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Pakeitimas 237
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos-

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Parlamentas atmeta pasiūlymą 
dėl direktyvos dėl koncesijos sutarčių 
skyrimo.

Or. de

Pagrindimas

Pirminė teisė ir ESTT praktika sudaro objektyvią ir lanksčią koncesijos sutarčių skyrimo teisinę 
sistemą ir įpareigoja vykdyti skaidrią ir nediskriminacinę procedūrą. Dėl valstybėse narėse 
egzistuojančių skirtingų koncesijos formų ir administracinių struktūrų vienoda procedūra būtų 
netinkama (subsidiarumo principas) ir suvaržytų vietos valdžios institucijų veikimo laisvę, kuri labai 
sustiprinta Lisabonos sutartimi.

Pakeitimas 238
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
-

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. de

Pakeitimas 239
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
-

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
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pasiūlymą.

Or. it

Pagrindimas

La proposta della Commissione Europea non é compatibile con il principio di sussidiarietà, poiché 
essa é relativa ad un settore dove non si rilevano evidenti distorsioni del mercato interno e gli 
obiettivi dell'azione prevista possono essere conseguiti dagli Stati Membri, sia a livello centrale, che 
regionale e locale. Inoltre, quello delle concessioni é un ambito non assimilabile agli altri settori 
economici, e vede la presenza di tradizioni giuridiche e prassi molto differenti tra gli Stati Membri. 
Infine, il livello di dettaglio della proposta é tale da rendere molto complessa la sua eventuale 
applicazione.

Pakeitimas 240
Heide Rühle, Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
-

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pagrindimas

The Commission proposal is useless and does not bring any added-value to the current 
situation. As stated in the Resolution on modernisation of public procurement adopted by a 
wide majority of the European Parliament in October 2011 (A7-0326/2011), any proposal for 
a legal act dealing with service concessions would be justified only with a view to remedying 
distortions in the functioning of the internal market; and since such distortions have not 
hitherto been identified, a legal act on service concessions is unnecessary because it is not 
geared to an identifiable improvement in the functioning of the internal market.

Pakeitimas 241
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Reikia atsižvelgti į nuostatas, susijusias su visuotinės svarbos paslaugomis ir jų ypatumais 
direktyvoje.

Pakeitimas 242
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 14 straipsnį ir jos 
protokolą Nr. 26,

Or. fr

Pakeitimas 243
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 b nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 4 straipsnio 2 dalį,

Or. fr
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Pakeitimas 244
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 14 straipsnį,
53 straipsnio 1 dalį, 62 ir 114 straipsnius ir 
į jos 26 protokolą,

Or. en

Pakeitimas 245
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) kai nėra aiškių Sąjungos lygmens 
taisyklių, reglamentuojančių koncesijos 
sutarčių skyrimą, atsiranda teisinis 
netikrumas, kyla kliūčių laisvai teikti 
paslaugas ir iškraipomas vidaus rinkos 
veikimas. Dėl to ūkio subjektai, ypač 
mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), 
netenka savo teisių vidaus rinkoje ir 
negali pasinaudoti reikšmingomis verslo 
galimybėmis, o valdžios institucijos gali 
neįstengti optimaliai naudoti viešųjų 
išteklių, kad ES piliečiai galėtų naudotis 
kokybiškomis paslaugomis už 
priimtiniausią kainą. Tinkama koncesijų 
suteikimo teisinė sistema užtikrintų, kad 
visiems Sąjungos ūkio subjektams būtų 
užtikrintos veiksmingos ir 
nediskriminacinės galimybės patekti į 
rinką ir teisinis tikrumas, taip pat 
sudarytos palankios sąlygos įgyvendinti 
viešąsias investicijas į infrastruktūrą ir 

Išbraukta.
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piliečiams teikti strategines paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 246
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) kai nėra aiškių Sąjungos lygmens 
taisyklių, reglamentuojančių koncesijos 
sutarčių skyrimą, atsiranda teisinis 
netikrumas, kyla kliūčių laisvai teikti 
paslaugas ir iškraipomas vidaus rinkos 
veikimas. Dėl to ūkio subjektai, ypač 
mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), 
netenka savo teisių vidaus rinkoje ir 
negali pasinaudoti reikšmingomis verslo 
galimybėmis, o valdžios institucijos gali 
neįstengti optimaliai naudoti viešųjų 
išteklių, kad ES piliečiai galėtų naudotis 
kokybiškomis paslaugomis už 
priimtiniausią kainą. Tinkama koncesijų 
suteikimo teisinė sistema užtikrintų, kad 
visiems Sąjungos ūkio subjektams būtų 
užtikrintos veiksmingos ir 
nediskriminacinės galimybės patekti į 
rinką ir teisinis tikrumas, taip pat 
sudarytos palankios sąlygos įgyvendinti 
viešąsias investicijas į infrastruktūrą ir 
piliečiams teikti strategines paslaugas;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 247
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) kai nėra aiškių Sąjungos lygmens 
taisyklių, reglamentuojančių koncesijos 
sutarčių skyrimą, atsiranda teisinis 
netikrumas, kyla kliūčių laisvai teikti 
paslaugas ir iškraipomas vidaus rinkos 
veikimas. Dėl to ūkio subjektai, ypač 
mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), 
netenka savo teisių vidaus rinkoje ir negali 
pasinaudoti reikšmingomis verslo 
galimybėmis, o valdžios institucijos gali 
neįstengti optimaliai naudoti viešųjų 
išteklių, kad ES piliečiai galėtų naudotis 
kokybiškomis paslaugomis už 
priimtiniausią kainą. Tinkama koncesijų 
suteikimo teisinė sistema užtikrintų, kad 
visiems Sąjungos ūkio subjektams būtų 
užtikrintos veiksmingos ir 
nediskriminacinės galimybės patekti į rinką 
ir teisinis tikrumas, taip pat sudarytos 
palankios sąlygos įgyvendinti viešąsias 
investicijas į infrastruktūrą ir piliečiams 
teikti strategines paslaugas;

(1) kai nėra aiškių Sąjungos lygmens 
taisyklių, reglamentuojančių koncesijos 
sutarčių skyrimą, atsiranda teisinis 
netikrumas, kyla kliūčių laisvai teikti 
paslaugas ir iškraipomas vidaus rinkos 
veikimas. Dėl to ekonominės veiklos 
vykdytojai, ypač mažosios ir vidutinės 
įmonės (MVĮ), netenka savo teisių vidaus 
rinkoje ir negali pasinaudoti reikšmingomis 
verslo galimybėmis, o valdžios institucijos 
gali neįstengti optimaliai naudoti viešųjų 
išteklių, kad ES piliečiai galėtų naudotis 
kokybiškomis paslaugomis už 
priimtiniausią kainą. Tinkama koncesijų 
suteikimo teisinė sistema užtikrintų, kad 
visiems Sąjungos ekonominės veiklos 
vykdytojams būtų užtikrintos veiksmingos
ir nediskriminacinės galimybės patekti į 
rinką ir teisinis tikrumas, taip pat sudarytos 
palankios sąlygos įgyvendinti viešąsias 
investicijas į infrastruktūrą ir piliečiams 
teikti strategines paslaugas. Reikia 
Europos lygmeniu įdiegti bendrąjį 
principą, kad koncesijos sutartys gali būti 
skiriamos ir MVĮ, siekiant padidinti jų 
galimybes patekti į koncesijos rinką;

Or. it

Pakeitimas 248
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) kai nėra aiškių Sąjungos lygmens 
taisyklių, reglamentuojančių koncesijos 
sutarčių skyrimą, atsiranda teisinis 
netikrumas, kyla kliūčių laisvai teikti 
paslaugas ir iškraipomas vidaus rinkos 
veikimas. Dėl to ūkio subjektai, ypač 

(1) kai nėra aiškių Sąjungos lygmens 
taisyklių, reglamentuojančių koncesijos 
sutarčių sudarymą, atsiranda teisinis 
netikrumas, kyla kliūčių laisvai teikti 
paslaugas ir iškraipomas vidaus rinkos 
veikimas. Dėl to ekonominės veiklos 
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mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), 
netenka savo teisių vidaus rinkoje ir negali 
pasinaudoti reikšmingomis verslo 
galimybėmis, o valdžios institucijos gali 
neįstengti optimaliai naudoti viešųjų 
išteklių, kad ES piliečiai galėtų naudotis 
kokybiškomis paslaugomis už 
priimtiniausią kainą. Tinkama koncesijų 
suteikimo teisinė sistema užtikrintų, kad 
visiems Sąjungos ūkio subjektams būtų 
užtikrintos veiksmingos ir 
nediskriminacinės galimybės patekti į rinką 
ir teisinis tikrumas, taip pat sudarytos 
palankios sąlygos įgyvendinti viešąsias 
investicijas į infrastruktūrą ir piliečiams 
teikti strategines paslaugas;

vykdytojai, ypač mažosios ir vidutinės 
įmonės (MVĮ), netenka savo teisių vidaus 
rinkoje ir negali pasinaudoti reikšmingomis 
verslo galimybėmis, o valdžios institucijos 
gali neįstengti optimaliai naudoti viešųjų 
išteklių, kad ES piliečiai galėtų naudotis 
kokybiškomis paslaugomis priimtiniausia 
kaina. Tinkama koncesijų suteikimo teisinė 
sistema užtikrintų, kad visiems Sąjungos 
ekonominės veiklos vykdytojams būtų 
užtikrintos veiksmingos ir 
nediskriminacinės galimybės patekti į rinką 
ir teisinis tikrumas, taip pat sudarytos 
palankios sąlygos įgyvendinti viešąsias 
investicijas į infrastruktūrą ir piliečiams 
teikti visuotinės ekonominės svarbos
paslaugas;

