, siekiant manipuliuoti 
procedūros baigtimi, gali būti pažeisti 
pagrindiniai Sąjungos teisės principai ir 
smarkiai iškreipta konkurencija. Todėl iš 
ūkio subjektų reikėtų reikalauti pateikti 
garbės deklaraciją, kad jie nevykdo tokios 
neteisėtos veiklos, o jeigu paaiškėtų, jog 
tokia deklaracija yra melaginga – pašalinti 
juos iš konkurso;

(13) dėl neteisėto pirkimo procedūros 
dalyvių elgesio, pvz., mėginimų daryti 
neteisėtą įtaką sprendimų priėmimo 
procesui arba susitarimų su kitais 
kandidatais, siekiant manipuliuoti 
procedūros baigtimi, taip pat dėl bet kokių 
veiksmų, kuriais pažeidžiami darbo, 
aplinkos, socialiniai (ypač neįgaliųjų 
integracijos) ir visuomenės sveikatos 
standartai, gali būti pažeisti pagrindiniai 
Europos Sąjungos teisės principai ir 
smarkiai iškreipta konkurencija. Todėl iš 
ekonominės veiklos vykdytojų reikėtų 
reikalauti pateikti priesaikos deklaraciją, 
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kad jie nevykdo tokios neteisėtos veiklos, o 
jeigu paaiškėtų, jog tokia deklaracija yra 
melaginga, – pašalinti juos iš konkurso;

Or. es

Pakeitimas 152
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) siekiant pagerinti Sąjungos 
ekonominės veiklos vykdytojų patekimą į 
tam tikrų trečiųjų šalių viešųjų pirkimų 
rinkas, kurios saugomos ribojamosiomis 
viešųjų pirkimų priemonėmis, ir išlaikyti 
vienodas konkurencijos sąlygas Sąjungos 
bendrojoje rinkoje reikia, kad požiūris į
trečiųjų šalių darbus, prekes ir paslaugas, 
kurioms netaikomi Sąjungos tarptautiniai 
įsipareigojimai, būtų suderintas visoje 
Europos Sąjungoje; 

Or. fr

Pakeitimas 153
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14b) perkantieji subjektai pašalina iš 
sutarčių sudarymo procedūros darbus, 
prekes ir paslaugas, nereglamentuotas 
Sąjungos tarptautiniais įsipareigojimais. 
Siekiant skaidrumo, perkantieji subjektai, 
kurie pagal šią direktyvą ketina naudotis 
teise pašalinti iš sutarčių sudarymo 
procedūros pasiūlymus, kuriuose 
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pateikiamų darbų, prekių ir paslaugų 
kilmė – trečiosios šalys, kuriose 
nereglamentuojamų darbų, prekių ir 
paslaugų vertė viršija 50 proc. bendros šių 
darbų, prekių ir paslaugų vertės, turėtų 
apie tai informuoti ekonominės veiklos 
vykdytojus;

Or. fr

Pakeitimas 154
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) siekiant pagerinti Sąjungos 
ekonominės veiklos vykdytojų patekimą į 
tam tikrų trečiųjų šalių viešųjų pirkimų 
rinkas, kurios saugomos ribojamosiomis 
viešųjų pirkimų priemonėmis, ir išlaikyti 
vienodas konkurencijos sąlygas Europos 
bendrojoje rinkoje reikia, kad požiūris į 
trečiųjų šalių prekes ir paslaugas, 
kurioms netaikomi Sąjungos tarptautiniai 
įsipareigojimai, būtų suderintas visoje 
Sąjungoje. Komisija turėtų įvertinti, ar 
patvirtinti, kad perkantieji subjektai, tais 
atvejais, kai numatoma sutarties vertė yra 
lygi arba didesnė negu 5 000 000 EUR, 
netaikytų sutarčių skyrimo procedūros 
prekėms ir paslaugoms, kurioms 
netaikomi tarptautiniai įsipareigojimai, 
kuriuos prisiėmė Sąjunga;

Or. en

Pakeitimas 155
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15b) siekiant skaidrumo perkantieji 
subjektai, ketinantys pasinaudoti savo 
galiomis iš sutarčių skyrimo procedūrų 
pašalinti prekių ir paslaugų, kurių kilmės 
šalis nėra Sąjunga, pasiūlymus, jei 
nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų 
vertė viršija 50 proc. tų prekių ar 
paslaugų vertės, turėtų apie tai informuoti 
ekonominės veiklos vykdytojus Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje 
skelbiamame skelbime apie pirkimą. 
Komisija turėtų patvirtinti ketinamą 
pašalinimą, jei Sąjungos ir šalies, kuri yra 
prekių ir (arba) paslaugų kilmės šalis, 
tarptautiniame susitarime dėl patekimo į 
rinką viešųjų pirkimų srityje yra aiškios 
Sąjungos taikomos patekimo į rinką 
išlygos dėl prekių ir (arba) paslaugų, 
kurias siūloma pašalinti. Nesant tokio 
susitarimo Komisija turėtų patvirtinti 
atmetimą tuo atveju, jei trečioji šalis 
išlaiko ribojamąsias viešųjų pirkimų 
priemones, dėl kurių iš esmės trūksta 
abipusiškumo atveriant rinką Sąjungos ir 
suinteresuotosios trečiosios šalies 
prekėms, paslaugoms ir ekonominės 
veiklos vykdytojams;

Or. en

Pakeitimas 156
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) vertinimo rezultatai parodė, kad 
reikėtų persvarstyti ne visų direktyvos 
nuostatų taikymą tam tikroms 
paslaugoms. Taigi tam tikroms 
paslaugoms (pvz., viešbučių ir teisinėms 

Išbraukta.
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paslaugoms, kurių ypač didelė procentinė 
dalis tenka tarptautinei prekybai) bus 
taikomos visos šios direktyvos nuostatos;

Or. en

Pagrindimas

Šiame teiginyje neatsižvelgiama į Parlamento poziciją, pateiktą dėl Komisijos žaliosios 
knygos.

Pakeitimas 157
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) vertinimo rezultatai parodė, kad 
reikėtų persvarstyti ne visų direktyvos 
nuostatų taikymą tam tikroms 
paslaugoms. Taigi tam tikroms 
paslaugoms (pvz., viešbučių ir teisinėms 
paslaugoms, kurių ypač didelė procentinė 
dalis tenka tarptautinei prekybai) bus 
taikomos visos šios direktyvos nuostatos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 158
Frank Engel, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) vertinimo rezultatai parodė, kad 
reikėtų persvarstyti ne visų direktyvos 
nuostatų taikymą tam tikroms 
paslaugoms. Taigi tam tikroms 
paslaugoms (pvz., viešbučių ir teisinėms 
paslaugoms, kurių ypač didelė procentinė 

Išbraukta.
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dalis tenka tarptautinei prekybai) bus 
taikomos visos šios direktyvos nuostatos;

Or. en

Pakeitimas 159
Frank Engel, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) kitų paslaugų kategorijų tarptautinis 
aspektas ir toliau išlieka nedidelis, t. y. 
kalbama apie paslaugas asmeniui, pvz., 
tam tikras socialines, sveikatos ir švietimo 
paslaugas. Tos paslaugos teikiamos 
konkrečiomis aplinkybėmis, kurios 
valstybėse narėse dėl skirtingų kultūrinių 
tradicijų labai skiriasi. Taigi dėl tų 
paslaugų sudaromoms sutartims turėtų 
būti nustatyta speciali tvarka, jeigu 
sutarties vertė viršija 1 000 000 EUR. 
Vykdant pirkimus konkrečiomis tų 
sektorių aplinkybėmis, jeigu asmenims 
teikiamų paslaugų sutarties vertė yra 
mažesnė už nurodytą ribą, paprastai ji 
nedomina tiekėjų iš kitų valstybių narių, 
nebent yra konkrečių priešingą faktą 
rodančių požymių, pvz., Sąjungos 
finansavimas tarpvalstybiniams 
projektams. Sutartims dėl asmeniui 
teikiamų paslaugų, kurių vertė viršija 
minėtą ribą, turėtų būti taikomi visoje 
Sąjungoje galiojantys skaidrumo 
reikalavimai. Atsižvelgiant į tų paslaugų 
kultūrinio konteksto reikšmę ir jų subtilų 
pobūdį, valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta plati diskrecija organizuoti 
paslaugų teikėjų pasirinkimą taip, kaip 
joms atrodo tinkamiausia. Šios direktyvos 
nustatytose taisyklėse atsižvelgiama į šį 
imperatyvą ir įpareigojama tik laikytis 
pagrindinių skaidrumo bei vienodo 
požiūrio principų, taip pat užtikrinama, 

Išbraukta.
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kad perkantieji subjektai, pasirinkdami 
paslaugų teikėjus, galėtų taikyti 
konkrečius kokybės kriterijus, pvz., 
Europos Sąjungos socialinės apsaugos 
komiteto savanoriškoje Europos 
socialinių paslaugų kokybės sistemoje26

nustatytus kriterijus. Valstybės narės ir 
(arba) perkantieji subjektai gali teikti tas 
paslaugas patys arba organizuoti 
socialines paslaugas taip, kad nereikėtų 
sudaryti viešojo pirkimo sutarčių, pvz., 
vien finansuodami tokias paslaugas arba 
suteikdami licencijas arba leidimus 
visiems ūkio subjektams, atitinkantiems 
perkančiojo subjekto iš anksto nustatytas 
sąlygas, netaikant jokių apribojimų ar 
kvotų, jeigu tik tokia sistema užtikrina 
pakankamą reklamą ir atitinka skaidrumo 
bei nediskriminavimo principus;

Or. en

Pakeitimas 160
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) kitų paslaugų kategorijų tarptautinis 
aspektas ir toliau išlieka nedidelis, t. y. 
kalbama apie paslaugas asmeniui, pvz., 
tam tikras socialines, sveikatos ir švietimo 
paslaugas. Tos paslaugos teikiamos 
konkrečiomis aplinkybėmis, kurios 
valstybėse narėse dėl skirtingų kultūrinių 
tradicijų labai skiriasi. Taigi dėl tų 
paslaugų sudaromoms sutartims turėtų būti 
nustatyta speciali tvarka, jeigu sutarties 
vertė viršija 1 000 000 EUR. Vykdant 
pirkimus konkrečiomis tų sektorių 
aplinkybėmis, jeigu asmenims teikiamų 
paslaugų sutarties vertė yra mažesnė už 
nurodytą ribą, paprastai ji nedomina tiekėjų 
iš kitų valstybių narių, nebent yra

(17) kai kurių paslaugų kategorijų 
tarptautinis aspektas ir toliau išlieka 
nedidelis, t. y. kalbama apie paslaugas 
asmeniui, pvz., tam tikras socialines, 
sveikatos ir švietimo paslaugas. Tos 
paslaugos teikiamos konkrečiomis 
aplinkybėmis, kurios valstybėse narėse dėl 
skirtingų kultūrinių tradicijų labai skiriasi. 
Taigi dėl tų paslaugų sudaromoms 
sutartims turėtų būti nustatyta speciali 
tvarka, jeigu sutarties vertė viršija 
1 000 000 EUR. Vykdant pirkimus 
konkrečiomis tų sektorių aplinkybėmis, 
jeigu asmenims teikiamų paslaugų sutarties 
vertė yra mažesnė už nurodytą ribą, 
paprastai ji nedomina tiekėjų iš kitų 
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konkrečių priešingą faktą rodančių 
požymių, pvz., Sąjungos finansavimas 
tarpvalstybiniams projektams. Sutartims 
dėl asmeniui teikiamų paslaugų, kurių 
vertė viršija minėtą ribą, turėtų būti taikomi 
visoje Sąjungoje galiojantys skaidrumo 
reikalavimai. Atsižvelgiant į tų paslaugų 
kultūrinio konteksto reikšmę ir jų subtilų 
pobūdį, valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta plati diskrecija organizuoti 
paslaugų teikėjų pasirinkimą taip, kaip 
joms atrodo tinkamiausia. Šios direktyvos 
nustatytose taisyklėse atsižvelgiama į šį 
imperatyvą ir įpareigojama tik laikytis 
pagrindinių skaidrumo bei vienodo 
požiūrio principų, taip pat užtikrinama, kad 
perkantieji subjektai, pasirinkdami 
paslaugų teikėjus, galėtų taikyti konkrečius 
kokybės kriterijus, pvz., Europos Sąjungos 
socialinės apsaugos komiteto savanoriškoje 
Europos socialinių paslaugų kokybės 
sistemoje26 nustatytus kriterijus. Valstybės 
narės ir (arba) perkantieji subjektai gali 
teikti tas paslaugas patys arba organizuoti 
socialines paslaugas taip, kad nereikėtų 
sudaryti viešojo pirkimo sutarčių, pvz., 
vien finansuodami tokias paslaugas arba 
suteikdami licencijas arba leidimus visiems 
ūkio subjektams, atitinkantiems 
perkančiojo subjekto iš anksto nustatytas 
sąlygas, netaikant jokių apribojimų ar 
kvotų, jeigu tik tokia sistema užtikrina 
pakankamą reklamą ir atitinka skaidrumo 
bei nediskriminavimo principus;

valstybių narių, nebent yra konkrečių 
priešingą faktą rodančių požymių, pvz., 
Sąjungos finansavimas tarpvalstybiniams 
projektams. Sutartims dėl asmeniui 
teikiamų paslaugų, kurių vertė viršija 
minėtą ribą, turėtų būti taikomi visoje 
Sąjungoje galiojantys skaidrumo 
reikalavimai. Atsižvelgiant į tų paslaugų 
kultūrinio konteksto reikšmę ir jų subtilų 
pobūdį, valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta plati diskrecija organizuoti 
paslaugų teikėjų pasirinkimą taip, kaip 
joms atrodo tinkamiausia. Šios direktyvos 
nustatytose taisyklėse atsižvelgiama į šį 
imperatyvą ir įpareigojama tik laikytis 
pagrindinių skaidrumo bei vienodo 
požiūrio principų, taip pat užtikrinama, kad 
perkantieji subjektai, pasirinkdami 
paslaugų teikėjus, galėtų taikyti konkrečius 
kokybės kriterijus, pvz., Europos Sąjungos 
socialinės apsaugos komiteto savanoriškoje
Europos socialinių paslaugų kokybės 
sistemoje26 nustatytus kriterijus. Valstybės 
narės ir (arba) perkantieji subjektai gali 
teikti tas paslaugas patys arba organizuoti 
socialines paslaugas taip, kad nereikėtų 
sudaryti viešojo pirkimo sutarčių, pvz., 
vien finansuodami tokias paslaugas arba 
suteikdami licencijas arba leidimus visiems 
ekonominės veiklos vykdytojams, 
atitinkantiems perkančiojo subjekto iš 
anksto nustatytas sąlygas, netaikant jokių 
apribojimų ar kvotų arba suteikiant visų 
rūšių juridines teises ekonominės veiklos 
vykdytojams teikiant tas paslaugas, jeigu 
tik tokia sistema užtikrina pakankamą 
reklamą ir atitinka skaidrumo bei 
nediskriminavimo principus;

Or. en

Pakeitimas 161
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) kitų paslaugų kategorijų tarptautinis 
aspektas ir toliau išlieka nedidelis, t. y.
kalbama apie paslaugas asmeniui, pvz., tam 
tikras socialines, sveikatos ir švietimo 
paslaugas. Tos paslaugos teikiamos 
konkrečiomis aplinkybėmis, kurios 
valstybėse narėse dėl skirtingų kultūrinių 
tradicijų labai skiriasi. Taigi dėl tų
paslaugų sudaromoms sutartims turėtų būti 
nustatyta speciali tvarka, jeigu sutarties 
vertė viršija 1 000 000 EUR. Vykdant 
pirkimus konkrečiomis tų sektorių 
aplinkybėmis, jeigu asmenims teikiamų 
paslaugų sutarties vertė yra mažesnė už 
nurodytą ribą, paprastai ji nedomina tiekėjų 
iš kitų valstybių narių, nebent yra 
konkrečių priešingą faktą rodančių 
požymių, pvz., Sąjungos finansavimas 
tarpvalstybiniams projektams. Sutartims 
dėl asmeniui teikiamų paslaugų, kurių 
vertė viršija minėtą ribą, turėtų būti taikomi 
visoje Sąjungoje galiojantys skaidrumo 
reikalavimai. Atsižvelgiant į tų paslaugų 
kultūrinio konteksto reikšmę ir jų subtilų 
pobūdį, valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta plati diskrecija organizuoti 
paslaugų teikėjų pasirinkimą taip, kaip 
joms atrodo tinkamiausia. Šios direktyvos 
nustatytose taisyklėse atsižvelgiama į šį 
imperatyvą ir įpareigojama tik laikytis 
pagrindinių skaidrumo bei vienodo 
požiūrio principų, taip pat užtikrinama, kad 
perkantieji subjektai, pasirinkdami
paslaugų teikėjus, galėtų taikyti konkrečius 
kokybės kriterijus, pvz., Europos Sąjungos 
socialinės apsaugos komiteto savanoriškoje 
Europos socialinių paslaugų kokybės 
sistemoje nustatytus kriterijus. Valstybės 
narės ir (arba) perkantieji subjektai gali 
teikti tas paslaugas patys arba organizuoti 
socialines paslaugas taip, kad nereikėtų 
sudaryti viešojo pirkimo sutarčių, pvz., 
vien finansuodami tokias paslaugas arba 
suteikdami licencijas arba leidimus 
visiems ūkio subjektams, atitinkantiems 

(17) ES viešojo pirkimo teisės aktų 
poveikio ir veiksmingumo vertinimo 
rezultatai parodė, kad reikėtų persvarstyti 
kai kurių direktyvos nuostatų netaikymą 
tam tikroms paslaugoms. Kai kurių 
paslaugų kategorijų tarptautinis aspektas ir 
toliau išlieka nedidelis, pvz., kalbama apie 
tokias paslaugas asmeniui kaip tam tikros 
socialinės, sveikatos ir švietimo paslaugos. 
Šios paslaugos teikiamos konkrečiomis 
aplinkybėmis, kurios valstybėse narėse dėl 
skirtingų kultūrinių tradicijų labai skiriasi. 
Taigi dėl šių paslaugų sudaromoms viešojo 
pirkimo sutartims turėtų būti nustatyta 
speciali tvarka, jeigu sutarties vertė viršija 
1 000 000 EUR. Jeigu asmenims teikiamų 
paslaugų sutarties vertė yra mažesnė už 
nurodytą ribą, paprastai ji nedomina tiekėjų 
iš kitų valstybių narių, nebent yra 
konkrečių priešingą faktą rodančių 
požymių, pvz., Sąjungos finansavimas 
tarpvalstybiniams projektams. Sutartims 
dėl asmeniui teikiamų paslaugų, kurių 
vertė viršija minėtą ribą, turėtų būti taikomi 
visoje Sąjungoje galiojantys skaidrumo 
reikalavimai. Atsižvelgiant į šių paslaugų 
kultūrinio konteksto reikšmę ir jų subtilų 
pobūdį, valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta plati diskrecija organizuoti 
paslaugų teikėjų pasirinkimą taip, kaip 
joms atrodo tinkamiausia. Šios direktyvos 
nustatytose taisyklėse atsižvelgiama į šį 
imperatyvą ir įpareigojama tik laikytis 
pagrindinių skaidrumo bei vienodo
požiūrio principų, taip pat užtikrinama, kad 
perkančiosios organizacijos, 
pasirinkdamos paslaugų teikėjus, galėtų 
taikyti konkrečius kokybės kriterijus, pvz., 
Europos Sąjungos socialinės apsaugos 
komiteto savanoriškoje Europos socialinių 
paslaugų kokybės sistemoje nustatytus 
kriterijus. Valstybės narės ir (arba) 
perkančiosios organizacijos gali teikti šias
paslaugas pačios arba organizuoti 
socialines paslaugas taip, kad nereikėtų 
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perkančiojo subjekto iš anksto nustatytas 
sąlygas, netaikant jokių apribojimų ar 
kvotų, jeigu tik tokia sistema užtikrina 
pakankamą reklamą ir atitinka skaidrumo 
bei nediskriminavimo principus;

sudaryti viešojo pirkimo sutarčių, pvz., 
vien finansuodamos tokias paslaugas arba 
suteikdamos licencijas arba leidimus 
visiems ekonominės veiklos vykdytojams, 
atitinkantiems perkančiosios organizacijos
iš anksto nustatytas sąlygas, netaikant jokių 
apribojimų ar kvotų, jeigu tik tokia sistema 
užtikrina pakankamą reklamą ir atitinka 
skaidrumo bei nediskriminavimo principus;

Or. en

Pagrindimas

Laikantis bendro požiūrio į direktyvų supaprastinimą, šiuo metu būtų netinkama nurodyti, kad 
kitoms paslaugų kategorijoms visiškai taikomos šių direktyvų nuostatos. Tačiau šioms 
paslaugoms turėtų būti taikomas specialus režimas, skirtas socialinės ir kitoms konkrečioms 
paslaugoms, ir šio režimo taikymo rezultatai turėtų būti (Komisijos) persvarstomi per trejus 
metus nuo šios direktyvos įgyvendinimo valstybėse narėse datos.

Pakeitimas 162
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) ši direktyva skirta valstybėms narėms 
ir netaikoma tarptautinių organizacijų 
vardu ir sąskaita vykdomiems pirkimams. 
Tačiau reikia patikslinti, kiek ši direktyva 
turėtų būti taikoma pirkimams, kurie 
reglamentuojami specialių tarptautinių 
taisyklių;

(18) ši direktyva skirta valstybėms narėms 
ir netaikoma tarptautinių organizacijų 
vardu ir sąskaita vykdomiems pirkimams. 
Tačiau reikia patikslinti, kiek ši direktyva 
turėtų būti taikoma pirkimams, kurie 
reglamentuojami specialių tarptautinių 
taisyklių. Visų pirma, Europos institucijos 
turėtų atsižvelgti į šia direktyva įvestus 
pakeitimus ir atitinkamai pritaikyti savo 
pirkimo taisykles;

Or. en

Pagrindimas

Dauguma ES įmonių, visų pirma mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), sukūrė savo verslą 
remdamosi ES institucijų viešaisiais pirkimais. Finansiniame reglamente turėtų būti 
atsižvelgta į šiuo modernizavimu atliktus pakeitimus, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos.
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Pakeitimas 163
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) yra didelis teisinis netikrumas dėl to, 
kiek plačiai viešųjų pirkimų taisyklės 
turėtų būti taikomos valdžios institucijų 
bendradarbiavimui. Šiuo klausimu 
aktualią Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo praktiką valstybės narės ir netgi 
pačios perkančiosios organizacijos aiškina 
nevienodai. Kadangi ši praktika taikytina ir 
šioje direktyvoje nustatytuose sektoriuose 
veiklą vykdančioms valdžios institucijoms, 
reikia užtikrinti, kad ir pagal šią direktyvą, 
ir pagal Direktyvą [.../.../ES] [dėl viešųjų 
pirkimų] būtų taikomos vienodos taisyklės;

(19) Valdžios institucijų 
bendradarbiavimo klausimu aktualią 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
praktiką valstybės narės ir netgi pačios 
perkančiosios organizacijos aiškina 
nevienodai. Kadangi ši praktika taikytina ir 
šioje direktyvoje nustatytuose sektoriuose 
veiklą vykdančioms valdžios institucijoms, 
reikia užtikrinti, kad ir pagal šią direktyvą, 
ir pagal Direktyvą [.../.../ES] [dėl viešųjų 
pirkimų] būtų taikomos vienodos taisyklės. 
Todėl, jeigu yra tenkinamos direktyvoje 
nustatytos sąlygos, viešojo pirkimo 
taisyklės netaikomos sutartims, 
paskirtoms kontroliuojamiems 
subjektams, arba dalyvaujančių 
perkančiųjų organizacijų 
bendradarbiavimui siekiant bendrai atlikti 
viešųjų paslaugų užduotis;

Or. en

Pagrindimas

Tam tikromis sąlygos viešojo sektoriaus subjektų bendradarbiavimas nepatenka į viešiesiems 
pirkimams taikomą režimą, kaip keletą kartų nurodė Europos Sąjungos Teisingumo Teismas.

Pakeitimas 164
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) yra didelis teisinis netikrumas dėl to, (19) kyla didelis teisinis netikrumas dėl to, 
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kiek plačiai viešųjų pirkimų taisyklės 
turėtų būti taikomos valdžios institucijų 
bendradarbiavimui. Šiuo klausimu aktualią 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
praktiką valstybės narės ir netgi pačios 
perkančiosios organizacijos aiškina 
nevienodai. Kadangi ši praktika taikytina ir 
šioje direktyvoje nustatytuose sektoriuose 
veiklą vykdančioms valdžios institucijoms, 
reikia užtikrinti, kad ir pagal šią direktyvą, 
ir pagal Direktyvą [.../.../ES] [dėl viešųjų 
pirkimų] būtų taikomos vienodos taisyklės;

kiek plačiai viešojo pirkimo taisyklės 
turėtų būti taikomos viešosios valdžios 
institucijų bendradarbiavimui. Šiuo 
klausimu aktualią Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo praktiką valstybės 
narės ir netgi pačios perkančiosios 
organizacijos aiškina nevienodai. Kadangi 
ši praktika taikytina ir šioje direktyvoje 
nustatytuose sektoriuose veiklą 
vykdančioms valdžios institucijoms, reikia 
užtikrinti, kad ir pagal šią direktyvą, ir 
pagal Direktyvą [.../.../ES] [dėl viešųjų 
pirkimų] būtų taikomos vienodos taisyklės. 
Todėl reikia tiksliau reglamentuoti, 
kokiais atvejais tarp perkančiųjų 
organizacijų sudarytoms sutartims 
taikomos viešojo pirkimo taisyklės. 
Tikslinant šį reglamentavimą reikėtų 
vadovautis atitinkamoje Teisingumo 
Teismo praktikoje nustatytais principais. 
Tačiau taikant viešojo pirkimo taisykles 
neturėtų būti ribojama viešosios valdžios 
institucijų laisvė spręsti, kaip organizuoti 
jų teikiamų viešųjų paslaugų uždavinių 
vykdymą. Visų pirma, šia direktyva 
nepažeidžiamos visais lygmenimis
veikiančių valdžios institucijų teisės 
pačioms spręsti, kaip ir kokiu mastu jos 
nori pačios atlikti viešąsias funkcijas. 
Todėl, jeigu yra tenkinamos direktyvoje 
nustatytos sąlygos, viešojo pirkimo 
taisyklių nereikėtų taikyti sutartims, 
paskirtoms kontroliuojamiems subjektams 
ar socialiniam verslui, kaip apibrėžta 
2011 m. spalio 25 d. Komisijos 
komunikate „Socialinio verslo 
iniciatyva“, arba dalyvaujančių 
perkančiųjų organizacijų 
bendradarbiavimui siekiant bendrai atlikti 
viešųjų paslaugų užduotis;

Or. en

Pakeitimas 165
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) šia direktyva užtikrinamas 
Direktyvos 2001/23/EB dėl valstybių narių 
įstatymų, skirtų darbuotojų teisių 
apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar 
verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo 
taikymas siekiant užtikrinti, kad būtų 
laikomasi lygios konkurencijos ir 
darbuotojų apsaugos taisyklių įmonės 
perkėlimo atveju;

Or. en

Pakeitimas 166
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) direktyvos nuostatų galima netaikyti 
tam tikroms paslaugų, prekių ir darbų 
pirkimo sutartims, skiriamoms susijusiai 
įmonei, jei šios įmonės pagrindinė veikla 
yra minimų paslaugų, prekių ar darbų 
teikimas įmonių grupei, kuriai ji priklauso, 
o ne jų siūlymas rinkai. Taip pat direktyvos 
nuostatų galima netaikyti paslaugų, prekių 
ar darbų pirkimo sutartims, perkančiojo 
subjekto skiriamoms bendrajai įmonei, jei 
tą bendrąją įmonę šios direktyvos taikymo 
sričiai priklausančiai veiklai vykdyti 
sudaro perkantieji subjektai ir pirmiau 
minėtas ūkio subjektas yra vienas iš jų. 
Tačiau reikia užtikrinti, kad dėl tokio 
išimčių taikymo nebūtų iškraipoma 
konkurencija su perkančiuoju subjektu 
susijusių įmonių ar bendrųjų įmonių 
naudai; tikslinga nustatyti tinkamą 
taisyklių rinkinį visų pirma dėl didžiausių 
leistinų ribų, kurių neperžengdamos

(20) direktyvos nuostatų galima netaikyti
tam tikroms paslaugų, prekių ir darbų 
pirkimo sutartims, skiriamoms susijusiai 
įmonei, jei šios įmonės pagrindinė veikla 
yra minimų paslaugų, prekių ar darbų 
teikimas įmonių grupei, kuriai ji priklauso, 
o ne jų siūlymas rinkai. Taip pat direktyvos 
nuostatų galima netaikyti paslaugų, prekių 
ar darbų pirkimo sutartims, perkančiojo 
subjekto skiriamoms bendrajai įmonei, jei 
tą bendrąją įmonę šios direktyvos taikymo 
sričiai priklausančiai veiklai vykdyti 
sudaro perkantieji subjektai ir pirmiau 
minėtas ekonominės veiklos vykdytojas yra 
vienas iš jų. Tačiau reikia užtikrinti, kad 
dėl tokio išimčių taikymo nebūtų 
iškraipoma konkurencija su perkančiuoju 
subjektu susijusių įmonių ar bendrųjų 
įmonių naudai; tikslinga nustatyti tinkamą 
taisyklių rinkinį visų pirma dėl įmonėms 
taikomų apribojimų didinti savo apyvartą
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įmonės gali didinti savo apyvartos dalį iš 
rinkos ir kurias viršijus, jos prarastų 
galimybę sudaryti sutartis be konkursų, 
taip pat dėl bendrų įmonių sudėties ir tų 
bendrų įmonių ir perkančiųjų subjektų, iš 
kurių tos įmonės yra sudarytos, ryšių 
stabilumo.

iš rinkos ir kurių nesant, jos prarastų 
galimybę sudaryti sutartis be konkursų, 
taip pat dėl bendrų įmonių sudėties ir tų 
bendrų įmonių ir perkančiųjų subjektų, iš 
kurių tos įmonės yra sudarytos, ryšių 
stabilumo;

Or. en

Pakeitimas 167
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) ši direktyva neturėtų būti taikoma nei 
sutartims, suteikiančioms teisę vykdyti 5–
11 straipsniuose nurodytą veiklą, nei 
siekiant vykdyti tokią veiklą rengiamiems
projekto konkursams, jeigu valstybėje 
narėje, kurioje ši veikla vykdoma, 
patekimas į atitinkamas rinkas neribojamas 
ir jose veikia tiesioginė konkurencija. 
Todėl reikia nustatyti visiems šios 
direktyvos taikymo sričiai priklausantiems 
sektoriams taikytiną procedūrą, kuria būtų 
nustatoma galimybė atsižvelgti į esamą ar 
būsimą atsivėrimą konkurencijai. Ši 
procedūra turėtų suteikti 
suinteresuotiesiems subjektams teisinio 
tikrumo, taip pat užtikrinti tinkamą 
sprendimų priėmimą ir per trumpą laiką –
vienodą Sąjungos teisės taikymą šioje 
srityje;

(22) ši direktyva neturėtų būti taikoma nei 
sutartims, suteikiančioms teisę vykdyti 5–
11 straipsniuose nurodytą veiklą, nei 
siekiant vykdyti tokią veiklą rengiamiems 
projekto konkursams, jeigu valstybėje 
narėje, kurioje ši veikla vykdoma visa 
apimtimi ar iš dalies, net jeigu ši veikla 
susijusi su jos atskirais sektoriais ar 
dalimis, patekimas į atitinkamas rinkas 
neribojamas ir jose veikia tiesioginė 
konkurencija. Todėl reikia nustatyti 
visiems šios direktyvos taikymo sričiai 
priklausantiems sektoriams taikytiną 
procedūrą, kuria būtų nustatoma galimybė 
atsižvelgti į esamą ar būsimą atsivėrimą 
konkurencijai. Ši procedūra turėtų suteikti 
suinteresuotiesiems subjektams teisinio 
tikrumo, taip pat užtikrinti tinkamą 
sprendimų priėmimą ir per trumpą laiką –
vienodą Sąjungos teisės taikymą šioje 
srityje;

Or. en

Pakeitimas 168
Lara Comi
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Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) ši direktyva neturėtų būti taikoma nei 
sutartims, suteikiančioms teisę vykdyti 5–
11 straipsniuose nurodytą veiklą, nei 
siekiant vykdyti tokią veiklą rengiamiems 
projekto konkursams, jeigu valstybėje 
narėje, kurioje ši veikla vykdoma, 
patekimas į atitinkamas rinkas neribojamas 
ir jose veikia tiesioginė konkurencija. 
Todėl reikia nustatyti visiems šios 
direktyvos taikymo sričiai priklausantiems 
sektoriams taikytiną procedūrą, kuria būtų 
nustatoma galimybė atsižvelgti į esamą ar 
būsimą atsivėrimą konkurencijai. Ši 
procedūra turėtų suteikti 
suinteresuotiesiems subjektams teisinio 
tikrumo, taip pat užtikrinti tinkamą 
sprendimų priėmimą ir per trumpą laiką –
vienodą Sąjungos teisės taikymą šioje 
srityje;

(22) ši direktyva neturėtų būti taikoma nei 
sutartims, suteikiančioms teisę vykdyti 5–
11 straipsniuose nurodytą veiklą, nei 
siekiant vykdyti tokią veiklą rengiamiems 
projekto konkursams, jeigu valstybėje 
narėje, kurioje ši veikla vykdoma, 
patekimas į atitinkamas rinkas ir į atskirus 
jų sektorius ar segmentus visiškai arba iš 
dalies neribojamas ir jose veikia tiesioginė 
konkurencija. Todėl reikia nustatyti 
visiems šios direktyvos taikymo sričiai 
priklausantiems sektoriams taikytiną 
procedūrą, kuria būtų nustatoma galimybė 
atsižvelgti į esamą ar būsimą atsivėrimą 
konkurencijai. Ši procedūra turėtų suteikti 
suinteresuotiesiems subjektams teisinio 
tikrumo, taip pat užtikrinti tinkamą 
sprendimų priėmimą ir per trumpą laiką –
vienodą Sąjungos teisės taikymą šioje 
srityje;

Or. it

Pakeitimas 169
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) ar yra tiesioginė konkurencija, turi 
būti vertinama pagal objektyvius kriterijus 
atsižvelgiant į konkretaus sektoriaus 
specifiką. Tačiau tokį vertinimą riboja 
taikytini trumpi terminai ir rėmimasis iš jau 
prieinamų šaltinių gauta arba taikant 
28 straipsnį surinkta Komisijos turima 
informacija, kurios negalima papildyti 
taikant daugiau laiko reikalaujančius 

(23) ar yra tiesioginė konkurencija, turi 
būti vertinama pagal objektyvius kriterijus 
atsižvelgiant į konkretaus sektoriaus ar jo 
dalies specifiką. Tačiau tokį vertinimą 
riboja taikytini trumpi terminai ir 
rėmimasis iš jau prieinamų šaltinių gauta 
arba taikant 28 straipsnį surinkta Komisijos 
turima informacija, kurios negalima 
papildyti taikant daugiau laiko 
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metodus, įskaitant viešąsias susijusių ūkio 
subjektų apklausas. Taigi tiesioginės 
konkurencijos buvimo vertinimas, kurį 
galima atlikti taikant šią direktyvą, 
nepažeidžia visiško konkurenciją 
reglamentuojančių teisės aktų taikymo;

reikalaujančius metodus, įskaitant viešąsias 
susijusių ekonominės veiklos vykdytojų
apklausas. Taigi tiesioginės konkurencijos 
buvimo vertinimas, kurį galima atlikti 
taikant šią direktyvą, nepažeidžia visiško 
konkurenciją reglamentuojančių teisės aktų 
taikymo;

Or. en

Pakeitimas 170
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) ar yra tiesioginė konkurencija, turi 
būti vertinama pagal objektyvius kriterijus 
atsižvelgiant į konkretaus sektoriaus 
specifiką. Tačiau tokį vertinimą riboja 
taikytini trumpi terminai ir rėmimasis iš jau 
prieinamų šaltinių gauta arba taikant 
28 straipsnį surinkta Komisijos turima 
informacija, kurios negalima papildyti 
taikant daugiau laiko reikalaujančius 
metodus, įskaitant viešąsias susijusių ūkio 
subjektų apklausas. Taigi tiesioginės 
konkurencijos buvimo vertinimas, kurį 
galima atlikti taikant šią direktyvą, 
nepažeidžia visiško konkurenciją 
reglamentuojančių teisės aktų taikymo;

(23) ar yra tiesioginė konkurencija, turi 
būti vertinama pagal objektyvius kriterijus 
atsižvelgiant į konkretaus sektoriaus ar jo 
dalies specifiką. Tačiau tokį vertinimą 
riboja taikytini trumpi terminai ir 
rėmimasis iš jau prieinamų šaltinių gauta 
arba taikant 28 straipsnį surinkta Komisijos 
turima informacija, kurios negalima 
papildyti taikant daugiau laiko 
reikalaujančius metodus, įskaitant viešąsias 
susijusių ekonominės veiklos vykdytojų
apklausas. Taigi tiesioginės konkurencijos 
buvimo vertinimas, kurį galima atlikti 
taikant šią direktyvą, nepažeidžia visiško 
konkurenciją reglamentuojančių teisės aktų 
taikymo;

Or. it

Pakeitimas 171
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) konkretų sektorių ar jo dalį atveriančių 
tinkamų Sąjungos teisės aktų 
įgyvendinimas ir taikymas laikomas 
pakankamu pagrindu manyti, kad į 
aptariamą rinką galima laisvai patekti. 
Tinkami teisės aktai turėtų būti išvardyti 
priede, kurį gali atnaujinti Komisija. Dabar 
priede gali būti nurodyti šie teisės aktai: 
2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2009/73/EB dėl 
gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų 
taisyklių, panaikinanti Direktyvą 
2003/55/EB27, 2009 m. liepos 13 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus 
rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti 
Direktyvą 2003/54/EB28, ir Direktyva 
94/22/EB;

(24) konkretų sektorių ar jo dalį atveriančių 
tinkamų Sąjungos teisės aktų 
įgyvendinimas ir taikymas laikomas 
pakankamu pagrindu manyti, kad į 
aptariamą rinką galima laisvai patekti. 
Tinkami teisės aktai turėtų būti išvardyti 
priede, kurį gali atnaujinti Komisija. Dabar 
priede gali būti nurodyti šie teisės aktai: 
2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2009/73/EB dėl 
gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų 
taisyklių, panaikinanti Direktyvą 
2003/55/EB27, 2009 m. liepos 13 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus 
rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti 
Direktyvą 2003/54/EB28, Direktyva 
94/22/EB ir Direktyva 91/440/EB dėl 
Bendrijos geležinkelių plėtros; 

Or. en

Pakeitimas 172
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) moksliniai tyrimai ir inovacijos, 
įskaitant ekologines ir socialines 
inovacijas, yra vieni iš svarbiausių būsimo 
augimo variklių ir jiems pažangaus, tvaraus 
ir integracinio augimo strategijoje „Europa 
2020“ skiriamas didžiausias dėmesys. 
Perkantieji subjektai turėtų geriausiai 
strategiškai išnaudoti viešuosius pirkimus 
inovacijų diegimui skatinti. Novatoriškų 
prekių ir paslaugų pirkimas atlieka esminį 
vaidmenį gerinant viešųjų paslaugų 
efektyvumą ir kokybę ir kartu sprendžiant 
socialinius uždavinius. Juo padedama 

(25) moksliniai tyrimai ir naujovės, 
įskaitant ekologines ir socialines naujoves, 
yra vieni iš svarbiausių būsimo augimo 
variklių ir jiems pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijoje „Europa 
2020“ skiriamas didžiausias dėmesys. 
Viešosios valdžios institucijos turėtų 
geriausiai strategiškai išnaudoti viešuosius 
pirkimus inovacijų diegimui skatinti. 
Novatoriškų prekių ir paslaugų pirkimas 
atlieka esminį vaidmenį gerinant viešųjų 
paslaugų efektyvumą ir kokybę ir kartu 
sprendžiant svarbiausius visuomenės 
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pasiekti geriausią kainos ir kokybės santykį 
ir gaunama platesnė ekonominė nauda, 
nauda aplinkai ir visuomenei, nes kuriamos 
naujos idėjos, jos paverčiamos 
novatoriškais produktais bei paslaugomis ir 
taip skatinamas tvarus ekonomikos 
augimas. Ši direktyva turėtų padėti 
lengviau vykdyti inovacijų pirkimus ir 
padėti valstybėms narėms pasiekti 
Inovacijų sąjungos tikslus. Todėl reikėtų
numatyti specialią pirkimų procedūrą, 
pagal kurią perkantieji subjektai galėtų 
suformuoti ilgalaikę inovacijų partnerystę 
siekdami sukurti ir paskui įsigyti naują, 
novatorišką produktą, paslaugą ar darbus, 
jeigu tik jie gali būti sukurti pagal sutartą 
rezultatų lygį ir sąnaudas. Partnerystės
struktūra turėtų būti tokia, kad galėtų 
užtikrinti būtiną rinkos paskatą, skatinant 
novatoriško sprendinio kūrimą ir kartu 
neuždarant rinkos;

uždavinius. Juo padedama pasiekti 
geriausią viešųjų pinigų ir vertės santykį ir 
gaunama platesnė ekonominė nauda, nauda 
aplinkai ir visuomenei, nes kuriamos 
naujos idėjos, jos paverčiamos 
novatoriškais produktais bei paslaugomis ir 
skatinamas tvarus ekonomikos augimas. 
Novatoriškas viešųjų pirkimų modelis 
išsamiai apibūdintas Komisijos 
komunikate dėl ikiprekybinių viešųjų 
pirkimų1. Šiuo modeliu skatinama vykdyti 
viešuosius pirkimus mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros paslaugų, kurios 
neįtrauktos į šią direktyvą, srityje. Šis 
modelis numatomas ir pripažįstamas šioje 
direktyvoje, todėl visos perkančiosios 
organizacijos galės jį įvertinti. Tačiau ši 
direktyva turėtų padėti lengviau vykdyti 
inovacijų viešuosius pirkimus bendresniu 
mastu ir padėti valstybėms narėms pasiekti 
Inovacijų sąjungos tikslus. Tais atvejais, 
kai reikia sukurti novatorišką produktą, 
paslaugą ar darbus, o tolesniam gautų 
rezultatų įsigijimui negali būti taikomi 
rinkoje jau esantys sprendimai, 
perkančiosios organizacijos turėtų turėti 
galimybę naudoti specialią viešojo pirkimo 
procedūrą sutartims, kurios patenka į šios 
direktyvos taikymo sritį. Pagal šią naują 
procedūrą perkančiosios organizacijos 
galėtų suformuoti inovacijų partnerystę 
siekdamos sukurti ir paskui įsigyti naujus, 
novatoriškus produktus, paslaugas ar 
darbus, jeigu tik jie gali būti sukurti pagal 
sutartą rezultatų lygį ir sąnaudas. 
Procedūra turėtų būti grindžiama 
taisyklėmis, taikomomis konkurso 
procedūrai su derybomis, o sutartys turėtų 
būti sudaromos remiantis tik ekonomiškai 
naudingiausiu pasiūlymu, kuris yra 
tinkamiausias, palyginti su kitais 
pasiūlymais dėl novatoriškų sprendinių. 
Kai inovacijų partnerystė susijusi su labai 
dideliu ar mažesniu projektu, jos struktūra 
turėtų būti tokia, kad galėtų užtikrinti 
būtiną rinkos paskatą, skatinant 
novatoriškų sprendinių kūrimą ir kartu 
neuždarant rinkos. Todėl perkančiosios 



PE492.861v02-00 30/188 AM\911613LT.doc

LT

organizacijos neturėtų piktnaudžiauti 
inovacijų partnerystėmis, kad nebūtų 
užkirstas kelias konkurencijai, ji nebūtų 
ribojama ar iškraipoma;
__________________
1 COM (2007) 799 galutinis. Komisijos 
komunikatas Tarybai, Europos 
Parlamentui, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Ikiprekybiniai viešieji 
pirkimai. Naujovių skatinimas siekiant 
užtikrinti ilgalaikes kokybiškas viešąsias 
paslaugas Europoje“

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime išsamiai paaiškinama, kaip turėtų būti naudojama naujoji inovacijų 
partnerysčių procedūra, kuria papildomas pradinis Komisijos pasiūlymas, visų pirma 
susiejant šią naują priemonę su konkurso procedūrai taikomais principais, kur tinkamiausia. 
Šiame pakeitime taip pat paaiškinama, kad ikiprekybiniai viešieji pirkimai, kaip apibrėžta 
2007 m. Komisijos komunikate, ir toliau taikomi, neatsižvelgiant į šią naują inovacijų 
partnerystės procedūrą, ir yra atskirai įtraukiami į naująją išimtį.