Or. fr

Pakeitimas 249
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) strategijoje „Europa 2020“ viešiesiems 
pirkimams tenka esminis vaidmuo kaip 
vienai iš rinkos priemonių, naudojamų 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo kartu užtikrinant efektyviausią 
viešųjų lėšų naudojimą. Darbų koncesijų 
suteikimui šiuo metu taikomos 2004 m.
kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2004/18/EB dėl viešojo darbų, 
prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių 
sudarymo tvarkos derinimo nustatytos 
pagrindinės taisyklės, o tarptautinį 
susidomėjimą traukiančių paslaugų 
koncesijų suteikimui taikomi Sutarties 
principai, visų pirma laisvo prekių 
judėjimo, įsisteigimo laisvės ir laisvės 
teikti paslaugas principai, taip pat iš jų 
kylantys principai, tokie kaip vienodo 

(2) strategijoje „Europa 2020“ viešiesiems 
pirkimams tenka esminis vaidmuo kaip 
vienai iš rinkos priemonių, naudojamų 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo kartu užtikrinant efektyviausią 
viešųjų lėšų naudojimą. Darbų koncesijų 
suteikimui šiuo metu taikomos 2004 m.
kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2004/18/EB dėl viešojo darbų, 
prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių 
sudarymo tvarkos derinimo nustatytos 
pagrindinės taisyklės, o tarptautinį 
susidomėjimą traukiančių paslaugų 
koncesijų suteikimui taikomi Sutarties 
principai, visų pirma laisvo prekių 
judėjimo, įsisteigimo laisvės ir laisvės 
teikti paslaugas principai, taip pat iš jų 
kylantys principai, tokie kaip vienodo 
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požiūrio, nediskriminavimo, tarpusavio 
pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo.
Esama rizikos, kad atsiras teisinis 
netikrumas, susijęs su tuo, jog 
nacionalinių teisės aktų leidėjai Sutarties 
principus aiškina skirtingai, taip pat kad 
valstybių narių teisės aktai labai skirsis.
Kad esama tokios rizikos, patvirtinta 
gausioje Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo praktikoje, kurioje tik iš dalies 
nagrinėti tam tikri koncesijos sutarčių 
skyrimo aspektai. Taigi, siekiant pašalinti 
įsigalėjusius vidaus rinkos iškraipymus, 
būtina Sąjungos lygmeniu visose 
valstybėse narėse vienodai sukonkretinti 
Sutarties principus ir pašalinti iš to 
kylančius jų supratimo neatitikimus;

požiūrio, nediskriminavimo, tarpusavio 
pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo;

Or. en

Pakeitimas 250
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja 
Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) strategijoje „Europa 2020“ viešiesiems 
pirkimams tenka esminis vaidmuo kaip 
vienai iš rinkos priemonių, naudojamų 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo kartu užtikrinant efektyviausią 
viešųjų lėšų naudojimą. Darbų koncesijų 
suteikimui šiuo metu taikomos 2004 m.
kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2004/18/EB dėl viešojo darbų, 
prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių 
sudarymo tvarkos derinimo nustatytos 
pagrindinės taisyklės, o tarptautinį 
susidomėjimą traukiančių paslaugų 
koncesijų suteikimui taikomi Sutarties 
principai, visų pirma laisvo prekių 
judėjimo, įsisteigimo laisvės ir laisvės 
teikti paslaugas principai, taip pat iš jų 

(2) strategijoje „Europa 2020“ viešiesiems 
pirkimams tenka esminis vaidmuo kaip 
vienai iš rinkos priemonių, naudojamų 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo kartu užtikrinant efektyviausią 
viešųjų lėšų naudojimą. Darbų koncesijų 
suteikimui šiuo metu taikomos 2004 m.
kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2004/18/EB dėl viešojo darbų, 
prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių 
sudarymo tvarkos derinimo nustatytos 
pagrindinės taisyklės, o tarptautinį 
susidomėjimą traukiančių paslaugų 
koncesijų suteikimui taikomi Sutarties 
principai, visų pirma laisvo prekių 
judėjimo, įsisteigimo laisvės ir laisvės 
teikti paslaugas principai, taip pat iš jų 
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kylantys principai, tokie kaip vienodo 
požiūrio, nediskriminavimo, tarpusavio 
pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo.
Esama rizikos, kad atsiras teisinis 
netikrumas, susijęs su tuo, jog nacionalinių 
teisės aktų leidėjai Sutarties principus 
aiškina skirtingai, taip pat kad valstybių 
narių teisės aktai labai skirsis. Kad esama 
tokios rizikos, patvirtinta gausioje Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje, 
kurioje tik iš dalies nagrinėti tam tikri 
koncesijos sutarčių skyrimo aspektai.
Taigi, siekiant pašalinti įsigalėjusius vidaus 
rinkos iškraipymus, būtina Sąjungos 
lygmeniu visose valstybėse narėse vienodai 
sukonkretinti Sutarties principus ir 
pašalinti iš to kylančius jų supratimo 
neatitikimus;

kylantys principai, tokie kaip vienodo 
požiūrio, nediskriminavimo, tarpusavio 
pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo.
Esama rizikos, kad atsiras teisinis 
netikrumas, susijęs su tuo, jog nacionalinių 
teisės aktų leidėjai Sutarties principus 
aiškina skirtingai, taip pat kad valstybių 
narių teisės aktai labai skirsis. Kad esama 
tokios rizikos, patvirtinta Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje, 
kurioje tik iš dalies nagrinėti tam tikri 
koncesijos sutarčių skyrimo aspektai.
Taigi, siekiant pašalinti įsigalėjusius vidaus 
rinkos iškraipymus, būtina Sąjungos 
lygmeniu visose valstybėse narėse vienodai 
sukonkretinti Sutarties principus ir 
pašalinti iš to kylančius jų supratimo 
neatitikimus;

Or. en

Pakeitimas 251
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) strategijoje „Europa 2020“ viešiesiems 
pirkimams tenka esminis vaidmuo kaip 
vienai iš rinkos priemonių, naudojamų 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo kartu užtikrinant efektyviausią 
viešųjų lėšų naudojimą. Darbų koncesijų 
suteikimui šiuo metu taikomos 2004 m.
kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2004/18/EB dėl viešojo darbų, 
prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių 
sudarymo tvarkos derinimo nustatytos 
pagrindinės taisyklės, o tarptautinį 
susidomėjimą traukiančių paslaugų 
koncesijų suteikimui taikomi Sutarties 
principai, visų pirma laisvo prekių 
judėjimo, įsisteigimo laisvės ir laisvės 
teikti paslaugas principai, taip pat iš jų 

(2) strategijoje „Europa 2020“ viešiesiems 
pirkimams tenka esminis vaidmuo kaip 
vienai iš rinkos priemonių, naudojamų 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo kartu užtikrinant efektyviausią 
viešųjų lėšų naudojimą. Darbų koncesijų 
suteikimui šiuo metu taikomos 2004 m.
kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2004/18/EB dėl viešojo darbų, 
prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių 
sudarymo tvarkos derinimo nustatytos 
pagrindinės taisyklės, o tarptautinį 
susidomėjimą traukiančių paslaugų 
koncesijų suteikimui taikomi Sutarties 
principai, visų pirma laisvo prekių 
judėjimo, įsisteigimo laisvės ir laisvės 
teikti paslaugas principai, taip pat iš jų 
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kylantys principai, tokie kaip vienodo 
požiūrio, nediskriminavimo, tarpusavio 
pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo.
Esama rizikos, kad atsiras teisinis 
netikrumas, susijęs su tuo, jog 
nacionalinių teisės aktų leidėjai Sutarties 
principus aiškina skirtingai, taip pat kad 
valstybių narių teisės aktai labai skirsis.
Kad esama tokios rizikos, patvirtinta 
gausioje Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo praktikoje, kurioje tik iš dalies 
nagrinėti tam tikri koncesijos sutarčių 
skyrimo aspektai. Taigi, siekiant pašalinti 
įsigalėjusius vidaus rinkos iškraipymus, 
būtina Sąjungos lygmeniu visose 
valstybėse narėse vienodai sukonkretinti 
Sutarties principus ir pašalinti iš to 
kylančius jų supratimo neatitikimus;

kylantys principai, tokie kaip vienodo 
požiūrio, nediskriminavimo, tarpusavio 
pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo;

Or. en

Pakeitimas 252
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) ši direktyva neturėtų jokiu būdu 
paveikti valstybių narių ar valdžios 
institucijų laisvės nuspręsti darbus atlikti 
ar paslaugas visuomenei teikti tiesiogiai
arba dėl jų sudaryti rangos sutartį su
trečiosiomis šalimis. Kad pasiektų savo 
viešosios politikos tikslus, valstybės narės 
ar valdžios institucijos turėtų ir toliau turėti 
galimybę laisvai apibrėžti teiktinos 
paslaugos ypatybes, įskaitant bet kokias su 
paslaugų kokybe ar kaina susijusias 
sąlygas;

(3) Šia direktyva pripažįstama ir vėl 
patvirtinama valstybių narių teisė 
pasirinkti organizacines priemones, 
kurias jos laiko tinkamiausiomis darbams, 
už kuriuos jos atsakingos, atlikti ir 
paslaugoms, už kurias jos atsakingos, 
teikti. Ši direktyva neturėtų jokiu būdu 
paveikti valstybių narių ar valdžios 
institucijų laisvės darbus atlikti ar 
paslaugas visuomenei teikti arba užsakyti 
tokių paslaugų teikimą, pavedant jį 
trečiosiomis šalimis. Kad pasiektų savo 
viešosios politikos tikslus, valstybės narės 
ir valdžios institucijos turėtų ir toliau turėti 
galimybę apibrėžti ir konkrečiai nurodyti 
teiktinos paslaugos ypatybes, įskaitant bet 
kokias su paslaugų kokybe ar kaina 
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susijusias sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 253
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) ši direktyva neturėtų jokiu būdu 
paveikti valstybių narių ar valdžios 
institucijų laisvės nuspręsti darbus atlikti ar 
paslaugas visuomenei teikti tiesiogiai arba 
dėl jų sudaryti rangos sutartį su 
trečiosiomis šalimis. Kad pasiektų savo 
viešosios politikos tikslus, valstybės narės 
ar valdžios institucijos turėtų ir toliau 
turėti galimybę laisvai apibrėžti teiktinos 
paslaugos ypatybes, įskaitant bet kokias su 
paslaugų kokybe ar kaina susijusias 
sąlygas;

(3) ši direktyva, atsižvelgiant į Europos 
Sąjungos teisėje įtvirtintą subsidiarumo 
principą, jokiu būdu nepaveikia valstybių 
narių ar valdžios institucijų laisvės 
nuspręsti darbus atlikti ar paslaugas 
visuomenei teikti tiesiogiai arba dėl jų 
sudaryti rangos sutartį su trečiosiomis 
šalimis. Tai visų pirma pasakytina apie 
bendro intereso paslaugas ir bendrus 
ekonominius interesus tenkinančias 
paslaugas, kaip nustatyta SESV 
14 straipsnyje ar Protokolo (Nr. 26) dėl 
bendrus interesus tenkinančių paslaugų 
2 straipsnyje. Kad valstybės narės ar 
valdžios institucijos pasiektų savo 
viešosios politikos tikslus, užtikrinama jų 
teisė laisvai apibrėžti ir išsamiai apibūdinti 
teiktinos paslaugos ypatybes, įskaitant bet 
kokias su paslaugų kokybe ar kaina 
susijusias sąlygas;

Or. de

Pagrindimas

Patvirtinamas faktas, kad direktyva nesikišama į valdžios institucijų laisvojo administravimo 
principą ir valstybėms narėms ar jų valdžios institucijoms nenurodoma, ar paslaugą turi teikti 
valstybė, ar išorės paslaugų teikėjai. Taip pat pabrėžiama, kad šis principas visų pirma 
taikomas pažeidžiamoms sritims, susijusioms su bendro intereso paslaugų ir bendrus 
ekonominius interesus tenkinančių paslaugų teikimu.
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Pakeitimas 254
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) ši direktyva neturėtų jokiu būdu 
paveikti valstybių narių ar valdžios 
institucijų laisvės nuspręsti darbus atlikti 
ar paslaugas visuomenei teikti tiesiogiai
arba dėl jų sudaryti rangos sutartį su
trečiosiomis šalimis. Kad pasiektų savo 
viešosios politikos tikslus, valstybės narės 
ar valdžios institucijos turėtų ir toliau turėti 
galimybę laisvai apibrėžti teiktinos 
paslaugos ypatybes, įskaitant bet kokias su 
paslaugų kokybe ar kaina susijusias 
sąlygas;

(3) šia direktyva pripažįstama ir vėl 
patvirtinama valstybių narių ir valdžios 
institucijų teisė pasirinkti administracines 
priemones, kurias jos laiko 
tinkamiausiomis darbams, už kuriuos jos 
atsakingos, atlikti ir paslaugoms, už 
kurias jos atsakingos, teikti. Ši direktyva 
neturėtų jokiu būdu paveikti valstybių 
narių ir valdžios institucijų laisvės darbus 
atlikti ar paslaugas visuomenei teikti 
tiesiogiai arba pavesti tokių paslaugų 
teikimą trečiosiomis šalimis. Kad pasiektų 
savo viešosios politikos tikslus, valstybės 
narės ar valdžios institucijos turėtų ir toliau 
turėti galimybę apibrėžti ir konkrečiai 
nurodyti teiktinos paslaugos ypatybes, 
įskaitant bet kokias su paslaugų kokybe ar 
kaina susijusias sąlygas, ir darbo sąlygas, 
kuriomis teikiamos paslaugos;

Or. en

Pakeitimas 255
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) ši direktyva neturėtų jokiu būdu 
paveikti valstybių narių ar valdžios 
institucijų laisvės nuspręsti darbus atlikti ar 
paslaugas visuomenei teikti tiesiogiai arba 
dėl jų sudaryti rangos sutartį su 
trečiosiomis šalimis. Kad pasiektų savo 
viešosios politikos tikslus, valstybės narės 
ar valdžios institucijos turėtų ir toliau turėti 

(3) remiantis Europos Sąjungos sutarties 
4 straipsniu direktyva paisoma 
nacionalinės šalių tapatybės, kuri būdinga 
jų pagrindinei politinei ir konstitucinei 
struktūrai, įskaitant regionus ir vietos 
savivaldą Remiantis Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 14 straipsniu ir 
Protokolo Nr. 26 dėl bendrus interesus 
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galimybę laisvai apibrėžti teiktinos 
paslaugos ypatybes, įskaitant bet kokias su 
paslaugų kokybe ar kaina susijusias 
sąlygas;

tenkinančių paslaugų, ši direktyva 
neturėtų jokiu būdu paveikti valstybių 
narių ar valdžios institucijų laisvės 
nuspręsti darbus atlikti ar paslaugas 
visuomenei teikti tiesiogiai arba dėl jų 
sudaryti rangos sutartį su trečiosiomis 
šalimis. Kad pasiektų savo viešosios 
politikos tikslus, valstybės narės ar 
valdžios institucijos, įskaitant 
subnacionalines institucijas, turėtų ir 
toliau turėti galimybę laisvai apibrėžti 
teiktinos paslaugos ypatybes, įskaitant bet 
kokias su paslaugų kokybe ar kaina 
susijusias sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 256
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) ši direktyva nedaro poveikio valdžios 
institucijų laisvei nacionaliniu lygmeniu 
apibrėžti bendro ekonominio intereso 
paslaugų mastą ir teikiamų paslaugų 
ypatybes, įskaitant sąlygas, kurios 
susijusios su paslaugų kokybe, kad galėtų 
siekti savo viešosios politikos tikslų. Šioje 
direktyvoje nenagrinėjami bendrų 
ekonominių interesų paslaugų 
finansavimo klausimai, ir laikantis 
Bendrijos konkurencijos teisės, valstybių 
narių patvirtintos, visų pirma socialinėje 
srityje, teikiamos paramos sistemos.

Or. en

Pakeitimas 257
Pier Antonio Panzeri
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) ši direktyva neturi įtakos nei 
įdarbinimo sąlygoms, įskaitant ilgiausią 
darbo ir trumpiausią poilsio laiką, 
trumpiausias mokamas metines atostogas, 
minimalią užmokesčio normą, taip pat 
sveikatą, saugą ir higieną darbe, kurias 
valstybės narės taiko laikydamosi 
Bendrijos teisės, nei socialinių partnerių 
santykiams, įskaitant teisę derėtis ir 
sudaryti kolektyvinius susitarimus, 
streikuoti ir imtis kolektyvinių darbuotojų 
interesų gynimo veiksmų pagal Sąjungos 
teisei neprieštaraujančią nacionalinę 
teisę;

Or. en

Pakeitimas 258
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3c) valstybės narės gali nustatyti, kad 
perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai koncesijos suteikimą inter alia
grįstų ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo kriterijumi. Šis kriterijus be 
kainos arba sąnaudų gali apimti kokybę, 
įskaitant techninius pranašumus, 
estetines ir funkcines savybes, 
prieinamumą, tinkamumą visiems 
naudotojams, aplinkosaugos ir socialines 
charakteristikas ir novatorišką pobūdį.
Taip pat jis apimti gali garantines 
paslaugas ir techninę pagalbą, pristatymo 
datą ir pristatymo arba užbaigimo 
laikotarpį, koncesijai vykdyti paskirto 
personalo organizavimą, kvalifikaciją ir 
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patirtį, konkretų gamybos procesą arba 
prašomų darbų atlikimo, prekių tiekimo 
arba paslaugų suteikimo procesą, jeigu 
jais nediskriminuojami ekonominės 
veiklos vykdytojai;

Or. en

Pakeitimas 259
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) siekiant užtikrinti atvirą konkurenciją 
dėl koncesijos ir pakankamą teisinį 
tikrumą tikslinga numatyti tam tikrą vertę 
viršijančių koncesijos sutarčių skyrimo 
nacionalinių procedūrų minimalų 
koordinavimą, grindžiamą Sutarties 
principais. Tokios koordinavimo 
nuostatos neturėtų viršyti to, kas būtina 
siekiant minėtųjų tikslų. Tačiau valstybės 
narės turėtų turėti galimybę tokias 
nuostatas pildyti ir plėtoti, jei mano, kad 
tai tikslinga visų pirma siekiant 
patikimiau užtikrinti minėtųjų principų 
atitikimą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 260
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) tam tikros koordinavimo nuostatos 
taip pat turėtų būti pradėtos taikyti 
suteikiant darbų ir paslaugų koncesijas 

Išbraukta.
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vandens, energetikos, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose, turint omenyje tai, 
kad nacionalinės institucijos gali turėti 
įtakos tuose sektoriuose veiklą vykdančių 
subjektų veikimui, ir atsižvelgiant į rinkų, 
kuriose jie vykdo veiklą, uždarumą dėl 
valstybių narių suteikiamų specialiųjų ar 
išimtinių teisių, susijusių su tinklų, 
naudojamų atitinkamoms paslaugoms 
teikti, aprūpinimu, užtikrinimu ar 
eksploatavimu;

Or. de

Pakeitimas 261
Sabine Verheyen, Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) tam tikros koordinavimo nuostatos 
taip pat turėtų būti pradėtos taikyti 
suteikiant darbų ir paslaugų koncesijas 
vandens, energetikos, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose, turint omenyje tai, 
kad nacionalinės institucijos gali turėti 
įtakos tuose sektoriuose veiklą vykdančių 
subjektų veikimui, ir atsižvelgiant į rinkų, 
kuriose jie vykdo veiklą, uždarumą dėl 
valstybių narių suteikiamų specialiųjų ar 
išimtinių teisių, susijusių su tinklų, 
naudojamų atitinkamoms paslaugoms 
teikti, aprūpinimu, užtikrinimu ar 
eksploatavimu;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 262
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) tam tikros koordinavimo nuostatos 
taip pat turėtų būti pradėtos taikyti 
suteikiant darbų ir paslaugų koncesijas 
vandens, energetikos, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose, turint omenyje tai, 
kad nacionalinės institucijos gali turėti 
įtakos tuose sektoriuose veiklą vykdančių 
subjektų veikimui, ir atsižvelgiant į rinkų, 
kuriose jie vykdo veiklą, uždarumą dėl 
valstybių narių suteikiamų specialiųjų ar 
išimtinių teisių, susijusių su tinklų, 
naudojamų atitinkamoms paslaugoms 
teikti, aprūpinimu, užtikrinimu ar 
eksploatavimu;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 263
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) tam tikros koordinavimo nuostatos 
taip pat turėtų būti pradėtos taikyti 
suteikiant darbų ir paslaugų koncesijas 
vandens, energetikos, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose, turint omenyje tai, 
kad nacionalinės institucijos gali turėti 
įtakos tuose sektoriuose veiklą vykdančių 
subjektų veikimui, ir atsižvelgiant į rinkų, 
kuriose jie vykdo veiklą, uždarumą dėl 
valstybių narių suteikiamų specialiųjų ar 
išimtinių teisių, susijusių su tinklų, 
naudojamų atitinkamoms paslaugoms 
teikti, aprūpinimu, užtikrinimu ar 
eksploatavimu;