Pakeitimas 173
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) moksliniai tyrimai ir inovacijos, 
įskaitant ekologines ir socialines 
inovacijas, yra vieni iš svarbiausių būsimo 
augimo variklių ir jiems pažangaus, tvaraus 
ir integracinio augimo strategijoje „Europa 
2020“ skiriamas didžiausias dėmesys. 
Perkantieji subjektai turėtų geriausiai 
strategiškai išnaudoti viešuosius pirkimus 
inovacijų diegimui skatinti. Novatoriškų 
prekių ir paslaugų pirkimas atlieka esminį 
vaidmenį gerinant viešųjų paslaugų 
efektyvumą ir kokybę ir kartu sprendžiant 

(25) moksliniai tyrimai ir inovacijos, 
įskaitant ekologines ir socialines 
inovacijas, yra vieni iš svarbiausių būsimo 
augimo variklių ir jiems pažangaus, tvaraus 
ir integracinio augimo strategijoje „Europa 
2020“ skiriamas didžiausias dėmesys. 
Perkantieji subjektai turėtų geriausiai 
strategiškai išnaudoti viešuosius pirkimus 
inovacijų diegimui skatinti. Novatoriškų 
prekių ir paslaugų pirkimas atlieka esminį 
vaidmenį gerinant viešųjų paslaugų 
efektyvumą ir kokybę ir kartu sprendžiant 
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socialinius uždavinius. Juo padedama 
pasiekti geriausią kainos ir kokybės santykį 
ir gaunama platesnė ekonominė nauda, 
nauda aplinkai ir visuomenei, nes kuriamos 
naujos idėjos, jos paverčiamos 
novatoriškais produktais bei paslaugomis ir 
taip skatinamas tvarus ekonomikos 
augimas. Ši direktyva turėtų padėti 
lengviau vykdyti inovacijų pirkimus ir 
padėti valstybėms narėms pasiekti 
Inovacijų sąjungos tikslus. Todėl reikėtų 
numatyti specialią pirkimų procedūrą, 
pagal kurią perkantieji subjektai galėtų 
suformuoti ilgalaikę inovacijų partnerystę
siekdami sukurti ir paskui įsigyti naują, 
novatorišką produktą, paslaugą ar darbus, 
jeigu tik jie gali būti sukurti pagal sutartą 
rezultatų lygį ir sąnaudas. Partnerystės 
struktūra turėtų būti tokia, kad galėtų 
užtikrinti būtiną rinkos paskatą, skatinant 
novatoriško sprendinio kūrimą ir kartu 
neuždarant rinkos;

socialinius uždavinius. Juo padedama 
pasiekti geriausią kainos ir kokybės santykį 
ir gaunama platesnė ekonominė nauda, 
nauda aplinkai ir visuomenei, nes kuriamos 
naujos idėjos, jos paverčiamos 
novatoriškais produktais bei paslaugomis ir 
taip skatinamas tvarus ekonomikos 
augimas. Ši direktyva turėtų padėti 
lengviau vykdyti inovacijų pirkimus ir 
padėti valstybėms narėms pasiekti 
Inovacijų sąjungos tikslus. Todėl reikėtų 
numatyti specialią pirkimų procedūrą, 
pagal kurią perkantieji subjektai galėtų 
sukurti ir paskui įsigyti naują, novatorišką 
produktą, paslaugą ar darbus, jeigu tik jie 
gali būti sukurti pagal sutartą rezultatų lygį 
ir sąnaudas;

Or. fr

Pakeitimas 174
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) atsižvelgiant į žalingus padarinius 
konkurencijai, derybų procedūra 
neskelbiant kvietimo dalyvauti konkurse 
turėtų būti naudojama tik išimtinėmis 
aplinkybėmis. Ši išimtis turėtų būti 
taikoma tik tais atvejais, kai paskelbimas 
neįmanomas dėl force majeure aplinkybių, 
laikantis nusistovėjusios Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo praktikos, arba jeigu 
nuo pat pradžių aišku, kad dėl paskelbimo 
nebus paskatinta didesnė konkurencija, 
ypač jeigu objektyviai yra tik vienas ūkio 
subjektas, galintis įvykdyti sutartį. Derybų 

(26) atsižvelgiant į žalingus padarinius 
konkurencijai, derybų procedūra
neskelbiant kvietimo dalyvauti konkurse 
turėtų būti naudojama tik išimtinėmis 
aplinkybėmis. Ši išimtis turėtų būti 
taikoma tik tais atvejais, kai paskelbimas 
neįmanomas dėl force majeure aplinkybių, 
laikantis nusistovėjusios Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo praktikos, arba jeigu 
nuo pat pradžių aišku, kad dėl paskelbimo 
nebus paskatinta didesnė konkurencija, 
ypač jeigu objektyviai yra tik vienas 
ekonominės veiklos vykdytojas, galintis 
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procedūros neskelbiant kvietimo dalyvauti 
konkurse naudojimas gali būti pagrįstas tik 
objektyvaus išimtinumo atvejais, jeigu 
išimtinumo padėtį sudarė ne pats 
perkantysis subjektas, atsižvelgdamas į 
būsimą pirkimo procedūrą, ir jeigu nėra 
tinkamų pakaitalų – jų gavimo galimybę 
reikėtų išsamiai įvertinti;

įvykdyti sutartį. Derybų procedūros 
neskelbiant kvietimo dalyvauti konkurse 
naudojimas gali būti pagrįstas tik 
objektyvaus išimtinumo atvejais, jeigu 
išimtinumo padėtį sudarė ne pats 
perkantysis subjektas, atsižvelgdamas į 
būsimą pirkimo procedūrą, ir jeigu nėra 
tinkamų pakaitalų – jų gavimo galimybę 
reikėtų išsamiai įvertinti. Svarbu, kad 
perkantieji subjektai, nusprendę šioje 
direktyvoje apibrėžtais atvejais taikyti 
neskelbiamųjų derybų procedūrą, 
privalėtų priežiūros institucijai pateikti 
ataskaitą, kurioje pagrįstų savo 
sprendimą, o viena iš priežiūros įstaigos 
pareigų būtų nagrinėti ir vertinti tokias 
ataskaitas;

Or. it

Pakeitimas 175
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) elektroninės informacinės ir ryšių 
priemonės gali labai supaprastinti sutarčių 
skelbimą ir padidinti pirkimo procedūrų 
efektyvumą bei skaidrumą. Tai turėtų tapti 
standartine ryšių ir informacijos mainų 
priemone pirkimo procedūrose. Be to, 
naudojant elektronines priemones 
taupomas laikas. Todėl reikėtų sutrumpinti 
būtinuosius terminus, jeigu naudojamos 
elektroninės priemonės, tačiau su sąlyga, 
kad jos atitiks Sąjungos lygmeniu numatytą 
konkretų perdavimo būdą. Be to, 
elektroninės informacijos ir ryšių 
priemonės su tinkamomis funkcijomis 
perkančiosioms organizacijoms sudarytų 
sąlygas išvengti viešojo pirkimo 
procedūrose atsitinkančių klaidų, jas aptikti 

(27) elektroninės informacinės ir ryšių 
priemonės gali labai supaprastinti su šia 
direktyva susijusių sutarčių skelbimą ir 
padidinti pirkimo procedūrų efektyvumą 
bei skaidrumą. Tai turėtų tapti standartine 
ryšių ir informacijos mainų priemone 
pirkimo procedūrose. Be to, naudojant 
elektronines priemones taupomas laikas. 
Todėl reikėtų sutrumpinti būtinąją trukmę, 
jeigu naudojamos elektroninės priemonės, 
tačiau su sąlyga, kad jos atitiks Europos 
Sąjungos lygmeniu numatytą specifinį 
perdavimo būdą. Be to, elektroninės 
informacinės ir ryšių priemonės su 
tinkamomis funkcijomis perkančiosioms 
organizacijoms sudarytų sąlygas išvengti 
viešųjų pirkimų procedūrose atsitinkančių 
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ir ištaisyti; klaidų, jas aptikti ir ištaisyti;

Or. fr

Pagrindimas

Siūlymas naudoti elektronines priemones skelbiant informaciją apie viešuosius pirkimus 
taikomas tik viešojo pirkimo procedūroms, susijusioms su šia direktyva, jis netaikomas 
viešojo pirkimo procedūroms, kurios neatitinka šioje direktyvoje nurodytų sąlygų – tokiu 
atveju taikomi įprasti nacionalinės teisės aktai.

Pakeitimas 176
Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Sąjungos viešųjų pirkimų rinkose 
ryškėja didelė tendencija grupuoti 
perkančiųjų organizacijų poreikius, kad 
būtų pasiekta masto ekonomija, įskaitant 
mažesnes kainas ir sandorių sąnaudas, 
pagerėtų ir taptų profesionalesnis pirkimų 
valdymas. Tai galima pasiekti 
koncentruojant pirkimus pagal 
dalyvaujančių perkančiųjų subjektų skaičių 
arba pagal dydį ir vertę laikui bėgant. 
Tačiau pirkimų grupavimą ir 
centralizavimą reikėtų atidžiai stebėti, 
siekiant išvengti per didelės perkamosios 
galios koncentracijos, slaptų susitarimų ir 
išsaugoti skaidrumą bei konkurenciją, be 
to, užtikrinti mažųjų ir vidutinių įmonių 
galimybes patekti į rinką;

(28) Sąjungos viešųjų pirkimų rinkose 
ryškėja didelė tendencija grupuoti 
perkančiųjų organizacijų poreikius, kad 
būtų pasiekta masto ekonomija, įskaitant 
mažesnes kainas ir sandorių sąnaudas, 
pagerėtų ir taptų profesionalesnis pirkimų 
valdymas. Tai galima pasiekti 
koncentruojant pirkimus pagal 
dalyvaujančių perkančiųjų subjektų skaičių 
arba pagal dydį ir vertę laikui bėgant. 
Tačiau pirkimų grupavimą ir 
centralizavimą reikėtų atidžiai stebėti, 
siekiant išvengti per didelės perkamosios 
galios koncentracijos, slaptų susitarimų ir 
išsaugoti skaidrumą bei konkurenciją, be 
to, užtikrinti mažųjų ir vidutinių įmonių 
galimybes patekti į rinką. Komisija 
valstybėms narėms ir perkančiosioms 
organizacijoms turėtų teikti 
rekomendacijas dėl reikiamos grupinių ir 
centralizuotų pirkimų stebėsenos, siekiant 
išvengti pernelyg didelio perkamosios 
galios sutelkimo ir slaptų susitarimų. 
Tokios rekomendacijos turėtų būti 
teikiamos priimant įgyvendinimo aktus;

Or. en
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Pakeitimas 177
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) preliminarieji susitarimai gali būti 
veiksmingas pirkimų būdas visoje 
Europoje; tačiau reikia didinti pirkimų, 
vykdomų naudojant preliminariuosius 
susitarimus, skaidrumą ir prieinamumą, 
kad didėtų konkurencija. Todėl reikia 
persvarstyti tiems susitarimams taikomas 
nuostatas, ypač nustatyti reikalavimą 
rengti nedidelius konkursus skiriant 
konkrečias sutartis pagal preliminarųjį 
susitarimą ir riboti preliminariųjų 
susitarimų galiojimo trukmę;

(29) preliminarieji susitarimai gali būti 
veiksmingas pirkimų būdas visoje 
Europoje; tačiau reikia didinti pirkimų, 
vykdomų naudojant preliminariuosius 
susitarimus, skaidrumą ir prieinamumą, 
kad didėtų konkurencija;

Or. en

Pakeitimas 178
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) dinaminė pirkimo sistema ir 
elektroninio aukciono priemonė gali būti 
naudojamos perkant prekes, kurias 
paprastai galima įsigyti rinkoje ir kurių 
kokybė yra daugiau ar mažiau 
standartizuota. Šios priemonės negali būti 
naudojamos perkant sudėtingas ar 
nestandartizuotas prekes ir paslaugas;

Or. en
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Pakeitimas 179
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) daugelyje valstybių narių vis dažniau 
naudojamas centralizuotų pirkimų būdas. 
Centrinės perkančiosios organizacijos yra 
atsakingos už kitų perkančiųjų organizacijų 
ar perkančiųjų subjektų įsigijimus ar 
viešųjų sutarčių ir (arba) preliminariųjų 
susitarimų skyrimą už jas. Atsižvelgiant į 
perkamus didelius kiekius, toks būdas 
padeda didinti konkurenciją ir viešųjų 
pirkimų profesionalumą. Todėl reikėtų 
apibrėžti Sąjungoje vartojamą centrinių 
perkančiųjų organizacijų sąvoką, taikomą 
perkantiesiems subjektams, neužkertant 
kelio toliau naudoti mažiau 
institucionalizuotą ir sisteminį bendrą 
pirkimą arba nusistovėjusią praktiką 
pasitelkti paslaugų teikėjus, kurie rengia ir 
tvarko pirkimo procedūras perkančiojo 
subjekto vardu ir sąskaita. Be to, reikėtų 
nustatyti atsakomybės už šioje direktyvoje 
nustatytų įpareigojimų paisymą 
paskirstymo centrinei perkančiajai 
organizacijai ir perkantiesiems subjektams, 
perkantiems iš centrinės perkančiosios 
organizacijos arba per ją, taisykles, taip pat 
teisių gynimo atveju. Jeigu centrinei 
perkančiajai organizacijai tenka visa 
atsakomybė už pirkimo procedūrų 
vykdymą, tik ji viena turėtų būti tiesiogiai 
atsakinga ir už procedūrų teisėtumą. Jeigu 
perkantysis subjektas vykdo tam tikras 
procedūros dalis, pvz., atnaujina konkursą 
pagal preliminarųjį susitarimą arba skiria 
atskiras sutartis taikydamas dinaminę 
pirkimų sistemą, jis turėtų ir toliau atsakyti 
už savo vykdomus etapus;

(32) daugelyje valstybių narių vis dažniau 
naudojamas centralizuotų pirkimų būdas. 
Centrinės perkančiosios organizacijos yra 
atsakingos už kitų perkančiųjų organizacijų 
ar perkančiųjų subjektų įsigijimus ar 
viešųjų sutarčių ir (arba) preliminariųjų 
susitarimų skyrimą už jas. Atsižvelgiant į 
perkamus didelius kiekius, toks būdas 
padeda didinti konkurenciją ir viešųjų 
pirkimų profesionalumą, nors ypatingas 
dėmesys turi būti skiriamas tokių 
procedūrų prieinamumui mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms. Todėl reikėtų 
apibrėžti Sąjungoje vartojamą centrinių 
perkančiųjų organizacijų sąvoką, taikomą 
perkantiesiems subjektams, neužkertant 
kelio toliau naudoti mažiau 
institucionalizuotą ir sisteminį bendrą 
pirkimą arba nusistovėjusią praktiką 
pasitelkti paslaugų teikėjus, kurie rengia ir 
tvarko pirkimo procedūras perkančiojo 
subjekto vardu ir sąskaita. Be to, reikėtų 
nustatyti atsakomybės už šioje direktyvoje 
nustatytų įpareigojimų paisymą 
paskirstymo centrinei perkančiajai 
organizacijai ir perkantiesiems subjektams, 
perkantiems iš centrinės perkančiosios 
organizacijos arba per ją, taisykles, taip pat 
teisių gynimo atveju. Jeigu centrinei 
perkančiajai organizacijai tenka visa 
atsakomybė už pirkimo procedūrų 
vykdymą, tik ji viena turėtų būti tiesiogiai 
atsakinga ir už procedūrų teisėtumą. Jeigu 
perkantysis subjektas vykdo tam tikras 
procedūros dalis, pvz., atnaujina konkursą 
pagal preliminarųjį susitarimą arba skiria 
atskiras sutartis taikydamas dinaminę 
pirkimų sistemą, jis turėtų ir toliau atsakyti 
už savo vykdomus etapus;
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Or. en

Pakeitimas 180
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) elektroninės ryšių priemonės ypač 
tinka centralizuotų pirkimų praktikai ir 
priemonėms palaikyti, nes suteikia 
galimybę pakartotinai naudoti ir 
automatiškai tvarkyti duomenis, taip pat iki 
minimumo sumažinti informavimo ir 
sandorių sąnaudas. Todėl tokių 
elektroninių ryšių priemonių naudojimą 
pirmiausia reikėtų padaryti privalomą 
centrinėms perkančiosioms organizacijoms 
ir kartu padėti derinti praktiką visoje 
Sąjungoje. Be to, praėjus dvejų metų
pereinamajam laikotarpiui, turėtų būti 
nustatyta bendra pareiga naudoti 
elektronines ryšių priemones visose 
pirkimų procedūrose;

(33) elektroninės ryšių priemonės ypač 
tinka centralizuotų pirkimų praktikai ir 
priemonėms palaikyti, nes suteikia 
galimybę pakartotinai naudoti ir 
automatiškai tvarkyti duomenis, taip pat iki 
minimumo sumažinti informavimo ir 
sandorių sąnaudas. Todėl tokių 
elektroninių ryšių priemonių naudojimą 
pirmiausia reikėtų padaryti privalomą 
centrinėms perkančiosioms organizacijoms 
ir kartu padėti derinti praktiką visoje 
Sąjungoje. Be to, praėjus pereinamajam 
laikotarpiui, turėtų būti nustatyta bendra 
pareiga naudoti elektronines ryšių 
priemones visose pirkimų procedūrose;

Or. en

Pagrindimas

Šis laikotarpis yra pernelyg trumpas.

Pakeitimas 181
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) elektroninės ryšių priemonės ypač 
tinka centralizuotų pirkimų praktikai ir 
priemonėms palaikyti, nes suteikia 
galimybę pakartotinai naudoti ir 

(33) elektroninės ryšių priemonės ypač 
tinka centralizuotų pirkimų praktikai ir 
priemonėms palaikyti, nes suteikia 
galimybę pakartotinai naudoti ir 
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automatiškai tvarkyti duomenis, taip pat iki 
minimumo sumažinti informavimo ir 
sandorių sąnaudas. Todėl tokių 
elektroninių ryšių priemonių naudojimą 
pirmiausia reikėtų padaryti privalomą 
centrinėms perkančiosioms 
organizacijoms ir kartu padėti derinti 
praktiką visoje Sąjungoje. Be to, praėjus 
dvejų metų pereinamajam laikotarpiui, 
turėtų būti nustatyta bendra pareiga 
naudoti elektronines ryšių priemones 
visose pirkimų procedūrose;

automatiškai tvarkyti duomenis, taip pat iki 
minimumo sumažinti informavimo ir 
sandorių sąnaudas. Todėl tokių 
elektroninių ryšių priemonių naudojimą 
reikėtų skatinti;

Or. en

Pakeitimas 182
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) elektroninės ryšių priemonės ypač 
tinka centralizuotų pirkimų praktikai ir 
priemonėms palaikyti, nes suteikia 
galimybę pakartotinai naudoti ir 
automatiškai tvarkyti duomenis, taip pat iki 
minimumo sumažinti informavimo ir 
sandorių sąnaudas. Todėl tokių 
elektroninių ryšių priemonių naudojimą 
pirmiausia reikėtų padaryti privalomą 
centrinėms perkančiosioms organizacijoms 
ir kartu padėti derinti praktiką visoje 
Sąjungoje. Be to, praėjus dvejų metų 
pereinamajam laikotarpiui, turėtų būti 
nustatyta bendra pareiga naudoti 
elektronines ryšių priemones visose 
pirkimų procedūrose;

(33) elektroninės ryšių priemonės ypač 
tinka centralizuotų pirkimų praktikai ir 
priemonėms palaikyti, nes suteikia 
galimybę pakartotinai naudoti ir 
automatiškai tvarkyti duomenis, taip pat iki 
minimumo sumažinti informavimo ir 
sandorių sąnaudas. Todėl tokių 
elektroninių ryšių priemonių naudojimą 
pirmiausia reikėtų padaryti privalomą 
centrinėms perkančiosioms organizacijoms 
ir kartu padėti derinti praktiką visoje 
Sąjungoje. Be to, praėjus dvejų metų 
pereinamajam laikotarpiui, turėtų būti 
nustatyta bendra pareiga naudoti 
elektronines ryšių priemones visose 
pirkimų procedūrose; šių nuostatų 
įgyvendinimas nepažeidžia esamų 
nacionalinio lygmens skelbimo 
priemonių, susijusių su viešaisiais 
pirkimais, kuriems netaikoma ši 
direktyva, siekiant teisinio saugumo;

Or. fr
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Pagrindimas

Bendras reikalavimas naudoti elektronines skelbimo priemones visose viešojo pirkimo 
procedūrose neturi pažeisti dabartinių nuostatų nacionaliniu lygmeniu dėl viešųjų pirkimų, 
kuriems netaikoma ši direktyva, skelbimo.

Pakeitimas 183
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) šiuo metu įvairių valstybių narių 
perkančiųjų organizacijų vykdomam 
bendram sutarčių skyrimui kyla tam tikrų 
teisinių kliūčių, ypač susijusių su 
nacionalinių įstatymų kolizija. Nepaisant 
to, kad Direktyva 2004/17/EB netiesiogiai 
leidžiama vykdyti tarptautinius bendrus 
viešuosius pirkimus, praktiškai keliose 
nacionalinėse teisinėse sistemose bendri 
tarptautiniai pirkimai yra tiesiogiai arba 
netiesiogiai neaiškiai teisiškai 
reglamentuoti arba apskritai neįmanomi. 
Įvairių valstybių narių perkantieji 
subjektai gali būti suinteresuoti 
bendradarbiavimu ir bendru viešųjų 
sutarčių skyrimu, kad gautų maksimalią 
vidaus rinkos teikiamų galimybių naudą 
masto ekonomijos ir rizikos bei naudos 
pasidalijimo požiūriu, ypač novatoriškų 
projektų, susijusių su didesne rizika, nei 
jos pagrįstai tektų vienam perkančiajam 
subjektui. Todėl reikėtų nustatyti naujas 
taisykles dėl bendrų tarptautinių pirkimų 
ir jose nurodyti taikytiną teisę, kad 
perkantiesiems subjektams visoje 
bendrojoje rinkoje būtų lengviau 
bendradarbiauti. Be to, skirtingų valstybių 
narių perkantieji subjektai gali pagal 
nacionalinę ar Sąjungos teisę kurti 
bendrus teisinius subjektus. Reikėtų 
nustatyti konkrečias tokio bendro pirkimo 
būdo taisykles;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 184
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) perkančiųjų subjektų parengtos 
techninės specifikacijos turėtų suteikti 
galimybę atverti pirkimus konkurencijai. 
Šiuo tikslu turėtų būti galima teikti 
pasiūlymus, kuriais būtų atspindėta 
techninių sprendinių įvairovė, kad būtų 
užtikrintas pakankamas konkurencijos 
lygis. Todėl technines specifikacijas 
reikėtų parengti taip, kad būtų išvengta 
dirbtino konkurencijos susiaurinimo, 
taikant konkrečiam ūkio subjektui
palankius reikalavimus, išreiškiančius 
svarbiausias prekių, paslaugų ir darbų, 
kurias šis ūkio subjektas paprastai siūlo, 
savybes. Paprastai šis tikslas kuo geriausiai 
pasiekiamas, taip pat skatinamos inovacijos 
technines specifikacijas parengus pagal 
funkcinius ir veiksmingumo reikalavimus. 
Jeigu daroma nuoroda į Europos standartą 
arba, jo nesant, nacionalinį standartą, 
perkantieji subjektai turėtų vertinti 
pasiūlymus, grindžiamus lygiavertėmis 
priemonėmis, atitinkančiomis perkančiųjų 
subjektų reikalavimus ir lygiavertėmis 
saugumo prasme. Lygiavertiškumui įrodyti 
konkurso dalyvių gali būti reikalaujama 
pateikti trečiojo asmens patikrintus 
įrodymus; tačiau turėtų būti leidžiamos ir 
kitos tinkamos įrodinėjimo priemonės, 
pvz., gamintojo techniniai dokumentai, 
jeigu atitinkamas ūkio subjektas neturi 
galimybės gauti tokių pažymėjimų ar 
tyrimų ataskaitų arba negali jų gauti per 
atitinkamus terminus;

(35) perkančiųjų subjektų parengtos 
techninės specifikacijos turėtų suteikti 
galimybę atverti pirkimus konkurencijai. 
Šiuo tikslu turėtų būti galima teikti 
pasiūlymus, kuriais būtų atspindėta 
techninių sprendinių įvairovė, kad būtų 
užtikrintas pakankamas konkurencijos 
lygis. Todėl technines specifikacijas 
reikėtų parengti taip, kad būtų išvengta 
dirbtino konkurencijos susiaurinimo, 
taikant konkrečiam ekonominės veiklos 
vykdytojui palankius reikalavimus, 
išreiškiančius svarbiausias prekių, paslaugų 
ir darbų, kurias šis ekonominės veiklos 
vykdytojas paprastai siūlo, savybes. 
Paprastai šis tikslas kuo geriausiai 
pasiekiamas, taip pat skatinamos naujovės 
technines specifikacijas parengus pagal 
funkcinius ir veiksmingumo reikalavimus. 
Jeigu daroma nuoroda į Europos standartą 
arba, jo nesant, nacionalinį standartą, 
perkantieji subjektai turėtų vertinti 
pasiūlymus, grindžiamus lygiavertėmis 
priemonėmis, atitinkančiomis perkančiųjų 
subjektų reikalavimus ir lygiavertėmis 
saugumo prasme. Lygiavertiškumui įrodyti 
dalyvių gali būti reikalaujama pateikti 
trečiojo asmens patikrintus įrodymus; 
tačiau turėtų būti leidžiamos ir kitos 
tinkamos įrodinėjimo priemonės, pvz., 
gamintojo techniniai dokumentai, jeigu 
atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas
neturi galimybės gauti tokių pažymėjimų ar 
tyrimų ataskaitų arba negali jų gauti per 
atitinkamus terminus. Tam, kad nebūtų 
diskriminuojami tie dalyviai, kurie 
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investuoja laiką ir pinigus pažymėjimams 
ir tyrimų ataskaitoms gauti, su 
lygiavertiškumo įrodymų pateikimu 
susijusi našta turėtų tekti lygiavertiškumo 
įrodymų reikalaujančiam dalyviui;

Or. en

Pakeitimas 185
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) perkančiųjų subjektų parengtos 
techninės specifikacijos turėtų suteikti 
galimybę atverti pirkimus konkurencijai. 
Šiuo tikslu turėtų būti galima teikti 
pasiūlymus, kuriais būtų atspindėta 
techninių sprendinių įvairovė, kad būtų 
užtikrintas pakankamas konkurencijos 
lygis. Todėl technines specifikacijas 
reikėtų parengti taip, kad būtų išvengta 
dirbtino konkurencijos susiaurinimo, 
taikant konkrečiam ūkio subjektui
palankius reikalavimus, išreiškiančius 
svarbiausias prekių, paslaugų ir darbų, 
kurias šis ūkio subjektas paprastai siūlo, 
savybes. Paprastai šis tikslas kuo geriausiai 
pasiekiamas, taip pat skatinamos inovacijos 
technines specifikacijas parengus pagal 
funkcinius ir veiksmingumo reikalavimus. 
Jeigu daroma nuoroda į Europos standartą 
arba, jo nesant, nacionalinį standartą, 
perkantieji subjektai turėtų vertinti 
pasiūlymus, grindžiamus lygiavertėmis 
priemonėmis, atitinkančiomis perkančiųjų 
subjektų reikalavimus ir lygiavertėmis 
saugumo prasme. Lygiavertiškumui 
įrodyti konkurso dalyvių gali būti 
reikalaujama pateikti trečiojo asmens 
patikrintus įrodymus; tačiau turėtų būti 
leidžiamos ir kitos tinkamos įrodinėjimo 
priemonės, pvz., gamintojo techniniai 

(35) viešųjų perkančiųjų subjektų 
parengtos techninės specifikacijos turėtų 
suteikti galimybę atverti pirkimus 
konkurencijai. Šiuo tikslu turi būti galima 
teikti pasiūlymus, kuriais būtų atspindėta 
techninių sprendinių, standartų ir 
specifikacijų įvairovė rinkoje, kad būtų 
užtikrintas pakankamas konkurencijos 
lygis. Todėl technines specifikacijas 
reikėtų parengti taip, kad būtų išvengta 
dirbtino konkurencijos susiaurinimo, 
taikant konkrečiam ekonominės veiklos 
vykdytojui palankius reikalavimus, 
išreiškiančius svarbiausias prekių, paslaugų 
ir darbų, kurias šis ekonominės veiklos 
vykdytojas paprastai siūlo, savybes, ar 
sudarančius nepalankias sąlygas 
ekonominės veiklos vykdytojams, 
atsižvelgiant į verslo ar plėtros modelį, 
taip pat susijusias su standartais ar 
specifikacijomis, taikomais konkrečiam 
sprendiniui ar paslaugai. Paprastai šis 
tikslas kuo geriausiai pasiekiamas, taip pat 
skatinamos naujovės technines 
specifikacijas parengus pagal funkcinius ir 
veiksmingumo reikalavimus. Jeigu daroma 
nuoroda į Europos standartą arba, jo 
nesant, nacionalinį standartą, 
perkančiosios organizacijos turi vienodai
vertinti pasiūlymus, grindžiamus 
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dokumentai, jeigu atitinkamas ūkio 
subjektas neturi galimybės gauti tokių 
pažymėjimų ar tyrimų ataskaitų arba negali 
jų gauti per atitinkamus terminus;

lygiavertėmis priemonėmis. 
Lygiavertiškumui įrodyti dalyvių gali būti 
reikalaujama pateikti trečiojo asmens 
patikrintus įrodymus; tačiau turėtų būti 
leidžiamos ir kitos tinkamos įrodinėjimo 
priemonės, pvz., gamintojo techniniai 
dokumentai, jeigu atitinkamas ekonominės 
veiklos vykdytojas neturi galimybės gauti 
tokių pažymėjimų ar tyrimų ataskaitų arba 
negali jų gauti per atitinkamus terminus. 
Perkančiosios organizacijos turi gebėti 
pagrįsti kiekvieną sprendimą, kuriuo 
nustatoma, kad lygiavertiškumo nėra;

Or. en

Pagrindimas

Viešieji pirkimai sukuria dideles rinkos galimybes ekonominės veiklos vykdytojams visoje 
Europoje. Siekiant skatinti inovacijas, darbo vietų kūrimą ir augimą viešieji pirkimai turi būti 
vykdomi nediskriminaciniu ir technologiškai neutraliu būdu. Vienodos sąlygos, leidžiančios 
ekonominės veiklos vykdytojams lygiavertiškai konkuruoti, neatsižvelgiant į plėtros ar verslo 
modelį ar standarto ar specifikacijos pasirinkimą, užtikrina, kad viešuosiuose konkursuose 
galėtų dalyvauti įvairūs subjektai.

Pakeitimas 186
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) perkantieji subjektai, norintys pirkti 
darbus, prekes ar paslaugas, turinčias 
konkrečių aplinkosauginių, socialinių ar 
kitų savybių, turėtų turėti galimybę remtis 
konkrečiu ženklinimu, pvz., Europos 
ekologiniu ženklu, (keleto) atskirų šalių 
ekologiniais ženklais ar kokiu kitu 
ženklinimu, su sąlyga, kad ženklo 
reikalavimai, pvz., produkto aprašymas ar 
pateikimas, įskaitant pakavimo 
reikalavimus, yra susieti su sutarties 
dalyku. Be to, labai svarbu, kad tie 
reikalavimai būtų parengti ir patvirtinti 

(36) perkantieji subjektai, norintys pirkti 
darbus, prekes ar paslaugas, turinčias 
konkrečių aplinkosauginių, socialinių ar 
kitų savybių, turėtų turėti galimybę remtis 
konkrečiu ženklinimu, pvz., Europos 
ekologiniu ženklu, (keleto) atskirų šalių 
ekologiniais ženklais ar kokiu kitu 
ženklinimu, su sąlyga, kad ženklo 
reikalavimai, pvz., produkto aprašymas ar 
pateikimas, įskaitant pakavimo 
reikalavimus ir gamybos procesą, yra 
susieti su sutarties dalyku. Be to, labai 
svarbu, kad tie reikalavimai būtų parengti 
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pagal objektyviai patikrinamus kriterijus, 
taikant procedūrą, kurioje galėtų dalyvauti 
suinteresuotieji subjektai, pvz., valdžios 
įstaigos, vartotojai, gamintojai, platintojai 
ir aplinkos apsaugos organizacijos, ir kad 
ženklas būtų prieinamas visiems 
suinteresuotiesiems asmenims;

ir patvirtinti pagal objektyviai patikrinamus 
kriterijus, taikant procedūrą, kurioje galėtų 
dalyvauti suinteresuotieji subjektai, pvz., 
valdžios įstaigos, vartotojai, gamintojai, 
platintojai, profesinės sąjungos ir aplinkos 
apsaugos organizacijos, ir kad ženklas būtų 
prieinamas visiems suinteresuotiesiems 
asmenims;

Or. en

Pakeitimas 187
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) perkantieji subjektai, norintys pirkti 
darbus, prekes ar paslaugas, turinčias 
konkrečių aplinkosauginių, socialinių ar 
kitų savybių, turėtų turėti galimybę remtis 
konkrečiu ženklinimu, pvz., Europos 
ekologiniu ženklu, (keleto) atskirų šalių 
ekologiniais ženklais ar kokiu kitu 
ženklinimu, su sąlyga, kad ženklo 
reikalavimai, pvz., produkto aprašymas ar 
pateikimas, įskaitant pakavimo 
reikalavimus, yra susieti su sutarties 
dalyku. Be to, labai svarbu, kad tie 
reikalavimai būtų parengti ir patvirtinti 
pagal objektyviai patikrinamus kriterijus, 
taikant procedūrą, kurioje galėtų dalyvauti 
suinteresuotieji subjektai, pvz., valdžios 
įstaigos, vartotojai, gamintojai, platintojai 
ir aplinkos apsaugos organizacijos, ir kad 
ženklas būtų prieinamas visiems 
suinteresuotiesiems asmenims;

(36) perkantieji subjektai, norintys pirkti 
darbus, prekes ar paslaugas, turinčias 
konkrečių aplinkosauginių, socialinių ar 
kitų savybių, turėtų turėti galimybę remtis 
konkrečiu socialiniu ir aplinkosauginiu 
ženklinimu, pvz., Europos ekologiniu 
ženklu, (keleto) atskirų šalių ekologiniais 
ženklais ar kokiu kitu ženklinimu, su 
sąlyga, kad ženklo reikalavimai, pvz., 
produkto aprašymas ar pateikimas, 
įskaitant pakavimo reikalavimus, yra 
susieti su sutarties dalyku. Be to, labai 
svarbu, kad tie reikalavimai būtų parengti 
ir patvirtinti pagal objektyviai patikrinamus 
kriterijus, taikant procedūrą, kurioje galėtų 
dalyvauti suinteresuotieji subjektai, pvz., 
valdžios įstaigos, vartotojai, gamintojai, 
profesinės sąjungos, platintojai ir aplinkos 
apsaugos organizacijos, ir kad ženklas būtų 
prieinamas visiems suinteresuotiesiems 
asmenims;

Or. en
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Pakeitimas 188
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37a) vykdant visus viešuosius pirkimus 
būtina, kad perkančiosios organizacijos 
užtikrintų, kad sutartyje numatyti
produktai, paslaugos ir darbai atitiktų 
duomenų apsaugos teisėje nustatytus 
reikalavimus. Siekiant užtikrinti ir įrodyti 
duomenų subjektų teisių ir laisvių 
apsaugą asmens duomenų tvarkymo 
srityje dalyviai turėtų vykdyti vidaus 
politikos kryptis ir įgyvendinti tinkamas 
technines ir organizacines priemones 
projektuodami asmens duomenų 
tvarkymo sistemą (duomenų apsauga 
projektuojant);

Or. en

Pakeitimas 189
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) kad pirkimų rinkoje būtų paskatintos 
dalyvauti mažosios ir vidutinės įmonės 
(MVĮ), turėtų būti aiškiai nustatyta, jog
sutartys gali būti padalytos į vienarūšes ar 
nevienarūšes dalis. Jeigu sutartys 
padalijamos į dalis, perkantieji subjektai, 
kad išlaikytų konkurenciją arba užtikrintų 
tiekimo saugumą, gali, pvz., apriboti 
dalių, dėl kurių ūkio subjektas gali teikti 
pasiūlymą, skaičių; jie taip pat gali 
apriboti dalių, kurios gali būti paskirtos 
vienam konkurso dalyviui, skaičių;

(38) viešieji pirkimai turėtų būti pritaikyti 
prie MVĮ poreikių. Perkančiosios 
organizacijos turėtų pasinaudoti Europos 
geriausios patirties kodeksu, kuriame 
pateikiamos rekomendacijos, kaip jos gali 
taikyti viešųjų pirkimų sistemą, kad MVĮ 
būtų sudarytos palankesnės sąlygos 
dalyvauti. Kad viešųjų pirkimų rinkoje 
būtų paskatintos dalyvauti mažosios ir 
vidutinės įmonės (MVĮ), perkančiosios 
organizacijos turėtų visų pirma skirti 
dėmesį tam, kad sutartys būtų padalytos į
pirkimo dalis, ir užtikrinti skaidrumą 
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sudarant galimybes susipažinti su 
informacija, kodėl jos taip daro arba 
kodėl nusprendžia to nedaryti. Valstybės 
narės turėtų nustatyti priemones, 
kuriomis siekiama remti MVĮ galimybę 
dalyvauti vykdant viešuosius pirkimus ir 
tai daryti visų pirma teikiant kokybiškesnę 
informaciją ir gaires, susijusias su 
konkursais ir naujomis galimybėmis, 
kurios teikiamos pagal šiuolaikišką ES 
teisinę sistemą, taip pat skatinti dalytis 
geriausia patirtimi ir rengti mokymus bei 
renginius, kuriuose dalyvauja viešųjų 
pirkimų vykdytojai ir MVĮ;

Or. en

Pagrindimas

Nors ir neabejotina, kad reikia skatinti MVĮ galimybes dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, 
beveik visiškas perkančiųjų organizacijų įpareigojimas dalyti sutartis į pirkimo dalis yra 
klaidingas požiūris. Be to, panašu, kad laisvės riboti atskirų tiekėjų laimėtų pirkimo dalių 
skaičių suteikimas perkančiosioms organizacijoms kliudo skirti sutartis novatoriškoms ar 
kitoms konkurencingoms MVĮ ir kelia didelį piktnaudžiavimo pavojų statant į blogesnę padėtį 
„pašaliečius“. Geriau teikti pirmenybę neprivalomoms priemonėms.