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 264
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) tam tikros koordinavimo nuostatos 
taip pat turėtų būti pradėtos taikyti 
suteikiant darbų ir paslaugų koncesijas 
vandens, energetikos, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose, turint omenyje tai, 
kad nacionalinės institucijos gali turėti 
įtakos tuose sektoriuose veiklą vykdančių 
subjektų veikimui, ir atsižvelgiant į rinkų, 
kuriose jie vykdo veiklą, uždarumą dėl 
valstybių narių suteikiamų specialiųjų ar 
išimtinių teisių, susijusių su tinklų, 
naudojamų atitinkamoms paslaugoms 
teikti, aprūpinimu, užtikrinimu ar 
eksploatavimu;

(5) remiantis 2004 m. sausio 14 d., 2004 
m. kovo 10 d. ir 2006 m. gegužės 31 d.
Europos Parlamento rezoliucijomis, 
vandens sektorius turėtų būti ne 
liberalizuotas, o modernizuotas. Todėl 
vandens sektorius turėtų nepatekti į šios 
direktyvos taikymo sritį;

Or. en

Pakeitimas 265
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) tam tikros koordinavimo nuostatos taip 
pat turėtų būti pradėtos taikyti suteikiant 
darbų ir paslaugų koncesijas vandens,
energetikos, transporto ir pašto paslaugų 
sektoriuose, turint omenyje tai, kad 
nacionalinės institucijos gali turėti įtakos 
tuose sektoriuose veiklą vykdančių 
subjektų veikimui, ir atsižvelgiant į rinkų, 
kuriose jie vykdo veiklą, uždarumą dėl 
valstybių narių suteikiamų specialiųjų ar 
išimtinių teisių, susijusių su tinklų, 
naudojamų atitinkamoms paslaugoms 
teikti, aprūpinimu, užtikrinimu ar 

(5) tam tikros koordinavimo nuostatos taip 
pat turėtų būti pradėtos taikyti suteikiant 
darbų ir paslaugų koncesijas energetikos, 
transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 
turint omenyje tai, kad nacionalinės 
institucijos gali turėti įtakos tuose 
sektoriuose veiklą vykdančių subjektų 
veikimui, ir atsižvelgiant į rinkų, kuriose 
jie vykdo veiklą, uždarumą dėl valstybių 
narių suteikiamų specialiųjų ar išimtinių 
teisių, susijusių su tinklų, naudojamų
atitinkamoms paslaugoms teikti, 
aprūpinimu, užtikrinimu ar eksploatavimu;
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eksploatavimu;

Or. de

Pakeitimas 266
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) tam tikros koordinavimo nuostatos 
taip pat turėtų būti pradėtos taikyti 
suteikiant darbų ir paslaugų koncesijas 
vandens, energetikos, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose, turint omenyje tai, 
kad nacionalinės institucijos gali turėti 
įtakos tuose sektoriuose veiklą vykdančių 
subjektų veikimui, ir atsižvelgiant į rinkų, 
kuriose jie vykdo veiklą, uždarumą dėl 
valstybių narių suteikiamų specialiųjų ar 
išimtinių teisių, susijusių su tinklų, 
naudojamų atitinkamoms paslaugoms 
teikti, aprūpinimu, užtikrinimu ar 
eksploatavimu;

(5) taip pat reikia įtraukti specialiąsias 
nuostatas, susijusias su visuotinės 
ekonominės svarbos paslaugų 
koncesijomis, kurių tikslus ir specialiąsias 
užduotis nustato nacionalinės institucijos, 
kurios gali visiškai laisvai pasirinkti 
valdymo būdą ir gali suteikti specialiąsias 
ar išimtines teises, susijusias su tinklų, 
naudojamų atitinkamoms paslaugoms 
teikti, aprūpinimu, užtikrinimu ar 
eksploatavimu;

Or. fr

Pakeitimas 267
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) atsižvelgiant į Europos Parlamento 
2004 m. sausio 14 d., 2004 m. kovo 10 d.
ir 2006 m. gegužės 31 d. rezoliucijas, 
vandens sektorius turėtų būti ne 
liberalizuojamas, o modernizuojamas.
Todėl jam ši direktyva turėtų būti 
netaikoma;
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Or. de

Pagrindimas

Europos Parlamento pageidavimai dėl vandens sektoriaus išsakyti jo 2004 m. sausio 14 d., 
2004 m. kovo 10 d. ir 2006 m. gegužės 31 d. rezoliucijose. Europos Parlamentas vandens 
sektoriuje nori eiti ne liberalizavimo (kaip, pavyzdžiui, energetikos, telekomunikacijų ar pašto 
sektoriuose), o modernizavimo keliu, suderinant ekonominius principus su kokybės ir aplinkos 
standartais bei reikiamu efektyvumu.

Pakeitimas 268
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) atsižvelgiant į Europos Parlamento 
2004 m. sausio 14 d., 2004 m. kovo 10 d.
ir 2006 m. gegužės 31 d. rezoliucijas, 
vandens sektorius turėtų būti ne 
liberalizuojamas, o modernizuojamas.
Todėl jam ši direktyva turėtų būti 
netaikoma;

Or. de

Pakeitimas 269
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) koncesija yra siekiant piniginės naudos 
tarp vieno ar kelių ūkio subjektų ir vienos 
ar kelių perkančiųjų organizacijų ar 
perkančiųjų subjektų sudaryta sutartis, 
kurios objektas – darbų ar paslaugų 
įgijimas, už tai paprastai atlyginant teise 
eksploatuoti darbus ar paslaugas, kurie yra 
sutarties dalykas. Tokių darbų atlikimui ar 
paslaugų teikimui taikomi perkančiosios 

(6) koncesija yra siekiant piniginės naudos 
tarp vieno ar kelių ekonominės veiklos 
vykdytojų ir vienos ar kelių perkančiųjų 
organizacijų ar perkančiųjų subjektų 
sudaryta sutartis, kurios objektas – darbų ar 
paslaugų įgijimas, už tai paprastai 
atlyginant teise eksploatuoti darbus ar 
paslaugas, kurie yra sutarties dalykas.
Tokių darbų atlikimui ar paslaugų teikimui 
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organizacijos ar perkančiojo subjekto 
apibrėžti konkretūs privalomi 
įpareigojimai, kurių vykdymas 
užtikrinamas teisiškai. Tačiau tam tikri 
valstybės aktai, tokie kaip leidimai ar 
licencijos, kuriais valstybė ar valdžios 
institucija nustato ekonominės veiklos 
vykdymo sąlygas, neturėtų būti laikomi 
koncesija. Tai taikoma ir tam tikriems 
susitarimams, kurių objektas – ūkio 
subjekto teisė eksploatuoti tam tikras 
viešąsias valdas ar išteklius, pavyzdžiui, 
žemės nuomos sutartims, ir kuriuose 
valstybė arba perkančioji organizacija ar 
perkantysis subjektas nustato tik bendrąsias 
naudojimo sąlygas ir neįgyja konkrečių 
darbų ar paslaugų;

taikomi perkančiosios organizacijos ar 
perkančiojo subjekto apibrėžti konkretūs 
privalomi įpareigojimai, kurių vykdymas 
užtikrinamas teisiškai. Tačiau tam tikri 
valstybės aktai, tokie kaip leidimai ar 
licencijos, kuriais valstybė ar valdžios 
institucija nustato ekonominės veiklos 
vykdymo sąlygas, neturėtų būti laikomi 
koncesija. Tai taikoma ir tam tikriems 
susitarimams, kurių objektas – ekonominės 
veiklos vykdytojo teisė eksploatuoti tam 
tikras viešąsias valdas ar išteklius, 
pavyzdžiui, žemės nuomos sutartims, ypač 
jūrų ir vidaus uostų srityje, ir kuriuose 
valstybė arba perkančioji organizacija ar 
perkantysis subjektas nustato tik bendrąsias 
naudojimo sąlygas ir neįgyja konkrečių 
darbų ar paslaugų;

Or. de

Pakeitimas 270
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) koncesija yra siekiant piniginės naudos 
tarp vieno ar kelių ūkio subjektų ir vienos 
ar kelių perkančiųjų organizacijų ar 
perkančiųjų subjektų sudaryta sutartis, 
kurios objektas – darbų ar paslaugų 
įgijimas, už tai paprastai atlyginant teise 
eksploatuoti darbus ar paslaugas, kurie yra 
sutarties dalykas. Tokių darbų atlikimui ar 
paslaugų teikimui taikomi perkančiosios 
organizacijos ar perkančiojo subjekto 
apibrėžti konkretūs privalomi 
įpareigojimai, kurių vykdymas 
užtikrinamas teisiškai. Tačiau tam tikri 
valstybės aktai, tokie kaip leidimai ar 
licencijos, kuriais valstybė ar valdžios 
institucija nustato ekonominės veiklos 

(6) koncesija yra siekiant piniginės naudos 
tarp vieno ar kelių ekonominės veiklos 
vykdytojų ir vienos ar kelių perkančiųjų 
organizacijų ar perkančiųjų subjektų 
sudaryta sutartis, kurios objektas – darbų ar 
paslaugų įgijimas, už tai paprastai 
atlyginant teise eksploatuoti darbus ar 
paslaugas, kurie yra sutarties dalykas.
Tokių darbų atlikimui ar paslaugų teikimui 
taikomi perkančiosios organizacijos ar 
perkančiojo subjekto apibrėžti konkretūs 
privalomi įpareigojimai, kurių vykdymas 
užtikrinamas teisiškai. Tačiau tam tikri 
valstybės aktai, tokie kaip leidimai ar 
licencijos arba teisės teikti socialines 
paslaugas patvirtinimai, kuriais valstybė 
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vykdymo sąlygas, neturėtų būti laikomi 
koncesija. Tai taikoma ir tam tikriems 
susitarimams, kurių objektas – ūkio 
subjekto teisė eksploatuoti tam tikras 
viešąsias valdas ar išteklius, pavyzdžiui, 
žemės nuomos sutartims, ir kuriuose 
valstybė arba perkančioji organizacija ar 
perkantysis subjektas nustato tik bendrąsias 
naudojimo sąlygas ir neįgyja konkrečių 
darbų ar paslaugų;

ar valdžios institucija nustato ekonominės 
veiklos vykdymo sąlygas, neturėtų būti 
laikomi koncesija. Tai taikoma ir tam 
tikriems susitarimams, kurių objektas –
ekonominės veiklos vykdytojo teisė 
eksploatuoti tam tikras viešąsias valdas ar 
išteklius, pavyzdžiui, žemės nuomos 
sutartims, ir kuriuose valstybė arba 
perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas nustato tik bendrąsias naudojimo 
sąlygas ir neįgyja konkrečių darbų ar 
paslaugų;

Or. de

Pakeitimas 271
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) koncesija yra siekiant piniginės naudos 
tarp vieno ar kelių ūkio subjektų ir vienos 
ar kelių perkančiųjų organizacijų ar 
perkančiųjų subjektų sudaryta sutartis, 
kurios objektas – darbų ar paslaugų 
įgijimas, už tai paprastai atlyginant teise 
eksploatuoti darbus ar paslaugas, kurie yra 
sutarties dalykas. Tokių darbų atlikimui ar 
paslaugų teikimui taikomi perkančiosios 
organizacijos ar perkančiojo subjekto 
apibrėžti konkretūs privalomi 
įpareigojimai, kurių vykdymas 
užtikrinamas teisiškai. Tačiau tam tikri 
valstybės aktai, tokie kaip leidimai ar 
licencijos, kuriais valstybė ar valdžios 
institucija nustato ekonominės veiklos 
vykdymo sąlygas, neturėtų būti laikomi 
koncesija. Tai taikoma ir tam tikriems 
susitarimams, kurių objektas – ūkio 
subjekto teisė eksploatuoti tam tikras 
viešąsias valdas ar išteklius, pavyzdžiui, 
žemės nuomos sutartims, ir kuriuose 
valstybė arba perkančioji organizacija ar 

(6) koncesija yra siekiant piniginės naudos 
tarp vieno ar kelių ekonominės veiklos 
vykdytojų ir vienos ar kelių perkančiųjų 
organizacijų ar perkančiųjų subjektų 
sudaryta sutartis, kurios objektas – darbų ar 
paslaugų įgijimas, už tai paprastai 
atlyginant teise eksploatuoti darbus ar 
paslaugas, kurie yra sutarties dalykas.
Tokių darbų atlikimui ar paslaugų teikimui 
taikomi perkančiosios organizacijos ar 
perkančiojo subjekto apibrėžti konkretūs 
privalomi įpareigojimai, kurių vykdymas 
užtikrinamas teisiškai. Tačiau tam tikri 
valstybės aktai, tokie kaip ribotam 
laikotarpiui išduoti leidimai ar licencijos, 
kuriais valstybė ar valdžios institucija 
nustato ekonominės veiklos vykdymo 
sąlygas, neturėtų būti laikomi koncesija.
Tai taikoma ir tam tikriems susitarimams, 
kurių objektas – ekonominės veiklos 
vykdytojo teisė eksploatuoti tam tikras 
viešąsias valdas ar išteklius, pavyzdžiui, 
žemės nuomos sutartims, ir kuriuose 
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perkantysis subjektas nustato tik bendrąsias 
naudojimo sąlygas ir neįgyja konkrečių 
darbų ar paslaugų;

valstybė arba perkančioji organizacija ar 
perkantysis subjektas nustato tik bendrąsias 
naudojimo sąlygas ir neįgyja konkrečių 
darbų ar paslaugų;

Or. it

Pakeitimas 272
Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) koncesija yra siekiant piniginės naudos 
tarp vieno ar kelių ūkio subjektų ir vienos 
ar kelių perkančiųjų organizacijų ar 
perkančiųjų subjektų sudaryta sutartis, 
kurios objektas – darbų ar paslaugų 
įgijimas, už tai paprastai atlyginant teise 
eksploatuoti darbus ar paslaugas, kurie yra 
sutarties dalykas. Tokių darbų atlikimui ar 
paslaugų teikimui taikomi perkančiosios 
organizacijos ar perkančiojo subjekto 
apibrėžti konkretūs privalomi 
įpareigojimai, kurių vykdymas 
užtikrinamas teisiškai. Tačiau tam tikri 
valstybės aktai, tokie kaip leidimai ar 
licencijos, kuriais valstybė ar valdžios 
institucija nustato ekonominės veiklos 
vykdymo sąlygas, neturėtų būti laikomi 
koncesija. Tai taikoma ir tam tikriems 
susitarimams, kurių objektas – ūkio 
subjekto teisė eksploatuoti tam tikras 
viešąsias valdas ar išteklius, pavyzdžiui, 
žemės nuomos sutartims, ir kuriuose 
valstybė arba perkančioji organizacija ar 
perkantysis subjektas nustato tik bendrąsias 
naudojimo sąlygas ir neįgyja konkrečių 
darbų ar paslaugų;

(6) koncesija yra siekiant piniginės naudos 
tarp vieno ar kelių ekonominės veiklos 
vykdytojų ir vienos ar kelių perkančiųjų 
organizacijų ar perkančiųjų subjektų 
sudaryta sutartis, kurios objektas – darbų ar 
paslaugų įgijimas, už tai paprastai 
atlyginant teise eksploatuoti darbus ar 
paslaugas, kurie yra sutarties dalykas.
Tokių darbų atlikimui ar paslaugų teikimui 
taikomi perkančiosios organizacijos ar 
perkančiojo subjekto apibrėžti konkretūs 
privalomi įpareigojimai, kurių vykdymas 
užtikrinamas teisiškai. Tačiau tam tikri 
valstybės aktai, tokie kaip leidimai ar 
licencijos, kuriais valstybė ar valdžios 
institucija nustato ekonominės veiklos 
vykdymo sąlygas, neturėtų būti laikomi 
koncesija. Tai taikoma ir tam tikriems 
susitarimams, kurių objektas – ekonominės 
veiklos vykdytojo teisė eksploatuoti tam 
tikras viešąsias valdas ar išteklius, 
pavyzdžiui, nuomos sutartims, ir kuriuose 
valstybė arba perkančioji organizacija ar 
perkantysis subjektas nustato tik bendrąsias 
naudojimo sąlygas ir neįgyja konkrečių 
darbų ar paslaugų. Nuomos sutartyse (taip 
pat, pvz., žemės nuomos sutartyse) kaip 
bendrosios sąlygos yra nuostatos dėl 
išnuomoto turto perdavimo nuomininkui, 
jo naudojimo (pvz., išnuomoto turto 
apibūdinimas, nuostatos dėl leidžiamo 
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išnuomoto turto naudojimo, nuostatos dėl 
optimalaus išnuomoto turto naudojimo, 
kaip antai veiklos rodikliai ar aplinkos 
standartai), nuomotojo ir nuomininko 
pareigų dėl turto išlaikymo, nuomos 
trukmės ir išnuomoto turto grąžinimo 
nuomotojui, nuomos mokesčio ir kitų 
papildomų nuomininko mokėtinų 
mokesčių (taip pat, pvz., sutartinių 
netesybų);

Or. de

Pakeitimas 273
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) koncesija yra siekiant piniginės naudos 
tarp vieno ar kelių ūkio subjektų ir vienos 
ar kelių perkančiųjų organizacijų ar 
perkančiųjų subjektų sudaryta sutartis, 
kurios objektas – darbų ar paslaugų 
įgijimas, už tai paprastai atlyginant teise 
eksploatuoti darbus ar paslaugas, kurie
yra sutarties dalykas. Tokių darbų atlikimui 
ar paslaugų teikimui taikomi perkančiosios 
organizacijos ar perkančiojo subjekto
apibrėžti konkretūs privalomi 
įpareigojimai, kurių vykdymas 
užtikrinamas teisiškai. Tačiau tam tikri 
valstybės aktai, tokie kaip leidimai ar 
licencijos, kuriais valstybė ar valdžios 
institucija nustato ekonominės veiklos 
vykdymo sąlygas, neturėtų būti laikomi
koncesija. Tai taikoma ir tam tikriems 
susitarimams, kurių objektas – ūkio 
subjekto teisė eksploatuoti tam tikras 
viešąsias valdas ar išteklius, pavyzdžiui, 
žemės nuomos sutartims, ir kuriuose 
valstybė arba perkančioji organizacija ar 
perkantysis subjektas nustato tik 
bendrąsias naudojimo sąlygas ir neįgyja 