Pakeitimas 190
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) viešojo pirkimo sutartys neturėtų būti 
skiriamos ūkio subjektams, dalyvavusiems 
nusikalstamoje organizacijoje ar 
pripažintiems kaltais už korupcijos, 
sukčiavimo, padariusio žalos Sąjungos 
finansiniams interesams, ar pinigų plovimo 
nusikaltimus. Už mokesčių ar socialinio 
draudimo įmokų nemokėjimą irgi turėtų 
būti baudžiama neleidžiant dalyvauti 
pirkimuose Sąjungos lygmeniu. 
Atsižvelgiant į tai, kad perkantieji 
subjektai, kurie nėra perkančiosios 

(40) viešojo pirkimo sutartys neturėtų būti 
skiriamos ekonominės veiklos vykdytojams, 
dalyvavusiems nusikalstamoje 
organizacijoje ar pripažintiems kaltais už 
korupcijos, sukčiavimo, padariusio žalos 
Europos Sąjungos finansiniams interesams, 
ar pinigų plovimo nusikaltimus. Už 
mokesčių ar socialinio draudimo įmokų 
nemokėjimą irgi turėtų būti baudžiama 
neleidžiant dalyvauti pirkimuose Europos 
Sąjungos lygmeniu. Atsižvelgiant į tai, kad 
perkantieji subjektai, kurie nėra 



AM\911613LT.doc 45/188 PE492.861v02-00

LT

organizacijos, gali neturėti galimybės 
pateikti neginčijamų įrodymų, reikia 
suteikti pasirinkimą taikyti arba netaikyti 
Direktyvoje [2004/18] išvardytus atmetimo 
kriterijus tokiems perkantiesiems 
subjektams. Todėl Direktyvos [2004/18] 
55 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas turėtų 
būti privaloma taikyti tik perkantiesiems 
subjektams, kurie yra perkančiosios 
organizacijos. Be to, perkantiesiems 
subjektams reikėtų suteikti galimybę 
atmesti kandidatus ar konkurso dalyvius už 
aplinkos ar socialinės srities įsipareigojimų 
pažeidimus, įskaitant prieinamumo 
neįgaliems asmenims, taisyklių pažeidimus 
ar kitokius šiurkščius profesinius 
nusižengimus, pvz., konkurencijos 
taisyklių ar intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimus;

perkančiosios organizacijos, gali neturėti 
galimybės pateikti neginčijamų įrodymų, 
reikia suteikti pasirinkimą taikyti arba 
netaikyti Direktyvoje [2004/18] išvardytus 
atmetimo kriterijus tokiems perkantiesiems 
subjektams. Todėl Direktyvos [2004/18] 
55 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas turėtų 
būti privaloma taikyti tik perkantiesiems 
subjektams, kurie yra perkančiosios 
organizacijos. Be to, perkantiesiems 
subjektams reikėtų suteikti galimybę 
atmesti kandidatus ar dalyvius už aplinkos, 
darbo ar socialinės srities įsipareigojimų 
pažeidimus, įskaitant darbo sąlygų, 
kolektyvinių sutarčių ir prieinamumo 
neįgaliems asmenims taisyklių pažeidimus 
ar kitokius šiurkščius profesinius 
nusižengimus, pvz., konkurencijos 
taisyklių ar intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimus;

Or. en

Pagrindimas

The equal treatment of workers and the compliance with national laws is included in the 
current directive - there is no reason for deletion. Recital 34 of the current Directive 
2004/18/EC:The laws, regulations and collective agreements, at both national and 
Community level, which are in force in the areas of employment conditions and safety at work 
apply during performance of a public contract, providing that such rules, and their 
application, comply with Community law.... If national law contains provisions to this effect, 
non-compliance with those obligations may be considered to be grave misconduct or an 
offence concerning the professional conduct of the economic operator concerned, liable to 
lead to the exclusion of that economic operator from the procedure for the award of a public 
contract.

Pakeitimas 191
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) viešojo pirkimo sutartys neturėtų būti 
skiriamos ūkio subjektams, dalyvavusiems 

(40) viešojo pirkimo sutartys neturėtų būti 
skiriamos ekonominės veiklos vykdytojams, 
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nusikalstamoje organizacijoje ar 
pripažintiems kaltais už korupcijos, 
sukčiavimo, padariusio žalos Sąjungos 
finansiniams interesams, ar pinigų plovimo 
nusikaltimus. Už mokesčių ar socialinio 
draudimo įmokų nemokėjimą irgi turėtų 
būti baudžiama neleidžiant dalyvauti 
pirkimuose Sąjungos lygmeniu. 
Atsižvelgiant į tai, kad perkantieji 
subjektai, kurie nėra perkančiosios 
organizacijos, gali neturėti galimybės 
pateikti neginčijamų įrodymų, reikia 
suteikti pasirinkimą taikyti arba netaikyti 
Direktyvoje [2004/18] išvardytus atmetimo 
kriterijus tokiems perkantiesiems 
subjektams. Todėl Direktyvos [2004/18] 
55 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas turėtų 
būti privaloma taikyti tik perkantiesiems 
subjektams, kurie yra perkančiosios 
organizacijos. Be to, perkantiesiems 
subjektams reikėtų suteikti galimybę 
atmesti kandidatus ar konkurso dalyvius už 
aplinkos ar socialinės srities įsipareigojimų 
pažeidimus, įskaitant prieinamumo 
neįgaliems asmenims, taisyklių pažeidimus 
ar kitokius šiurkščius profesinius 
nusižengimus, pvz., konkurencijos 
taisyklių ar intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimus;

dalyvavusiems nusikalstamoje 
organizacijoje ar pripažintiems kaltais už 
korupcijos, sukčiavimo, padariusio žalos 
Europos Sąjungos finansiniams interesams, 
ar pinigų plovimo nusikaltimus. Už 
mokesčių ar socialinio draudimo įmokų 
nemokėjimą irgi turėtų būti baudžiama 
neleidžiant dalyvauti pirkimuose Europos 
Sąjungos lygmeniu. Atsižvelgiant į tai, kad 
perkantieji subjektai, kurie nėra 
perkančiosios organizacijos, gali neturėti 
galimybės pateikti neginčijamų įrodymų, 
reikia suteikti pasirinkimą taikyti arba 
netaikyti Direktyvoje [2004/18] išvardytus 
atmetimo kriterijus tokiems perkantiesiems 
subjektams. Todėl Direktyvos [2004/18] 
55 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas turėtų 
būti privaloma taikyti tik perkantiesiems 
subjektams, kurie yra perkančiosios 
organizacijos. Be to, perkantiesiems 
subjektams reikėtų suteikti galimybę 
atmesti kandidatus ar dalyvius už aplinkos, 
darbo ar socialinės srities įsipareigojimų 
pažeidimus, įskaitant darbo sąlygų, 
prieinamumo neįgaliems asmenims 
taisyklių pažeidimus ar kitokius šiurkščius 
profesinius nusižengimus, pvz., 
konkurencijos taisyklių ar intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimus;

Or. en

Pakeitimas 192
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) jei perkantysis subjektas privalo ar 
renkasi taikyti pirmiau minėtus atmetimo 
kriterijus, jis turėtų taikyti Direktyvą 
[2004/18] dėl galimybės ūkio subjektams
imtis reikalavimų vykdymo priemonių, 
kuriomis būtų siekiama ištaisyti 

(41) jei perkantysis subjektas privalo ar 
renkasi taikyti pirmiau minėtus atmetimo 
kriterijus, jis turėtų taikyti Direktyvą 
[2004/18] dėl galimybės ekonominės 
veiklos vykdytojams imtis reikalavimų 
vykdymo priemonių, kuriomis būtų 
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nusikaltimų ar nusižengimų padarinius ir 
užtikrinti veiksmingą kitų galimų 
pažeidimų prevenciją;

siekiama ištaisyti nusikaltimų ar 
nusižengimų padarinius ir užtikrinti 
veiksmingą kitų galimų pažeidimų 
prevenciją;

Or. en

Pagrindimas

Tai kalbinis pakeitimas.

Pakeitimas 193
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) sutartys turėtų būti skiriamos pagal 
objektyvius kriterijus, kuriais užtikrinama 
atitiktis skaidrumo, nediskriminavimo ir 
vienodo požiūrio principams. Tie kriterijai 
turėtų užtikrinti, kad pasiūlymai būtų 
vertinami veiksmingos konkurencijos 
sąlygomis, taip pat atvejais, kai 
perkantiesiems subjektams reikalingi 
optimaliai jų poreikiams pritaikyti aukštos 
kokybės darbai, prekės ir paslaugos. Todėl 
perkantiesiems subjektams turėtų būti 
leidžiama kaip skyrimo kriterijus 
patvirtinti ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo arba mažiausios kainos 
kriterijų, atsižvelgiant į tai, kad antruoju 
atveju jie techninėse specifikacijose arba 
sutarties vykdymo sąlygose gali nustatyti 
atitinkamus kokybės standartus;

(43) sutartys turėtų būti skiriamos pagal 
objektyvius kriterijus, kuriais užtikrinama 
atitiktis skaidrumo, nediskriminavimo ir 
vienodo požiūrio principams. Tie kriterijai 
turėtų užtikrinti, kad pasiūlymai būtų 
vertinami veiksmingos konkurencijos 
sąlygomis, kartu atsižvelgiant į tai, kad 
perkantiesiems subjektams gali būti 
reikalingi optimaliai jų poreikiams 
pritaikyti aukštos kokybės darbai, prekės ir 
paslaugos, jeigu jie yra susiję su sutarties 
dalyku;

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinė procedūra turėtų būti įsigijimas pasiekiant geriausią kainos ir kokybės santykį, 
arba, kitaip tariant, pasirenkant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą. Antrasis kriterijus, 
pvz., mažiausios sąnaudos, yra nereikalingas, nes kainos kriterijus įtrauktas į 
ekonomiškiausią pasiūlymą.
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Pakeitimas 194
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) sutartys turėtų būti skiriamos pagal 
objektyvius kriterijus, kuriais užtikrinama 
atitiktis skaidrumo, nediskriminavimo ir 
vienodo požiūrio principams. Tie kriterijai 
turėtų užtikrinti, kad pasiūlymai būtų 
vertinami veiksmingos konkurencijos 
sąlygomis, taip pat atvejais, kai 
perkantiesiems subjektams reikalingi 
optimaliai jų poreikiams pritaikyti aukštos 
kokybės darbai, prekės ir paslaugos. Todėl 
perkantiesiems subjektams turėtų būti 
leidžiama kaip skyrimo kriterijus patvirtinti 
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 
arba mažiausios kainos kriterijų, 
atsižvelgiant į tai, kad antruoju atveju jie 
techninėse specifikacijose arba sutarties 
vykdymo sąlygose gali nustatyti 
atitinkamus kokybės standartus;

(43) sutartys turėtų būti skiriamos pagal 
objektyvius kriterijus, kuriais užtikrinama 
atitiktis skaidrumo, nediskriminavimo ir 
vienodo požiūrio principams. Tie kriterijai 
turėtų užtikrinti, kad pasiūlymai būtų 
vertinami veiksmingos konkurencijos 
sąlygomis, taip pat atvejais, kai 
perkantiesiems subjektams reikalingi 
optimaliai jų poreikiams pritaikyti aukštos 
kokybės darbai, prekės ir paslaugos. Todėl 
perkantiesiems subjektams turėtų būti 
leidžiama kaip sutarties sudarymo
kriterijus patvirtinti ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo kriterijų, 
atsižvelgiant į tai, kad antruoju atveju jie 
techninėse specifikacijose arba sutarties 
vykdymo sąlygose gali nustatyti 
atitinkamus kokybės standartus;

Or. fr

Pakeitimas 195
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) sutartys turėtų būti skiriamos pagal 
objektyvius kriterijus, kuriais užtikrinama 
atitiktis skaidrumo, nediskriminavimo ir 
vienodo požiūrio principams. Tie kriterijai 
turėtų užtikrinti, kad pasiūlymai būtų 
vertinami veiksmingos konkurencijos 
sąlygomis, taip pat atvejais, kai 

(43) sutartys turėtų būti sudaromos pagal 
objektyvius kriterijus, kuriais užtikrinama 
atitiktis skaidrumo, nediskriminavimo ir 
vienodo požiūrio principams. Tie kriterijai 
turėtų užtikrinti, kad pasiūlymai būtų 
vertinami veiksmingos konkurencijos 
sąlygomis, taip pat atvejais, kai 
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perkantiesiems subjektams reikalingi 
optimaliai jų poreikiams pritaikyti aukštos 
kokybės darbai, prekės ir paslaugos. Todėl 
perkantiesiems subjektams turėtų būti 
leidžiama kaip skyrimo kriterijus patvirtinti 
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba 
mažiausios kainos kriterijų, atsižvelgiant į 
tai, kad antruoju atveju jie techninėse 
specifikacijose arba sutarties vykdymo 
sąlygose gali nustatyti atitinkamus 
kokybės standartus;

perkantiesiems subjektams reikalingi 
optimaliai jų poreikiams pritaikyti aukštos 
kokybės darbai, prekės ir paslaugos. Todėl 
perkantiesiems subjektams turėtų būti 
leidžiama kaip sutarties sudarymo
kriterijus patvirtinti ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo arba 
(standartizuotų prekių atveju) mažiausios 
kainos kriterijų;

Or. en

Pakeitimas 196
Frank Engel, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) jei perkantieji subjektai nusprendžia 
skirti sutartį ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo teikėjui, jie turi nustatyti 
skyrimo kriterijus, kuriais remdamiesi 
vertins pasiūlymus, kad būtų nustatytas 
pasiūlymas, pagal kurį siūlomas geriausias 
kainos ir kokybės santykis. Tų kriterijų 
nustatymas priklauso nuo sutarties dalyko, 
nes pagal juos turi būti įmanoma įvertinti 
kiekvieno konkurso dalyvio siūlomą 
sutarties įvykdymo lygį, atsižvelgus į 
sutarties dalyką, apibrėžtą techninėse 
specifikacijose, ir kiekvieno pasiūlymo 
kainos ir kokybės santykį. Be to, 
pasirinktais sutarties skyrimo kriterijais 
perkančiajam subjektui neturėtų būti 
suteikiama neribota pasirinkimo laisvė, jais 
turėtų būti užtikrinama veiksmingos 
konkurencijos galimybė ir jie pateiktini 
kartu su reikalavimais, pagal kuriuos 
galima veiksmingai patikrinti konkurso
dalyvių pateiktą informaciją;

(44) jei perkantieji subjektai sudaro sutartį 
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 
teikėjui, jie turi nustatyti sudarymo
kriterijus, kuriais remdamiesi vertins 
pasiūlymus, kad būtų nustatytas 
pasiūlymas, pagal kurį siūlomas geriausias 
kainos ir kokybės santykis. Tų kriterijų 
nustatymas priklauso nuo sutarties dalyko, 
nes pagal juos turi būti įmanoma įvertinti 
kiekvieno dalyvio siūlomą sutarties 
įvykdymo lygį, atsižvelgus į sutarties 
dalyką, apibrėžtą techninėse 
specifikacijose, ir kiekvieno pasiūlymo 
kainos ir kokybės santykį. Be to, 
pasirinktais sutarties sudarymo kriterijais 
perkančiajam subjektui neturėtų būti 
suteikiama neribota pasirinkimo laisvė, jais 
turėtų būti užtikrinama veiksmingos 
konkurencijos galimybė ir jie pateiktini 
kartu su reikalavimais, pagal kuriuos 
galima veiksmingai patikrinti dalyvių 
pateiktą informaciją;

Or. fr
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Pakeitimas 197
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) jei perkantieji subjektai nusprendžia 
skirti sutartį ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo teikėjui, jie turi nustatyti 
skyrimo kriterijus, kuriais remdamiesi 
vertins pasiūlymus, kad būtų nustatytas 
pasiūlymas, pagal kurį siūlomas geriausias 
kainos ir kokybės santykis. Tų kriterijų 
nustatymas priklauso nuo sutarties dalyko, 
nes pagal juos turi būti įmanoma įvertinti 
kiekvieno konkurso dalyvio siūlomą 
sutarties įvykdymo lygį, atsižvelgus į 
sutarties dalyką, apibrėžtą techninėse 
specifikacijose, ir kiekvieno pasiūlymo 
kainos ir kokybės santykį. Be to, 
pasirinktais sutarties skyrimo kriterijais 
perkančiajam subjektui neturėtų būti
suteikiama neribota pasirinkimo laisvė, jais 
turėtų būti užtikrinama veiksmingos 
konkurencijos galimybė ir jie pateiktini 
kartu su reikalavimais, pagal kuriuos 
galima veiksmingai patikrinti konkurso
dalyvių pateiktą informaciją;

(44) perkantieji subjektai turi nustatyti 
sutarties sudarymo kriterijus, kuriais 
remdamiesi vertins pasiūlymus, kad būtų 
nustatytas pasiūlymas, pagal kurį siūlomas 
geriausias kainos ir kokybės santykis. Tų 
kriterijų nustatymas priklauso nuo sutarties 
dalyko, nes pagal juos turi būti įmanoma 
įvertinti kiekvieno dalyvio siūlomą 
sutarties įvykdymo lygį, atsižvelgus į 
sutarties dalyką, apibrėžtą techninėse 
specifikacijose, ir kiekvieno pasiūlymo 
kainos ir kokybės santykį. Be to, 
pasirinktais sutarties sudarymo kriterijais 
perkančiajam subjektui neturėtų būti 
suteikiama neribota pasirinkimo laisvė, jais 
turėtų būti užtikrinama veiksmingos ir 
teisingos konkurencijos galimybė ir jie 
pateiktini kartu su reikalavimais, pagal 
kuriuos galima veiksmingai patikrinti 
dalyvių pateiktą informaciją;

Or. en

Pakeitimas 198
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) tas konkretiems sektoriams būdingas 
priemones reikėtų papildyti, pritaikant 
viešųjų pirkimų direktyvas, kad perkantieji 

(46) tas konkretiems sektoriams būdingas 
priemones reikėtų papildyti, pritaikant 
viešųjų pirkimų direktyvas, kad perkantieji 
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subjektai savo pirkimų strategija galėtų 
siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų. 
Todėl reikėtų aiškiai nustatyti, kad 
perkantieji subjektai galėtų išrinkti 
ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą ir 
mažiausią kainą, taikydami gyvavimo 
ciklo sąnaudų skaičiavimo metodą, jei 
naudotina metodika yra nustatyta 
objektyviai ir nediskriminuojamai ir 
prieinama visoms suinteresuotosioms 
šalims. Gyvavimo ciklo sąnaudų 
skaičiavimas apima visas darbų, prekių ar 
paslaugų gyvavimo ciklo sąnaudas, ir 
vidines (pvz., kūrimo, gamybos, 
naudojimo, priežiūros ir gyvavimo ciklo 
pabaigos utilizavimo sąnaudas), ir išorines 
sąnaudas, jeigu tik jas galima įvertinti 
pinigais ir kontroliuoti. Sąjungos lygmeniu 
reikėtų parengti bendrą gyvavimo ciklo 
sąnaudų skaičiavimo metodiką, taikomą 
konkrečioms prekių ar paslaugų 
kategorijoms; kai metodika bus parengta, 
taikyti ją turėtų būti privaloma;

subjektai savo pirkimų strategija galėtų 
siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų. 
Todėl reikėtų aiškiai nustatyti, kad 
perkantieji subjektai galėtų išrinkti 
ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, 
taikydami gyvavimo ciklo sąnaudų 
skaičiavimo metodą, jei naudotina 
metodika yra nustatyta objektyviai ir 
nediskriminuojamai ir prieinama visoms 
suinteresuotosioms šalims. Gyvavimo ciklo 
sąnaudų skaičiavimas apima visas darbų, 
prekių ar paslaugų gyvavimo ciklo 
sąnaudas, ir vidines (pvz., kūrimo, 
gamybos, naudojimo, priežiūros ir 
gyvavimo ciklo pabaigos utilizavimo 
sąnaudas), ir išorines sąnaudas, jeigu tik jas 
galima įvertinti pinigais ir kontroliuoti. 
Sąjungos lygmeniu reikėtų parengti bendrą 
gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimo 
metodiką, taikomą konkrečioms prekių ar 
paslaugų kategorijoms;

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 199
Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) tas konkretiems sektoriams būdingas 
priemones reikėtų papildyti, pritaikant 
viešųjų pirkimų direktyvas, kad perkantieji 
subjektai savo pirkimų strategija galėtų 

(46) tas konkretiems sektoriams būdingas 
priemones reikėtų papildyti, pritaikant 
viešųjų pirkimų direktyvas, kad perkantieji 
subjektai savo pirkimų strategija galėtų 
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siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų. 
Todėl reikėtų aiškiai nustatyti, kad 
perkantieji subjektai galėtų išrinkti 
ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą ir 
mažiausią kainą, taikydami gyvavimo ciklo 
sąnaudų skaičiavimo metodą, jei naudotina 
metodika yra nustatyta objektyviai ir 
nediskriminuojamai ir prieinama visoms 
suinteresuotosioms šalims. Gyvavimo ciklo 
sąnaudų skaičiavimas apima visas darbų, 
prekių ar paslaugų gyvavimo ciklo 
sąnaudas, ir vidines (pvz., kūrimo, 
gamybos, naudojimo, priežiūros ir 
gyvavimo ciklo pabaigos utilizavimo 
sąnaudas), ir išorines sąnaudas, jeigu tik jas 
galima įvertinti pinigais ir kontroliuoti. 
Sąjungos lygmeniu reikėtų parengti bendrą 
gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimo 
metodiką, taikomą konkrečioms prekių ar 
paslaugų kategorijoms; kai metodika bus 
parengta, taikyti ją turėtų būti privaloma;

siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų. 
Todėl reikėtų aiškiai nustatyti, kad 
perkantieji subjektai galėtų išrinkti 
ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą ir 
mažiausią kainą, taikydami gyvavimo ciklo 
sąnaudų skaičiavimo metodą, jei naudotina 
metodika yra nustatyta objektyviai ir 
nediskriminuojamai ir prieinama visoms 
suinteresuotosioms šalims. Gyvavimo ciklo 
sąnaudų skaičiavimas apima visas darbų, 
prekių ar paslaugų gyvavimo ciklo 
sąnaudas, ir vidines (pvz., mokslinių 
tyrimų, kūrimo, gamybos, naudojimo, 
priežiūros ir gyvavimo ciklo pabaigos 
utilizavimo sąnaudas), ir išorines sąnaudas, 
jeigu tik jas galima įvertinti pinigais ir 
kontroliuoti. Sąjungos lygmeniu reikėtų 
parengti bendrą gyvavimo ciklo sąnaudų 
skaičiavimo metodiką, taikomą 
konkrečioms prekių ar paslaugų 
kategorijoms; kai metodika bus parengta, 
taikyti ją turėtų būti privaloma;

Or. en

Pakeitimas 200
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) tas konkretiems sektoriams būdingas 
priemones reikėtų papildyti, pritaikant 
viešųjų pirkimų direktyvas, kad perkantieji 
subjektai savo pirkimų strategija galėtų 
siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų. 
Todėl reikėtų aiškiai nustatyti, kad 
perkantieji subjektai galėtų išrinkti 
ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą ir 
mažiausią kainą, taikydami gyvavimo ciklo 
sąnaudų skaičiavimo metodą, jei naudotina 
metodika yra nustatyta objektyviai ir 
nediskriminuojamai ir prieinama visoms 
suinteresuotosioms šalims. Gyvavimo ciklo 

(46) tas konkretiems sektoriams būdingas 
priemones reikėtų papildyti, pritaikant 
viešųjų pirkimų direktyvas, kad perkantieji 
subjektai savo pirkimų strategija galėtų 
siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų. 
Todėl reikėtų aiškiai nustatyti, kad 
perkantieji subjektai galėtų išrinkti 
ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą ir 
mažiausią kainą, taikydami gyvavimo ciklo 
sąnaudų skaičiavimo metodą, jei naudotina 
metodika yra nustatyta objektyviai ir 
nediskriminuojamai ir prieinama visoms 
suinteresuotosioms šalims. Gyvavimo ciklo 
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sąnaudų skaičiavimas apima visas darbų, 
prekių ar paslaugų gyvavimo ciklo 
sąnaudas, ir vidines (pvz., kūrimo, 
gamybos, naudojimo, priežiūros ir 
gyvavimo ciklo pabaigos utilizavimo 
sąnaudas), ir išorines sąnaudas, jeigu tik jas 
galima įvertinti pinigais ir kontroliuoti. 
Sąjungos lygmeniu reikėtų parengti bendrą 
gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimo 
metodiką, taikomą konkrečioms prekių ar 
paslaugų kategorijoms; kai metodika bus 
parengta, taikyti ją turėtų būti privaloma;

sąnaudų skaičiavimas apima visas darbų, 
prekių ar paslaugų gyvavimo ciklo 
sąnaudas, ir vidines (pvz., kūrimo, 
naudojimo, priežiūros ir gyvavimo ciklo 
pabaigos utilizavimo sąnaudas), ir išorines 
sąnaudas, jeigu tik jas galima įvertinti 
pinigais ir kontroliuoti. Sąjungos lygmeniu 
reikėtų parengti bendrą gyvavimo ciklo 
sąnaudų skaičiavimo metodiką, taikomą 
konkrečioms prekių ar paslaugų 
kategorijoms; ji turėtų būti priimta 
glaudžiai konsultuojantis su 
suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant 
pramonės atstovus; kai metodika bus 
parengta, taikyti ją turėtų būti privaloma;

Or. en

Pakeitimas 201
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) tas konkretiems sektoriams būdingas 
priemones reikėtų papildyti, pritaikant 
viešųjų pirkimų direktyvas, kad perkantieji 
subjektai savo pirkimų strategija galėtų 
siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų. 
Todėl reikėtų aiškiai nustatyti, kad 
perkantieji subjektai galėtų išrinkti 
ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą ir 
mažiausią kainą, taikydami gyvavimo 
ciklo sąnaudų skaičiavimo metodą, jei 
naudotina metodika yra nustatyta 
objektyviai ir nediskriminuojamai ir 
prieinama visoms suinteresuotosioms 
šalims. Gyvavimo ciklo sąnaudų 
skaičiavimas apima visas darbų, prekių ar 
paslaugų gyvavimo ciklo sąnaudas, ir 
vidines (pvz., kūrimo, gamybos,
naudojimo, priežiūros ir gyvavimo ciklo 
pabaigos utilizavimo sąnaudas), ir išorines 
sąnaudas, jeigu tik jas galima įvertinti 

(46) šias konkretiems sektoriams būdingas 
priemones reikėtų papildyti, pritaikant 
viešųjų pirkimų direktyvas, kad 
perkančiosios organizacijos savo pirkimų 
strategija galėtų siekti strategijos „Europa 
2020“ tikslų. Todėl reikėtų aiškiai 
nustatyti, kad perkančiosios organizacijos
galėtų išrinkti ekonomiškai naudingiausią 
pasiūlymą, taikydami gyvavimo ciklo 
sąnaudų skaičiavimo metodą, jei naudotina 
metodika yra nustatyta objektyviai ir 
nediskriminuojamai ir prieinama visoms 
suinteresuotosioms šalims. Gyvavimo ciklo 
sąnaudų skaičiavimas apima visas vidines 
darbų, prekių ar paslaugų gyvavimo ciklo 
sąnaudas (pvz., naudojimo, priežiūros ir 
gyvavimo ciklo pabaigos utilizavimo 
sąnaudas);
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pinigais ir kontroliuoti. Sąjungos 
lygmeniu reikėtų parengti bendrą 
gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimo 
metodiką, taikomą konkrečioms prekių ar 
paslaugų kategorijoms; kai metodika bus 
parengta, taikyti ją turėtų būti privaloma;

Or. en

Pagrindimas

Gyvavimo ciklo sąnaudos turėtų būti vienu iš pasirinkimų siekiant apibrėžti ekonomiškai 
naudingiausią pasiūlymą (ENP), o ne alternatyva. ENP alternatyva turėtų būti žemiausia 
kaina, bet tik standartizuotų produktų atveju.

Pakeitimas 202
Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47a) atsižvelgiant į pastarojo meto 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
praktiką, perkančiosios organizacijos gali 
pasirinkti sutarties sudarymo kriterijų, 
pagal kurį sprendžiama, kad susijęs 
produktas yra kilęs iš sąžiningos 
prekybos, įskaitant reikalavimą mokėti 
gamintojams minimalią kainą ir 
priemokas;

Or. en

Pakeitimas 203
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) be to, techninėse specifikacijose ir (47) be to, techninėse specifikacijose, 
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sutarties skyrimo kriterijuose 
perkantiesiems subjektams turėtų būti 
leidžiama nurodyti konkretų gamybos 
procesą, konkretų paslaugų teikimo būdą ar 
konkretų bet kurio produkto ar paslaugos 
gyvavimo ciklo kito etapo procesą, su 
sąlyga, kad pastarieji būtų susiję su 
sutarties dalyku. Siekiant socialinius 
motyvus geriau integruoti į viešuosius 
pirkimus, pirkėjams turėtų būti leidžiama į 
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
skyrimo kriterijus įtraukti ypatybes, 
susijusias su atitinkamame prekių gamybos 
ar paslaugų teikimo procese tiesiogiai 
dalyvaujančių asmenų darbo sąlygomis. 
Tos ypatybės gali apimti tik gamybos 
procese dalyvaujančių darbuotojų sveikatos 
apsaugą arba sutartį įgyvendinti paskirtų 
nepalankioje padėtyje esančių asmenų ar 
pažeidžiamų grupių narių socialinės 
integracijos, įskaitant neįgaliųjų prieigą, 
skatinimą. Su tokiomis ypatybėmis siejami 
skyrimo kriterijai bet kuriuo atveju turėtų 
apimti tik tokias ypatybes, kurios turi 
tiesioginį poveikį darbuotojams jų darbo 
aplinkoje. Jie turėtų būti taikomi laikantis 
1996 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo 
paslaugų teikimo sistemoje32 ir tokiu būdu, 
kad tiesiogiai ar netiesiogiai nebūtų 
diskriminuojami ūkio subjektai iš kitų 
valstybių narių ar trečiųjų šalių – laisvos 
prekybos susitarimų, kurių šalis yra ir 
Sąjunga, šalių;

sutarties sudarymo kriterijuose ir sutarties 
vykdymo sąlygose perkantiesiems 
subjektams turėtų būti leidžiama nurodyti 
konkretų gamybos procesą, konkretų 
paslaugų teikimo būdą ar konkretų bet 
kurio produkto ar paslaugos gyvavimo 
ciklo kito etapo procesą, su sąlyga, kad 
pastarieji būtų susiję su sutarties dalyku. 
Siekiant socialinius motyvus geriau
integruoti į viešuosius pirkimus, pirkėjai 
gali į skyrimo kriterijus įtraukti ypatybes, 
susijusias su atitinkamame prekių gamybos 
ar paslaugų teikimo procese tiesiogiai 
dalyvaujančių asmenų darbo sąlygomis. 
Tos ypatybės, be kitų, gali apimti gamybos 
procese dalyvaujančių darbuotojų sveikatos 
apsaugą arba sutartį įgyvendinti paskirtų 
nepalankioje padėtyje esančių asmenų ar 
pažeidžiamų grupių narių socialinės 
integracijos, įskaitant neįgaliųjų prieigą, 
skatinimą. Su tokiomis ypatybėmis siejami 
skyrimo kriterijai bet kuriuo atveju turėtų 
būti susiję sutarties dalyku. Jie turėtų būti 
taikomi laikantis 1996 m. gruodžio 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo 
paslaugų teikimo sistemoje32 ir tokiu būdu, 
kad tiesiogiai ar netiesiogiai nebūtų 
diskriminuojami ekonominės veiklos 
vykdytojai iš kitų valstybių narių ar trečiųjų 
šalių – laisvosios prekybos susitarimų, 
kurių šalis yra ir Sąjunga, šalių. 
Perkančiosios organizacijos gali įtraukti 
socialinius tikslus (pvz., TDO pagrindines 
konvencijas) į technines specifikacijas, 
kai tikslinga ir kai tai susieta su sutarties 
dalyku;

Or. en

Pagrindimas

Socialiniai aspektai nėra pakankamai aptarti Komisijos pasiūlyme. Šių aspektų taikymas 
turėtų būti leidžiamas visais viešojo pirkimo proceso etapais, jei tai susiję su sutarties dalyku.
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Pakeitimas 204
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) be to, techninėse specifikacijose ir 
sutarties skyrimo kriterijuose 
perkantiesiems subjektams turėtų būti 
leidžiama nurodyti konkretų gamybos 
procesą, konkretų paslaugų teikimo būdą ar 
konkretų bet kurio produkto ar paslaugos 
gyvavimo ciklo kito etapo procesą, su 
sąlyga, kad pastarieji būtų susiję su 
sutarties dalyku. Siekiant socialinius 
motyvus geriau integruoti į viešuosius 
pirkimus, pirkėjams turėtų būti leidžiama į 
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 
skyrimo kriterijus įtraukti ypatybes, 
susijusias su atitinkamame prekių gamybos 
ar paslaugų teikimo procese tiesiogiai 
dalyvaujančių asmenų darbo sąlygomis. 
Tos ypatybės gali apimti tik gamybos 
procese dalyvaujančių darbuotojų sveikatos 
apsaugą arba sutartį įgyvendinti paskirtų 
nepalankioje padėtyje esančių asmenų ar 
pažeidžiamų grupių narių socialinės 
integracijos, įskaitant neįgaliųjų prieigą, 
skatinimą. Su tokiomis ypatybėmis siejami 
skyrimo kriterijai bet kuriuo atveju turėtų 
apimti tik tokias ypatybes, kurios turi 
tiesioginį poveikį darbuotojams jų darbo 
aplinkoje. Jie turėtų būti taikomi laikantis 
1996 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo 
paslaugų teikimo sistemoje32 ir tokiu būdu, 
kad tiesiogiai ar netiesiogiai nebūtų 
diskriminuojami ūkio subjektai iš kitų 
valstybių narių ar trečiųjų šalių – laisvos
prekybos susitarimų, kurių šalis yra ir 
Sąjunga, šalių;

(47) be to, techninėse specifikacijose ir 
sutarties sudarymo kriterijuose 
perkantiesiems subjektams turėtų būti 
leidžiama nurodyti konkretų gamybos 
procesą, konkretų paslaugų teikimo būdą ar 
konkretų bet kurio produkto ar paslaugos 
gyvavimo ciklo kito etapo procesą, su 
sąlyga, kad pastarieji būtų susiję su 
sutarties dalyku. Siekiant socialinius 
motyvus geriau integruoti į viešuosius 
pirkimus, pirkėjams turėtų būti leidžiama į 
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 
skyrimo kriterijus įtraukti ypatybes, 
susijusias su atitinkamame prekių gamybos 
ar paslaugų teikimo procese tiesiogiai 
dalyvaujančių asmenų darbo sąlygomis, 
pavyzdžiui, be visų kitų, sąlygomis, 
kuriomis gali būti siekiama apsaugoti 
gamybos procese dalyvaujančių 
darbuotojų sveikatą arba skatinti sutartį 
įgyvendinti paskirtų nepalankioje padėtyje 
esančių asmenų ar pažeidžiamų grupių 
narių socialinę integraciją, įskaitant 
neįgaliųjų prieigą. Tos ypatybės gali 
apimti tik gamybos procese dalyvaujančių 
darbuotojų sveikatos apsaugą arba sutartį 
įgyvendinti paskirtų nepalankioje padėtyje 
esančių asmenų ar pažeidžiamų grupių 
narių socialinės integracijos, įskaitant 
neįgaliųjų prieigą, skatinimą. Su tokiomis 
ypatybėmis siejami skyrimo kriterijai bet 
kuriuo atveju turėtų apimti tik tokias 
ypatybes, kurios turi tiesioginį poveikį 
darbuotojams jų darbo aplinkoje. Jie turėtų 
būti taikomi laikantis 1996 m. gruodžio 
16 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų 
komandiravimo paslaugų teikimo 
sistemoje32 ir tokiu būdu, kad tiesiogiai ar 
netiesiogiai nebūtų diskriminuojami 
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ekonominės veiklos vykdytojai iš kitų 
valstybių narių ar trečiųjų šalių – laisvosios
prekybos susitarimų, kurių šalis yra ir 
Sąjunga, šalių;

Or. es

Pakeitimas 205
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) be to, techninėse specifikacijose ir 
sutarties skyrimo kriterijuose 
perkantiesiems subjektams turėtų būti 
leidžiama nurodyti konkretų gamybos 
procesą, konkretų paslaugų teikimo būdą 
ar konkretų bet kurio produkto ar 
paslaugos gyvavimo ciklo kito etapo 
procesą, su sąlyga, kad pastarieji būtų 
susiję su sutarties dalyku. Siekiant 
socialinius motyvus geriau integruoti į 
viešuosius pirkimus, pirkėjams turėtų būti 
leidžiama į ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo skyrimo kriterijus įtraukti 
ypatybes, susijusias su atitinkamame 
prekių gamybos ar paslaugų teikimo 
procese tiesiogiai dalyvaujančių asmenų 
darbo sąlygomis. Tos ypatybės gali apimti 
tik gamybos procese dalyvaujančių 
darbuotojų sveikatos apsaugą arba sutartį 
įgyvendinti paskirtų nepalankioje padėtyje 
esančių asmenų ar pažeidžiamų grupių 
narių socialinės integracijos, įskaitant 
neįgaliųjų prieigą, skatinimą. Su tokiomis 
ypatybėmis siejami skyrimo kriterijai bet 
kuriuo atveju turėtų apimti tik tokias 
ypatybes, kurios turi tiesioginį poveikį
darbuotojams jų darbo aplinkoje. Jie
turėtų būti taikomi laikantis 1996 m. 
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 96/71/EB dėl 
darbuotojų komandiravimo paslaugų 

(47) be to, techninėse specifikacijose ir 
sutarties sudarymo kriterijuose 
perkančiosioms organizacijoms turėtų būti 
leidžiama nurodyti darbų, paslaugų ar
prekių gyvavimo ciklą pinigais ir 
atitinkamai remtis socialiniu ir aplinkos 
tvarumu, su sąlyga, kad šios savybės būtų 
susijusios su sutarties dalyku. Techninės 
specifikacijos ir sutarties skyrimo
kriterijai turėtų būti aiškinami plačiąja 
prasme. Perkančiosios organizacijos taip 
pat gali naudotis techninėmis 
specifikacijomis arba sutarties skyrimo
kriterijais mažindamos kenksmingus 
socialinius padarinius ir poveikį aplinkai 
arba didindamos teigiamą poveikį
socialiniams reikalams ir aplinkai. Kaip 
skyrimo kriterijų perkančiosioms 
organizacijoms turėtų būti leidžiama 
apsvarstyti taikomą gyvavimo ciklo 
metodiką, kuria siekiama sumažinti 
išlaidas ir padidinti išteklių naudojimo 
efektyvumą ir kuri turėtų būti taikoma 
darbų atlikimo, paslaugų teikimo ar 
prekių tiekimo procese tokiu būdu, kad 
tiesiogiai ar netiesiogiai nebūtų
diskriminuojami ekonominės veiklos 
vykdytojai iš kitų valstybių narių ar trečiųjų 
šalių, kurios yra PPO sutarties dėl viešųjų 
pirkimų šalys, ar iš kitų trečiųjų šalių –
laisvosios prekybos susitarimo, kurio šalis 
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teikimo sistemoje32 ir tokiu būdu, kad 
tiesiogiai ar netiesiogiai nebūtų 
diskriminuojami ūkio subjektai iš kitų 
valstybių narių ar trečiųjų šalių – laisvos
prekybos susitarimų, kurių šalis yra ir 
Sąjunga, šalių;

yra ir Sąjunga, šalių. Perkančiosioms 
organizacijoms taip pat turėtų būti 
leidžiama kaip technines specifikacijas ir 
sutarties skyrimo kriterijus naudoti 
darbuotojų, paskirtų atitinkamai sutarčiai 
vykdyti, organizavimą, kvalifikaciją ir 
patirtį, nes tai gali turėti įtakos sutarties 
vykdymo kokybei bei socialiniam 
tvarumui ir pasiūlymo, kuris turi 
didžiausią ekonominę vertę, nustatymui. 
Perkančiosios organizacijos turėtų 
įtraukti šias sąlygas į ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo skyrimo 
kriterijų;

Or. en

Pagrindimas

2 straipsnio pirmos pastraipos 22 punkto pakeitimu įvedama sąvoka „gyvavimo ciklas“, kuris 
neatsiejamas nuo darbo, prekės ar paslaugos dėl pasirinkčių gyvavimo ciklo nenaudojant 
etapais, jeigu neprarandamas ryšys su sutarties dalyku ir, atitinkamai, jeigu tai taikoma nuo 
įsigijimo momento. Šiuos aspektus reikėtų įtraukti į rinkinį, sudarantį ekonomiškai 
naudingiausią pasiūlymą. Šioje pakeistoje konstatuojamoje dalyje daroma nuoroda į šią 
nuostatą.

Pakeitimas 206
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) be to, techninėse specifikacijose ir 
sutarties skyrimo kriterijuose 
perkantiesiems subjektams turėtų būti 
leidžiama nurodyti konkretų gamybos 
procesą, konkretų paslaugų teikimo būdą 
ar konkretų bet kurio produkto ar 
paslaugos gyvavimo ciklo kito etapo 
procesą, su sąlyga, kad pastarieji būtų 
susiję su sutarties dalyku. Siekiant 
socialinius motyvus geriau integruoti į 
viešuosius pirkimus, pirkėjams turėtų būti 
leidžiama į ekonomiškai naudingiausio 

(47) siekiant socialinius motyvus geriau 
integruoti į viešuosius pirkimus, pirkėjams 
turėtų būti leidžiama į ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo skyrimo kriterijus 
įtraukti ypatybes, susijusias su 
atitinkamame prekių gamybos ar paslaugų 
teikimo procese tiesiogiai dalyvaujančių 
asmenų darbo sąlygomis. Tos ypatybės gali 
apimti tik gamybos procese dalyvaujančių 
darbuotojų sveikatos apsaugą arba sutartį 
įgyvendinti paskirtų nepalankioje padėtyje 
esančių asmenų ar pažeidžiamų grupių 
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pasiūlymo skyrimo kriterijus įtraukti 
ypatybes, susijusias su atitinkamame 
prekių gamybos ar paslaugų teikimo 
procese tiesiogiai dalyvaujančių asmenų 
darbo sąlygomis. Tos ypatybės gali apimti 
tik gamybos procese dalyvaujančių 
darbuotojų sveikatos apsaugą arba sutartį 
įgyvendinti paskirtų nepalankioje padėtyje 
esančių asmenų ar pažeidžiamų grupių 
narių socialinės integracijos, įskaitant 
neįgaliųjų prieigą, skatinimą. Su tokiomis 
ypatybėmis siejami skyrimo kriterijai bet 
kuriuo atveju turėtų apimti tik tokias 
ypatybes, kurios turi tiesioginį poveikį 
darbuotojams jų darbo aplinkoje. Jie turėtų 
būti taikomi laikantis 1996 m. gruodžio 
16 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų 
komandiravimo paslaugų teikimo 
sistemoje32 ir tokiu būdu, kad tiesiogiai ar 
netiesiogiai nebūtų diskriminuojami ūkio 
subjektai iš kitų valstybių narių ar trečiųjų 
šalių – laisvos prekybos susitarimų, kurių 
šalis yra ir Sąjunga, šalių;

narių socialinės integracijos, įskaitant 
neįgaliųjų prieigą, skatinimą. Su tokiomis 
ypatybėmis siejami skyrimo kriterijai bet 
kuriuo atveju turėtų apimti tik tokias 
ypatybes, kurios turi tiesioginį poveikį 
darbuotojams jų darbo aplinkoje. Jie turėtų 
būti taikomi laikantis 1996 m. gruodžio 
16 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų 
komandiravimo paslaugų teikimo 
sistemoje32 ir tokiu būdu, kad tiesiogiai ar 
netiesiogiai nebūtų diskriminuojami 
ekonominės veiklos vykdytojai iš kitų 
valstybių narių ar trečiųjų šalių – laisvosios
prekybos susitarimų, kurių šalis yra ir 
Sąjunga, šalių;

Or. en

Pakeitimas 207
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) be to, techninėse specifikacijose ir 
sutarties skyrimo kriterijuose 
perkantiesiems subjektams turėtų būti 
leidžiama nurodyti konkretų gamybos 
procesą, konkretų paslaugų teikimo būdą ar 
konkretų bet kurio produkto ar paslaugos 
gyvavimo ciklo kito etapo procesą, su 
sąlyga, kad pastarieji būtų susiję su 
sutarties dalyku. Siekiant socialinius 
motyvus geriau integruoti į viešuosius 
pirkimus, pirkėjams turėtų būti leidžiama į 

(47) be to, techninėse specifikacijose ir 
sutarties sudarymo kriterijuose 
perkančiosioms organizacijoms turėtų būti 
leidžiama nurodyti gyvavimo ciklo 
ypatybes, tokias kaip konkretų gamybos 
procesą, įskaitant, pvz., socialinius ir su 
aplinka susijusius aspektus, konkretų 
paslaugų teikimo būdą, funkcinius ar su 
vykdymu susijusius reikalavimus dėl su 
aplinka susijusių ar socialinių pasekmių 
mažinimo ar didinimo arba konkretų bet 
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ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
skyrimo kriterijus įtraukti ypatybes, 
susijusias su atitinkamame prekių gamybos 
ar paslaugų teikimo procese tiesiogiai 
dalyvaujančių asmenų darbo sąlygomis. 
Tos ypatybės gali apimti tik gamybos 
procese dalyvaujančių darbuotojų sveikatos 
apsaugą arba sutartį įgyvendinti paskirtų 
nepalankioje padėtyje esančių asmenų ar 
pažeidžiamų grupių narių socialinės 
integracijos, įskaitant neįgaliųjų prieigą, 
skatinimą. Su tokiomis ypatybėmis siejami 
skyrimo kriterijai bet kuriuo atveju turėtų 
apimti tik tokias ypatybes, kurios turi 
tiesioginį poveikį darbuotojams jų darbo 
aplinkoje. Jie turėtų būti taikomi laikantis 
1996 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo 
paslaugų teikimo sistemoje32 ir tokiu būdu, 
kad tiesiogiai ar netiesiogiai nebūtų 
diskriminuojami ūkio subjektai iš kitų 
valstybių narių ar trečiųjų šalių – laisvos
prekybos susitarimų, kurių šalis yra ir 
Sąjunga, šalių;

kurio produkto ar paslaugos gyvavimo 
ciklo kito etapo procesą, su sąlyga, kad 
pastarieji būtų susiję su viešojo pirkimo
sutarties dalyku. Taisyklė, kad turi būti 
sąsaja su sutarties dalyku, turėtų būti 
aiškinama plačiai. Atitinkamai, siekiant 
socialinius motyvus geriau integruoti į 
viešuosius pirkimus, pirkėjams turėtų būti 
leidžiama į technines specifikacijas ir
skyrimo kriterijus įtraukti ypatybes, 
susijusias su atitinkamame prekių gamybos 
ar paslaugų teikimo procese tiesiogiai 
dalyvaujančių asmenų darbo sąlygomis. 
Tos ypatybės gali apimti, pavyzdžiui,
gamybos procese dalyvaujančių darbuotojų 
sveikatos apsaugą, lyčių lygybę (pvz., 
vienodą darbo užmokestį, darbo ir 
privataus gyvenimo suderinimą), 
galimybę naudotis profesinės 
kvalifikacijos tobulinimo priemonėmis, 
naudotojų įtraukimą ir konsultacijas su 
jais, įperkamumą, žmogaus teises, etišką 
prekybą, arba sutartį įgyvendinti paskirtų 
nepalankioje padėtyje esančių asmenų ar 
pažeidžiamų asmenų grupių narių (kaip 
antai ilgą laiką darbo neturinčių žmonių, 
romų, migrantų arba jaunų ir vyresnio 
amžiaus darbuotojų) socialinės 
integracijos, įskaitant neįgaliųjų prieigą, 
skatinimą. Su tokiomis ypatybėmis siejami 
skyrimo kriterijai bet kuriuo atveju turėtų 
apimti tik tokias ypatybes, kurios turi
tiesioginį poveikį darbuotojams jų darbo 
aplinkoje. Jie turėtų būti taikomi laikantis 
1996 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo 
paslaugų teikimo sistemoje22 ir tokiu būdu, 
kad tiesiogiai ar netiesiogiai nebūtų 
diskriminuojami ekonominės veiklos 
vykdytojai iš kitų valstybių narių ar trečiųjų 
šalių – PPO sutarties arba laisvosios 
prekybos susitarimų, kurių šalis yra ir 
Sąjunga, šalių. Ketinant skirti paslaugų 
sutartis ir sutartis, susijusias su darbų 
projektavimu, perkančiosioms 
organizacijoms taip pat turėtų būti 
leidžiama kaip technines specifikacijas 
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arba sutarties skyrimo kriterijus naudoti 
darbuotojų, paskirtų atitinkamai sutarčiai 
vykdyti, organizavimą, kvalifikaciją ir 
patirtį, nes tai gali turėti įtakos sutarties 
vykdymo kokybei ir tvarumui bei 
pasiūlymo ekonominei vertei. 
Perkančiosios organizacijos į technines 
specifikacijas arba skyrimo kriterijus gali 
įtraukti ir socialinius aspektus, susijusius 
su išorinėmis socialinėmis sąnaudomis, 
kurios tiesiogiai susijusios su gyvavimo 
ciklu ir prie kurių priskiriamos, 
pavyzdžiui, gamybos pasekmės aplinkai ir 
kaimyninėms bendruomenėms. 
Perkančiosios organizacijos techninėse 
specifikacijose turėtų nustatyti darbų 
atlikimo, paslaugų teikimo ar prekių 
tiekimo vietoje taikomus reikalavimus dėl 
socialinių ir įdarbinimo sąlygų, sveikatos 
apsaugos ir saugos darbe, socialinės 
apsaugos ir darbo sąlygų, kaip nustatyta 
ES teisės aktuose, nacionaliniuose 
įstatymuose, reguliuojamuosiuose aktuose 
arba administracinėse taisyklėse, 
arbitražo sprendimuose, kolektyviniuose 
susitarimuose ir sutartyse bei XIV priede 
nurodytose tarptautinėse darbo teisės 
nuostatose. Šie įsipareigojimai taikomi ir 
tarpvalstybinėse situacijose, kai 
darbuotojai iš vienos valstybės narės 
teikia paslaugas kitoje valstybėje narėje;

Or. de

Pakeitimas 208
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) be to, techninėse specifikacijose ir 
sutarties skyrimo kriterijuose 
perkantiesiems subjektams turėtų būti 
leidžiama nurodyti konkretų gamybos 

(47) be to, techninėse specifikacijose ir 
sutarties sudarymo kriterijuose 
perkantiesiems subjektams turėtų būti 
leidžiama nurodyti konkretų gamybos 
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procesą, konkretų paslaugų teikimo būdą ar 
konkretų bet kurio produkto ar paslaugos 
gyvavimo ciklo kito etapo procesą, su 
sąlyga, kad pastarieji būtų susiję su 
sutarties dalyku. Siekiant socialinius 
motyvus geriau integruoti į viešuosius 
pirkimus, pirkėjams turėtų būti leidžiama į 
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 
skyrimo kriterijus įtraukti ypatybes, 
susijusias su atitinkamame prekių gamybos 
ar paslaugų teikimo procese tiesiogiai 
dalyvaujančių asmenų darbo sąlygomis. 
Tos ypatybės gali apimti tik gamybos 
procese dalyvaujančių darbuotojų 
sveikatos apsaugą arba sutartį įgyvendinti 
paskirtų nepalankioje padėtyje esančių 
asmenų ar pažeidžiamų grupių narių 
socialinės integracijos, įskaitant neįgaliųjų 
prieigą, skatinimą. Su tokiomis ypatybėmis 
siejami skyrimo kriterijai bet kuriuo atveju 
turėtų apimti tik tokias ypatybes, kurios 
turi tiesioginį poveikį darbuotojams jų 
darbo aplinkoje. Jie turėtų būti taikomi 
laikantis 1996 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo 
paslaugų teikimo sistemoje32 ir tokiu būdu, 
kad tiesiogiai ar netiesiogiai nebūtų 
diskriminuojami ūkio subjektai iš kitų 
valstybių narių ar trečiųjų šalių – laisvos 
prekybos susitarimų, kurių šalis yra ir 
Sąjunga, šalių;

procesą, konkretų paslaugų teikimo būdą ar 
konkretų bet kurio produkto ar paslaugos 
gyvavimo ciklo kito etapo procesą, su 
sąlyga, kad pastarieji būtų susiję su
sutarties dalyku. Siekiant socialinius 
motyvus geriau integruoti į viešuosius 
pirkimus, pirkėjams turėtų būti leidžiama į 
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 
skyrimo kriterijus įtraukti ypatybes, 
susijusias su atitinkamame prekių gamybos 
ar paslaugų teikimo procese tiesiogiai 
dalyvaujančių asmenų darbo sąlygomis. 
Tos savybės gali būsi susijusios su darbo 
sąlygomis tiekimo grandinėje, kaip 
nustatyta nacionaliniuose darbo 
įstatymuose ir taisyklėse šalyse, kuriose 
vyksta gamybos procesai, ir XIV priede 
išvardytose tarptautinėse konvencijose, 
atsižvelgiant į tai, kur įtvirtintos 
palankiausios nuostatos darbuotojams. 
Šios nuostatos apima: nuostatas, 
apibrėžtas aštuoniose pagrindinėse 
Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 
konvencijose (dėl asociacijų laisvės ir 
kolektyvinių derybų, priverstinio ir 
privalomojo darbo, diskriminacijos darbo 
ir profesinės veiklos srityse, vaikų darbo, 
profesinės sveikatos ir saugos, darbo 
laiko, darbo užmokesčio ir socialinės 
apsaugos). Tos ypatybės gali apimti ir 
sutartį įgyvendinti paskirtų nepalankioje 
padėtyje esančių asmenų ar pažeidžiamų 
grupių narių socialinės integracijos, 
įskaitant neįgaliųjų prieigą, skatinimą. Su 
tokiomis ypatybėmis siejami skyrimo 
kriterijai bet kuriuo atveju turėtų apimti tik 
tokias ypatybes, kurios turi tiesioginį 
poveikį darbuotojų darbo sąlygoms. Jie 
turėtų būti taikomi laikantis 1996 m. 
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 96/71/EB dėl 
darbuotojų komandiravimo paslaugų 
teikimo sistemoje32 ir tokiu būdu, kad 
tiesiogiai ar netiesiogiai nebūtų 
diskriminuojami ekonominės veiklos 
vykdytojai iš kitų valstybių narių ar trečiųjų 
šalių – laisvosios prekybos susitarimų, 
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kurių šalis yra ir Sąjunga, šalių;

Or. en

Pagrindimas

Gali būti naudinga įvesti darbo sąlygas kaip technines specifikacijas ir sutarties sudarymo
kriterijus, ne tik kaip susijusias su „sveikatos apsauga“; tai turėtų būti taikoma ir kitoms 
darbo sąlygoms, kurios yra pagrindinės TDO apibrėžtos „deramo darbo“ sąvokos 
sudedamosios dalys.

Pakeitimas 209
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) be to, techninėse specifikacijose ir
sutarties skyrimo kriterijuose
perkantiesiems subjektams turėtų būti 
leidžiama nurodyti konkretų gamybos 
procesą, konkretų paslaugų teikimo būdą ar 
konkretų bet kurio produkto ar paslaugos 
gyvavimo ciklo kito etapo procesą, su 
sąlyga, kad pastarieji būtų susiję su 
sutarties dalyku. Siekiant socialinius 
motyvus geriau integruoti į viešuosius 
pirkimus, pirkėjams turėtų būti leidžiama 
į ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 
skyrimo kriterijus įtraukti ypatybes, 
susijusias su atitinkamame prekių 
gamybos ar paslaugų teikimo procese 
tiesiogiai dalyvaujančių asmenų darbo 
sąlygomis. Tos ypatybės gali apimti tik 
gamybos procese dalyvaujančių 
darbuotojų sveikatos apsaugą arba sutartį 
įgyvendinti paskirtų nepalankioje padėtyje 
esančių asmenų ar pažeidžiamų grupių 
narių socialinės integracijos, įskaitant 
neįgaliųjų prieigą, skatinimą. Su tokiomis 
ypatybėmis siejami skyrimo kriterijai bet 
kuriuo atveju turėtų apimti tik tokias 
ypatybes, kurios turi tiesioginį poveikį 
darbuotojams jų darbo aplinkoje. Jie

(47) be to, techninėse specifikacijose 
perkančiosioms organizacijoms turėtų būti 
leidžiama nurodyti konkretų gamybos 
procesą, konkretų paslaugų teikimo būdą ar 
konkretų bet kurio produkto ar paslaugos 
gyvavimo ciklo kito etapo procesą, su 
sąlyga, kad pastarieji būtų susiję su viešojo 
pirkimo sutarties dalyku ir būtų 
proporcingi sutarties tikslų vertei;
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turėtų būti taikomi laikantis 1996 m. 
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 96/71/EB dėl 
darbuotojų komandiravimo paslaugų 
teikimo sistemoje32 ir tokiu būdu, kad 
tiesiogiai ar netiesiogiai nebūtų 
diskriminuojami ūkio subjektai iš kitų 
valstybių narių ar trečiųjų šalių – laisvos 
prekybos susitarimų, kurių šalis yra ir 
Sąjunga, šalių;

Or. en

Pagrindimas

Techninėse specifikacijose arba sutarties sudarymo kriterijuose pateikta nuoroda į „gamybos 
procesą“ arba „bet kurį kitą gyvavimo ciklo etapą“ yra pernelyg neapibrėžta ir išplečia 
perkančiųjų organizacijų veiksmų laisvę pakenkiant skaidrumui ir veiksmingai konkurencijai. 
Tuo galima lengvai pažeisti ryšio su sutarties dalyku užtikrinimo principą.

Pakeitimas 210
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) pasiūlymai, kuriuose nurodyta 
neįprastai maža darbų, prekių ar paslaugų 
kaina, gali būti grindžiami techniškai, 
ekonomiškai ar teisiškai nepagrįstomis 
prielaidomis ar praktika. Siekiant išvengti 
galimų trūkumų vykdant sutartį, 
perkantiesiems subjektams turėtų būti 
privaloma prašyti paaiškinti nustatytą 
kainą, jeigu pasiūlyme pateikiamos daug 
mažesnės kainos už kitų konkurso dalyvių 
siūlomas kainas. Jeigu konkurso dalyvis 
negali pateikti pakankamo paaiškinimo, 
perkančiajam subjektui turėtų būti 
suteikta teisė atmesti pasiūlymą. 
Pasiūlymo atmetimas turėtų būti 
privalomas tais atvejais, kai perkantysis 
subjektas nustato, kad neįprastai maža 
kaina nustatyta dėl privalomųjų Sąjungos 

(49) pasiūlymai, kuriuose nurodyta 
neįprastai maža darbų, prekių ar paslaugų 
kaina, gali būti grindžiami techniškai, 
ekonomiškai ar teisiškai nepagrįstomis 
prielaidomis ar praktika. Siekiant išvengti 
galimų trūkumų vykdant sutartį, 
perkančiosioms organizacijoms turėtų būti 
privaloma prašyti paaiškinti nustatytą 
kainą, jeigu pasiūlyme pateikiamos daug 
mažesnės kainos už kitų dalyvių siūlomas 
kainas. Jeigu dalyvis negali pateikti 
pakankamo paaiškinimo, perkančioji 
organizacija turėtų atmesti pasiūlymą. 
Pasiūlymo atmetimas turėtų būti 
privalomas tais atvejais, kai perkančioji 
organizacija nustato, kad nurodyta 
neįprastai maža kaina nustatyta dėl 
Sąjungos aplinkos teisės aktų arba darbų 
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teisės aktų socialinės, darbo ar aplinkos 
teisės srityje arba tarptautinės darbo teisės 
nuostatų nesilaikymo;

atlikimo, paslaugų teikimo ar prekių 
tiekimo vietoje taikomų reikalavimų dėl 
socialinių ir įdarbinimo sąlygų, sveikatos 
apsaugos ir saugos darbe, socialinės 
apsaugos ir darbo sąlygų, kaip nustatyta 
ES teisės aktuose, nacionaliniuose 
įstatymuose, reguliuojamuosiuose aktuose 
arba administracinėse taisyklėse, 
arbitražo sprendimuose, kolektyviniuose 
susitarimuose ir sutartyse bei XIV priede 
nurodytose tarptautinėse darbo teisės
nuostatose, nesilaikymo. Šie 
įsipareigojimai taikomi ir tarpvalstybinėse 
situacijose, kai darbuotojai iš vienos 
valstybės narės teikia paslaugas kitoje 
valstybėje narėje;

Or. de

Pakeitimas 211
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) sutarties vykdymo sąlygos atitinka šią
direktyvą, jeigu jomis nėra tiesiogiai ar 
netiesiogiai diskriminuojama, jeigu jos yra 
susijusios su sutarties dalyku ir įtrauktos į 
skelbimą apie konkursą ar pirkimo 
dokumentus. Visų pirma jose gali būti 
numatyta teikti pirmenybę profesiniam 
mokymui darbo vietoje, asmenų, 
patiriančių didelių integracijos sunkumų, 
įdarbinimui, kovai su nedarbu, aplinkos ar 
gyvūnų gerovės apsaugai. Pavyzdžiui, gali 
būti paminėti sutarties vykdymo 
laikotarpiu taikomi reikalavimai įdarbinti 
ilgą laiką darbo nerandančius asmenis arba 
įgyvendinti bedarbių ar jaunimo mokymo 
priemones, iš esmės laikytis pagrindinių 
Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 
konvencijų, net jeigu šios konvencijos nėra 
įgyvendintos nacionalinėje teisėje, ir 

(50) sutarties vykdymo sąlygos atitinka šią 
direktyvą, jeigu jomis nėra tiesiogiai ar 
netiesiogiai diskriminuojama, jeigu jos yra 
susijusios su sutarties dalyku ir įtrauktos į 
skelbimą apie pirkimą, išankstinį 
informacinį skelbimą apie konkursą ar 
pirkimo dokumentus. Visų pirma jose gali 
būti numatyta teikti pirmenybę profesiniam 
mokymui darbo vietoje, asmenų, 
patiriančių didelių integracijos sunkumų, 
įdarbinimui, kovai su nedarbu, aplinkos ar 
gyvūnų gerovės apsaugai. Be kita ko, gali 
būti paminėti, pavyzdžiui, sutarties 
vykdymo laikotarpiu taikomi reikalavimai 
įdarbinti ilgą laiką darbo nerandančius 
asmenis arba įgyvendinti bedarbių ar 
jaunimo mokymo priemones, iš esmės 
laikytis pagrindinių Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) konvencijų, net jeigu 
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įdarbinti daugiau nepalankioje padėtyje 
esančių asmenų nei reikalaujama pagal 
nacionalinės teisės aktus;

šios konvencijos nėra įgyvendintos 
nacionalinėje teisėje, ir įdarbinti daugiau 
nepalankioje padėtyje esančių asmenų nei 
reikalaujama pagal nacionalinės teisės 
aktus. Dėl darbų atlikimo, paslaugų 
teikimo ar prekių tiekimo vietoje taikomų 
reikalavimų dėl socialinių ir įdarbinimo 
sąlygų, sveikatos apsaugos ir saugos 
darbe, socialinės apsaugos ir darbo 
sąlygų, kaip nustatyta ES teisės aktuose, 
nacionaliniuose įstatymuose, 
reguliuojamuosiuose aktuose arba 
administracinėse taisyklėse, arbitražo 
sprendimuose, kolektyviniuose 
susitarimuose ir sutartyse bei XIV priede 
nurodytose tarptautinėse darbo teisės 
nuostatose, perkančiosios organizacijos 
turėtų nustatyti nuostatas, kuriomis 
sutarties vykdymo išlygose būtų 
įtvirtinamas tinkamas apsaugos lygis;

Or. de

Pakeitimas 212
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) sutarties vykdymo sąlygos atitinka šią 
direktyvą, jeigu jomis nėra tiesiogiai ar 
netiesiogiai diskriminuojama, jeigu jos yra 
susijusios su sutarties dalyku ir įtrauktos į 
skelbimą apie konkursą ar pirkimo 
dokumentus. Visų pirma jose gali būti 
numatyta teikti pirmenybę profesiniam 
mokymui darbo vietoje, asmenų, 
patiriančių didelių integracijos sunkumų, 
įdarbinimui, kovai su nedarbu, aplinkos ar 
gyvūnų gerovės apsaugai. Pavyzdžiui, gali 
būti paminėti sutarties vykdymo 
laikotarpiu taikomi reikalavimai įdarbinti 
ilgą laiką darbo nerandančius asmenis arba 
įgyvendinti bedarbių ar jaunimo mokymo 

(50) sutarties vykdymo sąlygos atitinka šią 
direktyvą, jeigu jomis nėra tiesiogiai ar 
netiesiogiai diskriminuojama, jeigu jos yra 
susijusios su sutarties dalyku ir įtrauktos į 
skelbimą apie konkursą ar pirkimo 
dokumentus. Visų pirma jose gali būti 
numatyta teikti pirmenybę profesiniam 
mokymui darbo vietoje, asmenų, 
patiriančių didelių integracijos sunkumų, 
įdarbinimui, kovai su nedarbu, aplinkos ar 
gyvūnų gerovės apsaugai. Pavyzdžiui, gali 
būti paminėti sutarties vykdymo 
laikotarpiu taikomi reikalavimai įdarbinti 
ilgą laiką darbo nerandančius asmenis arba 
įgyvendinti bedarbių ar jaunimo mokymo 
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priemones, iš esmės laikytis pagrindinių 
Tarptautinės darbo organizacijos (TDO)
konvencijų, net jeigu šios konvencijos 
nėra įgyvendintos nacionalinėje teisėje, ir 
įdarbinti daugiau nepalankioje padėtyje 
esančių asmenų nei reikalaujama pagal 
nacionalinės teisės aktus;

priemones, iš esmės laikytis darbo sąlygų 
tiekimo grandinėje, kaip nustatyta 
nacionaliniuose darbo įstatymuose ir 
taisyklėse šalyse, kuriose vyksta gamybos 
procesai, ir XIV priede išvardytose 
tarptautinėse konvencijose, atsižvelgiant į 
tai, kur įtvirtintos palankiausios nuostatos 
darbuotojams. Šios nuostatos apima: 
nuostatas, apibrėžtas aštuoniose 
pagrindinėse Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) konvencijose (dėl 
asociacijų laisvės ir kolektyvinių derybų, 
priverstinio ir privalomojo darbo, 
diskriminacijos darbo ir profesinės veiklos 
srityse, vaikų darbo, profesinės sveikatos 
ir saugos, darbo laiko, darbo užmokesčio 
ir socialinės apsaugos);

Or. en

Pakeitimas 213
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) sutarties vykdymo sąlygos atitinka šią 
direktyvą, jeigu jomis nėra tiesiogiai ar 
netiesiogiai diskriminuojama, jeigu jos yra 
susijusios su sutarties dalyku ir įtrauktos į 
skelbimą apie konkursą ar pirkimo 
dokumentus. Visų pirma jose gali būti 
numatyta teikti pirmenybę profesiniam 
mokymui darbo vietoje, asmenų, 
patiriančių didelių integracijos sunkumų, 
įdarbinimui, kovai su nedarbu, aplinkos 
ar gyvūnų gerovės apsaugai. Pavyzdžiui, 
gali būti paminėti sutarties vykdymo 
laikotarpiu taikomi reikalavimai įdarbinti 
ilgą laiką darbo nerandančius asmenis 
arba įgyvendinti bedarbių ar jaunimo 
mokymo priemones, iš esmės laikytis 
pagrindinių Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) konvencijų, net jeigu 

(50) sutarties vykdymo sąlygos atitinka šią 
direktyvą, jeigu jomis nėra tiesiogiai ar 
netiesiogiai diskriminuojama, jeigu jos yra 
susijusios su sutarties dalyku ir įtrauktos į 
skelbimą apie konkursą ar pirkimo 
dokumentus. Visų pirma jose gali būti 
numatyta teikti pirmenybę profesiniam 
mokymui darbo vietoje. Pavyzdžiui, gali 
būti paminėti sutarties vykdymo 
laikotarpiu taikomi reikalavimai 
įgyvendinti bedarbių ar jaunimo mokymo 
priemones;
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šios konvencijos nėra įgyvendintos 
nacionalinėje teisėje, ir įdarbinti daugiau 
nepalankioje padėtyje esančių asmenų nei 
reikalaujama pagal nacionalinės teisės 
aktus;

Or. en

Pagrindimas

Tekstas išbraukiamas, nes tai gali susilpninti ryšį su sutarties dalyku.

Pakeitimas 214
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50a) siekiant užtikrinti tinkamą viešųjų 
pirkimų vykdymą, būtina deramai 
sureguliuoti subrangos priemonę. 
Teikiamuose pasiūlymuose perkančiajam 
subjektui turėtų būti nurodomos galimos 
sutarties dalys, kurias dalyvis ketina 
subrangos sutartimi pavesti atlikti kitiems 
asmenims, ir jo siūlomi subrangovai. 
Esant bet kokiam subrangos grandinės 
pasikeitimui sutarties galiojimo 
laikotarpiu turėtų būti užtikrinta, kad 
sutartis būtų vykdoma lygiai taip pat, kaip 
apibrėžta pateiktame pasiūlyme, ir dėl to 
turėtų būti susitarta su perkančiuoju 
subjektu. Jeigu tai įmanoma dėl sutarties 
pobūdžio, perkantysis subjektas turėtų 
subrangovams už darbą mokėti tiesiogiai. 
Subrangos darbų grandinėje taip pat 
būtina taikyti solidariosios atsakomybės 
sistemą ir nustatyti, kad šioje grandinėje 
būtų galima sudaryti ne daugiau kaip tris 
vertikaliąsias subrangos sutartis iš eilės;

Or. it
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Pakeitimas 215
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) darbo sąlygų ir darbo saugos sričių 
įstatymai, kiti teisės aktai ir kolektyvinės 
sutartys nacionaliniu ir Sąjungos lygmeniu 
vykdant sutartį taikomi su sąlyga, kad 
tokios taisyklės ir jų taikymas atitinka 
Sąjungos teisę. Tarptautiniais atvejais, 
jeigu vienos valstybės narės darbuotojai, 
vykdydami sutartį, teikia paslaugas kitoje 
valstybėje narėje, taikomos 1996 m. 
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 96/71/EB dėl 
darbuotojų komandiravimo paslaugų 
teikimo sistemoje33 nustatytos būtiniausios 
sąlygos, kurių privalo paisyti priimančioji 
šalis tokių komandiruotų darbuotojų 
atžvilgiu. Jeigu dėl šio dalyko yra tam 
tikros nuostatos nacionalinėje teisėje, tokių 
įpareigojimų nevykdymas gali būti 
laikomas šiurkščiu atitinkamo ūkio 
subjekto nusižengimu ir dėl to jam gali būti 
neleista dalyvauti viešojo pirkimo sutarties 
skyrimo procedūroje;

(51) darbo sąlygų, neįgaliųjų integracijos į 
darbo rinką ir darbo saugos sričių 
įstatymai, kiti teisės aktai ir kolektyvinės 
sutartys nacionaliniu ir Sąjungos lygmeniu 
vykdant sutartį taikomi su sąlyga, kad 
tokios taisyklės ir jų taikymas atitinka 
Sąjungos teisę. Tarptautiniais atvejais, 
jeigu vienos valstybės narės darbuotojai, 
vykdydami sutartį, teikia paslaugas kitoje 
valstybėje narėje, taikomos 1996 m. 
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 96/71/EB dėl 
darbuotojų komandiravimo paslaugų 
teikimo sistemoje33 nustatytos būtiniausios 
sąlygos, kurių privalo paisyti priimančioji 
šalis tokių komandiruotų darbuotojų 
atžvilgiu. Jeigu dėl šio dalyko yra tam 
tikros nuostatos nacionalinėje teisėje, tokių 
įpareigojimų nevykdymas gali būti 
laikomas šiurkščiu atitinkamo ekonominės 
veiklos vykdytojo nusižengimu ir dėl to jam 
gali būti neleista dalyvauti viešojo pirkimo 
sutarties sudarymo procedūroje;

Or. es

Pakeitimas 216
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(56a) perkantieji subjektai turėtų laikytis 
reikalavimų dėl mokėjimo vėlavimo, kaip 
nustatyta Direktyvoje 2011/7/ES;
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Or. en

Pakeitimas 217
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) vertinimas parodė, kad valstybės 
narės nuosekliai ir sistemingai nestebi 
viešųjų pirkimų taisyklių įgyvendinimo ir 
veikimo. Tai turi neigiamą poveikį 
tinkamam iš tų direktyvų kylančių 
nuostatų įgyvendinimui, dėl to patiriama 
daug sąnaudų ir atsiranda netikrumas. 
Kelios valstybės narės yra paskyrusios 
nacionalinę centrinę organizaciją, kuriai 
pavesti viešųjų pirkimų klausimai, tačiau 
tokioms organizacijoms numatytos 
funkcijos skirtingose valstybėse narėse 
labai skiriasi. Esant aiškesniems, 
nuoseklesniems ir autoritetingesniems 
stebėsenos bei kontrolės mechanizmams 
pagerėtų viešųjų pirkimų taisyklių 
veikimo išmanymas, padidėtų įmonių ir 
perkančiųjų subjektų teisinis tikrumas ir 
būtų padėta sudaryti vienodas veiklos 
sąlygas. Tokie mechanizmai galėtų būti 
priemonė, kuri padėtų nustatyti ir iš 
anksto išspręsti problemas, ypač Sąjungos 
bendrai finansuojamų projektų atveju, ir 
aptikti struktūrinius trūkumus. Ypač 
svarbu suderinti tuos mechanizmus, kad 
visoje Sąjungoje būtų užtikrintas 
nuoseklus viešųjų pirkimų politikos 
taikymas, kontrolė bei stebėsena, taip pat 
sistemingas pirkimų politikos rezultatų 
vertinimas;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 218
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) vertinimas parodė, kad valstybės 
narės nuosekliai ir sistemingai nestebi
viešųjų pirkimų taisyklių įgyvendinimo ir 
veikimo. Tai turi neigiamą poveikį 
tinkamam iš tų direktyvų kylančių 
nuostatų įgyvendinimui, dėl to patiriama 
daug sąnaudų ir atsiranda netikrumas.
Kelios valstybės narės yra paskyrusios
nacionalinę centrinę organizaciją, kuriai 
pavesti viešųjų pirkimų klausimai, tačiau 
tokioms organizacijoms numatytos 
funkcijos skirtingose valstybėse narėse 
labai skiriasi. Esant aiškesniems, 
nuoseklesniems ir autoritetingesniems 
stebėsenos bei kontrolės mechanizmams 
pagerėtų viešųjų pirkimų taisyklių veikimo 
išmanymas, padidėtų įmonių ir 
perkančiųjų subjektų teisinis tikrumas ir
būtų padėta sudaryti vienodas veiklos 
sąlygas. Tokie mechanizmai galėtų būti 
priemonė, kuri padėtų nustatyti ir iš 
anksto išspręsti problemas, ypač Sąjungos 
bendrai finansuojamų projektų atveju, ir 
aptikti struktūrinius trūkumus. Ypač 
svarbu suderinti tuos mechanizmus, kad 
visoje Sąjungoje būtų užtikrintas 
nuoseklus viešųjų pirkimų politikos 
taikymas, kontrolė bei stebėsena, taip pat 
sistemingas pirkimų politikos rezultatų 
vertinimas;

(57) vertinimas parodė, kad vis dar galima 
tobulinti Sąjungos viešųjų pirkimų 
taisyklių įgyvendinimą. Siekiant 
veiksmingiau ir nuosekliau taikyti 
taisykles, viena vertus, labai svarbu 
tinkamai apžvelgti galimas struktūrines 
problemas ir bendrus nacionalinės viešųjų 
pirkimų politikos modelius, kad būtų 
galima tikslingiau spręsti galimas 
problemas. Šią apžvalgą reikėtų atlikti 
įgyvendinant tinkamą stebėseną, kurios 
rezultatai turėtų būti reguliariai 
skelbiami, kad galėtų vykti diskusijos dėl 
galimo viešųjų pirkimų taisyklių ir
praktikos tobulinimo, prieš tai suteikiant 
informaciją. Kita vertus, geresnės 
konsultacijos ir rekomendacijos 
perkančiosioms organizacijoms ir
ekonominės veiklos vykdytojams galėtų
taip pat labai padėti didinti viešųjų 
pirkimų veiksmingumą gerinant jų 
išmanymą, didinant teisinį tikrumą ir
viešųjų pirkimų praktikos profesionalumą; 
tokios konsultacijos turėtų būti teikiamos 
perkančiosioms organizacijoms ir 
ekonominės veiklos vykdytojams, kai tik 
jos reikalingos, siekiant užtikrinti teisingą 
taisyklių taikymą;

Or. en
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Pagrindimas

Alternatyvūs pasiūlymai dėl valdysenos.

Pakeitimas 219
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) vertinimas parodė, kad valstybės narės 
nuosekliai ir sistemingai nestebi viešųjų 
pirkimų taisyklių įgyvendinimo ir veikimo. 
Tai turi neigiamą poveikį tinkamam iš tų
direktyvų kylančių nuostatų 
įgyvendinimui, dėl to patiriama daug 
sąnaudų ir atsiranda netikrumas. Kelios
valstybės narės yra paskyrusios 
nacionalinę centrinę organizaciją, kuriai 
pavesti viešųjų pirkimų klausimai, tačiau 
tokioms organizacijoms numatytos 
funkcijos skirtingose valstybėse narėse 
labai skiriasi. Esant aiškesniems, 
nuoseklesniems ir autoritetingesniems
stebėsenos bei kontrolės mechanizmams 
pagerėtų viešųjų pirkimų taisyklių 
veikimo išmanymas, padidėtų įmonių ir 
perkančiųjų subjektų teisinis tikrumas ir 
būtų padėta sudaryti vienodas veiklos 
sąlygas. Tokie mechanizmai galėtų būti 
priemonė, kuri padėtų nustatyti ir iš 
anksto išspręsti problemas, ypač Sąjungos 
bendrai finansuojamų projektų atveju, ir 
aptikti struktūrinius trūkumus. Ypač 
svarbu suderinti tuos mechanizmus, kad 
visoje Sąjungoje būtų užtikrintas 
nuoseklus viešųjų pirkimų politikos 
taikymas, kontrolė bei stebėsena, taip pat 
sistemingas pirkimų politikos rezultatų 
vertinimas;

(57) vertinimas parodė, kad valstybės narės 
nuosekliai ir sistemingai nestebi viešojo 
pirkimo taisyklių įgyvendinimo ir veikimo. 
Tai turi neigiamą poveikį tinkamam iš šių
direktyvų kylančių nuostatų 
įgyvendinimui, dėl to patiriama daug 
sąnaudų ir atsiranda netikrumas. Todėl
valstybės narės turėtų sustiprinti
stebėsenos pastangas ir, iškilus 
neaiškumams, nedvejodamos kreiptis į 
Komisiją paaiškinimo. Be to, Europos 
Komisija turėtų kasmet pateikti ataskaitą 
apie paaiškinimų poreikį, naują Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką ir 
dažnus nusiskundimus dėl šios direktyvos 
taikymo;

Or. en
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Pakeitimas 220
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) valstybės narės turėtų paskirti vieną 
nacionalinę instituciją, atsakingą už 
viešųjų pirkimų stebėseną, įgyvendinimą 
ir kontrolę. Tokia centrinė organizacija 
turėtų tiesiogiai ir laiku gauti informaciją, 
visų pirma susijusią su įvairiomis 
problemomis, turinčiomis įtakos viešųjų 
pirkimų teisės įgyvendinimui. Ji turėtų 
galėti nedelsdama pateikti grįžtamąją 
informaciją apie politikos veikimą, 
galimus nacionalinės teisės aktų bei 
praktikos trūkumus ir padėti greitai 
surasti sprendimus. Siekiant veiksmingai 
kovoti su korupcija ir sukčiavimu, ta 
centrinė organizacija ir visuomenė turėtų 
turėti galimybę tikrinti sudarytų sutarčių 
tekstus. Todėl didelės vertės sutartys 
turėtų būti perduotos priežiūros įstaigai 
sudarant galimybę suinteresuotiems 
asmenims su jomis susipažinti tiek, kiek 
nepažeidžiami teisėti viešieji ar privatieji 
interesai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 221
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) valstybės narės turėtų paskirti vieną 
nacionalinę instituciją, atsakingą už 
viešųjų pirkimų stebėseną, įgyvendinimą 
ir kontrolę. Tokia centrinė organizacija 
turėtų tiesiogiai ir laiku gauti informaciją, 

Išbraukta.
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visų pirma susijusią su įvairiomis 
problemomis, turinčiomis įtakos viešųjų 
pirkimų teisės įgyvendinimui. Ji turėtų 
galėti nedelsdama pateikti grįžtamąją 
informaciją apie politikos veikimą, 
galimus nacionalinės teisės aktų bei 
praktikos trūkumus ir padėti greitai 
surasti sprendimus. Siekiant veiksmingai 
kovoti su korupcija ir sukčiavimu, ta 
centrinė organizacija ir visuomenė turėtų 
turėti galimybę tikrinti sudarytų sutarčių 
tekstus. Todėl didelės vertės sutartys 
turėtų būti perduotos priežiūros įstaigai 
sudarant galimybę suinteresuotiems 
asmenims su jomis susipažinti tiek, kiek 
nepažeidžiami teisėti viešieji ar privatieji 
interesai;

Or. en

Pagrindimas

Alternatyvūs pasiūlymai dėl valdysenos.

Pakeitimas 222
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) valstybės narės turėtų paskirti vieną 
nacionalinę instituciją, atsakingą už 
viešųjų pirkimų stebėseną, įgyvendinimą 
ir kontrolę. Tokia centrinė organizacija 
turėtų tiesiogiai ir laiku gauti informaciją, 
visų pirma susijusią su įvairiomis 
problemomis, turinčiomis įtakos viešųjų 
pirkimų teisės įgyvendinimui. Ji turėtų 
galėti nedelsdama pateikti grįžtamąją 
informaciją apie politikos veikimą, 
galimus nacionalinės teisės aktų bei 
praktikos trūkumus ir padėti greitai 
surasti sprendimus. Siekiant veiksmingai 
kovoti su korupcija ir sukčiavimu, ta 

Išbraukta.
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centrinė organizacija ir visuomenė turėtų 
turėti galimybę tikrinti sudarytų sutarčių 
tekstus. Todėl didelės vertės sutartys 
turėtų būti perduotos priežiūros įstaigai 
sudarant galimybę suinteresuotiems 
asmenims su jomis susipažinti tiek, kiek 
nepažeidžiami teisėti viešieji ar privatieji 
interesai;

Or. en

Pakeitimas 223
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) valstybės narės turėtų paskirti vieną 
nacionalinę instituciją, atsakingą už 
viešųjų pirkimų stebėseną, įgyvendinimą 
ir kontrolę. Tokia centrinė organizacija 
turėtų tiesiogiai ir laiku gauti informaciją, 
visų pirma susijusią su įvairiomis 
problemomis, turinčiomis įtakos viešųjų 
pirkimų teisės įgyvendinimui. Ji turėtų 
galėti nedelsdama pateikti grįžtamąją 
informaciją apie politikos veikimą, 
galimus nacionalinės teisės aktų bei 
praktikos trūkumus ir padėti greitai 
surasti sprendimus. Siekiant veiksmingai 
kovoti su korupcija ir sukčiavimu, ta 
centrinė organizacija ir visuomenė turėtų 
turėti galimybę tikrinti sudarytų sutarčių 
tekstus. Todėl didelės vertės sutartys 
turėtų būti perduotos priežiūros įstaigai 
sudarant galimybę suinteresuotiems 
asmenims su jomis susipažinti tiek, kiek 
nepažeidžiami teisėti viešieji ar privatieji 
interesai;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 224
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) ne visi perkantieji subjektai gali 
turėti vidaus patirties su ekonomiškai ar
techniškai sudėtingomis sutartimis. 
Tokiomis aplinkybėmis tinkama 
profesionali pagalba veiksmingai padėtų
stebėti ir kontroliuoti veiklą. Viena vertus, 
šį tikslą galima pasiekti taikant žinių 
perdavimo priemones (žinių centrus), 
siūlant perkantiesiems subjektams 
techninę pagalbą; kita vertus, įmonės, 
bent MVĮ, turėtų gauti administracinę 
pagalbą, visų pirma dalyvaudamos 
pirkimo procedūrose tarpvalstybiniu 
mastu;

(59) bet kuri suinteresuotoji šalis turėtų 
būti įgaliota pranešti apie šios direktyvos 
pažeidimus kompetentingai valdžios 
institucijai ar teismui. Valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė kreiptis 
pagalbos į stebėsenos institucijas, 
sektorines priežiūros įstaigas, 
savivaldybes, regionines ar nacionalines 
konkurencijos ar audito institucijas, 
ombudsmeną ir, jei tokios yra, 
nacionalines priežiūros įstaigas;

Or. en

Pagrindimas

Supaprastinimas.