(6) koncesija yra siekiant piniginės naudos 
sudaryta sutartis, kuria viena ar kelios 
perkančiosios organizacijos ar perkantieji 
subjektai (toliau kartu – koncesijos 
suteikėjai) patiki vykdyti ir administruoti 
darbus ar teikti paslaugas, už kuriuos yra 
atsakingi, vienam ar keliems ekonominės 
veiklos vykdytojams, ir kai atlygis už šį 
pavedimą yra teisė eksploatuoti darbus ar 
paslaugas, kurie yra sutarties dalykas, 
arba tokia teisė kartu su mokėjimu. Tokių 
darbų atlikimui ar paslaugų teikimui 
taikomi koncesijos suteikėjo apibrėžti 
konkretūs privalomi įpareigojimai, kurių 
vykdymas užtikrinamas teisiškai. Tačiau 
tam tikri valstybės aktai, tokie kaip 
leidimai ar licencijos, kuriais valstybė ar 
valdžios institucija nustato ekonominės 
veiklos vykdymo sąlygas, neturėtų būti 
laikomi koncesija. Tai taikoma ir tam 
tikriems susitarimams, kurių objektas –
teisės siūlyti socialines paslaugas 
suteikimas arba sudaryti susitarimus, 
kuriais valstybė arba perkančioji 
organizacija arba perkantysis subjektas 
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konkrečių darbų ar paslaugų; ekonominės veiklos vykdytojui suteikia
teisę eksploatuoti tam tikras viešąsias 
valdas ar išteklius, pavyzdžiui, atskirų 
žemės plotų nuomos sutartims, visų pirma 
jūrų arba žemės uostų sektoriuose, arba 
kelio teisėmis, ir kuriuose paprastai 
nustatomos tik bendrosios naudojimo 
sąlygos, pagal kurias valstybinė institucija 
tampa konkrečių perkančiojo partnerio 
teikiamų darbų ar paslaugų gavėja;

Or. en

Pagrindimas

There is still considerable lack of clarity and thus of legal certainty in the definition of 
services concessions. In any case, it must be ensured that sovereign activities like licences 
and permits or court instructions and assignments are excluded from the concept of the 
concession contract. Permission procedures of member states which are based on the point 
that all service providers which fulfil certain statutory preconditions are permitted to provide 
services irrespective of their legal structure should not be deemed a service concession 
contract. Social services are for example in some Member States carried out by independent 
providers. These independent providers – and to some extent also the measures themselves –
require a permit under social law. This permit should be excluded from the scope of the 
directive. Under the current wording, this is not clearly the case.

Pakeitimas 274
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) koncesija yra siekiant piniginės naudos 
tarp vieno ar kelių ūkio subjektų ir vienos 
ar kelių perkančiųjų organizacijų ar 
perkančiųjų subjektų sudaryta sutartis, 
kurios objektas – darbų ar paslaugų 
įgijimas, už tai paprastai atlyginant teise 
eksploatuoti darbus ar paslaugas, kurie yra 
sutarties dalykas. Tokių darbų atlikimui ar
paslaugų teikimui taikomi perkančiosios 
organizacijos ar perkančiojo subjekto 
apibrėžti konkretūs privalomi 
įpareigojimai, kurių vykdymas 

(6) koncesija pagal šią direktyvą yra 
siekiant piniginės naudos tarp vieno ar 
kelių ekonominės veiklos vykdytojų ir 
vienos ar kelių perkančiųjų organizacijų ar 
perkančiųjų subjektų sudaryta sutartis, 
kurios objektas – darbų ar paslaugų 
įgijimas, už tai paprastai atlyginant teise 
eksploatuoti darbus ar paslaugas, kurie yra 
sutarties dalykas. Tokių darbų atlikimui ar 
paslaugų teikimui taikomi perkančiosios 
organizacijos ar perkančiojo subjekto 
apibrėžti konkretūs privalomi 
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užtikrinamas teisiškai. Tačiau tam tikri 
valstybės aktai, tokie kaip leidimai ar 
licencijos, kuriais valstybė ar valdžios 
institucija nustato ekonominės veiklos 
vykdymo sąlygas, neturėtų būti laikomi 
koncesija. Tai taikoma ir tam tikriems 
susitarimams, kurių objektas – ūkio 
subjekto teisė eksploatuoti tam tikras 
viešąsias valdas ar išteklius, pavyzdžiui, 
žemės nuomos sutartims, ir kuriuose 
valstybė arba perkančioji organizacija ar 
perkantysis subjektas nustato tik bendrąsias 
naudojimo sąlygas ir neįgyja konkrečių 
darbų ar paslaugų;

įpareigojimai, kurių vykdymas 
užtikrinamas teisiškai. Tačiau tam tikri 
valstybės aktai, tokie kaip įgaliojimai,
leidimai ar licencijos, net jeigu panašūs 
aktai tam tikrose valstybėse narėse 
vadinami koncesija, kuriais valstybė ar 
valdžios institucija nustato ekonominės 
veiklos vykdymo sąlygas arba leidžia 
ekonominės veiklos vykdytojui vykdyti 
darbus arba užsiimti ūkine veikla, taip pat 
ir teikti paslaugas, neturėtų būti laikomi 
koncesija šios direktyvos prasme. Tai 
taikoma ir tam tikriems susitarimams, 
kurių objektas – ekonominės veiklos 
vykdytojo teisė eksploatuoti tam tikras 
viešąsias valdas ar išteklius, pavyzdžiui, 
žemės nuomos sutartims, ir kuriuose 
valstybė arba perkančioji organizacija ar 
perkantysis subjektas nustato tik bendrąsias 
naudojimo sąlygas ir neįgyja konkrečių 
darbų ar paslaugų;

Or. it

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama išvengti bet kokių dviprasmybių, nes direktyva netaikoma jokiems 
administraciniams veiksmams ar priemonėms, nors jie ir vadintųsi koncesija, ir taikoma tik 
konkrečiai teisinei priemonei – koncesijos sutarčiai. Todėl labai svarbu išaiškinti, kad tokiais 
atvejais, net jeigu valstybės narės vidinėje teisinėje tvarkoje būtų numatytos koncesijos 
priemonės, joms šis direktyvos pasiūlymas nebūtų taikomas.

Pakeitimas 275
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) koncesija yra siekiant piniginės naudos 
tarp vieno ar kelių ūkio subjektų ir vienos 
ar kelių perkančiųjų organizacijų ar 
perkančiųjų subjektų sudaryta sutartis, 
kurios objektas – darbų ar paslaugų 
įgijimas, už tai paprastai atlyginant teise 

(6) koncesija yra siekiant piniginės naudos 
tarp vieno ar kelių ekonominės veiklos 
vykdytojų ir vienos ar kelių perkančiųjų 
organizacijų ar perkančiųjų subjektų 
sudaryta sutartis, kurios objektas – darbų ar 
paslaugų įgijimas, už tai paprastai 
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eksploatuoti darbus ar paslaugas, kurie yra 
sutarties dalykas. Tokių darbų atlikimui ar 
paslaugų teikimui taikomi perkančiosios 
organizacijos ar perkančiojo subjekto 
apibrėžti konkretūs privalomi 
įpareigojimai, kurių vykdymas 
užtikrinamas teisiškai. Tačiau tam tikri 
valstybės aktai, tokie kaip leidimai ar 
licencijos, kuriais valstybė ar valdžios 
institucija nustato ekonominės veiklos 
vykdymo sąlygas, neturėtų būti laikomi 
koncesija. Tai taikoma ir tam tikriems 
susitarimams, kurių objektas – ūkio 
subjekto teisė eksploatuoti tam tikras 
viešąsias valdas ar išteklius, pavyzdžiui, 
žemės nuomos sutartims, ir kuriuose 
valstybė arba perkančioji organizacija ar 
perkantysis subjektas nustato tik bendrąsias 
naudojimo sąlygas ir neįgyja konkrečių 
darbų ar paslaugų;

atlyginant teise eksploatuoti darbus ar 
paslaugas, kurie yra sutarties dalykas.
Tokių darbų atlikimui ar paslaugų teikimui 
taikomi perkančiosios organizacijos ar 
perkančiojo subjekto apibrėžti konkretūs 
privalomi įpareigojimai, kurių vykdymas 
užtikrinamas teisiškai. Tačiau tam tikri 
valstybės aktai, tokie kaip leidimai ar 
licencijos, kuriais valstybė ar valdžios 
institucija nustato ekonominės veiklos 
vykdymo sąlygas, neturėtų būti laikomi 
koncesija. Taip pat tai taikoma ir tam 
tikriems susitarimams, kurių objektas –
ekonominės veiklos vykdytojo teisė 
eksploatuoti tam tikras viešąsias valdas ar 
išteklius, pavyzdžiui, viešosioms valdoms 
ir privačioms žemės nuomos sutartims, ir 
kuriuose valstybė arba perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas 
nustato tik bendrąsias naudojimo sąlygas ir 
(arba) konkrečius privalomus ir teisiškai 
vykdytinus įpareigojimus, kurie susiję su 
žemės naudojimu neįgyjant konkrečių 
darbų ar paslaugų, tokios sutartys neturėtų 
būti laikomos koncesijomis. Atsižvelgiant į 
šiuos viešųjų valdų ir privačios žemės 
nuomos susitarimus, į šias sąlygas reikia 
atsižvelgti kaip į sąlygas ir įpareigojimus, 
kuriais grynai siekiama reguliuoti žemės 
naudojimą. kam bus naudojama viešoji 
valda arba išteklius (pvz., aprašymas ir 
kam leidžiama naudoti, įpareigojimai, 
kuriais siekiama optimizuoti naudojimą, 
pvz., veiklos kriterijus arba aplinkosaugos 
standartus), perkančiųjų šalių 
įpareigojimus, susijusius su viešosios 
valdos arba ištekliaus išlaikymu, 
mokesčiu arba nuoma ir nuomininko 
mokėtinus atsitiktinius mokesčius 
(įskaitant baudas už sutarties pažeidimą);

Or. en

Pagrindimas

Komisijos ketinimas neįtraukti žemės nuomos sutarčių turėtų būti sukonkretintas siekiant 
padidinti teisinį tikrumą ir užtikrinti vienodas sąlygas perkančiosioms šalims. Dvi labiausiai 
įprastos žemės sutarčių priemonės yra viešoji valda ir privačios žemės nuomos sutartys. Nors
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jos gali padėti sudaryti bendras sąlygas ir (arba) konkrečias privalomas ir teisiškai 
įvykdomas sąlygas, jos nelaikomos koncesijomis pagal šią direktyvą, nes darbai arba 
paslaugos neįsigyjami.

Pakeitimas 276
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Anja 
Weisgerber, Heide Rühle, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) koncesija yra siekiant piniginės naudos 
tarp vieno ar kelių ūkio subjektų ir vienos 
ar kelių perkančiųjų organizacijų ar 
perkančiųjų subjektų sudaryta sutartis, 
kurios objektas – darbų ar paslaugų 
įgijimas, už tai paprastai atlyginant teise 
eksploatuoti darbus ar paslaugas, kurie yra 
sutarties dalykas. Tokių darbų atlikimui ar 
paslaugų teikimui taikomi perkančiosios 
organizacijos ar perkančiojo subjekto 
apibrėžti konkretūs privalomi 
įpareigojimai, kurių vykdymas 
užtikrinamas teisiškai. Tačiau tam tikri 
valstybės aktai, tokie kaip leidimai ar 
licencijos, kuriais valstybė ar valdžios 
institucija nustato ekonominės veiklos 
vykdymo sąlygas, neturėtų būti laikomi 
koncesija. Tai taikoma ir tam tikriems 
susitarimams, kurių objektas – ūkio 
subjekto teisė eksploatuoti tam tikras 
viešąsias valdas ar išteklius, pavyzdžiui, 
žemės nuomos sutartims, ir kuriuose 
valstybė arba perkančioji organizacija ar 
perkantysis subjektas nustato tik bendrąsias 
naudojimo sąlygas ir neįgyja konkrečių 
darbų ar paslaugų;

(6) koncesija yra siekiant piniginės naudos 
tarp vieno ar kelių ekonominės veiklos 
vykdytojų ir vienos ar kelių perkančiųjų 
organizacijų ar perkančiųjų subjektų 
sudaryta sutartis, kurios objektas – darbų ar 
paslaugų įgijimas, už tai paprastai 
atlyginant teise eksploatuoti darbus ar 
paslaugas, kurie yra sutarties dalykas.
Tokių darbų atlikimui ar paslaugų teikimui 
taikomi perkančiosios organizacijos ar 
perkančiojo subjekto apibrėžti konkretūs 
privalomi įpareigojimai, kurių vykdymas 
užtikrinamas teisiškai. Tačiau tam tikri 
valstybės aktai, tokie kaip leidimai ar 
licencijos arba teisės teikti socialines 
paslaugas patvirtinimai, kuriais valstybė 
ar valdžios institucija nustato ekonominės 
veiklos vykdymo sąlygas, neturėtų būti 
laikomi koncesija. Tai taikoma ir tam 
tikriems susitarimams, kurių objektas –
ekonominės veiklos vykdytojo teisė 
eksploatuoti tam tikras viešąsias valdas ar 
išteklius, pavyzdžiui, nuomos ar žemės 
nuomos sutartims, ir kuriuose valstybė arba 
perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas nustato tik bendrąsias naudojimo 
sąlygas ir neįgyja konkrečių darbų ar 
paslaugų. Nuomos ir žemės nuomos 
sutartyse kaip bendrosios sąlygos yra 
nuostatos dėl išnuomoto turto perdavimo 
nuomininkui, jo naudojimo (pvz., 
išnuomoto turto apibūdinimas, nuostatos 
dėl leidžiamo išnuomoto turto naudojimo, 
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nuostatos dėl optimalaus išnuomoto turto 
naudojimo, kaip antai veiklos rodikliai ar 
aplinkos standartai), nuomotojo ir 
nuomininko pareigų dėl turto išlaikymo, 
nuomos trukmės ir išnuomoto turto 
grąžinimo nuomotojui, nuomos mokesčio 
ir kitų papildomų nuomininko mokėtinų 
mokesčių, įskaitant sutartines netesybas;

Or. de

Pagrindimas

Siekiant teisinio aiškumo, sąvoką „tik bendrosios sąlygos“ reikia apibrėžti. Tam reikia 
pasitelkti ESTT byloje 241/83 pateiktą apibrėžtį ir ją sukonkretinti.

Pakeitimas 277
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) koncesija yra siekiant piniginės naudos 
tarp vieno ar kelių ūkio subjektų ir vienos 
ar kelių perkančiųjų organizacijų ar 
perkančiųjų subjektų sudaryta sutartis, 
kurios objektas – darbų ar paslaugų 
įgijimas, už tai paprastai atlyginant teise 
eksploatuoti darbus ar paslaugas, kurie yra 
sutarties dalykas. Tokių darbų atlikimui ar 
paslaugų teikimui taikomi perkančiosios 
organizacijos ar perkančiojo subjekto 
apibrėžti konkretūs privalomi 
įpareigojimai, kurių vykdymas 
užtikrinamas teisiškai. Tačiau tam tikri 
valstybės aktai, tokie kaip leidimai ar 
licencijos, kuriais valstybė ar valdžios 
institucija nustato ekonominės veiklos 
vykdymo sąlygas, neturėtų būti laikomi 
koncesija. Tai taikoma ir tam tikriems 
susitarimams, kurių objektas – ūkio 
subjekto teisė eksploatuoti tam tikras 
viešąsias valdas ar išteklius, pavyzdžiui, 
žemės nuomos sutartims, ir kuriuose 

(6) koncesija yra siekiant piniginės naudos 
tarp vieno ar kelių ekonominės veiklos 
vykdytojų ir vienos ar kelių perkančiųjų 
organizacijų ar perkančiųjų subjektų 
sudaryta sutartis, kurios objektas – darbų ar 
paslaugų įgijimas, už tai paprastai 
atlyginant teise eksploatuoti darbus ar 
paslaugas, kurie yra sutarties dalykas.
Tokių darbų atlikimui ar paslaugų teikimui 
taikomi perkančiosios organizacijos ar 
perkančiojo subjekto apibrėžti konkretūs 
privalomi įpareigojimai, kurių vykdymas 
užtikrinamas teisiškai. Tačiau tam tikri 
valstybės aktai, tokie kaip leidimai ar 
licencijos, kuriais valstybė ar valdžios 
institucija nustato ekonominės veiklos 
vykdymo sąlygas, neturėtų būti laikomi 
koncesija. Tai taikoma ir tam tikriems 
susitarimams, kurių objektas – ekonominės 
veiklos vykdytojo teisė eksploatuoti tam 
tikras viešąsias valdas ar išteklius, 
pavyzdžiui, žemės nuomos sutartims, ir 



PE496.581v03-00 32/168 AM\916800LT.doc

LT

valstybė arba perkančioji organizacija ar 
perkantysis subjektas nustato tik bendrąsias 
naudojimo sąlygas ir neįgyja konkrečių 
darbų ar paslaugų;

kuriuose valstybė arba perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas 
nustato tik bendrąsias naudojimo sąlygas ir 
neįgyja konkrečių darbų ar paslaugų. Tai 
taikoma ir susitarimams, kuriais visiems 
ekonominės veiklos vykdytojams, 
atitinkantiems iš anksto nustatytas 
sąlygas, netaikant jokių apribojimų ar 
kvotų, suteikiama bendra ir 
nediskriminacinė galimybė patekti į rinką.
Miestų planavimo sutartys taip pat nėra 
koncesijos;

Or. de

Pagrindimas

Paaiškinama koncesijos sąvoka. Ligšiolinė formuluotė, kuri aiškiai apsiriboja tik leidimais ir 
licencijomis bei tam tikrais viešųjų valdų ar išteklų eksploatavimo susitarimais, nėra 
pakankamai aiški, kad direktyvos būtų galima netaikyti visoms procedūroms, kurios 
nesibaigia išimtiniu perkančiosios organizacijos sprendimu dėl pasirinkimo.

Pakeitimas 278
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) koncesija yra siekiant piniginės naudos 
tarp vieno ar kelių ūkio subjektų ir vienos 
ar kelių perkančiųjų organizacijų ar 
perkančiųjų subjektų sudaryta sutartis, 
kurios objektas – darbų ar paslaugų
įgijimas, už tai paprastai atlyginant teise 
eksploatuoti darbus ar paslaugas, kurie yra 
sutarties dalykas. Tokių darbų atlikimui ar 
paslaugų teikimui taikomi perkančiosios 
organizacijos ar perkančiojo subjekto 
apibrėžti konkretūs privalomi 
įpareigojimai, kurių vykdymas 
užtikrinamas teisiškai. Tačiau tam tikri 
valstybės aktai, tokie kaip leidimai ar 
licencijos, kuriais valstybė ar valdžios 
institucija nustato ekonominės veiklos 

(6) koncesija gali būti siekiant piniginės 
naudos tarp vieno ar kelių ekonominės 
veiklos vykdytojų ir vienos ar kelių 
perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų 
subjektų sudaryta sutartis, kurios objektas 
– darbų ar paslaugų įgijimas, už tai 
paprastai atlyginant teise eksploatuoti 
darbus ar paslaugas, kurie yra sutarties 
dalykas. Tokių darbų atlikimui ar paslaugų 
teikimui taikomi perkančiosios 
organizacijos ar perkančiojo subjekto 
apibrėžti konkretūs privalomi 
įpareigojimai, kurių vykdymas 
užtikrinamas teisiškai. Koncesijos taip pat 
gali būti paslaugų, ypač visuotinės 
ekonominės svarbos paslaugų, valdymo 
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vykdymo sąlygas, neturėtų būti laikomi 
koncesija. Tai taikoma ir tam tikriems 
susitarimams, kurių objektas – ūkio 
subjekto teisė eksploatuoti tam tikras 
viešąsias valdas ar išteklius, pavyzdžiui, 
žemės nuomos sutartims, ir kuriuose 
valstybė arba perkančioji organizacija ar 
perkantysis subjektas nustato tik bendrąsias 
naudojimo sąlygas ir neįgyja konkrečių 
darbų ar paslaugų;