Pakeitimas 225
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) stebėsenos, priežiūros ir pagalbinės 
struktūros ar mechanizmai jau yra sukurti 
nacionaliniu lygmeniu ir, žinoma, gali 
būti naudojami viešiesiems pirkimams 
stebėti, įgyvendinti ir kontroliuoti ir 
reikiamai paramai perkantiesiems 
subjektams ir ūkio subjektams teikti;

(60) sprendimų priėmimo atsekamumas ir
skaidrumas viešųjų pirkimų procedūrose 
yra labai svarbūs, siekiant užtikrinti 
patikimas procedūras, įskaitant 
veiksmingą kovą su korupcija ir
sukčiavimu. Perkančiosios organizacijos 
turėtų saugoti sudarytų didelės vertės 
sutarčių kopijas, kad suinteresuotosioms 
šalims būtų suteikta galimybė susipažinti 
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su šiais dokumentais, remiantis 
galiojančiomis taisyklėmis dėl galimybės 
susipažinti su dokumentais. Be to, viešųjų 
pirkimų ataskaitoje turėtų būti 
registruojami svarbiausi atskirų pirkimo 
procedūrų aspektai ir sprendimai. 
Siekiant mažinti administracinę naštą, 
viešųjų pirkimų ataskaitoje turėtų būti 
pateikta nuoroda į informaciją, jau 
esančią atitinkamuose skelbimuose apie 
sutarties skyrimą. Elektroninės šių 
skelbimų pateikimo sistemos, kurias 
tvarko Komisija, taip pat turėtų būti 
patobulintos siekiant palengvinti 
duomenų įvedimą, taip pat skelbimų 
gavimą ir keitimąsi duomenimis tarp 
sistemų;

Or. en

Pagrindimas

Tai atitinka Tarybos poziciją dėl Valdysenos skyriaus.

Pakeitimas 226
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61) siekiant užtikrinti nuoseklias 
konsultacijas ir praktiką kiekvienoje 
valstybėje narėje ir visoje Sąjungoje, 
būtinas veiksmingas bendradarbiavimas. 
Organizacijos, paskirtos stebėti, 
įgyvendinti, kontroliuoti ir teikti techninę 
pagalbą, turėtų turėti galimybę dalytis 
informacija ir bendradarbiauti; tokiomis 
pačiomis aplinkybėmis kiekvienos 
valstybės narės paskirta nacionalinė 
institucija turėtų veikti kaip pageidautinas 
ryšių su Komisijos tarnybomis centras, 
kad būtų renkami duomenys, keičiamasi 
informacija ir stebimas Sąjungos viešųjų 

Išbraukta.
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pirkimų teisės įgyvendinimas;

Or. en

Pagrindimas

Alternatyvūs pasiūlymai dėl valdysenos.

Pakeitimas 227
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61) siekiant užtikrinti nuoseklias 
konsultacijas ir praktiką kiekvienoje 
valstybėje narėje ir visoje Sąjungoje, 
būtinas veiksmingas bendradarbiavimas. 
Organizacijos, paskirtos stebėti, 
įgyvendinti, kontroliuoti ir teikti techninę 
pagalbą, turėtų turėti galimybę dalytis 
informacija ir bendradarbiauti; tokiomis 
pačiomis aplinkybėmis kiekvienos 
valstybės narės paskirta nacionalinė 
institucija turėtų veikti kaip pageidautinas 
ryšių su Komisijos tarnybomis centras, 
kad būtų renkami duomenys, keičiamasi 
informacija ir stebimas Sąjungos viešųjų 
pirkimų teisės įgyvendinimas;

(61) siekiant užtikrinti nuoseklias 
konsultacijas ir praktiką kiekvienoje 
valstybėje narėje ir visoje Sąjungoje, 
būtinas veiksmingas bendradarbiavimas. 
Organizacijos, paskirtos teikti techninę 
pagalbą, turėtų turėti galimybę dalytis 
informacija ir bendradarbiauti;

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.

Pakeitimas 228
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Pasiūlymas dėl direktyvos
61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61) siekiant užtikrinti nuoseklias 
konsultacijas ir praktiką kiekvienoje 
valstybėje narėje ir visoje Sąjungoje, 
būtinas veiksmingas bendradarbiavimas. 
Organizacijos, paskirtos stebėti, 
įgyvendinti, kontroliuoti ir teikti techninę 
pagalbą, turėtų turėti galimybę dalytis 
informacija ir bendradarbiauti; tokiomis 
pačiomis aplinkybėmis kiekvienos 
valstybės narės paskirta nacionalinė 
institucija turėtų veikti kaip pageidautinas 
ryšių su Komisijos tarnybomis centras, 
kad būtų renkami duomenys, keičiamasi 
informacija ir stebimas Sąjungos viešųjų 
pirkimų teisės įgyvendinimas;

(61) siekiant užtikrinti nuoseklias 
konsultacijas ir praktiką kiekvienoje 
valstybėje narėje ir visoje Sąjungoje, 
būtinas veiksmingas bendradarbiavimas. 
Organizacijos, paskirtos stebėti, 
įgyvendinti, kontroliuoti ir teikti techninę 
pagalbą, turėtų turėti galimybę dalytis 
informacija ir bendradarbiauti;

Or. en

Pakeitimas 229
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
62 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(62) siekiant prisitaikyti prie sparčių 
techninių, ekonominių ir reglamentavimo 
pokyčių, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
reikėtų suteikti įgaliojimus priimti aktus 
dėl tam tikrų neesminių šios direktyvos 
elementų. Iš tikrųjų dėl poreikio laikytis 
tarptautinių susitarimų Komisijai reikėtų 
suteikti įgaliojimus keisti ribinių verčių 
skaičiavimo metodų technines procedūras, 
periodiškai persvarstyti pačias ribines 
vertes; ES lygmeniu gali būti daromi 
nuorodų į bendrojo viešųjų pirkimų žodyno 
nomenklatūrą reglamentavimo pakeitimai, 
jie turi būti atspindėti šios direktyvos 

(62) siekiant prisitaikyti prie sparčių 
techninių, ekonominių ir reglamentavimo 
pokyčių, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
reikėtų suteikti įgaliojimus priimti aktus 
dėl tam tikrų neesminių šios direktyvos 
elementų. Iš tikrųjų dėl poreikio laikytis 
tarptautinių susitarimų Komisijai reikėtų 
suteikti įgaliojimus keisti ribinių verčių 
skaičiavimo metodų technines procedūras, 
periodiškai persvarstyti pačias ribines 
vertes; ES lygmeniu gali būti daromi 
nuorodų į bendrojo viešųjų pirkimų žodyno 
nomenklatūrą reglamentavimo pakeitimai, 
jie turi būti atspindėti šios direktyvos 
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tekste; elektroninio gavimo prietaisų 
techninė informacija ir charakteristikos 
turėtų būti nuolat atnaujinamos 
atsižvelgiant į technologinius pokyčius ir 
administracinius poreikius; be to, reikia 
įgalioti Komisiją tam tikrus elektroninių 
ryšių techninius standartus paskelbti 
privalomais, siekiant užtikrinti pirkimų 
procedūrų techninio formato, procesų ir 
bendravimo naudojant elektronines ryšių 
priemones suderinamumą pagal 
technologinius pokyčius ir administracinius 
poreikius; taip pat reikia įgalioti Komisiją 
koreguoti, kokią informaciją privaloma 
skelbti pranešimuose, atsižvelgiant į 
administracinius poreikius ir reguliavimo 
nuostatų pasikeitimus ir nacionaliniu, ir 
ES lygmeniu; siekiant įtraukti atskiruose 
sektoriuose priimtas priemones, reikia kuo 
greičiau pakoreguoti Sąjungos teisės aktų, 
kuriais nustatoma bendra 77 straipsnio 
3 dalyje minimas viso gyvavimo ciklo 
sąnaudų skaičiavimo metodika, sąrašą; 70 
ir 79 straipsniuose nurodytų tarptautinių 
socialinių ir aplinkos apsaugos konvencijų 
sąrašą, 27 straipsnio 3 dalyje minimų 
Sąjungos teisės aktų, kurių įgyvendinimas 
sukuria galimybes laisvai patekti į rinką, 
sąrašą ir 4 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
II priedą, kuriuo nustatomas teisės aktų, į 
kuriuos reikia atsižvelgti sprendžiant, ar 
yra suteiktos specialiosios arba išimtinės 
teisės, ar ne, sąrašas. Siekiant patenkinti šį 
poreikį, reikėtų įgalioti Komisiją šiuos 
sąrašus atnaujinti;

tekste; elektroninio gavimo prietaisų 
techninė informacija ir charakteristikos 
turėtų būti nuolat atnaujinamos 
atsižvelgiant į technologinius pokyčius ir 
administracinius poreikius; be to, reikia 
įgalioti Komisiją tam tikrus elektroninių 
ryšių techninius standartus paskelbti 
privalomais, siekiant užtikrinti pirkimų 
procedūrų techninio formato, procesų ir 
bendravimo naudojant elektronines ryšių 
priemones suderinamumą pagal 
technologinius pokyčius ir administracinius 
poreikius; siekiant įtraukti atskiruose 
sektoriuose priimtas priemones, reikia kuo 
greičiau pakoreguoti Sąjungos teisės aktų, 
kuriais nustatoma bendra 77 straipsnio 
3 dalyje minimas viso gyvavimo ciklo 
sąnaudų skaičiavimo metodika, sąrašą; 70 
ir 79 straipsniuose nurodytų tarptautinių 
socialinių ir aplinkos apsaugos konvencijų 
sąrašą, 27 straipsnio 3 dalyje minimų 
Sąjungos teisės aktų, kurių įgyvendinimas 
sukuria galimybes laisvai patekti į rinką, 
sąrašą ir 4 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
II priedą, kuriuo nustatomas teisės aktų, į 
kuriuos reikia atsižvelgti sprendžiant, ar 
yra suteiktos specialiosios arba išimtinės 
teisės, ar ne, sąrašas. Siekiant patenkinti šį 
poreikį, reikėtų įgalioti Komisiją šiuos 
sąrašus atnaujinti;

Or. en

Pakeitimas 230
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
63 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(63) labai svarbu, kad Komisija, atlikdama 
parengiamuosius darbus, rengtų 
atitinkamas konsultacijas, taip pat su
ekspertais. Rengdama deleguotuosius 
aktus, Komisija turėtų užtikrinti, kad tuo 
pačiu metu, laiku ir tinkamai atitinkami 
dokumentai būtų perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

(63) labai svarbu, kad Komisija rengtų 
atitinkamas konsultacijas su visomis 
suinteresuotosiomis šalimis, taip pat MVĮ, 
aplinkos ir vartotojų organizacijomis bei 
profesinėmis sąjungomis. Rengdama 
deleguotuosius aktus, Komisija turėtų 
užtikrinti, kad tuo pačiu metu, laiku ir 
tinkamai atitinkami dokumentai būtų 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 231
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
64 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(64) siekiant užtikrinti vienodas šios 
direktyvos įgyvendinimo sąlygas, 
IX priede nurodytų duomenų siuntimo ir 
skelbimo procedūros, pranešimų rengimo ir 
perdavimo procedūrų, pranešimo skelbimo 
formų standartizavimo, procedūrų ir 
keitimosi informacija standartų ir bendro 
priežiūros institucijų naudotino šablono, 
skirto įgyvendinimo ir statistinei 
ataskaitai rengti, srityse įgyvendinimo 
įgaliojimus reikėtų suteikti Komisijai. Šie 
įgaliojimai turėtų būti įgyvendinami pagal 
2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai35. Tiems įgyvendinimo aktams, 
neturintiems poveikio nei finansiniu 
požiūriu, nei iš šios direktyvos kylančių 
įpareigojimų pobūdžiui ar aprėpčiai, 

(64) siekiant užtikrinti vienodas šios 
direktyvos įgyvendinimo sąlygas, 
IX priede nurodytų duomenų siuntimo ir 
skelbimo procedūros, pranešimų rengimo ir 
perdavimo procedūrų, pranešimo skelbimo 
formų standartizavimo, procedūrų ir 
keitimosi informacija standartų srityse 
įgyvendinimo įgaliojimus reikėtų suteikti 
Komisijai. Šie įgaliojimai turėtų būti 
įgyvendinami pagal 2011 m. vasario 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 
valstybių narių vykdomos Komisijos 
naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės mechanizmų taisyklės ir 
bendrieji principai35. Tiems įgyvendinimo 
aktams, neturintiems poveikio nei 
finansiniu požiūriu, nei iš šios direktyvos 
kylančių įpareigojimų pobūdžiui ar 
aprėpčiai, priimti turėtų būti taikoma 
patariamoji procedūra. Kita vertus, tiems 
aktams būdingas vien administracinis 
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priimti turėtų būti taikoma patariamoji 
procedūra. Kita vertus, tiems aktams 
būdingas vien administracinis tikslas ir jais 
siekiama palengvinti šioje direktyvoje 
nustatytų taisyklių taikymą; sprendimai, 
kuriais nustatoma, ar konkreti rinkoje, į 
kurią galima laisvai patekti, vykdoma 
veikla yra veikiama tiesioginės 
konkurencijos, turėtų būti priimami 
tokiomis sąlygomis, kad būtų užtikrintos 
vienodos šios nuostatos įgyvendinimo 
sąlygos. Todėl Komisijai turėtų būti 
suteikti įgyvendinimo įgaliojimai rengiant 
išsamias 28 straipsnyje numatytos 
procedūros įgyvendinimo nuostatas, 
nustatant, ar taikytinas 27 straipsnis, ir dėl 
pačių sprendimų. Šie įgaliojimai turėtų būti 
įgyvendinami pagal 2011 m. vasario 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 
valstybių narių vykdomos Komisijos 
naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės mechanizmų taisyklės ir 
bendrieji principai. Tiems įgyvendinimo 
aktams priimti turėtų būti taikoma 
patariamoji procedūra;

tikslas ir jais siekiama palengvinti šioje 
direktyvoje nustatytų taisyklių taikymą; 
sprendimai, kuriais nustatoma, ar konkreti 
rinkoje, į kurią galima laisvai patekti, 
vykdoma veikla yra veikiama tiesioginės 
konkurencijos, turėtų būti priimami 
tokiomis sąlygomis, kad būtų užtikrintos 
vienodos šios nuostatos įgyvendinimo 
sąlygos. Todėl Komisijai turėtų būti 
suteikti įgyvendinimo įgaliojimai rengiant 
išsamias 28 straipsnyje numatytos 
procedūros įgyvendinimo nuostatas, 
nustatant, ar taikytinas 27 straipsnis, ir dėl 
pačių sprendimų. Šie įgaliojimai turėtų būti 
įgyvendinami pagal 2011 m. vasario 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 
valstybių narių vykdomos Komisijos 
naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės mechanizmų taisyklės ir 
bendrieji principai. Tiems įgyvendinimo 
aktams priimti turėtų būti taikoma 
patariamoji procedūra;

Or. en

Pakeitimas 232
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pirkimas pagal šią direktyvą – tai vieno 
ar kelių perkančiųjų subjektų vykdomas 
darbų, prekių ar paslaugų pirkimas ar 
kitoks įsigijimas iš tų perkančiųjų subjektų 
pasirinktų ūkio subjektų, jei darbai, prekės 
ar paslaugos yra skirti vienai ar kelioms iš 
5–11 straipsniuose minimų veiklos rūšių 
vykdyti.

2. Pirkimas pagal šią direktyvą – tai 
sudarant viešojo pirkimo sutartis vieno ar 
kelių perkančiųjų subjektų vykdomas 
darbų, prekių ar paslaugų pirkimas iš tų 
perkančiųjų subjektų pasirinktų 
ekonominės veiklos vykdytojų, jei darbai, 
prekės ar paslaugos yra skirti vienai ar 
kelioms iš 5–11 straipsniuose minimų 
veiklos rūšių vykdyti. Todėl ši direktyva 
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neapima viešojo pirkimo, kuris nėra 
susijęs su komunalinių paslaugų teikimo 
veikla.

Or. en

Pagrindimas

Viešųjų pirkimų direktyva taikoma tik viešiesiems pirkimams, įskaitant nuomos ir samdos 
veiklą. Pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, kai darbai, prekės ar paslaugos 
nėra skirti viešajam tikslu ir neteikia tiesioginės ekonominės naudos perkančiosioms 
organizacijoms, viešųjų pirkimų teisė netaikoma (byla C-451/08).

Pakeitimas 233
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pirkimas pagal šią direktyvą – tai vieno 
ar kelių perkančiųjų subjektų vykdomas 
darbų, prekių ar paslaugų pirkimas ar 
kitoks įsigijimas iš tų perkančiųjų subjektų 
pasirinktų ūkio subjektų, jei darbai, prekės 
ar paslaugos yra skirti vienai ar kelioms iš 
5–11 straipsniuose minimų veiklos rūšių 
vykdyti.

2. Pirkimas pagal šią direktyvą – tai vieno 
ar kelių perkančiųjų subjektų vykdomas 
darbų, prekių ar paslaugų pirkimas pagal 
viešojo pirkimo sutartį iš tų perkančiųjų 
subjektų pasirinktų ekonominės veiklos 
vykdytojų, jei darbai, prekės ar paslaugos 
yra skirti vienai ar kelioms iš 5–11 
straipsniuose minimų veiklos rūšių 
vykdyti.

Or. de

Pakeitimas 234
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pirkimas pagal šią direktyvą – tai vieno 
ar kelių perkančiųjų subjektų vykdomas 
darbų, prekių ar paslaugų pirkimas ar 

2. Pirkimas pagal šią direktyvą – tai 
sudarant viešojo pirkimo sutartis vieno ar 
kelių perkančiųjų subjektų vykdomas 
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kitoks įsigijimas iš tų perkančiųjų subjektų 
pasirinktų ūkio subjektų, jei darbai, prekės 
ar paslaugos yra skirti vienai ar kelioms iš 
5–11 straipsniuose minimų veiklos rūšių 
vykdyti.

darbų, prekių ar paslaugų pirkimas iš tų 
perkančiųjų subjektų pasirinktų 
ekonominės veiklos vykdytojų, jei darbai, 
prekės ar paslaugos yra skirti vienai ar 
kelioms iš 5–11 straipsniuose minimų 
veiklos rūšių vykdyti.

Pirkimas pagal šią direktyvą – tai vieno ar 
kelių perkančiųjų subjektų vykdomas 
darbų, prekių ar paslaugų įsigijimas iš šių 
organizacijų pasirinktų ekonominės 
veiklos vykdytojų, kai sudaroma viešojo 
pirkimo sutartis.

Or. en

Pakeitimas 235
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pirkimas pagal šią direktyvą – tai vieno
ar kelių perkančiųjų subjektų vykdomas 
darbų, prekių ar paslaugų pirkimas ar 
kitoks įsigijimas iš tų perkančiųjų subjektų
pasirinktų ūkio subjektų, jei darbai, prekės 
ar paslaugos yra skirti vienai ar kelioms iš 
5–11 straipsniuose minimų veiklos rūšių 
vykdyti.

2. Pirkimas pagal šią direktyvą – tai vienos 
ar kelių perkančiųjų organizacijų
vykdomas darbų, prekių ar paslaugų 
teikimo pagal šią direktyvą pirkimas ar 
kitoks įsigijimas iš tų perkančiųjų 
organizacijų pasirinktų ekonominės veiklos 
vykdytojų, nepaisant to, ar darbai, prekės 
ar paslaugos yra skirti viešajam tikslui.

Or. de

Pakeitimas 236
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei visi darbai, prekės ir (arba) paslaugos 
perkami pagal skirtingas sutartis, pagal 

Išbraukta.
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šią direktyvą toks pirkimas laikomas vienu 
pirkimu, jeigu sutartys yra vieno bendro 
projekto dalis.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata yra per daug bendro pobūdžio ir pernelyg neaiški.

Pakeitimas 237
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei visi darbai, prekės ir (arba) paslaugos 
perkami pagal skirtingas sutartis, pagal 
šią direktyvą toks pirkimas laikomas vienu 
pirkimu, jeigu sutartys yra vieno bendro 
projekto dalis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata yra per daug bendro pobūdžio ir pernelyg neaiški.

Pakeitimas 238
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei visi darbai, prekės ir (arba) paslaugos 
perkami pagal skirtingas sutartis, pagal 
šią direktyvą toks pirkimas laikomas vienu 
pirkimu, jeigu sutartys yra vieno bendro 
projekto dalis.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 239
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei visi darbai, prekės ir (arba) paslaugos 
perkami pagal skirtingas sutartis, pagal 
šią direktyvą toks pirkimas laikomas vienu 
pirkimu, jeigu sutartys yra vieno bendro 
projekto dalis.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 240
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei visi darbai, prekės ir (arba) paslaugos 
perkami pagal skirtingas sutartis, pagal šią 
direktyvą toks pirkimas laikomas vienu 
pirkimu, jeigu sutartys yra vieno bendro 
projekto dalis.

Jei visi darbai, prekės arba paslaugos, 
kurios yra vienodo pobūdžio pagal savo 
ekonomines ir technines funkcijas,
perkami pagal skirtingas sutartis, pagal šią 
direktyvą toks pirkimas laikomas vienu 
pirkimu, jeigu sutartys yra vieno bendro 
projekto dalis.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymo formuluotė, kuria siekiama užkirsti kelią ES viešųjų pirkimų taisyklių 
apėjimui, dirbtinai padalijant sutartis, yra pernelyg plačios apimties, pvz., statybos ir 
architektūrinio planavimo atvejais. Todėl siūloma formuluotė grindžiama neseniai priimto 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo C-574/10 41 dalimi.
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Pakeitimas 241
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Paslaugos, kurioms taikoma bendra 
šios direktyvos sistema, nurodytos 
XVIa priedo A dalyje. Šios direktyvos 84–
86 straipsniai taikomi specifinėms 
paslaugoms, nurodytoms XVIa priedo 
B dalyje.

Or. fr

Pakeitimas 242
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Ši direktyva nedaro poveikio darbo teisei, 
t. y. įstatymų arba sutarčių nuostatoms dėl 
darbo ir įdarbinimo sąlygų, įskaitant 
sveikatos apsaugą ir saugą darbe, ir dėl 
darbdavių ir darbuotojų santykių, kurias 
taiko valstybės narės pagal nacionalinę 
teisę laikydamosi Bendrijos teisės. Ši 
direktyva taip pat nedaro poveikio 
valstybių narių teisės aktams dėl 
socialinės apsaugos.

Or. de

Pakeitimas 243
Evelyne Gebhardt

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

1b straipsnis
Ši direktyva nedaro poveikio naudojimuisi 
valstybėse narėse ir Bendrijos teisėje 
pripažintomis pagrindinėmis teisėmis, taip 
pat nedaro poveikio teisei pagal 
nacionalinės teisės aktus ir nacionalinę 
praktiką laikantis Bendrijos teisės derėtis 
dėl kolektyvinių sutarčių, jas sudaryti ir 
vykdyti bei imtis darbo ginčo priemonių.

Or. de

Pakeitimas 244
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c straipsnis
Ši direktyva nedaro poveikio naudojimuisi 
valstybėse narėse ir Bendrijos teisėje 
pripažintomis pagrindinėmis teisėmis, taip 
pat nedaro poveikio teisei pagal 
nacionalinės teisės aktus ir nacionalinę 
praktiką laikantis Bendrijos teisės derėtis 
dėl kolektyvinių sutarčių, jas sudaryti ir 
vykdyti bei imtis darbo ginčo priemonių.

Or. de

Pakeitimas 245
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) viešosios teisės reglamentuojama 
organizacija – organizacija, turinti visas 
toliau nurodytas ypatybes:

(4) viešosios teisės reglamentuojama 
organizacija – tai organizacija, kuri:

Or. en

Pakeitimas 246
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ji yra įsteigta konkrečiam tikslui –
tenkinti bendrojo intereso poreikius – arba 
tokio tikslo siekia ir nėra pramoninio ar 
komercinio pobūdžio; tuo tikslu 
organizacija, kuri veikia įprastomis rinkos 
sąlygomis, kuri siekia pelno ir kuriai 
tenka su savo veiklos vykdymu susiję 
nuostoliai, neturi tikslo tenkinti bendrojo 
intereso poreikių, nors ir nėra pramoninio 
ar komercinio pobūdžio;

a) ji yra įsteigta konkrečiam tikslui –
tenkinti bendrojo intereso poreikius – arba 
tokio tikslo siekia ir nėra pramoninio ar 
komercinio pobūdžio;

Or. en

Pagrindimas

Grįžtama prie esamos apibrėžties Direktyvos 2004/17/EB 2 straipsnio 1 dalies a punkte, šiai 
apibrėžčiai pritariama ir ja išvengiama teisinio netikrumo.

Pakeitimas 247
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ji yra įsteigta konkrečiam tikslui – a) yra įsteigta konkrečiam tikslui – tenkinti 
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tenkinti bendrojo intereso poreikius – arba 
tokio tikslo siekia ir nėra pramoninio ar 
komercinio pobūdžio; tuo tikslu 
organizacija, kuri veikia įprastomis rinkos 
sąlygomis, kuri siekia pelno ir kuriai 
tenka su savo veiklos vykdymu susiję 
nuostoliai, neturi tikslo tenkinti bendrojo 
intereso poreikių, nors ir nėra pramoninio 
ar komercinio pobūdžio;

bendrojo intereso poreikius – arba tokio 
tikslo siekia ir nėra pramoninio ar 
komercinio pobūdžio;

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinta ir supaprastinta viešosios teisės reglamentuojamos organizacijos apibrėžtis.

Pakeitimas 248
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ji yra įsteigta konkrečiam tikslui –
tenkinti bendrojo intereso poreikius – arba 
tokio tikslo siekia ir nėra pramoninio ar 
komercinio pobūdžio; tuo tikslu 
organizacija, kuri veikia įprastomis rinkos 
sąlygomis, kuri siekia pelno ir kuriai tenka 
su savo veiklos vykdymu susiję nuostoliai, 
neturi tikslo tenkinti bendrojo intereso 
poreikių, nors ir nėra pramoninio ar 
komercinio pobūdžio;

a) ji yra įsteigta konkrečiam tikslui –
tenkinti bendrojo intereso poreikius – arba 
tokio tikslo siekia ir nėra pramoninio ar 
komercinio pobūdžio; tuo tikslu 
organizacija, kuri veikia įprastomis rinkos 
sąlygomis ir vykdo ekonominę veiklą 
siūlydama prekes ir paslaugas rinkai, kuri 
siekia pelno ir kuriai tenka su savo veiklos 
vykdymu susiję nuostoliai, neturi tikslo 
tenkinti bendrojo intereso poreikių, nors ir 
nėra pramoninio ar komercinio pobūdžio;

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė nuostatos formuluotė kelia teisinį netikrumą, nes pateikiamos nuostatos, kurios yra 
neaiškios ir galėtų sukelti skirtingą aiškinimą ir ilgą bylinėjimąsi. Siūlomame pakeitime 
naudojama ekonominės veiklos apibrėžtis, kurią Komisija pateikė savo komunikate dėl 
Europos Sąjungos valstybės pagalbos taisyklių taikymo kompensacijai už visuotinės 
ekonominės svarbos paslaugų teikimo (OL C 8, 2012 01 11, 4 psl.), atsižvelgiant į Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką.
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Pakeitimas 249
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ji yra įsteigta konkrečiam tikslui –
tenkinti bendrojo intereso poreikius – arba 
tokio tikslo siekia ir nėra pramoninio ar 
komercinio pobūdžio; tuo tikslu 
organizacija, kuri veikia įprastomis rinkos 
sąlygomis, kuri siekia pelno ir kuriai 
tenka su savo veiklos vykdymu susiję 
nuostoliai, neturi tikslo tenkinti bendrojo 
intereso poreikių, nors ir nėra pramoninio 
ar komercinio pobūdžio;

a) ji yra įsteigta konkrečiam tikslui –
tenkinti bendrojo intereso poreikius – arba 
tokio tikslo siekia ir nėra pramoninio ar 
komercinio pobūdžio; tuo tikslu 
organizacija, kuri veikia įprastomis rinkos 
sąlygomis ir kuri vykdo ekonominę veiklą 
siūlydama prekes ir paslaugas rinkai, 
neturi tikslo tenkinti bendrojo intereso 
poreikių, nors ir nėra pramoninio ar 
komercinio pobūdžio;

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė nuostatos formuluotė kelia teisinį netikrumą, nes pateikiamos nuostatos, kurios yra 
neaiškios ir galėtų sukelti skirtingą aiškinimą ir ilgą bylinėjimąsi. Siūlomame pakeitime 
naudojama ekonominės veiklos apibrėžtis, kurią Komisija pateikė savo komunikate dėl 
Europos Sąjungos valstybės pagalbos taisyklių taikymo kompensacijai už visuotinės 
ekonominės svarbos paslaugų teikimo (OL C 8, 2012 01 11, 4 psl.), atsižvelgiant į Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką.

Pakeitimas 250
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ji yra įsteigta konkrečiam tikslui –
tenkinti bendrojo intereso poreikius – arba 
tokio tikslo siekia ir nėra pramoninio ar 
komercinio pobūdžio; tuo tikslu 
organizacija, kuri veikia įprastomis rinkos 
sąlygomis, kuri siekia pelno ir kuriai 

a) ji yra įsteigta konkrečiam tikslui –
tenkinti bendrojo intereso poreikius – arba 
tokio tikslo siekia ir nėra pramoninio ar 
komercinio pobūdžio; tuo tikslu 
organizacija, kuri veikia įprastomis rinkos 
sąlygomis ir vykdo ekonominę veiklą 
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tenka su savo veiklos vykdymu susiję 
nuostoliai, neturi tikslo tenkinti bendrojo 
intereso poreikių, nors ir nėra pramoninio 
ar komercinio pobūdžio;

tiekdama prekes bei teikdama paslaugas 
rinkoje, neturi tikslo tenkinti bendrojo 
intereso poreikių, kurie nėra pramoninio ar 
komercinio pobūdžio;

Or. it

Pakeitimas 251
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ji yra įsteigta konkrečiam tikslui –
tenkinti bendrojo intereso poreikius – arba 
tokio tikslo siekia ir nėra pramoninio ar 
komercinio pobūdžio; tuo tikslu 
organizacija, kuri veikia įprastomis rinkos 
sąlygomis, kuri siekia pelno ir kuriai 
tenka su savo veiklos vykdymu susiję 
nuostoliai, neturi tikslo tenkinti bendrojo 
intereso poreikių, nors ir nėra pramoninio 
ar komercinio pobūdžio;

a) ji yra įsteigta konkrečiam tikslui –
tenkinti bendrojo intereso poreikius – arba 
tokio tikslo siekia ir nėra pramoninio ar 
komercinio pobūdžio; tuo tikslu 
organizacija, kuri veikia įprastomis rinkos 
sąlygomis ir kuri vykdo ekonominę veiklą 
siūlydama prekes ir paslaugas rinkai, 
neturi tikslo tenkinti bendrojo intereso 
poreikių, nors ir nėra pramoninio ar 
komercinio pobūdžio;

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė nuostatos formuluotė kelia teisinį netikrumą, nes pateikiamos nuostatos, kurios yra 
neaiškios ir galėtų sukelti skirtingą aiškinimą ir ilgą bylinėjimąsi. Siūlomame pakeitime 
naudojama ekonominės veiklos apibrėžtis, kurią Komisija pateikė savo komunikate dėl 
Europos Sąjungos valstybės pagalbos taisyklių taikymo kompensacijai už visuotinės 
ekonominės svarbos paslaugų teikimo (OL C 8, 2012 01 11, 4 psl.), atsižvelgiant į Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką.

Pakeitimas 252
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 punkto b papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ji turi teisinį subjektiškumą; b) turi teisinį subjektiškumą;

Or. en

Pakeitimas 253
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ji yra iš esmės finansuojama valstybės, 
regionų arba vietos valdžios institucijų ar 
kitų viešosios teisės reglamentuojamų 
organizacijų arba prižiūrima šių 
organizacijų administracijos arba turi
administracinį, valdymo ar priežiūros 
organą, kurio daugiau kaip pusę narių 
skiria valstybė, regionų ar vietos valdžios 
institucijos arba kitos viešosios teisės 
reglamentuojamos organizacijos;

c) atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

i) didžiąją dalį lėšų gauna iš valstybės, 
regionų arba vietos valdžios institucijų ar 
kitų viešosios teisės reglamentuojamų 
organizacijų;

ii) didžiąją dalį administracinio, valdymo 
ar priežiūros organo narių skiria valstybė, 
regionų ar vietos valdžios institucijos arba 
kitos viešosios teisės reglamentuojamos 
organizacijos;

iii) sprendimų priėmimą kontroliuoja
valstybės, regionų ar vietos valdžios 
institucijos ar kitos įstaigos, kurių veiklą 
reglamentuoja viešoji teisė.

Or. en

Pagrindimas

Tai patikslina direktyvos aprėptį, atsižvelgiant į tai, kokių rūšių organizacijos turėtų būti 
įtrauktos.
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Pakeitimas 254
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ji yra iš esmės finansuojama valstybės, 
regionų arba vietos valdžios institucijų ar 
kitų viešosios teisės reglamentuojamų 
organizacijų arba prižiūrima šių 
organizacijų administracijos arba turi 
administracinį, valdymo ar priežiūros 
organą, kurio daugiau kaip pusę narių 
skiria valstybė, regionų ar vietos valdžios 
institucijos arba kitos viešosios teisės 
reglamentuojamos organizacijos;

c) ji yra iš esmės finansuojama valstybės, 
regionų arba vietos valdžios institucijų ar 
kitų viešosios teisės reglamentuojamų 
organizacijų, arba prižiūrima šių 
organizacijų administracijos, arba turi 
administracinį, valdymo ar priežiūros 
organą, kurio daugiau kaip pusę narių 
skiria valstybė, regionų ar vietos valdžios 
institucijos arba kitos viešosios teisės 
reglamentuojamos organizacijos. Pagal šią 
direktyvą viešosios teisės 
reglamentuojamos organizacijos sąvokos 
neatitinka biržoje kotiruojamos bendrovės 
ir jų tiesiogiai ar netiesiogiai valdomos ir 
(arba) su jomis susijusios bendrovės;

Or. it

Pakeitimas 255
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 8 punkto a a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) arba darbas, atitinkantis perkančiojo 
subjekto nustatytus reikalavimus, arba 
tokio darbo atlikimas bet kokiomis 
priemonėmis. Darbas – statybos ar 
civilinės inžinerijos darbų kaip visumos 
rezultatas, kurio savaime pakanka 
ekonominei ar techninei funkcijai atlikti;

Or. en
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Pagrindimas

Direktyvos 2004/17/EB apibrėžtis, kuri yra patvirtinta ir veiksminga.

Pakeitimas 256
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 8 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) darbo vykdymas arba ir projektavimas, 
ir vykdymas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 257
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 8 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) darbo, atitinkančio perkančiojo 
subjekto, darančio lemiamą įtaką darbo 
pobūdžiui ar projektui, nustatytus 
reikalavimus, atlikimas bet kokiomis 
priemonėmis;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 258
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) prekių pirkimo sutartys – sutartys, 
kurių objektas yra prekių pirkimas, nuoma, 

(10) prekių pirkimo sutartys – sutartys, 
kurių objektas yra prekių pirkimas, nuoma, 
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finansinė nuoma, pirkimas išsimokėtinai, 
numatant jas įsigyti ar to nenumatant. 
Prekių pirkimo sutartis papildomai gali 
apimti ir įrengimo operacijas;

finansinė nuoma, pirkimas išsimokėtinai, 
numatant jas įsigyti ar to nenumatant, bei 
periodinis tiekimas. Prekių pirkimo sutartis 
papildomai gali apimti ir įrengimo 
operacijas;

Or. it

Pakeitimas 259
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) ūkio subjektas – kiekvienas fizinis 
arba juridinis asmuo ar perkantysis 
subjektas arba tokių asmenų ir (arba) 
subjektų grupė, kuri rinkoje siūlosi vykdyti 
darbus ir (arba) darbą, tiekti prekes ar teikti 
paslaugas;

(12) ekonominės veiklos vykdytojas –
kiekvienas privatusis ar viešasis fizinis 
arba juridinis asmuo ar perkantysis 
subjektas arba tokių asmenų ir (arba) 
subjektų grupė, kuri rinkoje siūlosi vykdyti 
darbus ir (arba) darbą, tiekti prekes ar teikti 
paslaugas;

Or. fr

Pakeitimas 260
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) pirkimo dokumentai – visi 
dokumentai, kuriuos pateikė ar nurodė 
perkantysis subjektas ir kuriais
apibrėžiami ar nustatomi pirkimo ar 
pirkimo procedūros elementai, įskaitant 
skelbimą apie pirkimą, išankstinį 
informacinį skelbimą arba skelbimus apie 
kvalifikacijos vertinimo sistemos 
sukūrimą, jei jais kviečiama dalyvauti 
konkurse, technines specifikacijas, 

(15) pirkimo dokumentai – bet koks 
dokumentas, kurį pateikė ar nurodė 
perkantysis subjektas ir kuriuo apibrėžiami 
ar nustatomi pirkimo ar pirkimo 
procedūros elementai, įskaitant skelbimą 
apie pirkimą, išankstinį informacinį 
skelbimą arba skelbimus apie 
kvalifikacijos vertinimo sistemos 
sukūrimą, jei juo kviečiama dalyvauti 
konkurse, technines specifikacijas, 
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siūlomas sutarties sąlygas, kandidatų ir 
konkurso dalyvių dokumentų teikimo 
formas, informaciją apie bendrai taikytinus 
įsipareigojimus ir visus kitus papildomus 
dokumentus;

siūlomas sutarties sąlygas, kandidatų ir 
dalyvių dokumentų teikimo formas, 
informaciją apie bendrai taikytinus 
įsipareigojimus ir visus kitus papildomus 
dokumentus;

Or. en

Pakeitimas 261
Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 22 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) gyvavimo ciklas – visi nuoseklūs ir 
(arba) tarpusavyje susiję prekių tiekimo, 
darbų atlikimo ar paslaugų teikimo etapai, 
įskaitant gamybą, gabenimą, naudojimą ir 
priežiūrą, nuo žaliavų įsigijimo ar išteklių 
gavimo iki išėmimo iš apyvartos, 
sunaikinimo ir užbaigimo;

(22) gyvavimo ciklas – visi nuoseklūs ir 
(arba) tarpusavyje susiję prekių tiekimo, 
darbų atlikimo ar paslaugų teikimo etapai, 
įskaitant mokslinius tyrimus, plėtrą, 
gamybą, gabenimą, naudojimą ir priežiūrą, 
nuo žaliavų įsigijimo ar išteklių gavimo iki 
išėmimo iš apyvartos, sunaikinimo ir 
užbaigimo;

Or. en

Pakeitimas 262
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 22 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) gyvavimo ciklas – visi nuoseklūs ir 
(arba) tarpusavyje susiję prekių tiekimo, 
darbų atlikimo ar paslaugų teikimo 
etapai, įskaitant gamybą, gabenimą, 
naudojimą ir priežiūrą, nuo žaliavų 
įsigijimo ar išteklių gavimo iki išėmimo iš 
apyvartos, sunaikinimo ir užbaigimo;

(22) gyvavimo ciklas – visų sąnaudų, 
susijusių su viešaisiais pirkimais, įskaitant
priežiūros ir išteklių (taip pat energijos) 
naudojimo efektyvumo sąnaudas, 
gyvavimo ciklo pabaigos perdirbimo 
sąnaudas ir socialinio poveikio sąnaudas, 
kai jos susijusios su sutarties vykdymu, 
įvertinimas pinigais, kai tik įmanoma.
Įvertinant pinigais gyvavimo ciklą taip pat 
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galima įtraukti veiksmingą projektavimą, 
planavimą ir elektroninių priemonių 
naudojimą. Vykdant viešuosius pirkimus 
gyvavimo ciklas trunka nuo įsigijimo 
momento per visą darbų, prekių ar 
paslaugų gyvavimo ciklą ir yra būtina ir 
neatsiejama dalis apskaičiuojant 
ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą;

Or. en

Pagrindimas

Nors perkančiosios organizacijos, paisydamos mokesčių mokėtojų interesų, atsako už tai, kad 
būtų užtikrintas geriausias kainos ir kokybės santykis pasirenkant bet kurį sprendimą per 
viešuosius pirkimus ir kad ilgainiui dėl to nedidėtų išlaidos visuomenei ar aplinkai, šią 
atsakomybę galima pagrįstai įgyvendinti tik nuo įsigijimo momento. Perkančiosios 
organizacijos negali būti laikomos atsakingomis už nuostolingus privačių įmonių aplinkos 
srities ar socialinius pasirinkimus.

Pakeitimas 263
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 22 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) gyvavimo ciklas – visi nuoseklūs ir 
(arba) tarpusavyje susiję prekių tiekimo, 
darbų atlikimo ar paslaugų teikimo etapai, 
įskaitant gamybą, gabenimą, naudojimą ir 
priežiūrą, nuo žaliavų įsigijimo ar išteklių 
gavimo iki išėmimo iš apyvartos, 
sunaikinimo ir užbaigimo;

(22) gyvavimo ciklas – visi nuoseklūs ir 
(arba) tarpusavyje susiję prekių tiekimo, 
darbų atlikimo ar paslaugų teikimo etapai, 
įskaitant mokslinius tyrimus, plėtrą, 
gabenimą, naudojimą ir priežiūrą, su 
sąlyga, kad su tuo susiję duomenys būtų 
išmatuojami ir juos galima būtų 
prasmingai palyginti;

Or. en

Pakeitimas 264
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 22 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) gyvavimo ciklas – visi nuoseklūs ir 
(arba) tarpusavyje susiję prekių tiekimo, 
darbų atlikimo ar paslaugų teikimo etapai, 
įskaitant gamybą, gabenimą, naudojimą ir 
priežiūrą, nuo žaliavų įsigijimo ar išteklių 
gavimo iki išėmimo iš apyvartos, 
sunaikinimo ir užbaigimo;

(22) gyvavimo ciklas – visi nuoseklūs ir 
(arba) tarpusavyje susiję prekių tiekimo, 
darbų atlikimo ar paslaugų teikimo etapai, 
nuo įsigijimo iki naudojimo, priežiūros, 
išėmimo iš apyvartos, sunaikinimo ir 
užbaigimo;

Or. en

Pakeitimas 265
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 22 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) standartizuoti produktai –
produktai, kurie iš esmės nedaug skiriasi 
savo sudėtimi ar savybėmis;

Or. en

Pakeitimas 266
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 23 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) paslaugų koncesija – tai tokios pat 
rūšies kaip ir paslaugų pirkimo sutartis, 
išskyrus tai, kad atlygis už suteiktas 
paslaugas – tai tik teisė eksploatuoti 
paslaugą arba tokia teisė kartu su 
užmokesčiu;

Or. en
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Pakeitimas 267
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 23 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) nereglamentuojamosios prekės ar 
paslaugos – prekė ar paslauga, kurios 
kilmės šalis yra šalis, su kuria Sąjunga 
nėra sudariusi viešųjų pirkimų srities, 
apimančios įsileidimo į rinką 
įsipareigojimus, tarptautinio susitarimo 
arba prekės ar paslaugos, kurių kilmės 
šalis yra šalis, su kuria Europos Sąjunga 
yra sudariusi tokį tarptautinį susitarimą, 
tačiau tai prekei ir paslaugai netaikomą;

Or. en

Pakeitimas 268
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 23 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) nereglamentuojamas darbas, prekės 
ar paslaugos – darbas, prekės ar 
paslaugos, kurių kilmės šalis yra šalis, su 
kuria Sąjunga nėra sudariusi viešųjų 
pirkimų srities, apimančios įsileidimo į 
rinką įsipareigojimus, tarptautinio 
susitarimo arba prekės, darbas ar 
paslaugos, kurių kilmės šalis yra šalis, su 
kuria Sąjunga yra sudariusi tokį 
tarptautinį susitarimą, tačiau tai prekei, 
darbui ir paslaugai netaikomą.

Or. fr
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Pakeitimas 269
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei vienai iš veiklos rūšių, kuriai vykdyti 
skiriama sutartis, taikytina ši direktyva, o 
kitai – minėta Direktyva [2004/18] ir jei 
objektyviai neįmanoma nustatyti, kuri iš 
sutarties apimamų veiklos rūšių yra 
pagrindinė, sutartis skiriama laikantis 
Direktyvos [2004/18] nuostatų.

3. Jei vienai iš veiklos rūšių, kuriai vykdyti 
sudaroma sutartis, taikytina ši direktyva, o 
kitai – minėta Direktyva [2004/18/EB] ir 
jei objektyviai neįmanoma nustatyti, kuri iš 
sutarties apimamų veiklos rūšių yra 
pagrindinė, sprendimas dėl šios direktyvos
taikymo priimamas atsižvelgiant į 
pagrindinį tos sutarties dalyką.

Or. es

Pakeitimas 270
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Teisės, suteiktos laikantis pakankamą 
viešumą užtikrinančios procedūros ir 
remiantis objektyviais kriterijais, nėra 
laikomos specialiosiomis ar išimtinėmis 
teisėmis, kaip apibrėžta 2 straipsnio 
6 punkte.

2. Teisės, suteiktos laikantis pakankamą 
viešumą užtikrinančios konkurso 
procedūros ir remiantis objektyviais bei 
nediskriminuojančiais skyrimo kriterijais, 
nėra laikomos specialiosiomis ar 
išimtinėmis teisėmis, kaip apibrėžta 
2 straipsnio 6 punkte.

Or. it

Pakeitimas 271
Pablo Arias Echeverría

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

a) pirkimo procedūras skelbiant kvietimą 
dalyvauti konkurse pagal Direktyvą 
[2004/18/EB], [Direktyvą … (dėl 
koncesijų)] ar šią direktyvą;

a) pirkimo procedūras skelbiant kvietimą 
dalyvauti konkurse pagal Direktyvą 
[2004/18/EB], [Direktyvą … (dėl 
koncesijų)] ir šią direktyvą arba kitas 
valstybių narių, priėmusių minėtas 
direktyvas, pirkimo procedūras, įskaitant 
koncesijų suteikimą;

Or. es

Pakeitimas 272
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) yra perkančiosios organizacijos arba 
valstybinės įmonės ir kurie vykdo vienos iš 
5–11 straipsniuose nurodytų rūšių veiklą;

a) yra perkančiosios organizacijos arba 
valstybinės įmonės ir kurie vykdo vienos iš 
5–11 straipsniuose nurodytų rūšių veiklą, 
išskyrus atvejus, kai veikla vykdoma 
laikantis teisių, kurios suteiktos pagal šio 
straipsnio 2 dalį;

Or. en

Pakeitimas 273
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) yra perkančiosios organizacijos arba 
valstybinės įmonės ir kurie vykdo vienos iš 
5–11 straipsniuose nurodytų rūšių veiklą;

a) yra perkančiosios organizacijos arba 
valstybinės įmonės, išskyrus 4 dalyje 
nurodytus galimus atvejus, ir kurie vykdo 
vienos iš 5–11 straipsniuose nurodytų rūšių 
veiklą;
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Or. it

Pakeitimas 274
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ši direktyva netaikoma valstybinėms 
įmonėms, kurios, naudodamosi pagal šio 
straipsnio 2 dalį suteiktomis teisėmis, 
vykdo 5-11 straipsniuose minimą veiklą.

Or. it

Pakeitimas 275
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dujos ir šiluma Dujos, šiluma ir vėsuma 

Or. en

Pagrindimas

Daugelyje valstybių narių centralizuoto šilumos ir vėsinimo tiekimo paslaugų vykdytojai yra 
valstybės įmonės. Pagal siūlomos Komunalinių paslaugų direktyvos 5 straipsnį (taip pat 
dabartinės Direktyvos 2004/17/EB 3 straipsnį) šilumos tiekimas – tai veikla, kuri patenka į 
Komunalinių paslaugų direktyvos taikymo sritį, bet dar nėra teisiškai išaiškinta, ar tai apima 
vėsinimą.

Pakeitimas 276
Heide Rühle

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

1. Dujų ir šilumos srityje ši direktyva 
taikoma šioms veiklos rūšims:

1. Dujų, šilumos ir vėsumos srityje ši 
direktyva taikoma šioms veiklos rūšims:

Or. en

Pakeitimas 277
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dujų ir šilumos srityje ši direktyva 
taikoma šioms veiklos rūšims:

1. Dujų, šilumos ir vėsumos srityje ši 
direktyva taikoma šioms veiklos rūšims:

Or. en

Pakeitimas 278
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) fiksuotų tinklų, skirtų paslaugai 
visuomenei teikti, suteikimui ar 
eksploatavimui, susijusiam su dujų ar 
šilumos gamyba, perdavimu ar 
paskirstymu;

a) fiksuotų tinklų, skirtų paslaugai 
visuomenei teikti, suteikimui ar 
eksploatavimui, susijusiam su dujų, 
šilumos ar vėsumos gamyba, perdavimu ar 
paskirstymu;

Or. en

Pakeitimas 279
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies a punktas



AM\911613LT.doc 105/188 PE492.861v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) fiksuotų tinklų, skirtų paslaugai 
visuomenei teikti, suteikimui ar 
eksploatavimui, susijusiam su dujų ar
šilumos gamyba, perdavimu ar 
paskirstymu;

a) fiksuotų tinklų, skirtų paslaugai 
visuomenei teikti, suteikimui ar 
eksploatavimui, susijusiam su dujų, 
šilumos ar vėsumos gamyba, perdavimu ar 
paskirstymu;

Or. en

Pakeitimas 280
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) dujų arba šilumos tiekimui tokiems 
tinklams.

b) dujų, šilumos arba vėsumos tiekimui 
tokiems tinklams.

Or. en

Pakeitimas 281
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) dujų arba šilumos tiekimui tokiems 
tinklams.

b) dujų, šilumos arba vėsumos tiekimui 
tokiems tinklams.

Or. en

Pakeitimas 282
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perkančiojo subjekto, kuris nėra 
perkančioji organizacija, dujų ar šilumos
tiekimas tinklams, skirtiems paslaugai 
visuomenei teikti, nelaikomas veikla, 
atitinkančia šio straipsnio 1 dalyje pateiktą 
apibrėžtį, jei įvykdytos visos toliau 
nurodytos sąlygos:

2. Perkančiojo subjekto, kuris nėra 
perkančioji organizacija, dujų, šilumos ar 
vėsumos tiekimas tinklams, skirtiems 
paslaugai visuomenei teikti, nelaikomas 
veikla, atitinkančia šio straipsnio 1 dalyje 
pateiktą apibrėžtį, jei įvykdytos visos toliau 
nurodytos sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 283
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perkančiojo subjekto, kuris nėra 
perkančioji organizacija, dujų ar šilumos
tiekimas tinklams, skirtiems paslaugai 
visuomenei teikti, nelaikomas veikla, 
atitinkančia šio straipsnio 1 dalyje pateiktą 
apibrėžtį, jei įvykdytos visos toliau 
nurodytos sąlygos:

2. Perkančiojo subjekto, kuris nėra 
perkančioji organizacija, dujų, šilumos ar 
vėsumos tiekimas tinklams, skirtiems 
paslaugai visuomenei teikti, nelaikomas 
veikla, atitinkančia šio straipsnio 1 dalyje 
pateiktą apibrėžtį, jei įvykdytos visos toliau 
nurodytos sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 284
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atitinkamo subjekto pagamintos dujos ar 
šiluma yra neišvengiama veiklos, kuri nėra 
nurodyta 1 dalyje arba 6–8 straipsniuose, 
vykdymo pasekmė;

a) atitinkamo subjekto pagamintos dujos, 
šiluma ar vėsinimas yra neišvengiama 
veiklos, kuri nėra nurodyta 1 dalyje arba 6–
8 straipsniuose, vykdymo pasekmė;
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Or. en

Pakeitimas 285
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atitinkamo subjekto pagamintos dujos ar 
šiluma yra neišvengiama veiklos, kuri nėra 
nurodyta 1 dalyje arba 6–8 straipsniuose, 
vykdymo pasekmė;

a) atitinkamo subjekto pagamintos dujos, 
šiluma ar vėsuma yra neišvengiama 
veiklos, kuri nėra nurodyta 1 dalyje arba 6–
8 straipsniuose, vykdymo pasekmė;

Or. en

Pakeitimas 286
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 a straipsnis
Pašto paslaugos

Ši direktyva netaikoma viešojo pirkimo 
sutartims, kurių pagrindinis tikslas – leisti
perkančiosioms organizacijoms teikti 
pašto ir ne pašto paslaugas.
Šiame straipsnyje:
a) pašto paslaugos – paslaugos, kurias 
sudaro pašto siuntų surinkimas, 
rūšiavimas, vežimas ir pristatymas. Pašto 
paslaugomis laikomos ir pagal Direktyvą 
97/67/EB apibrėžiamos universaliosios 
paslaugos, ir šios apibrėžties neapimamos 
paslaugos;
b) ne pašto paslaugos – šiose srityse 
teikiamos paslaugos:
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i) pašto paslaugų valdymo paslaugos 
(paslaugos, teikiamos prieš išsiuntimą ir 
po jo, įskaitant siuntų skyriaus valdymo 
paslaugas);
ii) pridėtinės vertės paslaugos, susijusios 
ir teikiamos tik elektroninėmis 
priemonėmis (įskaitant saugų koduotų 
dokumentų perdavimą elektroninėmis 
priemonėmis, adresų valdymo paslaugas 
ir registruoto elektroninio pašto 
perdavimą);
iii) paslaugos, susijusios su Paslaugų 
direktyvos 10 straipsnio 2 dalies a punkte 
nepaminėtomis pašto siuntomis, pvz., 
neadresuotų reklaminio pobūdžio pašto 
siuntų pristatymas;
iv) finansinės paslaugos, žymimos CPV 
nomenklatūros kodais nuo 66100000-1 iki 
66720000-3 ir apibrėžtos 19 straipsnio 
c punkte, įskaitant pinigų siuntimą pašto 
perlaidomis ir pervedimus iš einamųjų 
pašto sąskaitų;
v) filatelijos paslaugos;

Or. it

Pakeitimas 287
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnis Išbraukta.
Pašto paslaugos
1. Ši direktyva taikoma veiklos rūšims, 
susijusioms su:
a) pašto paslaugų teikimu;
b) ne pašto paslaugų teikimu, su sąlyga, 
kad tokias paslaugas teikiantis subjektas 
taip pat teikia 2 dalies b punkte nurodytas 
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pašto paslaugas ir kad 2 dalies b punkte 
nurodytų pašto paslaugų atžvilgiu nėra 
vykdomos 27 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
sąlygos.
2. Šioje direktyvoje, nepažeidžiant 
Direktyvos 97/67/EB:
a) pašto siunta – bet kokio svorio 
adresuota ir išsiųsti paruošta siunta. Be 
korespondencijos siuntų, tokiomis 
siuntomis laikomos, pavyzdžiui, knygos, 
katalogai, laikraščiai, periodiniai 
spaudiniai ir pašto siuntiniai su prekėmis, 
turinčiomis komercinę vertę ar jos 
neturinčiomis, nepriklausomai nuo 
svorio;
b) pašto paslaugos – paslaugos, kurias 
sudaro pašto siuntų surinkimas, 
rūšiavimas, vežimas ir pristatymas. Pašto 
paslaugomis laikomos ir pagal Direktyvą 
97/67/EB apibrėžiamos universaliosios 
paslaugos, ir šios apibrėžties neapimamos 
paslaugos;
c) ne pašto paslaugos – šiose srityse 
teikiamos paslaugos:
i) pašto paslaugų valdymo paslaugos 
(paslaugos, teikiamos prieš išsiuntimą ir 
po jo, įskaitant siuntų skyriaus valdymo 
paslaugas);
ii) pridėtinės vertės paslaugos, susijusios 
ir teikiamos tik elektroninėmis 
priemonėmis (įskaitant saugų koduotų 
dokumentų perdavimą elektroninėmis 
priemonėmis, adresų valdymo paslaugas 
ir registruoto elektroninio pašto 
perdavimą);
iii) paslaugos, susijusios su a punkte 
nepaminėtomis pašto siuntomis, pvz., 
tiesioginis neadresuotų pašto siuntų 
pristatymas;
iv) finansinės paslaugos, žymimos CPV 
nomenklatūros kodais nuo 66100000-1 iki 
66720000-3 ir apibrėžtos 19 straipsnio 
c punkte, įskaitant pinigų siuntimą pašto 
perlaidomis ir pervedimus iš einamųjų 
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pašto sąskaitų;
v) filatelinės paslaugos;
vi) logistikos paslaugos (paslaugos, kurias 
teikiant fizinis pristatymas ir (arba) 
sandėliavimas derinamas su kitomis ne 
pašto funkcijomis).

Or. it

Pagrindimas

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria.Since 1997, the postal sector has been increasingly subject to 
competitive pressure. Three milestones in the EU postal acquis are relevant in this respect: 
the first and the second Postal Directives (97/67/EC and 2002/39/EC respectively), which 
followed the 1992 Green Paper, set in motion the process of a controlled liberalisation and 
gradually opened the postal markets to competition.

Pakeitimas 288
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnis Išbraukta.
Pašto paslaugos
1. Ši direktyva taikoma veiklos rūšims, 
susijusioms su:
a) pašto paslaugų teikimu;
b) ne pašto paslaugų teikimu, su sąlyga, 
kad tokias paslaugas teikiantis subjektas 
taip pat teikia 2 dalies b punkte nurodytas 
pašto paslaugas ir kad 2 dalies b punkte 
nurodytų pašto paslaugų atžvilgiu nėra 
vykdomos 27 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
sąlygos.
2. Šioje direktyvoje, nepažeidžiant 
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Direktyvos 97/67/EB:
a) pašto siunta – bet kokio svorio 
adresuota ir išsiųsti paruošta siunta. Be 
korespondencijos siuntų, tokiomis 
siuntomis laikomos, pavyzdžiui, knygos, 
katalogai, laikraščiai, periodiniai 
spaudiniai ir pašto siuntiniai su prekėmis, 
turinčiomis komercinę vertę ar jos 
neturinčiomis, nepriklausomai nuo 
svorio;
b) pašto paslaugos – paslaugos, kurias 
sudaro pašto siuntų surinkimas, 
rūšiavimas, vežimas ir pristatymas. Pašto 
paslaugomis laikomos ir pagal Direktyvą 
97/67/EB apibrėžiamos universaliosios 
paslaugos, ir šios apibrėžties neapimamos 
paslaugos;
c) ne pašto paslaugos – šiose srityse 
teikiamos paslaugos:
i) pašto paslaugų valdymo paslaugos 
(paslaugos, teikiamos prieš išsiuntimą ir 
po jo, įskaitant siuntų skyriaus valdymo 
paslaugas);
ii) pridėtinės vertės paslaugos, susijusios 
ir teikiamos tik elektroninėmis 
priemonėmis (įskaitant saugų koduotų 
dokumentų perdavimą elektroninėmis 
priemonėmis, adresų valdymo paslaugas 
ir registruoto elektroninio pašto 
perdavimą);
iii) paslaugos, susijusios su a punkte 
nepaminėtomis pašto siuntomis, pvz., 
tiesioginis neadresuotų pašto siuntų 
pristatymas;
iv) finansinės paslaugos, žymimos CPV 
nomenklatūros kodais nuo 66100000-1 iki 
66720000-3 ir apibrėžtos 19 straipsnio 
c punkte, įskaitant pinigų siuntimą pašto 
perlaidomis ir pervedimus iš einamųjų 
pašto sąskaitų;
v) filatelinės paslaugos;
vi) logistikos paslaugos (paslaugos, kurias 
teikiant fizinis pristatymas ir (arba) 
sandėliavimas derinamas su kitomis ne 
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pašto funkcijomis).

Or. it

Pakeitimas 289
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnis Išbraukta.
Pašto paslaugos
1. Ši direktyva taikoma veiklos rūšims, 
susijusioms su:
a) pašto paslaugų teikimu;
b) ne pašto paslaugų teikimu, su sąlyga, 
kad tokias paslaugas teikiantis subjektas 
taip pat teikia 2 dalies b punkte nurodytas 
pašto paslaugas ir kad 2 dalies b punkte 
nurodytų pašto paslaugų atžvilgiu nėra 
vykdomos 27 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
sąlygos.
2. Šioje direktyvoje, nepažeidžiant 
Direktyvos 97/67/EB:
a) pašto siunta – bet kokio svorio 
adresuota ir išsiųsti paruošta siunta. Be 
korespondencijos siuntų, tokiomis 
siuntomis laikomos, pavyzdžiui, knygos,
katalogai, laikraščiai, periodiniai 
spaudiniai ir pašto siuntiniai su prekėmis, 
turinčiomis komercinę vertę ar jos 
neturinčiomis, nepriklausomai nuo 
svorio;
b) pašto paslaugos – paslaugos, kurias 
sudaro pašto siuntų surinkimas, 
rūšiavimas, vežimas ir pristatymas. Pašto 
paslaugomis laikomos ir pagal Direktyvą 
97/67/EB apibrėžiamos universaliosios 
paslaugos, ir šios apibrėžties neapimamos 
paslaugos;
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c) ne pašto paslaugos – šiose srityse 
teikiamos paslaugos:
i) pašto paslaugų valdymo paslaugos 
(paslaugos, teikiamos prieš išsiuntimą ir 
po jo, įskaitant siuntų skyriaus valdymo 
paslaugas);
ii) pridėtinės vertės paslaugos, susijusios 
ir teikiamos tik elektroninėmis 
priemonėmis (įskaitant saugų koduotų 
dokumentų perdavimą elektroninėmis 
priemonėmis, adresų valdymo paslaugas 
ir registruoto elektroninio pašto 
perdavimą);
iii) paslaugos, susijusios su a punkte 
nepaminėtomis pašto siuntomis, pvz., 
tiesioginis neadresuotų pašto siuntų 
pristatymas;
iv) finansinės paslaugos, žymimos CPV 
nomenklatūros kodais nuo 66100000-1 iki 
66720000-3 ir apibrėžtos 19 straipsnio 
c punkte, įskaitant pinigų siuntimą pašto 
perlaidomis ir pervedimus iš einamųjų 
pašto sąskaitų;
v) filatelinės paslaugos;
vi) logistikos paslaugos (paslaugos, kurias 
teikiant fizinis pristatymas ir (arba) 
sandėliavimas derinamas su kitomis ne 
pašto funkcijomis).

Or. it

Pagrindimas

Dėl pašto paslaugų sektoriuje atliktos liberalizacijos, visapusiško konkrečiam sektoriui 
taikomo reguliavimo ir rinkos raidos daugiau nebereikia reguliuoti pašto paslaugų sektoriuje 
veiklą vykdančių subjektų pirkimų. Todėl metas pašalinti pašto paslaugas ir juo labiau „kitas 
nei pašto paslaugas“ iš direktyvos taikymo srities ir leisti visiems sektoriuje veiklą 
vykdantiems subjektams grįsti savo sprendimus vien ekonominiais kriterijais.

Pakeitimas 290
Adam Bielan, Marek Siwiec
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnis Išbraukta.
Pašto paslaugos
1. Ši direktyva taikoma veiklos rūšims, 
susijusioms su: 
a) pašto paslaugų teikimu;
b) ne pašto paslaugų teikimu, su sąlyga, 
kad tokias paslaugas teikiantis subjektas 
taip pat teikia 2 dalies b punkte nurodytas 
pašto paslaugas ir kad 2 dalies b punkte 
nurodytų pašto paslaugų atžvilgiu nėra 
vykdomos 27 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
sąlygos.
2. Šioje direktyvoje, nepažeidžiant 
Direktyvos 97/67/EB:
a) pašto siunta – bet kokio svorio 
adresuota ir išsiųsti paruošta siunta. Be 
korespondencijos siuntų, tokiomis 
siuntomis laikomos, pavyzdžiui, knygos, 
katalogai, laikraščiai, periodiniai 
spaudiniai ir pašto siuntiniai su prekėmis, 
turinčiomis komercinę vertę ar jos 
neturinčiomis, nepriklausomai nuo 
svorio;
b) pašto paslaugos – paslaugos, kurias 
sudaro pašto siuntų surinkimas, 
rūšiavimas, vežimas ir pristatymas. Pašto 
paslaugomis laikomos ir pagal Direktyvą 
97/67/EB apibrėžiamos universaliosios 
paslaugos, ir šios apibrėžties neapimamos 
paslaugos;
c) ne pašto paslaugos – šiose srityse 
teikiamos paslaugos:
i) pašto paslaugų valdymo paslaugos 
(paslaugos, teikiamos prieš išsiuntimą ir 
po jo, įskaitant siuntų skyriaus valdymo 
paslaugas);
ii) pridėtinės vertės paslaugos, susijusios 
ir teikiamos tik elektroninėmis 
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priemonėmis (įskaitant saugų koduotų 
dokumentų perdavimą elektroninėmis 
priemonėmis, adresų valdymo paslaugas 
ir registruoto elektroninio pašto 
perdavimą);
iii) paslaugos, susijusios su a punkte 
nepaminėtomis pašto siuntomis, pvz., 
tiesioginis neadresuotų pašto siuntų 
pristatymas;
iv) finansinės paslaugos, žymimos CPV 
nomenklatūros kodais nuo 66100000-1 iki 
66720000-3 ir apibrėžtos 19 straipsnio 
c punkte, įskaitant pinigų siuntimą pašto 
perlaidomis ir pervedimus iš einamųjų 
pašto sąskaitų;
v) filatelinės paslaugos;
vi) logistikos paslaugos (paslaugos, kurias 
teikiant fizinis pristatymas ir (arba) 
sandėliavimas derinamas su kitomis ne 
pašto funkcijomis).

Or. en

Pagrindimas

Dėl pašto paslaugų sektoriuje atliktos liberalizacijos, visapusiško konkrečiam sektoriui 
taikomo reguliavimo ir rinkos raidos daugiau nebereikia reguliuoti pašto paslaugų sektoriuje 
veiklą vykdančių subjektų pirkimų. Todėl metas pašalinti pašto paslaugas ir juo labiau „kitas 
nei pašto paslaugas“ iš direktyvos taikymo srities ir leisti visiems sektoriuje veiklą 
vykdantiems subjektams grįsti savo sprendimus vien ekonominiais kriterijais.

Pakeitimas 291
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naftos ir dujų gavyba ir anglies ar kito 
kietojo kuro žvalgymas arba gavyba

Naftos ir dujų gavyba ir anglies ar kito 
kietojo kuro gavyba ir žvalgymas

Or. en
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Pakeitimas 292
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 400 000 EUR prekių ir paslaugų pirkimo 
sutartims ir projektų konkursams;

a) 600 000 EUR prekių ir paslaugų pirkimo 
sutartims ir projektų konkursams;

Or. en

Pakeitimas 293
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 5 000 000 EUR darbų pirkimo 
sutartims;

b) 7 500 000 EUR darbų pirkimo 
sutartims;

Or. en

Pakeitimas 294
Frank Engel, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 1 000 000 EUR XVII priede nurodytų 
socialinių ir kitų specifinių paslaugų 
pirkimo sutartims.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Susiję su vėl atskirtomis A ir B paslaugomis.

Pakeitimas 295
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 1 000 000 EUR XVII priede nurodytų 
socialinių ir kitų specifinių paslaugų 
pirkimo sutartims.

c) 1 000 000 EUR XVIIa priede nurodytų 
socialinių ir kitų specifinių paslaugų 
pirkimo sutartims.

Or. fr

Pakeitimas 296
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 1 000 000 EUR XVII priede nurodytų 
socialinių ir kitų specifinių paslaugų 
pirkimo sutartims.

c) 1 500 000 EUR XVII priede nurodytų 
socialinių ir kitų specifinių paslaugų 
pirkimo sutartims.

Or. en

Pakeitimas 297
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Perkantieji subjektai gali skirti sutartis 
pagal atskiras dalis, netaikydami šioje 
direktyvoje numatytų procedūrų, jeigu 

Išbraukta.
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numatoma atitinkamos dalies vertė be 
PVM yra mažesnė kaip 80 000 EUR 
prekių ar paslaugų atveju arba 
1 mln. EUR darbų atveju. Tačiau 
netaikant šios direktyvos šitaip paskirtų 
dalių bendra vertė neturi viršyti 20 proc. 
visų dalių, į kurias yra suskaidytas 
siūlomas darbas, siūlomas panašių prekių 
įsigijimas ar siūlomas paslaugų pirkimas, 
bendros vertės.

Or. en

Pagrindimas

Per daug biurokratiška.

Pakeitimas 298
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Perkantieji subjektai gali skirti sutartis 
pagal atskiras dalis, netaikydami šioje 
direktyvoje numatytų procedūrų, jeigu 
numatoma atitinkamos dalies vertė be 
PVM yra mažesnė kaip 80 000 EUR prekių 
ar paslaugų atveju arba 1 mln. EUR darbų 
atveju. Tačiau netaikant šios direktyvos 
šitaip paskirtų dalių bendra vertė neturi 
viršyti 20 proc. visų dalių, į kurias yra 
suskaidytas siūlomas darbas, siūlomas 
panašių prekių įsigijimas ar siūlomas 
paslaugų pirkimas, bendros vertės.

9. Perkantieji subjektai gali skirti sutartis 
pagal atskiras pirkimo dalis, netaikydami 
šioje direktyvoje numatytų procedūrų, 
jeigu numatoma atitinkamos dalies vertė be 
PVM yra mažesnė kaip 160 000 EUR 
prekių ar paslaugų atveju arba 2 mln. EUR
darbų atveju. Tačiau bendra šitaip, 
netaikant šios direktyvos, paskirtų pirkimo
dalių vertė neviršija 20 proc. visų pirkimo
dalių, į kurias yra suskaidytas siūlomas 
darbas, siūlomas panašių prekių įsigijimas 
ar siūlomas paslaugų pirkimas, bendros 
vertės.

Or. en

Pakeitimas 299
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Perkantieji subjektai gali skirti sutartis 
pagal atskiras dalis, netaikydami šioje 
direktyvoje numatytų procedūrų, jeigu 
numatoma atitinkamos dalies vertė be 
PVM yra mažesnė kaip 80 000 EUR prekių 
ar paslaugų atveju arba 1 mln. EUR darbų 
atveju. Tačiau netaikant šios direktyvos 
šitaip paskirtų dalių bendra vertė neturi 
viršyti 20 proc. visų dalių, į kurias yra 
suskaidytas siūlomas darbas, siūlomas 
panašių prekių įsigijimas ar siūlomas 
paslaugų pirkimas, bendros vertės.

9. Perkantieji subjektai gali sudaryti
sutartis pagal atskiras pirkimo dalis, 
netaikydami šioje direktyvoje numatytų 
procedūrų, jeigu numatoma atitinkamos 
dalies vertė be PVM yra mažesnė kaip 
120 000 EUR prekių ar paslaugų atveju 
arba 1 500 000 EUR darbų atveju. Tačiau 
netaikant šios direktyvos šitaip paskirtų 
pirkimo dalių bendra vertė neturi viršyti 
30 proc. visų pirkimo dalių, į kurias yra 
suskaidytas siūlomas darbas, siūlomas 
panašių prekių įsigijimas ar siūlomas 
paslaugų pirkimas, bendros vertės.

Or. en

Pakeitimas 300
Frank Engel, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis
Tvarka, taikoma viešojo paslaugų pirkimo 

sutartims
Sutartys, kurių objektas – XVIIa priedo A 
dalyje išvardytos paslaugos, sudaromos 
pagal 38–79 straipsnius.
Sutartys, kurių objektas – XVIIa priedo B 
dalyje išvardytos paslaugos, sudaromos tik 
pagal 54 straipsnį ir 64 straipsnio 1 dalį.
Sutartys, kurių objektas – tiek XVIIa 
priedo A dalyje, tiek XVIIa priedo B 
dalyje išvardytos paslaugos, sudaromos 
38–79 straipsniuose nustatyta tvarka, 
jeigu XVIIa priedo A dalyje išvardytų 
paslaugų vertė yra didesnė už XVIIa 
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priedo B dalyje išvardytų paslaugų vertę. 
Kitais atvejais sutartys sudaromos 
54 straipsnyje ir 64 straipsnio 1 dalyje 
nustatyta tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Vėl atskiriamos A ir B paslaugos.

Pakeitimas 301
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei Komisija arba nacionalinė 
priežiūros įstaiga pareikalauja, perkantieji 
subjektai jai praneša apie visas produktų ar 
veiklos kategorijas, kurioms, jų nuomone, 
taikoma 1 dalyje numatyta išimtis. Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje Komisija 
informaciniais tikslais gali reguliariai 
skelbti prekių ir veiklos kategorijų, 
kurioms, jos nuomone, taikoma ši išimtis, 
sąrašus. Tai darydama Komisija atsižvelgia 
į visus jautrius komercinius aspektus, 
kuriuos, perduodami informaciją, gali 
nurodyti perkantieji subjektai.

2. Perkantieji subjektai praneša Komisijai
apie visas produktų ar veiklos kategorijas, 
kurioms, jų nuomone, taikoma 1 dalyje 
numatyta išimtis. Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje Komisija 
informaciniais tikslais gali reguliariai 
skelbti prekių ir veiklos kategorijų, 
kurioms, jos nuomone, taikoma ši išimtis, 
sąrašus. Tai darydama Komisija atsižvelgia 
į visus jautrius komercinius aspektus, 
kuriuos, perduodami informaciją, gali 
nurodyti perkantieji subjektai.

Or. en

Pakeitimas 302
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva netaikoma nei sutartims, 1. Ši direktyva netaikoma nei sutartims, 
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kurias perkantieji subjektai skiria kitokiais 
tikslais nei veiklos rūšims, apibūdintoms 
5–11 straipsniuose, vykdyti arba tokioms 
veiklos rūšims vykdyti trečiojoje šalyje 
sąlygomis, nesusijusiomis su fiziniu tinklo 
ar geografinės teritorijos panaudojimu 
Sąjungoje, nei tokiais tikslais 
organizuojamiems projekto konkursams.

kurias perkantieji subjektai sudaro
kitokiais tikslais nei veiklos rūšims, 
apibūdintoms 5–11 straipsniuose ir 
susijusioms su komunalinėmis 
paslaugomis, vykdyti arba tokioms veiklos 
rūšims vykdyti trečiojoje šalyje sąlygomis, 
nesusijusiomis su fiziniu tinklo ar 
geografinės teritorijos panaudojimu 
Sąjungoje, nei tokiais tikslais 
organizuojamiems projekto konkursams.

Or. en

Pakeitimas 303
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei Komisija arba nacionalinė 
priežiūros įstaiga pareikalauja, perkantieji 
subjektai jai praneša apie visas veiklos 
rūšis, kurioms, jų nuomone, taikoma 
1 dalyje numatyta išimtis. Komisija 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
informaciniais tikslais gali reguliariai 
skelbti veiklos kategorijų, kurioms, jos 
nuomone, taikoma ši išimtis, sąrašus. Tai 
darydama Komisija atsižvelgia į visus 
jautrius komercinius aspektus, kuriuos, 
perduodami informaciją, gali nurodyti 
perkantieji subjektai.

2. Jei Komisija pareikalauja, perkantieji 
subjektai jai praneša apie visas veiklos 
rūšis, kurioms, jų nuomone, taikoma 
1 dalyje numatyta išimtis. Komisija 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
informaciniais tikslais gali reguliariai 
skelbti veiklos kategorijų, kurioms, jos 
nuomone, taikoma ši išimtis, sąrašus. Tai 
darydama Komisija atsižvelgia į visus 
jautrius komercinius aspektus, kuriuos, 
perduodami informaciją, gali nurodyti 
perkantieji subjektai.

Or. en

Pakeitimas 304
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei Komisija arba nacionalinė 
priežiūros įstaiga pareikalauja, perkantieji 
subjektai jai praneša apie visas veiklos 
rūšis, kurioms, jų nuomone, taikoma 
1 dalyje numatyta išimtis. Komisija 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
informaciniais tikslais gali reguliariai 
skelbti veiklos kategorijų, kurioms, jos 
nuomone, taikoma ši išimtis, sąrašus. Tai 
darydama Komisija atsižvelgia į visus 
jautrius komercinius aspektus, kuriuos, 
perduodami informaciją, gali nurodyti 
perkantieji subjektai.

2. Jei Komisija pareikalauja, perkantieji 
subjektai jai praneša apie visas veiklos 
rūšis, kurioms, jų nuomone, taikoma 
1 dalyje numatyta išimtis. Komisija 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
informaciniais tikslais gali reguliariai 
skelbti veiklos kategorijų, kurioms, jos 
nuomone, taikoma ši išimtis, sąrašus. Tai 
darydama Komisija atsižvelgia į visus 
jautrius komercinius aspektus, kuriuos, 
perduodami informaciją, gali nurodyti 
perkantieji subjektai.

Or. en

Pakeitimas 305
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) dėl arbitražo ir taikinimo paslaugų; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 306
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) dėl arbitražo ir taikinimo paslaugų; b) dėl arbitražo ir taikinimo paslaugų ir bet 
kurių iš šių teisinių paslaugų: 
i) kliento atstovavimo teisminėse bylose 
teismuose, tribunoluose ar valdžios 
institucijose, kai tai atlieka teisininkai, 
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kaip apibrėžta Direktyvos 77/249/EEB 1 
straipsnyje;

ii) dokumentų tvirtinimo, kurį atlieka 
notarų biurai; 
iii) teisinių paslaugų, kurias teikia 
patikėtiniai ar paskirtieji globėjai, ar kitų 
teisinių paslaugų, kurių teikėjus 
suinteresuotosiose valstybėse narėse skiria 
teismas ar tribunolas; 
iv) kitų teisinių paslaugų, kurios 
suinteresuotosiose valstybėse narėse yra 
susijusios su viešosios valdžios funkcijų 
vykdymu.

Or. en

Pakeitimas 307
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) dėl arbitražo ir taikinimo paslaugų; b) dėl arbitražo ir taikinimo paslaugų, taip 
pat dėl advokato paslaugų siekiant teisinio 
atstovavimo;

Or. fr

Pakeitimas 308
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) dėl arbitražo ir taikinimo paslaugų; b) dėl teisinių, arbitražo ir taikinimo 
paslaugų;

Or. it
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Pakeitimas 309
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) dėl arbitražo ir taikinimo paslaugų; b) dėl arbitražo ir taikinimo paslaugų, 
teisinių ir notaro paslaugų;

Or. de

Pakeitimas 310
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) dėl arbitražo ir taikinimo paslaugų; b) dėl arbitražo ir taikinimo paslaugų, taip 
pat viešojo sektoriaus pareigūno, kuris 
privalo būti nepriklausomas ir bešališkas, 
veiksmų;

Or. pl

Pakeitimas 311
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) dėl civilinės saugos, nelaimių 
prevencijos ir kasdienio saugumo;

Or. de
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Pakeitimas 312
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) dėl teisinių paslaugų;

Or. it

Pakeitimas 313
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio pirmos pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) dėl sutarčių, kurios sudaromos
remiantis ES Sutartis atitinkančiomis, 
specialiomis arba išimtinėmis teisėmis;

Or. de

Pakeitimas 314
Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) dėl finansinių paslaugų, susijusių su 
vertybinių popierių ar kitų finansinių 
priemonių emisija, pardavimu, pirkimu ar 
perleidimu, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2004/39/EB, ir dėl operacijų, atliekamų su 
Europos finansinio stabilumo fondu;

c) dėl finansinių paslaugų, susijusių su 
vertybinių popierių ar kitų finansinių 
priemonių emisija, pardavimu, pirkimu ar 
perleidimu, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2004/39/EB, centrinio banko paslaugų ir 
operacijų, atliekamų su Europos finansinio 
stabilumo fondu, arba perkančiųjų 
organizacijų apsirūpinimo pinigais ar 
kapitalu operacijų;
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Or. en

Pakeitimas 315
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) dėl finansinių paslaugų, susijusių su 
vertybinių popierių ar kitų finansinių 
priemonių emisija, pardavimu, pirkimu ar 
perleidimu, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje
2004/39/EB, ir dėl operacijų, atliekamų su 
Europos finansinio stabilumo fondu;

c) dėl finansinių paslaugų, susijusių su 
vertybinių popierių ar kitų finansinių 
priemonių emisija, pardavimu, pirkimu ar 
perleidimu, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2004/39/EB, dėl operacijų, atliekamų su 
Europos finansinio stabilumo fondu, ir dėl 
sandorių, kuriais perkančiosios 
organizacijos siekia gauti lėšų arba 
kapitalo;

Or. de

Pakeitimas 316
Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) dėl finansinių paslaugų, susijusių su 
vertybinių popierių ar kitų finansinių 
priemonių emisija, pardavimu, pirkimu ar 
perleidimu, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2004/39/EB, ir dėl operacijų, atliekamų su 
Europos finansinio stabilumo fondu;

c) dėl finansinių paslaugų, susijusių su 
vertybinių popierių ar kitų finansinių 
priemonių emisija, pardavimu, pirkimu ar 
perleidimu, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2004/39/EB, dėl sandorių, kuriais 
perkančiosios organizacijos siekia gauti 
lėšų arba kapitalo, ir dėl centrinio banko 
paslaugų ir dėl operacijų, atliekamų su 
Europos finansinio stabilumo fondu;

Or. de
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Pakeitimas 317
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) dėl finansinių paslaugų, susijusių su 
vertybinių popierių ar kitų finansinių 
priemonių emisija, pardavimu, pirkimu ar
perleidimu, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2004/39/EB, ir dėl operacijų, atliekamų su 
Europos finansinio stabilumo fondu;

c) dėl finansinių paslaugų, susijusių su 
vertybinių popierių ar kitų finansinių 
priemonių emisija, pardavimu, pirkimu ar 
perleidimu, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2004/39/EB, dėl sandorių, kuriais 
perkančiosios organizacijos siekia gauti 
lėšų arba kapitalo, ir dėl centrinio banko 
paslaugų ir dėl operacijų, atliekamų su 
Europos finansinio stabilumo fondu;

Or. de

Pagrindimas

Dėl prievolės skelbti viešojo sektoriaus kreditų konkursą sumažėja viešojo sektoriaus 
finansavimo procedūrų praktiškumas ir labai padidėja jų sąnaudos. Todėl finansavimo 
paslaugoms taikoma išimtis turėtų apimti ir lėšų investavimą bei gavimą.

Pakeitimas 318
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) dėl finansinių sandorių, kuriais 
perkančiosios organizacijos siekia gauti 
lėšų arba kapitalo, investuoti arba 
finansuoti sutarčių skyrimą;

Or. de
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Pakeitimas 319
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) dėl darbo sutarčių; d) dėl darbo sutarčių, įskaitant laikinų 
darbuotojų delegavimą;

Or. en

Pakeitimas 320
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) dėl darbo sutarčių; d) dėl darbo sutarčių ir privalomos 
socialinės apsaugos sistemos;

Or. fr

Pakeitimas 321
Heide Rühle

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) dėl civilinės saugos, pasirengimo 
avarijoms bei reagavimo į jas ir medicinos 
paslaugų teikimo avarijų atveju;

Or. en

Pakeitimas 322
Heide Rühle
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Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) transliuotojams skiriamoms sutartims 
dėl transliacijos laiko.

f) žiniasklaidos paslaugų perdavimo ir 
platinimo sutartims;

Or. en

Pakeitimas 323
Heide Rühle

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) sutartims dėl prekių tiekimo ir 
paslaugų teikimo, kurioms pagal įstatymą 
nustatoma fiksuota kaina ir kurioms ipso 
facto nereikia taikyti viešojo pirkimo 
procedūros.

Or. en

Pakeitimas 324
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) dėl bet kurių iš šių teisinių paslaugų:
i) kliento atstovavimo teisminėse bylose 
nacionaliniuose valstybės narės 
teismuose, tribunoluose ar valdžios 
institucijose, kai tai atlieka teisininkai, 
kaip apibrėžta Direktyvos 77/249/EEB 1 
straipsnyje;
ii) dokumentų tvirtinimo, kurį atlieka 
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notarų biurai;
iii) teisinių paslaugų, kurias teikia 
patikėtiniai ar paskirtieji globėjai, ar kitų 
teisinių paslaugų, kurių teikėjus 
suinteresuotosiose valstybėse narėse skiria 
teismas ar tribunolas;
iv) kitų teisinių paslaugų, kurios 
suinteresuotosiose valstybėse narėse yra 
susijusios, bent atsitiktinai, su viešosios 
valdžios funkcijų vykdymu.

Or. en

Pagrindimas

Tai kompromisinis sprendimas siekiant vėl neįvesti B dalies paslaugų. Pakeitimu įvedama 
daugiau direktyvos netaikymo išimčių, kartu išlaikant naująjį straipsnį dėl socialinių ir kitų 
paslaugų, kuris išplečiamas kaip to paties vykdymo dalis, taip pat nustatant dvigubai didesnę 
ribinę vertę.

Pakeitimas 325
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva netaikoma viešojo paslaugų 
pirkimo sutartims, vienos perkančiosios 
organizacijos sudarytoms su kita 
perkančiąja organizacija arba su 
perkančiųjų organizacijų asociacija, 
remiantis išimtine teise, joms 
priklausančia pagal paskelbto įstatymo 
arba kito teisės akto nuostatą, kuri 
neprieštarauja Sutarčiai dėl Europos 
Sąjungos veikimo.

Or. en

Pakeitimas 326
Heide Rühle



AM\911613LT.doc 131/188 PE492.861v02-00

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmos pastraipos f punkte nurodytas
transliavimas apima perdavimą ir 
platinimą naudojant bet kurią elektroninio 
tinklo formą.

Pirmos pastraipos f punkte nurodytos
garso ir vaizdo paslaugos apima 
perdavimą ir platinimą naudojant bet kurią 
elektroninio tinklo formą.

Or. en

Pakeitimas 327
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a straipsnis,
Paslaugų sutartys, sudaromos remiantis 

išimtinėmis teisėmis
Ši direktyva netaikoma paslaugų 
sutartims, sudarytoms su subjektu, kuris 
pats yra perkančioji institucija, atitinkanti 
2 straipsnio 1 dalyje pateiktą apibrėžimą, 
arba su perkančiųjų subjektų asociacija 
remiantis išimtine teise, joms suteikta 
remiantis paskelbto įstatymo ar kito teisės 
akto nuostata, neprieštaraujančia 
Sutarčiai.

Or. en

Pagrindimas

Dar kartą įtraukiamas galiojančios Direktyvos 2004/17/EB 25 straipsnis. Šis straipsnis 
svarbus visuotinės ekonominės svarbos paslaugų veiksmams, nes ši direktyva netaikoma 
viešosioms paslaugų pirkimo sutartims, sudarytoms remiantis išimtine teise, nustatytą pagal 
paskelbto įstatymo arba kito teisės akto nuostatą, kuri neprieštarauja Sutarčiai. Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismas taikė šią nuostatą byloje C-360/96.
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Pakeitimas 328
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19b straipsnis
Specialios tvarkos siekiant užtikrinti 

visuotinės svarbos paslaugas nustatymas
Ši direktyva netaikoma išbandytoms ir 
patikrintoms valstybių narių 
procedūroms, grindžiamoms vartotojų 
teise laisvai pasirinkti paslaugų teikėjus 
(pvz., talonų sistema, laisvo pasirinkimo 
modelis, trišaliais santykiais pagrįstas 
modelis), taip pat principu, pagal kurį 
visiems paslaugų teikėjams, 
tenkinantiems iš anksto teisės aktais 
nustatytas sąlygas, neatsižvelgiant į jų 
teisinį statusą turėtų būti leidžiama teikti 
paslaugas, jei laikomasi bendrųjų vienodo 
požiūrio, skaidrumo ir nediskriminavimo 
principų.

Or. en

Pakeitimas 329
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19 c straipsnis
Viešųjų paslaugų koncesijos

Nepažeidžiant 19a straipsnio taikymo, ši 
direktyva netaikoma paslaugų 
koncesijoms, kaip apibrėžta 2 straipsnio 
23a dalyje.

Or. en
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Pakeitimas 330
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
I antraštinės dalies III skyriaus 2 skirsnio 2 poskyrio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingieji santykiai (kontroliuojamieji 
subjektai, kooperacija, susijusios įmonės ir 
bendrosios įmonės)

Ypatingasis bendradarbiavimas
(kontroliuojamieji subjektai, kooperacija, 
susijusios įmonės ir bendrosios įmonės)

Or. en

Pakeitimas 331
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Pasirinkimas įgyvendinti visiškai viešą 
struktūrą, skirtą teikti bendros 
ekonominės svarbos paslaugas ar 
socialines paslaugas yra viešosios valdžios 
prerogatyva, kurią turi tik valstybės narės.

Or. fr

Pakeitimas 332
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) perkančioji organizacija atitinkamą 
juridinį asmenį kontroliuoja panašiai kaip
ir savo skyrius;

a) perkančioji organizacija atitinkamą 
juridinį asmenį kontroliuoja analogiškai
kaip ir savo skyrius, t. y. daro lemiamą 
įtaką tiek kontroliuojamo juridinio 
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asmens strateginiams tikslams, tiek 
svarbiems sprendimams. Siekiant 
nustatyti, ar tokia kontrolė vykdoma, 
atsižvelgiama į tokius rodiklius: 
atstovavimo administraciniuose, valdymo 
ar priežiūros organuose mastą, su šiuo 
atstovavimu susijusias atitinkamas įstatų 
nuostatas ar nuosavybę;

Or. fr

Pagrindimas

Paaiškinami kriterijai, kuriais apibrėžiamas vidinis aspektas ir pagrindžiama, kodėl tokios 
sutartys neįtraukiamos į direktyvos taikymo sritį. Analogiškos kontrolės terminas perimtas iš 
ESTT jurisprudencijos ir sustiprina kontrolės, kurią perkančioji organizacija vykdo 
kontroliuojamam subjektui, kriterijų. Tokios pačios kontrolės sąvoka taip pat patikslinama 
Reglamente (EB) Nr. 1370/2007 siekiant palengvinti jos nustatymą.

Pakeitimas 333
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent 90 proc. to juridinio asmens veiklos
vykdoma kontroliuojančiajai perkančiajai 
organizacijai ar kitiems tos pačios 
perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamiems juridiniams asmenims;

b) bent 90 proc. to juridinio asmens visos 
vidutinės darbų apyvartos vykdoma 
kontroliuojančiajai perkančiajai 
organizacijai ar kitiems tos pačios 
perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamiems juridiniams asmenims;

Or. fr

Pagrindimas

Paaiškinami kriterijai, kuriais apibrėžiamas vidinis aspektas: sąvoka „90 proc. veiklos“ 
paaiškina vieną iš ESTT jurisprudencijos terminų („pagrindinė veikla“), o kitas lieka 
netikslus, todėl siūloma įterpti „90 proc. visos vidutinės darbų apyvartos“.

Pakeitimas 334
Marc Tarabella
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Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent 90 proc. to juridinio asmens 
veiklos vykdoma kontroliuojančiajai 
perkančiajai organizacijai ar kitiems tos 
pačios perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamiems juridiniams 
asmenims;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 335
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent 90 proc. to juridinio asmens veiklos 
vykdoma kontroliuojančiajai perkančiajai 
organizacijai ar kitiems tos pačios 
perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamiems juridiniams asmenims;

b) bent 80 proc. to juridinio asmens veiklos 
pagal sutartį vykdoma kontroliuojančiajai 
perkančiajai organizacijai ar kitiems tos 
pačios perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamiems juridiniams asmenims;

Or. en

Pakeitimas 336
Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent 90 proc. to juridinio asmens veiklos 
vykdoma kontroliuojančiajai perkančiajai 
organizacijai ar kitiems tos pačios 
perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamiems juridiniams asmenims;

b) bent 85 proc. to juridinio asmens veiklos 
vykdoma kontroliuojančiajai perkančiajai 
organizacijai ar kitiems tos pačios 
perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamiems juridiniams asmenims;
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Or. de

Pakeitimas 337
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent 90 proc. to juridinio asmens 
veiklos vykdoma kontroliuojančiajai 
perkančiajai organizacijai ar kitiems tos 
pačios perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamiems juridiniams asmenims;

b) juridinis asmuo iš esmės savo veiklą 
vykdo kontroliuojančiajai perkančiajai 
organizacijai ar kitiems tos pačios 
perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamiems juridiniams asmenims. 
Tariama, kad juridinis asmuo iš esmės 
savo veiklą vykdo kontroliuojančiajai 
perkančiajai organizacijai ar kitiems tos 
pačios perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamiems juridiniams asmenims, 
jei jiems vykdoma bent 90 proc. to 
juridinio asmens veiklos, kuri yra 
sutarties dalykas;

Or. de

Pagrindimas

Pasiūlymu suderinama ESTT praktika byloje C-107/98 su „saugaus uosto išlyga“, kuria 
įtvirtinama paneigiama vidaus veiklos prielaida.

Pakeitimas 338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent 90 proc. to juridinio asmens veiklos 
vykdoma kontroliuojančiajai perkančiajai 
organizacijai ar kitiems tos pačios 
perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamiems juridiniams asmenims;

b) bent 80 proc. to juridinio asmens veiklos 
vykdoma kontroliuojančiajai perkančiajai 
organizacijai ar kitiems tos pačios 
perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamiems juridiniams asmenims;
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Or. en

Pakeitimas 339
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent 90 proc. to juridinio asmens 
veiklos vykdoma kontroliuojančiajai 
perkančiajai organizacijai ar kitiems tos 
pačios perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamiems juridiniams asmenims;

b) visa to juridinio asmens veiklos 
vykdoma kontroliuojančiajai perkančiajai 
organizacijai ar kitiems tos pačios 
perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamiems juridiniams asmenims;

Or. en

Pagrindimas

Vidaus išimtis turėtų būti apribota iki minimumo siekiant apsaugoti konkurenciją ir užtikrinti 
teisinį tikrumą. Atitinka 11 straipsnio pakeitimą bendrojoje direktyvoje.

Pakeitimas 340
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent 90 proc. to juridinio asmens veiklos 
vykdoma kontroliuojančiajai perkančiajai 
organizacijai ar kitiems tos pačios 
perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamiems juridiniams asmenims;

b) bent 80 proc. to juridinio asmens 
veiklos, kuri yra sutarties dalykas,
vykdoma kontroliuojančiajai perkančiajai 
organizacijai ar kitiems tos pačios 
perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamiems juridiniams asmenims;

Or. de

Pakeitimas 341
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent 90 proc. to juridinio asmens 
veiklos vykdoma kontroliuojančiajai 
perkančiajai organizacijai ar kitiems tos 
pačios perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamiems juridiniams asmenims;

b) didžioji dalis to juridinio asmens veiklos 
vykdoma kontroliuojančiajai perkančiajai 
organizacijai ar kitiems tos pačios 
perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamiems juridiniams asmenims;

Or. en

Pakeitimas 342
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo neturi 
privataus kapitalo.

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo neturi 
privataus kapitalo, išskyrus teisiškai 
numatytą privalomą privatų kapitalą.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti aiškiai atskirtas viešojo sektoriaus subjektų bendradarbiavimas ir viešojo ir 
privačiojo sektoriaus partnerystės. Vis dėlto kai kuriose valstybėse narėse turėti privataus 
kapitalo gali būti privaloma pagal įstatymą.

Pakeitimas 343
Andreas Schwab, Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo neturi 
privataus kapitalo.

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo neturi 
privataus kapitalo, jei tai atitinkamose 
valstybėse narėse nėra nustatyta 
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įstatymais.

Or. de

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse dėl istoriškai susiklosčiusių aplinkybių ir įsitvirtinusių struktūrų 
privataus kapitalo turėjimas nustatytas įstatymu. Šios bendradarbiavimo formos ir toliau 
turėtų būti leidžiamos, o bet koks kitas privataus kapitalo turėjimas remiantis ESTT praktika 
draudžiamas.

Pakeitimas 344
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo.

c) privatus kontroliuojamojo juridinio 
asmens kapitalas neviršija 50 proc. jo 
turimų balsavimo teisę suteikiančių 
akcijų.

Or. en

Pagrindimas

Privatūs investuotojai gali daryti įtaką valdymo sprendimams tik tada, jei turi daugiau kaip 
50 proc. kontroliuojamojo juridinio asmens balsavimo teisę suteikiančių akcijų. Šiuo 
pakeitimu siekiama sudaryti sąlygas grynojo kapitalo investicijoms nepakenkiant vidaus 
pirkimo sandorių ir horizontaliojo bendradarbiavimo išimtims.

Pakeitimas 345
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
nesiekia jokių interesų, kurie skirtųsi nuo 
su juo susijusių valdžios institucijų 
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interesų;

Or. es

Pakeitimas 346
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
negauna jokios kitos naudos nei pagal 
viešojo pirkimo sutartis su 
perkančiosiomis organizacijomis 
patiriamų faktinių sąnaudų 
kompensavimas.

Or. es

Pakeitimas 347
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančioji organizacija laikoma 
kontroliuojančia juridinį asmenį panašiai 
kaip ir savo skyrius pagal pirmos 
pastraipos a punktą, jeigu ji daro lemiamą 
įtaką kontroliuojamojo juridinio asmens 
strateginiams tikslams ir reikšmingiems 
sprendimams.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pirmos pastraipos a punktas yra pakankamai aiškus, taigi pakartojimas nereikalingas.
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Pakeitimas 348
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančioji organizacija laikoma 
kontroliuojančia juridinį asmenį panašiai 
kaip ir savo skyrius pagal pirmos 
pastraipos a punktą, jeigu ji daro lemiamą 
įtaką kontroliuojamojo juridinio asmens 
strateginiams tikslams ir reikšmingiems 
sprendimams.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 349
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančioji organizacija laikoma 
kontroliuojančia juridinį asmenį panašiai 
kaip ir savo skyrius pagal pirmos 
pastraipos a punktą, jeigu ji daro lemiamą 
įtaką kontroliuojamojo juridinio asmens 
strateginiams tikslams ir reikšmingiems 
sprendimams.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. de

Pagrindimas

Orientavimosi kriterijus kalbant apie perkančiosios organizacijos vykdomą pasamdyto 
juridinio asmens kontrolę turėtų būti perkančiosios organizacijos galimybė daryti įtaką savo 
skyriams, kurie visiškai pavaldūs savo institucijos vadovybei – jos priežiūrai ir nurodymams. 
Perkančiosios organizacijos skyriai neturi jokio savarankiškumo arba jų savarankiškumas 
labai mažas.
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Pakeitimas 350
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančioji organizacija laikoma 
kontroliuojančia juridinį asmenį panašiai 
kaip ir savo skyrius pagal pirmos 
pastraipos a punktą, jeigu ji daro lemiamą 
įtaką kontroliuojamojo juridinio asmens 
strateginiams tikslams ir reikšmingiems 
sprendimams.

Perkančioji organizacija laikoma 
kontroliuojančia juridinį asmenį panašiai 
kaip ir savo skyrius pagal pirmos 
pastraipos a punktą, jeigu ji daro lemiamą 
įtaką kontroliuojamojo juridinio asmens 
strateginiams tikslams ir reikšmingiems 
sprendimams. Pirmiau nurodytos sąlygos 
atitinkamai turi būti įvykdytos, jei 
perkančioji organizacija viešojo pirkimo 
sutartį sudaro su juridiniu asmeniu, kurį 
ji bendrai kontroliuoja kartu su kitomis 
perkančiosiomis organizacijomis.

Or. de

Pakeitimas 351
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančioji organizacija laikoma 
kontroliuojančia juridinį asmenį panašiai 
kaip ir savo skyrius pagal pirmos 
pastraipos a punktą, jeigu ji daro lemiamą 
įtaką kontroliuojamojo juridinio asmens 
strateginiams tikslams ir reikšmingiems 
sprendimams.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Straipsnio paaiškinimas. Žr. 21 straipsnio 1 dalies a punkto pakeitimą.
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Pakeitimas 352
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis taikoma ir tuo atveju, kai 
kontroliuojamasis subjektas, kuris yra 
perkančioji organizacija, skiria sutartį 
savo kontroliuojančiajam subjektui ar 
kitam tos pačios perkančiosios 
organizacijos kontroliuojamam 
juridiniam asmeniui, jeigu tik juridinis 
asmuo, kuriam skiriama viešojo pirkimo 
sutartis, neturi privataus kapitalo.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Vidaus išimties išplėtimas turėtų būti apribotas iki minimumo. Ši atvirkštinė vidaus išimtis yra 
netinkamas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo Teckal byloje išplėtimas, todėl 
turėtų būti pašalinta.

Pakeitimas 353
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis taikoma ir tuo atveju, kai 
kontroliuojamasis subjektas, kuris yra 
perkančioji organizacija, skiria sutartį savo 
kontroliuojančiajam subjektui ar kitam tos 
pačios perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamam juridiniam asmeniui, 
jeigu tik juridinis asmuo, kuriam skiriama
viešojo pirkimo sutartis, neturi privataus 
kapitalo.

2. 1 dalis taikoma ir tuo atveju, kai 
kontroliuojamasis subjektas, kuris yra 
perkančioji organizacija, sudaro sutartį su 
savo kontroliuojančiuoju subjektu ar 
subjektais ar kitu tos pačios perkančiosios 
organizacijos kontroliuojamu juridiniu 
asmeniu, jeigu tik juridinis asmuo, su 
kuriuo sudaroma viešojo pirkimo sutartis, 
neturi privataus kapitalo, išskyrus teisiškai 
numatytą privalomą privatų kapitalą.

Or. en
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Pakeitimas 354
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis taikoma ir tuo atveju, kai 
kontroliuojamasis subjektas, kuris yra 
perkančioji organizacija, skiria sutartį savo 
kontroliuojančiajam subjektui ar kitam tos 
pačios perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamam juridiniam asmeniui, 
jeigu tik juridinis asmuo, kuriam skiriama
viešojo pirkimo sutartis, neturi privataus 
kapitalo.

2. 1 dalis taikoma ir tuo atveju, kai 
kontroliuojamasis subjektas, kuris yra 
perkančioji organizacija, sudaro sutartį su 
savo kontroliuojančiuoju subjektu ar kitu
tos pačios perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamu juridiniu asmeniu, jeigu tik 
juridinio asmens, su kuriuo sudaroma
viešojo pirkimo sutartis, privatus kapitalas 
neviršija 50 proc. jo turimų balsavimo 
teisę suteikiančių akcijų.

Or. en

Pakeitimas 355
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

45. 1 dalis taikoma ir tuo atveju, kai 
kontroliuojamasis subjektas, kuris yra 
perkančioji organizacija, skiria sutartį savo 
kontroliuojančiajam subjektui ar kitam tos 
pačios perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamam juridiniam asmeniui, 
jeigu tik juridinis asmuo, kuriam skiriama 
viešojo pirkimo sutartis, neturi privataus 
kapitalo.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas taikomas tik tekstui vokiečių kalba.
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Pakeitimas 356
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

45. 1 dalis taikoma ir tuo atveju, kai 
kontroliuojamasis subjektas, kuris yra 
perkančioji organizacija, skiria sutartį savo 
kontroliuojančiajam subjektui ar kitam tos 
pačios perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamam juridiniam asmeniui, 
jeigu tik juridinis asmuo, kuriam skiriama
viešojo pirkimo sutartis, neturi privataus 
kapitalo.

2. 1 dalis taikoma ir tuo atveju, kai 
kontroliuojamasis subjektas, kuris yra 
perkančioji organizacija, sudaro sutartį su
savo kontroliuojančiuoju subjektu arba
kontroliuojančiais subjektais ar kitu tos 
pačios perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamu juridiniu asmeniu, jeigu tik 
juridinis asmuo, su kuriuo sudaroma
viešojo pirkimo sutartis, neturi privataus 
kapitalo.

Or. de

Pakeitimas 357
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

46. Perkančioji organizacija, 
nekontroliuojanti juridinio asmens taip, 
kaip apibrėžta 1 dalyje, vis tiek gali skirti 
sutartį netaikydama šios direktyvos 
nuostatų juridiniam asmeniui, kurį ji 
kontroliuoja bendrai kartu su kitomis 
perkančiosiomis organizacijomis, jei yra 
įvykdytos tokios sąlygos: 

Išbraukta.

a) perkančiosios organizacijos bendrai 
kontroliuoja juridinį asmenį panašiai, 
kaip jos kontroliuoja savo pačių skyrius; 
b) bent 90 proc. to juridinio asmens 
veiklos vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms arba 
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kitiems tų pačių perkančiųjų organizacijų 
kontroliuojamiems asmenims;
c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo.
Šios dalies a punkte perkančiosios 
organizacijos laikomos bendrai 
kontroliuojančiomis juridinį asmenį, jei 
yra įvykdytos toliau nurodytos 
kumuliacinės sąlygos: 
a) kontroliuojamojo juridinio asmens 
sprendimų priėmimo organus sudaro visų 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų 
atstovai;
b) šios perkančiosios organizacijos gali 
kartu daryti lemiamą įtaką 
kontroliuojamojo juridinio asmens 
strateginiams tikslams ir reikšmingiems 
sprendimams;
c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
nesiekia jokių interesų, kurie skirtųsi nuo 
su juo susijusių valdžios institucijų 
interesų;
d) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
negauna jokios kitos naudos nei pagal 
viešojo pirkimo sutartis su 
perkančiosiomis organizacijomis 
patiriamų faktinių sąnaudų 
kompensavimas. 

Or. de

Pakeitimas 358
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančioji organizacija, nekontroliuojanti 
juridinio asmens taip, kaip apibrėžta 
1 dalyje, vis tiek gali skirti sutartį 
netaikydama šios direktyvos nuostatų

Perkančioji organizacija, nekontroliuojanti 
juridinio asmens taip, kaip apibrėžta 
1 dalyje, vis tiek gali sudaryti sutartį, kuri 
nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį,
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juridiniam asmeniui, kurį ji kontroliuoja 
bendrai kartu su kitomis perkančiosiomis 
organizacijomis, jei yra įvykdytos tokios 
sąlygos:

juridiniam asmeniui, kurį ji kontroliuoja 
bendrai kartu su kitomis perkančiosiomis 
organizacijomis, jei yra įvykdytos tokios 
sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 359
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) perkančiosios organizacijos bendrai 
kontroliuoja juridinį asmenį panašiai, kaip 
jos kontroliuoja savo pačių skyrius;

a) perkančiosios organizacijos bendrai
kontroliuoja juridinį asmenį analogiškai
kaip jos kontroliuoja savo pačių skyrius, 
t. y. daro lemiamą įtaką tiek 
kontroliuojamo juridinio asmens 
strateginiams tikslams, tiek svarbiems 
sprendimams. Siekiant nustatyti, ar tokia 
kontrolė vykdoma, atsižvelgiama į tokius 
rodiklius: atstovavimo 
administraciniuose, valdymo ar priežiūros 
organuose mastą, su šiuo atstovavimu 
susijusias atitinkamas įstatų nuostatas ar 
nuosavybę;

Or. fr

Pagrindimas

Paaiškinami kriterijai, kuriais apibrėžiamas vidinis aspektas ir pagrindžiama, kodėl tokios 
sutartys neįtraukiamos į direktyvos taikymo sritį. Analogiškos kontrolės terminas perimtas iš 
ESTT jurisprudencijos ir sustiprina kontrolės, kurią perkančioji organizacija vykdo 
kontroliuojamam subjektui, kriterijų. Analogiškos kontrolės sąvoka taip pat patikslinama 
Reglamente (EB) Nr. 1370/2007 siekiant palengvinti jos nustatymą.

Pakeitimas 360
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas



PE492.861v02-00 148/188 AM\911613LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) bent 90 proc. to juridinio asmens 
veiklos vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms arba 
kitiems tų pačių perkančiųjų organizacijų 
kontroliuojamiems asmenims;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 361
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent 90 proc. to juridinio asmens veiklos 
vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms arba 
kitiems tų pačių perkančiųjų organizacijų 
kontroliuojamiems asmenims;

b) bent 80 proc. to juridinio asmens veiklos 
pagal sutartį vykdoma 
kontroliuojančiosioms perkančiosioms 
organizacijoms arba kitiems tų pačių 
perkančiųjų organizacijų 
kontroliuojamiems asmenims;

Or. en

Pakeitimas 362
Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent 90 proc. to juridinio asmens veiklos 
vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms arba 
kitiems tų pačių perkančiųjų organizacijų 
kontroliuojamiems asmenims;

b) bent 85 proc. to juridinio asmens veiklos 
vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms arba 
kitiems tų pačių perkančiųjų organizacijų 
kontroliuojamiems asmenims;

Or. de
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Pakeitimas 363
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent 90 proc. to juridinio asmens veiklos
vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms arba 
kitiems tų pačių perkančiųjų organizacijų 
kontroliuojamiems asmenims;

b) bent 90 proc. to juridinio asmens visos 
vidutinės darbų apyvartos vykdoma 
kontroliuojančiajai perkančiajai 
organizacijai ar kitiems tos pačios 
perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamiems juridiniams asmenims;

Or. fr

Pagrindimas

Paaiškinami kriterijai, kuriais apibrėžiamas vidinis aspektas: sąvoka „90 proc. veiklos“ 
paaiškina vieną iš ESTT jurisprudencijos terminų („pagrindinė veikla“), o kitas lieka 
netikslus, todėl siūloma įterpti „90 proc. visos vidutinės darbų apyvartos“.

Pakeitimas 364
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent 90 proc. to juridinio asmens 
veiklos vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms arba 
kitiems tų pačių perkančiųjų organizacijų
kontroliuojamiems asmenims;

b) juridinis asmuo iš esmės savo veiklą 
vykdo kontroliuojančiajai perkančiajai 
organizacijai arba kitiems tos pačios 
perkančiosios organizacijos
kontroliuojamiems asmenims; Tariama, 
kad juridinis asmuo iš esmės savo veiklą 
vykdo kontroliuojančiajai perkančiajai 
organizacijai arba kitiems tos pačios 
perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamiems juridiniams asmenims, 
jei jiems vykdoma bent 90 proc. to 
juridinio asmens veiklos, kuri yra 
sutarties dalykas;
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Or. de

Pagrindimas

Pasiūlymu suderinama ESTT praktika byloje C-107/98 su „saugaus uosto išlyga“, kuria 
įtvirtinama paneigiama vidaus veiklos prielaida.

Pakeitimas 365
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent 90 proc. to juridinio asmens veiklos 
vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms arba 
kitiems tų pačių perkančiųjų organizacijų 
kontroliuojamiems asmenims;

b) bent 90 proc. to juridinio asmens veiklos 
vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms arba 
kitiems tų pačių perkančiųjų organizacijų 
kontroliuojamiems asmenims;

Or. en

Pakeitimas 366
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent 90 proc. to juridinio asmens veiklos
vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms arba 
kitiems tų pačių perkančiųjų organizacijų 
kontroliuojamiems asmenims;

b) visa to juridinio asmens veikla vykdoma 
kontroliuojančiosioms perkančiosioms 
organizacijoms arba kitiems tų pačių 
perkančiųjų organizacijų 
kontroliuojamiems asmenims;

Or. en

Pagrindimas

Atitinka ankstesnį pakeitimą.
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Pakeitimas 367
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent 90 proc. to juridinio asmens 
veiklos vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms arba 
kitiems tų pačių perkančiųjų organizacijų 
kontroliuojamiems asmenims;

b) didžioji dalis to juridinio asmens veiklos 
vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms arba 
kitiems tų pačių perkančiųjų organizacijų 
kontroliuojamiems asmenims;

Or. en

Pakeitimas 368
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent 90 proc. to juridinio asmens veiklos 
vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms arba 
kitiems tų pačių perkančiųjų organizacijų 
kontroliuojamiems asmenims;

b) bent 80 proc. to juridinio asmens 
veiklos, kuri yra sutarties dalykas,
vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms arba 
kitiems tų pačių perkančiųjų organizacijų 
kontroliuojamiems asmenims;

Or. de

Pakeitimas 369
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent 90 proc. to juridinio asmens 
veiklos vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms arba 

b) didžioji dalis to juridinio asmens veiklos 
vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms arba 
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kitiems tų pačių perkančiųjų organizacijų 
kontroliuojamiems asmenims;

kitiems tų pačių perkančiųjų organizacijų 
kontroliuojamiems asmenims;

Or. en

Pakeitimas 370
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent 90 proc. to juridinio asmens veiklos 
vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms arba 
kitiems tų pačių perkančiųjų organizacijų 
kontroliuojamiems asmenims;

b) bent 100 proc. to juridinio asmens 
veiklos vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms arba 
kitiems tų pačių perkančiųjų organizacijų 
kontroliuojamiems asmenims;

Or. it

Pakeitimas 371
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo neturi 
privataus kapitalo.

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo neturi 
privataus kapitalo, išskyrus teisiškai 
numatytą privalomą privatų kapitalą.

Or. en

Pakeitimas 372
Andreas Schwab, Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo neturi 
privataus kapitalo.

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo neturi 
privataus kapitalo, jei tai atitinkamose 
valstybėse narėse nėra nustatyta 
įstatymais.

Or. de

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse dėl istoriškai susiklosčiusių aplinkybių ir įsitvirtinusių struktūrų 
privataus kapitalo turėjimas nustatytas įstatymu. Šios bendradarbiavimo formos ir toliau 
turėtų būti leidžiamos, o bet koks kitas privataus kapitalo turėjimas remiantis ESTT praktika 
draudžiamas.

Pakeitimas 373
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo.

c) privatus kontroliuojamojo juridinio 
asmens kapitalas neviršija 50 proc. jo 
turimų balsavimo teisę suteikiančių 
akcijų.

Or. en

Pagrindimas

Privatūs investuotojai gali daryti įtaką valdymo sprendimams tik tada, jei turi daugiau kaip 
50 proc. kontroliuojamojo juridinio asmens balsavimo teisę suteikiančių akcijų. Šiuo 
pakeitimu siekiama sudaryti sąlygas grynojo kapitalo investicijoms nepakenkiant vidaus 
pirkimo sandorių ir horizontaliojo bendradarbiavimo išimtims.

Pakeitimas 374
Heide Rühle

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

Šios dalies a punkte perkančiosios 
organizacijos laikomos bendrai 
kontroliuojančiomis juridinį asmenį, jei 
yra įvykdytos toliau nurodytos 
kumuliacinės sąlygos:

Išbraukta.

a) kontroliuojamojo juridinio asmens 
sprendimų priėmimo organus sudaro visų 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų 
atstovai;
b) šios perkančiosios organizacijos gali 
kartu daryti lemiamą įtaką 
kontroliuojamojo juridinio asmens 
strateginiams tikslams ir reikšmingiems 
sprendimams;
c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
nesiekia jokių interesų, kurie skirtųsi nuo 
su juo susijusių valdžios institucijų 
interesų;
d) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
negauna jokios kitos naudos nei pagal 
viešojo pirkimo sutartis su 
perkančiosiomis organizacijomis 
patiriamų faktinių sąnaudų 
kompensavimas.

Or. en

Pagrindimas

Šis platus Teisingumo Teismo sprendimų aiškinimas yra nereikalingas ir nepadeda užtikrinti, 
kad tekstas būtų glaustas ir tikslus.

Pakeitimas 375
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios dalies a punkte perkančiosios 
organizacijos laikomos bendrai 

Išbraukta.
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kontroliuojančiomis juridinį asmenį, jei 
yra įvykdytos toliau nurodytos 
kumuliacinės sąlygos:
a) kontroliuojamojo juridinio asmens 
sprendimų priėmimo organus sudaro visų 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų 
atstovai;
b) šios perkančiosios organizacijos gali 
kartu daryti lemiamą įtaką 
kontroliuojamojo juridinio asmens 
strateginiams tikslams ir reikšmingiems 
sprendimams;
c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
nesiekia jokių interesų, kurie skirtųsi nuo 
su juo susijusių valdžios institucijų 
interesų;
d) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
negauna jokios kitos naudos nei pagal 
viešojo pirkimo sutartis su 
perkančiosiomis organizacijomis 
patiriamų faktinių sąnaudų 
kompensavimas.

Or. de

Pakeitimas 376
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kontroliuojamojo juridinio asmens 
sprendimų priėmimo organus sudaro visų 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų 
atstovai;

a) kontroliuojamojo juridinio asmens 
sprendimų priėmimo organus sudaro 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų 
atstovai;

Or. de

Pakeitimas 377
Marc Tarabella
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Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
nesiekia jokių interesų, kurie skirtųsi nuo 
su juo susijusių valdžios institucijų 
interesų;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 378
Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
nesiekia jokių interesų, kurie skirtųsi nuo
su juo susijusių valdžios institucijų 
interesų;

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
nesiekia jokių interesų, kurie prieštarautų
su juo susijusių valdžios institucijų 
interesams;

Or. en

Pakeitimas 379
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
nesiekia jokių interesų, kurie skirtųsi nuo
su juo susijusių valdžios institucijų 
interesų;

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
nesiekia jokių interesų, kurie prieštarautų
su juo susijusių valdžios institucijų 
interesams;

Or. en
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Pagrindimas

Dažnai įkuriamos pavaldžios bendrovės siekiant interesų, kurios neatitinka kontroliuojančios 
įmonės interesų. Todėl pakaktų, jei interesai nebūtų prieštaraujantys.

Pakeitimas 380
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Dviejų ar daugiau perkančiųjų 
organizacijų sudarytas susitarimas 
nelaikomas darbų, prekių ar paslaugų 
pirkimo sutartimi pagal šios direktyvos 
2 straipsnio 7 punktą, jeigu yra įvykdytos 
tokios kumuliacinės sąlygos:

4. Dviejų ar daugiau perkančiųjų 
organizacijų sudarytas susitarimas 
nelaikomas darbų, prekių ar paslaugų 
pirkimo sutartimi pagal šios direktyvos 
2 straipsnio 7 punktą, todėl nepatenka į 
šios direktyvos taikymo sritį, jeigu yra 
įvykdytos tokios kumuliacinės sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 381
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) susitarimu nustatomas tikras 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų 
bendradarbiavimas siekiant bendrai atlikti 
savo viešųjų paslaugų funkcijas ir jis 
apima šalių savitarpio teises ir pareigas;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 382
Philippe Juvin
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Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) susitarimu nustatomas tikras 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų 
bendradarbiavimas siekiant bendrai atlikti 
savo viešųjų paslaugų funkcijas ir jis apima 
šalių savitarpio teises ir pareigas;

a) susitarimu nustatomas tikras 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų 
bendradarbiavimas siekiant kartu atlikti 
savo viešųjų paslaugų funkcijas ir jis apima 
šalių savitarpio teises ir pareigas;

Or. fr

Pakeitimas 383
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) susitarimu nustatomas tikras
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų 
bendradarbiavimas siekiant bendrai atlikti
savo viešųjų paslaugų funkcijas ir jis 
apima šalių savitarpio teises ir pareigas;

a) partnerystės tikslas – vykdyti viešųjų 
paslaugų funkciją, priskirtą visoms 
dalyvaujančioms valdžios institucijoms, 
arba atlikti papildomas užduotis, kurios 
būtinos vykdant viešųjų paslaugų funkciją, 
priskirtą visoms valdžios institucijoms;

Or. en

Pakeitimas 384
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) susitarimu nustatomas tikras 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų 
bendradarbiavimas siekiant bendrai atlikti 
savo viešųjų paslaugų funkcijas ir jis 
apima šalių savitarpio teises ir pareigas;

a) susitarimu nustatomas tikras 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų 
bendradarbiavimas siekiant bendrai atlikti 
savo viešųjų paslaugų funkcijas;
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Or. de

Pakeitimas 385
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) susitarimu nustatomas tikras 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų 
bendradarbiavimas siekiant bendrai atlikti 
savo viešųjų paslaugų funkcijas ir jis 
apima šalių savitarpio teises ir pareigas;

a) susitarimu nustatomas tikras 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų, 
veikiančių kaip kompetentinga institucija,
bendradarbiavimas siekiant bendrai
užtikrinti tos pačios viešųjų paslaugų 
misijos organizavimą;

Or. en

Pagrindimas

Horizontaliojo bendradarbiavimo apibrėžties patikslinimas.

Pakeitimas 386
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) susitarimu nustatomas tikras 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų 
bendradarbiavimas siekiant bendrai atlikti 
savo viešųjų paslaugų funkcijas ir jis 
apima šalių savitarpio teises ir pareigas;

a) susitarimu nustatomas tikras 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų 
bendradarbiavimas siekiant bendrai arba 
viena kitai atlikti savo viešųjų paslaugų 
funkcijas;

Or. de

Pakeitimas 387
Philippe Juvin
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Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Ši direktyva netaikoma susitarimui, 
kurį sudaro kelios perkančiosios 
organizacijos ar jų grupės, kuriame 
numatytas, pagal valstybių narių vidaus 
organizavimą, kompetencijų perdavimas 
tarp sutarties šalių, siekiant atlikti viešųjų 
paslaugų funkcijas.
Nė vienoje iš perkančiųjų organizacijų 
nėra privataus kapitalo.

Or. fr

Pagrindimas

Aiškus horizontalaus bendradarbiavimo (21 straipsnio 4 dalis) pašalinimas kelia abejonių dėl 
įgaliojimų perdavimo tarp valstybės institucijų statuso (savivaldybių bendradarbiavimas –
Prancūzijos teisėje), nes direktyvos netaikymas šiam perdavimui nėra aiškus. Todėl siūloma 
įtraukti naują dalį, siekiant pašalinti kompetencijų perdavimą tarp viešosios valdžios 
institucijų iš šios direktyvos taikymo srities.

Pakeitimas 388
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) susitarimui taikomi tik su viešuoju 
interesu susiję motyvai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 389
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) susitarimui taikomi tik su viešuoju 
interesu susiję motyvai;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 390
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) susitarimui taikomi tik su viešuoju
interesu susiję motyvai;

b) susitarimui taikomi tik viešojo intereso
motyvai; tai apima ir antraeiles 
pagalbines paslaugas, kurios reikalingos 
viešojo intereso paslaugoms teikti;

Or. de

Pagrindimas

Apsiribojimas viešojo intereso paslaugomis remiantis ESTT praktika byloje C-480/06 turėtų 
apimti ir vidaus pagalbines paslaugas, kuriomis perkančioji organizacija naudojasi 
norėdama užtikrinti savo paslaugų ir savo administracinių struktūrų veiksmingumą bei 
organizuodama įstatymais nustatytų funkcijų atlikimą ir kurios neteikiamos tretiesiems 
asmenims.

Pakeitimas 391
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) susitarimui taikomi tik su viešuoju 
interesu susiję motyvai;

b) susitarimui taikomi tik su viešuoju 
interesu susiję motyvai ir jis nėra 
nukreiptas į rinką;

Or. en
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Pagrindimas

Atitinka ankstesnį pakeitimą.

Pakeitimas 392
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) susitarimui taikomi tik su viešuoju 
interesu susiję motyvai;

b) susitarimui taikomi su viešuoju interesu 
susiję motyvai; su tuo yra susijusios 
paslaugos ir joms teikti reikalingos 
pagalbinės paslaugos;

Or. de

Pakeitimas 393
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) dalyvaujančios perkančiosios 
organizacijos veikia atviroje rinkoje ne 
daugiau nei 10 proc., vertinant pagal 
veiklos, turinčios reikšmės pagal 
susitarimą, apyvartą;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dauguma tokių viešojo sektoriaus institucijų įsteigtų įmonių valdo pavaldžias prekybą 
vykdančias bendroves, kad galėtų teikti įvairias paslaugas vietos valdžios institucijoms ir 
susijusioms bendrovėms, taip pat kitoms organizacijoms, kai yra rinkos nepakankamumas.

Pakeitimas 394
Marc Tarabella
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Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) dalyvaujančios perkančiosios 
organizacijos veikia atviroje rinkoje ne 
daugiau nei 10 proc., vertinant pagal 
veiklos, turinčios reikšmės pagal 
susitarimą, apyvartą;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 395
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) dalyvaujančios perkančiosios 
organizacijos veikia atviroje rinkoje ne 
daugiau nei 10 proc., vertinant pagal 
veiklos, turinčios reikšmės pagal 
susitarimą, apyvartą;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 396
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) dalyvaujančios perkančiosios
organizacijos veikia atviroje rinkoje ne 
daugiau nei 10 proc., vertinant pagal 
veiklos, turinčios reikšmės pagal 
susitarimą, apyvartą;

c) dalyvaujančios valdžios institucijos
veikia atviroje rinkoje ne daugiau nei 
20 proc., vertinant pagal veiklos,
vykdomos pagal susitarimą, apyvartą;
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Or. en

Pagrindimas

Šis patikslinimas būtinas siekiant išvengti teisinių ginčų.

Pakeitimas 397
Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) dalyvaujančios perkančiosios 
organizacijos veikia atviroje rinkoje ne 
daugiau nei 10 proc., vertinant pagal 
veiklos, turinčios reikšmės pagal 
susitarimą, apyvartą;

c) dalyvaujančios perkančiosios 
organizacijos veikia atviroje rinkoje ne 
daugiau nei 15 proc., vertinant pagal 
veiklos, turinčios reikšmės pagal 
susitarimą, apyvartą;

Or. de

Pakeitimas 398
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) dalyvaujančios perkančiosios 
organizacijos veikia atviroje rinkoje ne 
daugiau nei 10 proc., vertinant pagal 
veiklos, turinčios reikšmės pagal 
susitarimą, apyvartą;

c) dalyvaujančios perkančiosios 
organizacijos neveikia atviroje rinkoje;

Or. en

Pagrindimas

Atitinka ankstesnį pakeitimą.
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Pakeitimas 399
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) susitarimas neapima jokių finansinių 
pervedimų tarp dalyvaujančių 
perkančiųjų organizacijų, išskyrus darbų, 
paslaugų ar prekių faktinių sąnaudų 
kompensavimą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 400
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) susitarimas neapima jokių finansinių 
pervedimų tarp dalyvaujančių 
perkančiųjų organizacijų, išskyrus darbų, 
paslaugų ar prekių faktinių sąnaudų 
kompensavimą;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 401
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) susitarimas neapima jokių finansinių 
pervedimų tarp dalyvaujančių 
perkančiųjų organizacijų, išskyrus darbų, 
paslaugų ar prekių faktinių sąnaudų 

Išbraukta.
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kompensavimą;

Or. de

Pakeitimas 402
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) susitarimas neapima jokių finansinių 
pervedimų tarp dalyvaujančių perkančiųjų 
organizacijų, išskyrus darbų, paslaugų ar 
prekių faktinių sąnaudų kompensavimą;

d) susitarimas iš esmės neapima jokių 
finansinių pervedimų tarp dalyvaujančių 
perkančiųjų organizacijų, išskyrus darbų, 
paslaugų ar prekių faktinių sąnaudų 
kompensavimą;

Or. de

Pakeitimas 403
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) nė vienoje iš dalyvaujančių perkančiųjų 
organizacijų nėra privataus kapitalo.

e) funkcijas atlieka tik dalyvaujančios 
susijusios valdžios institucijos, 
nedalyvaujant privačioms šalims, išskyrus 
perkančiąsias organizacijas, kurios 
dalyvauja bendradarbiavimo procese kaip 
viešosios teisės reglamentuojamos 
institucijos pagal 2 straipsnio 4 punktą.

Or. en

Pakeitimas 404
Andreas Schwab, Frank Engel
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Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) nė vienoje iš dalyvaujančių perkančiųjų 
organizacijų nėra privataus kapitalo.

e) kontroliuojamasis juridinis asmuo neturi 
privataus kapitalo, jei tai atitinkamose 
valstybėse narėse nėra nustatyta 
įstatymais.

Or. de

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse dėl istoriškai susiklosčiusių aplinkybių ir įsitvirtinusių struktūrų 
privataus kapitalo turėjimas nustatytas įstatymu. Šios bendradarbiavimo formos ir toliau 
turėtų būti leidžiamos, o bet koks kitas privataus kapitalo turėjimas remiantis ESTT praktika 
draudžiamas.

Pakeitimas 405
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) nė vienoje iš dalyvaujančių perkančiųjų 
organizacijų nėra privataus kapitalo.

e) privatus bet kurios perkančiosios 
organizacijos kapitalas neviršija 50 proc. 
jos turimų balsavimo teisę suteikiančių 
akcijų.

Or. en

Pakeitimas 406
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1–4 dalyse nurodytas privataus kapitalo 
nebuvimas tikrinamas skiriant sutartį 

Išbraukta.
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arba sudarant susitarimą.

Or. en

Pakeitimas 407
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1–4 dalyse nurodytas privataus kapitalo 
nebuvimas tikrinamas skiriant sutartį arba 
sudarant susitarimą.

5. 1–4 dalyse nurodytas bet kokios formos 
privataus kapitalo ir visų kitų sąlygų 
nebuvimas tikrinamas sudarant sutartį arba 
sudarant susitarimą.

Or. en

Pagrindimas

Visos sąlygos turėtų būti tikrinamos sudarant sutartį.

Pakeitimas 408
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1–4 dalyse numatytos išimtys 
nebetaikomos nuo momento, kai atsiranda 
privatus kapitalas ir dėl to tebevykdomos 
sutartys turi būti atvertos konkurencijai 
taikant įprastas pirkimų procedūras.

1–4 dalyse numatytos išimtys 
nebetaikomos nuo momento, kai atsiranda 
privatus kapitalas ir dėl to tebevykdomos 
sutartys turi būti atvertos konkurencijai 
taikant įprastas pirkimų procedūras, 
išskyrus atvejus, kai privatus kapitalas 
privalomas teisiškai ir (arba) privataus 
kapitalo buvimo nebuvo galima numatyti 
iš anksto sutarties sudarymo metu.

Or. en
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Pakeitimas 409
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1–4 dalyse numatytos išimtys 
nebetaikomos nuo momento, kai atsiranda 
privatus kapitalas ir dėl to tebevykdomos 
sutartys turi būti atvertos konkurencijai 
taikant įprastas pirkimų procedūras.

1–4 dalyse numatytos išimtys įsigaliojus 
direktyvai nebetaikomos nuo momento, kai 
atsiranda privatus kapitalas ir dėl to 
tebevykdomos sutartys turi būti atvertos 
konkurencijai taikant įprastas pirkimų 
procedūras.

Or. de

Pakeitimas 410
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1–4 dalyse numatytos išimtys 
nebetaikomos nuo momento, kai atsiranda 
privatus kapitalas ir dėl to tebevykdomos 
sutartys turi būti atvertos konkurencijai 
taikant įprastas pirkimų procedūras.

1–4 dalyse numatytos išimtys 
nebetaikomos nuo momento, kai atsiranda 
privatus kapitalas ir dėl to tebevykdomos 
sutartys turi būti atvertos konkurencijai 
taikant įprastas pirkimų procedūras, jeigu 
juridinis asmuo privataus kapitalo, dėl 
kurio jis tampa asocijuotąja įmone, įgyja 
vykdant bet kurią procedūrą, nurodytą 
šioje direktyvoje arba direktyvose 
(kuriomis pakeistos direktyvos 
2004/17/EB ir 2004/18/EB).

Or. es

Pakeitimas 411
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 5 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1–4 dalyse numatytos išimtys 
nebetaikomos nuo momento, kai atsiranda 
privatus kapitalas ir dėl to tebevykdomos 
sutartys turi būti atvertos konkurencijai 
taikant įprastas pirkimų procedūras.

1–4 dalyse numatytos išimtys 
nebetaikomos nuo momento, kai 
nevykdomos jose išvardytos kumuliacinės 
sąlygos ir dėl to tebevykdomos sutartys turi 
būti atvertos konkurencijai taikant įprastas 
pirkimų procedūras.

Or. en

Pakeitimas 412
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 5 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vis dėlto užduočių perdavimas iš vienų 
viešojo sektoriaus organizacijų kitoms yra 
valstybių narių vidaus administracinio 
organizavimo klausimas ir jam 
netaikomos viešųjų pirkimų teisės 
nuostatos.

Or. en

Pakeitimas 413
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame straipsnyje susijusi įmonė –
įmonė, kurios metinės finansinės 
ataskaitos yra konsoliduojamos su 
perkančiojo subjekto metinėmis 
finansinėmis ataskaitomis laikantis 
Septintosios Tarybos direktyvos 
83/349/EEB40 reikalavimų.

1. Nepaisant 21 straipsnio nuostatų ir jei 
yra tenkinamos 2 ir 4 dalyse nurodytos 
sąlygos, ši direktyva netaikoma sutartims, 
kurias sudaro:
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a) perkantysis subjektas susijusiai įmonei 
arba
b) bendroji įmonė, sudaryta išimtinai tik iš 
perkančiųjų subjektų, siekianti vykdyti 5–
11 straipsniuose nurodytų rūšių veiklą, 
įmonei, susijusiai su vienu iš tų 
perkančiųjų subjektų.

Or. fr

Pagrindimas

Visas straipsnis pertvarkomas ir paaiškinamas taip, kad būtų aiškiai nurodyta: 1) straipsnio 
tikslas (tam tikros sutartys, kurioms direktyva netaikoma); 2) susijusios įmonės apibrėžtis 
(prieš tai ji buvo išskirstyta į dvi dalis – 22 straipsnio 1 dalį ir 22 straipsnio 2 dalį, kurių 
ryšys nebuvo aiškus); ir 3) toms išimtims taikomos sąlygos. 1 dalis perkeliama į 2 dalį (Žr. 
22 straipsnio 1 dalies d punkto pakeitimą).

Pakeitimas 414
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 ir 2 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame straipsnyje susijusi įmonė –
įmonė, kurios metinės finansinės ataskaitos 
yra konsoliduojamos su perkančiojo 
subjekto metinėmis finansinėmis 
ataskaitomis laikantis Septintosios Tarybos 
direktyvos 83/349/EEB reikalavimų.

1. Šiame straipsnyje susijusi įmonė:

a) įmonė, kurios metinės finansinės 
ataskaitos yra konsoliduojamos su 
perkančiojo subjekto metinėmis 
finansinėmis ataskaitomis laikantis 
Septintosios Tarybos direktyvos 
83/349/EEB reikalavimų;
b) įmonė:

2. Jei subjektams minėtoji direktyva 
netaikoma, susijusi įmonė – įmonė:
a) kuriai perkantysis subjektas gali turėti 
tiesioginę ar netiesioginę lemiamą įtaką, 
kaip apibrėžta šios direktyvos 2 straipsnio 

i) kuriai perkantysis subjektas gali turėti 
tiesioginę ar netiesioginę lemiamą įtaką, 
kaip apibrėžta šios direktyvos 2 straipsnio 
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5 punkte ir 4 straipsnio 1 dalyje; 5 punkte ir 4 straipsnio 1 dalyje;
b) kuri gali turėti lemiamą įtaką 
perkančiajam subjektui;

ii) kuri gali turėti lemiamą įtaką 
perkančiajam subjektui;

c) kuriai, kartu su perkančiuoju subjektu, 
lemiamą įtaką gali daryti kita įmonė dėl 
turimos nuosavybės, finansinio dalyvavimo 
ar ją reglamentuojančių taisyklių.

iii) kuriai, kartu su perkančiuoju subjektu, 
lemiamą įtaką gali daryti kita įmonė dėl 
turimos nuosavybės, finansinio dalyvavimo 
ar ją reglamentuojančių taisyklių.

Or. en

Pakeitimas 415
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei subjektams minėtoji direktyva 
netaikoma, susijusi įmonė – įmonė:

2. Šiame straipsnyje „susijusi įmonė“:

a) įmonė, kurios metinės finansinės 
ataskaitos yra konsoliduojamos su 
perkančiojo subjekto metinėmis 
finansinėmis ataskaitomis laikantis 
Septintosios Tarybos direktyvos 
83/349/EEB reikalavimų; arba
b) įmonė atitinkanti šias sąlygas:
i) kuriai perkantysis subjektas gali turėti 
tiesioginę ar netiesioginę lemiamą įtaką, 
kaip apibrėžta šios direktyvos 2 straipsnio 
5 punkte;
ii) kuri gali turėti lemiamą įtaką 
perkančiajam subjektui;
iii) kuriai, kartu su perkančiuoju 
subjektu, lemiamą įtaką gali daryti kita 
įmonė dėl turimos nuosavybės, finansinio 
dalyvavimo ar ją reglamentuojančių 
taisyklių.
Lemiama įtaka apibrėžta šios direktyvos 
4 straipsnio, 1 dalyje.

Or. fr
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Pagrindimas

Visas straipsnis pertvarkomas ir paaiškinamas taip, kad būtų aiškiai nurodyta: 1) straipsnio 
tikslas (tam tikros sutartys, kurioms direktyva netaikoma); 2) susijusios įmonės apibrėžtis 
(prieš tai ji buvo išskirstyta į dvi dalis – 22 straipsnio 1 dalį ir 22 straipsnio 2 dalį, kurių 
ryšys nebuvo aiškus); ir 3) toms išimtims taikomos sąlygos. Nuoroda „pagal 4 straipsnio 1 
dalį“ patikslinama, su kuo ši informacija susijusi (lemiama įtaka, o ne perkantysis subjektas).

Pakeitimas 416
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kuriai perkantysis subjektas gali turėti 
tiesioginę ar netiesioginę lemiamą įtaką, 
kaip apibrėžta šios direktyvos 2 straipsnio 
5 punkte ir 4 straipsnio 1 dalyje;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Visas straipsnis pertvarkomas ir paaiškinamas taip, kad būtų aiškiai nurodyta: 1) straipsnio 
tikslas (tam tikros sutartys, kurioms direktyva netaikoma); 2) susijusios įmonės apibrėžtis 
(prieš tai ji buvo išskirstyta į dvi dalis – 22 straipsnio 1 dalį ir 22 straipsnio 2 dalį, kurių 
ryšys nebuvo aiškus); ir 3) toms išimtims taikomos sąlygos. Nuoroda „pagal 4 straipsnio 1 
dalį“ patikslinama, su kuo ši informacija susijusi (lemiama įtaka, o ne perkantysis subjektas).

Pakeitimas 417
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kuri gali turėti lemiamą įtaką 
perkančiajam subjektui;

Išbraukta.

Or. fr
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Pagrindimas

Visas straipsnis pertvarkomas ir paaiškinamas taip, kad būtų aiškiai nurodyta: 1) straipsnio 
tikslas (tam tikros sutartys, kurioms direktyva netaikoma); 2) susijusios įmonės apibrėžtis 
(prieš tai ji buvo išskirstyta į dvi dalis – 22 straipsnio 1 dalį ir 22 straipsnio 2 dalį, kurių 
ryšys nebuvo aiškus); ir 3) toms išimtims taikomos sąlygos. Nuoroda „pagal 4 straipsnio 1 
dalį“ patikslinama, su kuo ši informacija susijusi (lemiama įtaka, o ne perkantysis subjektas).

Pakeitimas 418
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kuriai, kartu su perkančiuoju subjektu, 
lemiamą įtaką gali daryti kita įmonė dėl 
turimos nuosavybės, finansinio 
dalyvavimo ar ją reglamentuojančių 
taisyklių.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Visas straipsnis pertvarkomas ir paaiškinamas taip, kad būtų aiškiai nurodyta: 1) straipsnio 
tikslas (tam tikros sutartys, kurioms direktyva netaikoma); 2) susijusios įmonės apibrėžtis 
(prieš tai ji buvo išskirstyta į dvi dalis – 22 straipsnio 1 dalį ir 22 straipsnio 2 dalį, kurių 
ryšys nebuvo aiškus); ir 3) toms išimtims taikomos sąlygos. Nuoroda „pagal 4 straipsnio 1 
dalį“ patikslinama, su kuo ši informacija susijusi (lemiama įtaka, o ne perkantysis subjektas).

Pakeitimas 419
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepaisant 21 straipsnio nuostatų ir jei 
yra tenkinamos 4 dalyje nurodytos 
sąlygos, ši direktyva netaikoma sutartims, 
kurias skiria:

Išbraukta.
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a) perkantysis subjektas susijusiai įmonei 
arba
b) bendroji įmonė, sudaryta išimtinai tik iš 
perkančiųjų subjektų, siekianti vykdyti 5–
11 straipsniuose nurodytų rūšių veiklą, 
įmonei, susijusiai su vienu iš tų 
perkančiųjų subjektų.

Or. fr

Pagrindimas

Visas straipsnis pertvarkomas ir paaiškinamas taip, kad būtų aiškiai nurodyta: 1) straipsnio 
tikslas (tam tikros sutartys, kurioms direktyva netaikoma); 2) susijusios įmonės apibrėžtis 
(prieš tai ji buvo išskirstyta į dvi dalis – 22 straipsnio 1 dalį ir 22 straipsnio 2 dalį, kurių 
ryšys nebuvo aiškus); ir 3) toms išimtims taikomos sąlygos. Ši dalis yra įtraukta į 1 dalį, nes 
kalbama apie tą patį straipsnio objektą, todėl i informacija turi būti pateikiama pirmiau.

Pakeitimas 420
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) perkantysis subjektas susijusiai įmonei 
arba

a) perkantysis subjektas susijusiai įmonei, 
kurios veikla yra paslaugų, prekių ar 
darbų teikimas įmonių grupei, kuriai ji 
priklauso, o ne jų siūlymas rinkai, arba; 

Or. en

Pagrindimas

Su susijusiomis įmonėmis sudarytų sutarčių išimties patikslinimas siekiant išvengti 
konkurencijos iškraipymo šių bendrovių naudai.

Pakeitimas 421
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 3 dalies nuostatos taikomos: 4. 1 dalies nuostatos taikomos:

Or. fr

Pagrindimas

Suderinta su šio straipsnio pakeitimais. Kadangi 3 dalis pakeista į 1 dalį siekiant aiškumo ir 
paprastumo, pakeista nuoroda į 4 dalį.

Pakeitimas 422
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 3 dalies nuostatos taikomos: 4. 2 dalies nuostatos taikomos, jei susijusi 
įmonė:

a) paslaugų pirkimo sutartims, jei bent 
80 proc. susijusios įmonės visos vidutinės 
paslaugų teikimo apyvartos per 
ankstesniuosius trejus metus sudarė tokių 
paslaugų teikimas įmonėms, su kuriomis 
ji yra susijusi;

a) pati yra perkančioji organizacija; 

b) prekių pirkimo sutartims, jei bent
80 proc. susijusios įmonės visos vidutinės 
paslaugų teikimo apyvartos per 
ankstesniuosius trejus metus sudarė tokių 
paslaugų teikimas įmonėms, su kuriomis 
ji yra susijusi;

b) nėra perkančioji organizacija, bet 
vykdo bent vieną iš 5–11 straipsniuose 
nurodytų veiklos rūšių arba jų derinį ir 
veikia remdamasi specialiosiomis arba 
išimtinėmis teisėmis, kurias jai suteikė 
kompetentinga valstybės narės institucija.

c) darbų pirkimo sutartims, jei bent 
80 proc. susijusios įmonės visos vidutinės 
darbų apyvartos per ankstesniuosius 
trejus metus sudarė tokių darbų atlikimas 
įmonėms, su kuriomis ji yra susijusi.

Or. en



AM\911613LT.doc 177/188 PE492.861v02-00

LT

Pakeitimas 423
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paslaugų pirkimo sutartims, jei bent 
80 proc. susijusios įmonės visos vidutinės 
paslaugų teikimo apyvartos per 
ankstesniuosius trejus metus sudarė tokių 
paslaugų teikimas įmonėms, su kuriomis 
ji yra susijusi;

a) paslaugų pirkimo sutartims, jei bent 
80 proc. susijusios įmonės visos vidutinės 
paslaugų teikimo apyvartos per 
ankstesniuosius trejus metus, atsižvelgiant 
į visas tos įmonės bendrai suteiktas 
paslaugas, sudarė tokių paslaugų teikimas 
perkančiajam subjektui, su kuriuo ji yra 
susijusi ar perkančiajam subjektui, kuriai 
lemiamą įtaką daro kita įmonė, su kuria 
įmonė yra susijusi;

Or. fr

Pagrindimas

Skaičiuojant 80 proc. apyvartos, turi būti atsižvelgiama į visas paslaugas, suteiktas susijusios 
įmonės (perkančiajam subjektui suteiktos paslaugos + kitos paslaugos). Būtina sąsaja tarp 
80 proc. susijusios įmonės apyvartos ir perkančiojo subjekto, sudariusio pirkimo sutartį su 
susijusia įmone, kai perkantysis subjektas tikrai susijęs arba kai jam lemiamą įtaką daro kita 
įmonė, su kuria įmonė yra susijusi.

Pakeitimas 424
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paslaugų pirkimo sutartims, jei bent 
80 proc. susijusios įmonės visos vidutinės
paslaugų teikimo apyvartos per 
ankstesniuosius trejus metus sudarė tokių 
paslaugų teikimas įmonėms, su kuriomis ji 
yra susijusi;

a) paslaugų pirkimo sutartims, jei 
susijusios įmonės visą paslaugų teikimo 
apyvartą per ankstesniuosius trejus metus 
sudarė tokių paslaugų teikimas įmonėms, 
su kuriomis ji yra susijusi;

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama apriboti išimtį, kad būtų išvengta konkurencijos iškraipymo susijusių 
bendrovių naudai, kurios taip pat aktyviai veikia rinkoje, atsižvelgiant į veiklą, kurią yra 
teikia perkančiajai organizacijai.

Pakeitimas 425
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prekių pirkimo sutartims, jei bent 
80 proc. susijusios įmonės visos vidutinės 
apyvartos per ankstesniuosius trejus metus 
sudarė tokių paslaugų teikimas įmonėms, 
su kuriomis ji yra susijusi;

b) prekių pirkimo sutartims, jei bent 
80 proc. susijusios įmonės visos vidutinės 
apyvartos per ankstesniuosius trejus metus,
atsižvelgiant į visas tos įmonės bendrai 
suteiktas paslaugas, sudarė tokių 
paslaugų teikimas perkančiajam 
subjektui, su kuriuo ji yra susijusi ar 
perkančiajam subjektui, kuriai lemiamą 
įtaką daro kita įmonė, su kuria įmonė yra 
susijusi;

Or. fr

Pagrindimas

Skaičiuojant 80 proc. apyvartos, turi būti atsižvelgiama į visas prekes, suteiktas susijusios 
įmonės (perkančiajam subjektui suteiktos prekės + kitos prekės). Būtina sąsaja tarp 80 proc. 
susijusios įmonės apyvartos ir perkančiojo subjekto, sudariusio pirkimo sutartį su susijusia 
įmone, kai perkantysis subjektas tikrai susijęs arba kai jam lemiamą įtaką daro kita įmonė, su 
kuria įmonė yra susijusi.

Pakeitimas 426
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prekių pirkimo sutartims, jei bent 
80 proc. susijusios įmonės visos vidutinės

b) prekių pirkimo sutartims, jei susijusios 
įmonės visą paslaugų teikimo apyvartą per 
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paslaugų teikimo apyvartos per 
ankstesniuosius trejus metus sudarė tokių 
paslaugų teikimas įmonėms, su kuriomis ji 
yra susijusi;

ankstesniuosius trejus metus sudarė tokių 
paslaugų teikimas įmonėms, su kuriomis ji 
yra susijusi;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama apriboti išimtį, kad būtų išvengta konkurencijos iškraipymo susijusių 
bendrovių naudai, kurios taip pat aktyviai veikia rinkoje, atsižvelgiant į veiklą, kurią yra 
teikia perkančiajai organizacijai.

Pakeitimas 427
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) darbų pirkimo sutartims, jei bent 
80 proc. susijusios įmonės visos vidutinės 
darbų apyvartos per ankstesniuosius trejus 
metus sudarė tokių darbų atlikimas 
įmonėms, su kuriomis ji yra susijusi.

c) darbų pirkimo sutartims, jei bent 
80 proc. susijusios įmonės visos vidutinės 
darbų apyvartos per ankstesniuosius trejus 
metus, atsižvelgiant į visas tos įmonės 
bendrai suteiktas paslaugas, sudarė tokių 
paslaugų teikimas perkančiajam 
subjektui, su kuriuo ji yra susijusi ar 
perkančiajam subjektui, kuriai lemiamą 
įtaką daro kita įmonė, su kuria įmonė yra 
susijusi;

Or. fr

Pagrindimas

Skaičiuojant 80 proc. apyvartos, turi būti atsižvelgiama į visus darbus, suteiktus susijusios 
įmonės (perkančiajam subjektui suteikti darbai + kiti darbai). Būtina sąsaja tarp 80 proc. 
susijusios įmonės apyvartos ir perkančiojo subjekto, sudariusio pirkimo sutartį su susijusia 
įmone, kai perkantysis subjektas tikrai susijęs arba kai jam lemiamą įtaką daro kita įmonė, su 
kuria įmonė yra susijusi.

Pakeitimas 428
Cristian Silviu Buşoi
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Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) darbų pirkimo sutartims, jei bent 
80 proc. susijusios įmonės visos vidutinės
darbų apyvartos per ankstesniuosius trejus 
metus sudarė tokių darbų atlikimas 
įmonėms, su kuriomis ji yra susijusi.

c) darbų pirkimo sutartims, jei susijusios 
įmonės visą darbų apyvartą per 
ankstesniuosius trejus metus sudarė tokių 
darbų atlikimas įmonėms, su kuriomis ji 
yra susijusi;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama apriboti išimtį, kad būtų išvengta konkurencijos iškraipymo susijusių 
bendrovių naudai, kurios taip pat aktyviai veikia rinkoje, atsižvelgiant į veiklą, kurią yra 
teikia perkančiajai organizacijai.

Pakeitimas 429
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai dėl susijusios įmonės įsteigimo datos 
ar datos, kurią ji pradėjo veiklą, apyvartos 
per ankstesniuosius trejus metus 
duomenų nėra, tokiai įmonei pakanka 
įrodyti, kad 4 dalies a, b arba c punktuose 
nurodyta apyvarta yra tikėtina, visų pirma 
atsižvelgiant į verslo planus.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Numatomos ir tikėtinos apyvartos apibrėžtys yra neaiškios, todėl ši išimtis gali tapti 
pažeidimų objektu. 

Pakeitimas 430
Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai ar nacionalinei priežiūros 
įstaigai pareikalavus perkantieji subjektai 
privalo pateikti toliau nurodytą informaciją 
dėl 22 straipsnio 2 ir 3 dalių ir 23 straipsnio 
taikymo:

Perkantieji subjektai privalo pateikti 
Komisijai toliau nurodytą informaciją dėl 
22 straipsnio 2 ir 3 dalių ir 23 straipsnio 
taikymo:

Or. en

Pakeitimas 431
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sutartims, kuriomis siekiama suteikti 
galimybę pradėti vykdyti 5–
11 straipsniuose nurodytą veiklą, ši 
direktyva netaikoma, jei pateikusi 
28 straipsnyje nurodytą prašymą valstybė 
narė arba perkantysis subjektas gali įrodyti, 
kad valstybėje narėje, kurioje ši veikla 
vykdoma, ją veikia tiesioginė konkurencija 
rinkose, į kurias patekti nėra jokių 
apribojimų; taip pat direktyva netaikoma 
toje geografinėje teritorijoje šiai veiklai 
vykdyti organizuojamiems projekto 
konkursams. Atsižvelgiant į Komisijos 
turimą informaciją ir taikant šią direktyvą 
atliekamas konkurencijos įvertinimas 
nepažeidžia taikytinų konkurenciją 
reglamentuojančių teisės aktų.

1. Sutartims, kuriomis siekiama suteikti 
galimybę pradėti vykdyti 5–
11 straipsniuose nurodytą veiklą, ši 
direktyva netaikoma, jei pateikusi 
28 straipsnyje nurodytą prašymą valstybė 
narė arba perkantysis subjektas gali įrodyti, 
kad valstybėje narėje, kurioje ši veikla 
vykdoma, arba konkrečiuose susijusiuose 
sektoriuose ar segmentuose ją veikia 
tiesioginė konkurencija rinkose, į kurias 
patekti nėra jokių apribojimų; taip pat 
direktyva netaikoma toje geografinėje 
teritorijoje šiai veiklai vykdyti 
organizuojamiems projekto konkursams. 
Atsižvelgiant į Komisijos turimą 
informaciją ir taikant šią direktyvą 
atliekamas konkurencijos įvertinimas 
nepažeidžia taikytinų konkurenciją 
reglamentuojančių teisės aktų.

Or. en
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Pakeitimas 432
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sutartims, kuriomis siekiama suteikti 
galimybę pradėti vykdyti 5–
11 straipsniuose nurodytą veiklą, ši 
direktyva netaikoma, jei pateikusi 
28 straipsnyje nurodytą prašymą valstybė 
narė arba perkantysis subjektas gali įrodyti, 
kad valstybėje narėje, kurioje ši veikla 
vykdoma, ją veikia tiesioginė konkurencija 
rinkose, į kurias patekti nėra jokių 
apribojimų; taip pat direktyva netaikoma 
toje geografinėje teritorijoje šiai veiklai 
vykdyti organizuojamiems projekto 
konkursams. Atsižvelgiant į Komisijos 
turimą informaciją ir taikant šią direktyvą 
atliekamas konkurencijos įvertinimas 
nepažeidžia taikytinų konkurenciją 
reglamentuojančių teisės aktų.

1. Sutartims, kuriomis siekiama suteikti 
galimybę pradėti vykdyti 5–
11 straipsniuose nurodytą veiklą, ši 
direktyva netaikoma, jei pateikusi 
28 straipsnyje nurodytą prašymą valstybė 
narė arba perkantysis subjektas gali įrodyti, 
kad valstybėje narėje, kurioje ši veikla 
vykdoma, ją arba konkrečius jos sektorius 
ar segmentus veikia tiesioginė 
konkurencija rinkose, į kurias patekti nėra 
jokių apribojimų; taip pat direktyva 
netaikoma toje geografinėje teritorijoje šiai 
veiklai vykdyti organizuojamiems projekto 
konkursams. Atsižvelgiant į Komisijos 
turimą informaciją ir taikant šią direktyvą 
atliekamas konkurencijos įvertinimas 
nepažeidžia taikytinų konkurenciją 
reglamentuojančių teisės aktų.

Or. it

Pakeitimas 433
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikant 1 dalį, ar veiklą veikia tiesioginė 
konkurencija, sprendžiama remiantis 
kriterijais, kurie atitinka Sutarties nuostatas 
dėl konkurencijos; jie gali apimti 
atitinkamų prekių ar paslaugų savybes, 
alternatyvių prekių ar paslaugų buvimą, 
kainas ir faktinį ar galimą daugiau kaip 
vieno atitinkamų prekių tiekėjo ar paslaugų 
teikėjo buvimą.

2. Taikant 1 dalį, ar veiklą veikia tiesioginė 
konkurencija, sprendžiama apibrėžiant 
aktualią rinką tiek jos produktų, tiek 
geografiniu atžvilgiu. Aktuali rinka 
apibrėžiama remiantis kriterijais, kurie 
atitinka Sutarties nuostatas dėl 
konkurencijos; jie gali apimti atitinkamų 
prekių ar paslaugų, kurios laikomos 
pakeičiamomis ir paklausos, ir pasiūlos 
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atžvilgiu, kaip, pvz., įvairių rūšių 
transporto paslaugos transporto 
sektoriuje, savybes, alternatyvių prekių ar 
paslaugų buvimą, kainas ir faktinį ar 
galimą daugiau kaip vieno atitinkamų 
prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo buvimą.

Or. en

Pakeitimas 434
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikant 1 dalį, ar veiklą veikia tiesioginė 
konkurencija, sprendžiama remiantis 
kriterijais, kurie atitinka Sutarties nuostatas 
dėl konkurencijos; jie gali apimti 
atitinkamų prekių ar paslaugų savybes, 
alternatyvių prekių ar paslaugų buvimą, 
kainas ir faktinį ar galimą daugiau kaip 
vieno atitinkamų prekių tiekėjo ar paslaugų 
teikėjo buvimą.

2. Taikant 1 dalį, ar veiklą veikia tiesioginė 
konkurencija, reikia apibrėžti atitinkamą 
produkto rinką ir atitinkamą geografinę 
rinką. Siekiant apibrėžti atitinkamą 
produkto rinką, sprendžiama remiantis 
kriterijais, kurie atitinka Sutarties nuostatas 
dėl konkurencijos; jie gali apimti 
atitinkamų prekių ar paslaugų savybes, 
paklausos ar pasiūlos požiūriu 
alternatyvių ir viena kitą pakeičiančių 
prekių ar paslaugų buvimą, kainas ir faktinį 
ar galimą daugiau kaip vieno atitinkamų 
prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo buvimą.
Geografinę orientacinę rinką, pagal kurią 
vertinama konkurencija, sudaro teritorija, 
kurioje egzistuoja atitinkamos įmonės 
teikiamų paslaugų ir tiekiamų prekių 
pasiūla ir paklausa, kurioje konkurencijos 
sąlygos homogeniškos ir kurią galima 
atskirti nuo kaimyninių teritorijų, visų 
pirma todėl, kad šiose teritorijose 
konkurencijos sąlygos gerokai skiriasi. 
Vertinant visų pirma atsižvelgiama į 
atitinkamų prekių arba paslaugų pobūdį 
ir savybes, kliūčių patekti į rinką buvimą 
ar vartotojų teikiamą pirmenybę, 
reikšmingus įmonių užimamos rinkos 
dalies skirtumus atitinkamoje teritorijoje 
ir kaimyninėse teritorijose arba 
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reikšmingus kainų skirtumus.

Or. it

Pakeitimas 435
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Taikant 1 dalį, laikoma, kad patekti į 
rinką nėra apribojimų, jei valstybė narė yra 
įgyvendinusi ir taiko III priede nurodytus 
Sąjungos teisės aktus.

3. Taikant 1 dalį, laikoma, kad patekti į 
rinką nėra apribojimų, jei valstybė narė yra 
įgyvendinusi ir taiko III priede nurodytus 
Sąjungos teisės aktus arba jei valstybė 
narė susijusiai rinkai taiko minėtais teisės 
aktais nustatytus principus. Jei, remiantis 
pirma pastraipa, negalima daryti 
prielaidos, jog į konkrečią rinką galima 
patekti nevaržomai, turi būti įrodyta, kad į 
atitinkamą rinką galima laisvai patekti de 
facto ir de jure.

Or. en

Pakeitimas 436
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai valstybė narė arba, jei tai numatoma 
atitinkamos valstybės narės teisės aktuose, 
perkantysis subjektas mano, kad pagal 27 
straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytus kriterijus 
atitinkama veiklos rūšis rinkose, į kurias 
patekti nėra jokių apribojimų, yra tiesiogiai 
veikiama konkurencijos, gali pateikti 
prašymą nustatyti, kad ši direktyva 
netaikoma tai veiklai vykdyti skirtų 
sutarčių skyrimui arba projekto konkursų 

1. Kai valstybė narė arba, jei tai numatoma 
atitinkamos valstybės narės teisės aktuose, 
perkantysis subjektas mano, kad pagal 27 
straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytus kriterijus 
atitinkama veiklos rūšis rinkose, į kurias 
patekti nėra jokių apribojimų, yra visiškai 
ar iš dalies (net ir atskiri jos sektoriai ar 
segmentai) tiesiogiai veikiama 
konkurencijos, gali pateikti prašymą 
nustatyti, kad ši direktyva netaikoma tai 
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organizavimui. veiklai vykdyti ar jos atskiram sektoriui ar 
segmentui skirtų sutarčių sudarymui arba 
projekto konkursų organizavimui.

Or. en

Pakeitimas 437
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai valstybė narė arba, jei tai numatoma 
atitinkamos valstybės narės teisės aktuose, 
perkantysis subjektas mano, kad pagal 27 
straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytus kriterijus 
atitinkama veiklos rūšis rinkose, į kurias 
patekti nėra jokių apribojimų, yra tiesiogiai 
veikiama konkurencijos, gali pateikti 
prašymą nustatyti, kad ši direktyva 
netaikoma tai veiklai vykdyti skirtų 
sutarčių skyrimui arba projekto konkursų 
organizavimui.

1. Kai valstybė narė arba, jei tai numatoma 
atitinkamos valstybės narės teisės aktuose, 
perkantysis subjektas mano, kad pagal 
27 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytus 
kriterijus atitinkama veiklos rūšis rinkose, į 
kurias patekti nėra jokių apribojimų, yra 
visiškai ar iš dalies (net ir atskiri jos 
sektoriai ar segmentai) tiesiogiai veikiama 
konkurencijos, gali pateikti prašymą 
nustatyti, kad ši direktyva netaikoma tai 
veiklai vykdyti ar jos atskiram sektoriui ar 
segmentui skirtų sutarčių sudarymui arba 
projekto konkursų organizavimui.

Or. it

Pakeitimas 438
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prie prašymo pridedama atitinkamos 
veiklos srityje kompetentingos 
nepriklausomos nacionalinės valdžios 
institucijos motyvuota ir pagrįsta nuomonė. 
Šioje nuomonėje pateikiama išsami 
27 straipsnio 1 dalies nuostatų taikymo 

Prie prašymo pridedama atitinkamos 
veiklos srityje ar jos atskirame sektoriuje 
ar segmente kompetentingos 
nepriklausomos nacionalinės valdžios 
institucijos motyvuota ir pagrįsta nuomonė.
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galimybių analizė pagal to straipsnio 2 ir 
3 dalis.

Or. en

Pakeitimas 439
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prie prašymo pridedama atitinkamos 
veiklos srityje kompetentingos 
nepriklausomos nacionalinės valdžios 
institucijos motyvuota ir pagrįsta nuomonė. 
Šioje nuomonėje pateikiama išsami 
27 straipsnio 1 dalies nuostatų taikymo 
galimybių analizė pagal to straipsnio 2 ir 
3 dalis.

Prie prašymo pridedama atitinkamos 
veiklos arba jos atskiro sektoriaus ar 
segmento srityje kompetentingos 
nepriklausomos nacionalinės valdžios 
institucijos motyvuota ir pagrįsta nuomonė. 
Šioje nuomonėje pateikiama išsami 
27 straipsnio 1 dalies nuostatų taikymo 
galimybių analizė pagal to straipsnio 2 ir 
3 dalis.

Or. 

Pakeitimas 440
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavusi prašymą pagal šio straipsnio 1 dalį, 
Komisija per šio straipsnio 4 dalyje 
nurodytą laikotarpį priimdama 
įgyvendinimo sprendimą gali nustatyti, ar 
remiantis 27 straipsnyje nustatytais 
kriterijais 5–11 straipsniuose nurodytų 
rūšių veiklą tiesiogiai veikia konkurencija. 
Tokie įgyvendinimo sprendimai priimami 
pagal 100 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą.

Gavusi prašymą pagal šio straipsnio 1 dalį, 
Komisija per šio straipsnio 4 dalyje 
nurodytą laikotarpį priimdama 
įgyvendinimo sprendimą gali nustatyti, ar 
remiantis 27 straipsnyje nustatytais 
kriterijais 5–11 straipsniuose nurodytų 
rūšių veiklą ar jos atskirą sektorių ar 
segmentą tiesiogiai veikia konkurencija. 
Tokie įgyvendinimo sprendimai priimami 
pagal 100 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą.
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Or. en

Pakeitimas 441
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavusi prašymą pagal šio straipsnio 1 dalį, 
Komisija per šio straipsnio 4 dalyje 
nurodytą laikotarpį priimdama 
įgyvendinimo sprendimą gali nustatyti, ar 
remiantis 27 straipsnyje nustatytais 
kriterijais 5–11 straipsniuose nurodytų 
rūšių veiklą tiesiogiai veikia konkurencija. 
Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
100 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą.

Gavusi prašymą pagal šio straipsnio 1 dalį, 
Komisija per šio straipsnio 4 dalyje 
nurodytą laikotarpį priimdama 
įgyvendinimo sprendimą gali nustatyti, ar 
remiantis 27 straipsnyje nustatytais 
kriterijais 5–11 straipsniuose nurodytų 
rūšių veiklą arba atskirą jos sektorių ar 
segmentą tiesiogiai veikia konkurencija. 
Tokie įgyvendinimo sprendimai priimami 
pagal 100 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą.

Or. it

Pakeitimas 442
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutartims, kuriomis siekiama suteikti 
galimybę vykdyti atitinkamą veiklą, arba 
šiai veiklai vykdyti organizuojamiems 
projekto konkursams ši direktyva 
nebetaikoma šiais atvejais:

Sutartims, kuriomis siekiama suteikti 
galimybę vykdyti atitinkamą veiklą arba 
atskiram jos sektoriui ar segmentui, arba 
šiai veiklai vykdyti arba atskiram jos 
sektoriui ar segmentui organizuojamiems 
projekto konkursams ši direktyva 
nebetaikoma šiais atvejais:

Or. en



PE492.861v02-00 188/188 AM\911613LT.doc

LT

Pakeitimas 443
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutartims, kuriomis siekiama suteikti 
galimybę vykdyti atitinkamą veiklą, arba 
šiai veiklai vykdyti organizuojamiems 
projekto konkursams ši direktyva 
nebetaikoma šiais atvejais:

Sutartims, kuriomis siekiama suteikti 
galimybę vykdyti atitinkamą veiklą arba 
atskiram jos sektoriui ar segmentui, arba 
šiai veiklai vykdyti arba atskiram jos 
sektoriui ar segmentui organizuojamiems 
projekto konkursams ši direktyva 
nebetaikoma šiais atvejais:

Or. it

Pakeitimas 444
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei atitinkamoje valstybėje narėje 
vykdomai veiklai jau taikoma 1, 2 ir 
3 dalyse nustatyta procedūra, tolesni 
prašymai dėl tos pačios veiklos toje pačioje 
valstybėje narėje dar nepasibaigus pirmojo 
prašymo laikotarpiui nelaikomi naujomis 
procedūromis ir sprendžiami reaguojant į 
pirmąjį prašymą.

4. Jei atitinkamoje valstybėje narėje 
vykdomai veiklai arba atskiram jos 
sektoriui ar segmentui jau taikoma 1, 2 ir 
3 dalyse nustatyta procedūra, tolesni 
prašymai dėl tos pačios veiklos arba 
atskiro jos sektoriaus ar segmento toje 
pačioje valstybėje narėje dar nepasibaigus 
pirmojo prašymo laikotarpiui nelaikomi 
naujomis procedūromis ir sprendžiami 
reaguojant į pirmąjį prašymą.

Or. it