įgaliojimai, nustatomi ribotam 
laikotarpiui, konkrečiai veiklai ir 
konkrečiai teritorijai. Taigi tai nėra nei 
viešasis pirkimas, nei įgijimas. Tačiau tam 
tikri valstybės aktai, tokie kaip leidimai ar 
licencijos, kuriais valstybė ar valdžios 
institucija nustato ekonominės veiklos 
vykdymo sąlygas, neturėtų būti laikomi 
koncesija. Tai taikoma ir tam tikriems 
susitarimams, kurių objektas – ekonominės 
veiklos vykdytojo teisė eksploatuoti tam 
tikras viešąsias valdas ar išteklius, 
pavyzdžiui, žemės nuomos sutartims, ir 
kuriuose valstybė arba perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas 
nustato tik bendrąsias naudojimo sąlygas ir 
neįgyja konkrečių darbų ar paslaugų;

Or. fr

Pakeitimas 279
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) koncesija yra siekiant piniginės naudos 
tarp vieno ar kelių ūkio subjektų ir vienos 
ar kelių perkančiųjų organizacijų ar 
perkančiųjų subjektų sudaryta sutartis, 
kurios objektas – darbų ar paslaugų 
įgijimas, už tai paprastai atlyginant teise 
eksploatuoti darbus ar paslaugas, kurie yra 
sutarties dalykas. Tokių darbų atlikimui ar 
paslaugų teikimui taikomi perkančiosios 
organizacijos ar perkančiojo subjekto 
apibrėžti konkretūs privalomi 
įpareigojimai, kurių vykdymas 
užtikrinamas teisiškai. Tačiau tam tikri
valstybės aktai, tokie kaip leidimai ar 
licencijos, kuriais valstybė ar valdžios 
institucija nustato ekonominės veiklos 
vykdymo sąlygas, neturėtų būti laikomi 
koncesija. Tai taikoma ir tam tikriems 

(6) koncesija yra siekiant piniginės naudos 
tarp vieno ar kelių ekonominės veiklos 
vykdytojų ir vienos ar kelių perkančiųjų 
organizacijų ar perkančiųjų subjektų 
sudaryta sutartis, kurios objektas – darbų ar 
paslaugų įgijimas, už tai paprastai 
atlyginant teise eksploatuoti darbus ar 
paslaugas, kurie yra sutarties dalykas.
Tokių darbų atlikimui ar paslaugų teikimui 
taikomi perkančiosios organizacijos ar 
perkančiojo subjekto apibrėžti konkretūs 
privalomi įpareigojimai, kurių vykdymas 
užtikrinamas teisiškai. Tačiau valstybės 
aktai, tokie kaip leidimai ar licencijos, 
koncesijų sutarčių sudarymas ar panašūs 
aktai, kuriais valstybė ar valdžios 
institucija nustato ekonominės veiklos 
vykdymo sąlygas, neturėtų būti laikomi 
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susitarimams, kurių objektas – ūkio 
subjekto teisė eksploatuoti tam tikras 
viešąsias valdas ar išteklius, pavyzdžiui, 
žemės nuomos sutartims, ir kuriuose 
valstybė arba perkančioji organizacija ar 
perkantysis subjektas nustato tik bendrąsias 
naudojimo sąlygas ir neįgyja konkrečių 
darbų ar paslaugų;

koncesija. Tai taikoma ir tam tikriems 
susitarimams, kurių objektas – ekonominės 
veiklos vykdytojo teisė eksploatuoti tam 
tikras viešąsias valdas ar išteklius, 
pavyzdžiui, žemės nuomos sutartims, ir 
kuriuose valstybė arba perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas 
nustato tik bendrąsias naudojimo sąlygas ir 
neįgyja konkrečių darbų ar paslaugų;

Or. fr

Pagrindimas

6 konstatuojamojoje dalyje siūloma koncesijos apibrėžtis sukelia šiek tiek neaiškumų. Siekiant 
išspręsti šią problemą, prie specialių išimčių sąrašo reikėtų pridėti „koncesijų sutarčių 
sudarymą ar panašius aktus“. Žodžių junginys „tam tikri“ yra labai neaiškus, todėl jį galima 
išbraukti.

Pakeitimas 280
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) koncesija yra siekiant piniginės naudos 
tarp vieno ar kelių ūkio subjektų ir vienos 
ar kelių perkančiųjų organizacijų ar 
perkančiųjų subjektų sudaryta sutartis, 
kurios objektas – darbų ar paslaugų 
įgijimas, už tai paprastai atlyginant teise 
eksploatuoti darbus ar paslaugas, kurie yra 
sutarties dalykas. Tokių darbų atlikimui ar 
paslaugų teikimui taikomi perkančiosios 
organizacijos ar perkančiojo subjekto 
apibrėžti konkretūs privalomi 
įpareigojimai, kurių vykdymas 
užtikrinamas teisiškai. Tačiau tam tikri 
valstybės aktai, tokie kaip leidimai ar 
licencijos, kuriais valstybė ar valdžios 
institucija nustato ekonominės veiklos 
vykdymo sąlygas, neturėtų būti laikomi 
koncesija. Tai taikoma ir tam tikriems 

(6) koncesija yra siekiant piniginės naudos 
tarp vieno ar kelių ekonominės veiklos 
vykdytojų ir vienos ar kelių perkančiųjų 
organizacijų ar perkančiųjų subjektų 
sudaryta sutartis, kurios objektas – darbų ar 
paslaugų įgijimas, už tai paprastai 
atlyginant teise eksploatuoti darbus ar 
paslaugas, kurie yra sutarties dalykas.
Tokių darbų atlikimui ar paslaugų teikimui 
taikomi perkančiosios organizacijos ar 
perkančiojo subjekto apibrėžti konkretūs 
privalomi įpareigojimai, kurių vykdymas 
užtikrinamas teisiškai. Tačiau tam tikri 
valstybės aktai, tokie kaip leidimai ar 
licencijos, kuriais valstybė ar valdžios 
institucija nustato ekonominės veiklos 
vykdymo sąlygas, neturėtų būti laikomi 
koncesija. Tai taikoma ir tam tikriems 
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susitarimams, kurių objektas – ūkio 
subjekto teisė eksploatuoti tam tikras 
viešąsias valdas ar išteklius, pavyzdžiui, 
žemės nuomos sutartims, ir kuriuose 
valstybė arba perkančioji organizacija ar 
perkantysis subjektas nustato tik bendrąsias 
naudojimo sąlygas ir neįgyja konkrečių 
darbų ar paslaugų;

susitarimams, kurių objektas – ekonominės 
veiklos vykdytojo teisė eksploatuoti tam 
tikras viešąsias valdas ar išteklius, 
pavyzdžiui, žemės nuomos sutartims, ir 
kuriuose valstybė arba perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas 
nustato tik bendrąsias naudojimo sąlygas ir 
neįgyja konkrečių darbų ar paslaugų. Tik 
leidimai arba teisė naudoti viešąsias 
gėrybes arba viešąsias valdas nėra 
paslaugų koncesijos;

Or. de

Pagrindimas

Leidimų ir teisės naudoti viešąsias valdas ir gėrybes suteikimas nėra pirkimai rinkoje. Todėl 
reikėtų įtraukti paaiškinimą, kad tai neklasifikuotina kaip paslaugų koncesijos ir todėl 
nepatenka į direktyvos taikymo sritį.

Pakeitimas 281
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) koncesija yra siekiant piniginės naudos 
tarp vieno ar kelių ūkio subjektų ir vienos 
ar kelių perkančiųjų organizacijų ar 
perkančiųjų subjektų sudaryta sutartis, 
kurios objektas – darbų ar paslaugų 
įgijimas, už tai paprastai atlyginant teise 
eksploatuoti darbus ar paslaugas, kurie yra 
sutarties dalykas. Tokių darbų atlikimui ar 
paslaugų teikimui taikomi perkančiosios 
organizacijos ar perkančiojo subjekto 
apibrėžti konkretūs privalomi 
įpareigojimai, kurių vykdymas 
užtikrinamas teisiškai. Tačiau tam tikri 
valstybės aktai, tokie kaip leidimai ar 
licencijos, kuriais valstybė ar valdžios 
institucija nustato ekonominės veiklos 
vykdymo sąlygas, neturėtų būti laikomi 
koncesija. Tai taikoma ir tam tikriems

(6) koncesija yra siekiant piniginės naudos 
tarp vieno ar kelių ekonominės veiklos 
vykdytojų ir vienos ar kelių perkančiųjų 
organizacijų ar perkančiųjų subjektų 
sudaryta sutartis, kurios objektas – darbų ar 
paslaugų įgijimas, už tai paprastai 
atlyginant teise eksploatuoti darbus ar 
paslaugas, kurie yra sutarties dalykas.
Tokių darbų atlikimui ar paslaugų teikimui 
taikomi perkančiosios organizacijos ar 
perkančiojo subjekto apibrėžti konkretūs 
privalomi įpareigojimai, kurių vykdymas 
užtikrinamas teisiškai. Tačiau tam tikri 
valstybės aktai, tokie kaip leidimai ar 
licencijos, kuriais valstybė ar valdžios 
institucija nustato ekonominės veiklos 
vykdymo sąlygas, neturėtų būti laikomi 
koncesija. Taip pat tai taikoma ir tam 
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susitarimams, kurių objektas – ūkio 
subjekto teisė eksploatuoti tam tikras 
viešąsias valdas ar išteklius, pavyzdžiui, 
žemės nuomos sutartims, ir kuriuose 
valstybė arba perkančioji organizacija ar 
perkantysis subjektas nustato tik
bendrąsias naudojimo sąlygas ir neįgyja 
konkrečių darbų ar paslaugų;

tikriems susitarimams, kurių objektas –
ekonominės veiklos vykdytojų teisė 
eksploatuoti tam tikras viešąsias valdas ar 
išteklius, pavyzdžiui, viešosioms valdoms 
ir privačioms žemės nuomos sutartims, ir 
kuriuose valstybė arba perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas 
nustato tik bendrąsias naudojimo sąlygas ir 
(arba) konkrečius privalomus ir teisiškai 
vykdytinus įpareigojimus, kurie susiję su 
žemės naudojimu neįgyjant konkrečių 
darbų ar paslaugų, tokios sutartys neturėtų 
būti laikomos koncesijomis. Atsižvelgiant į 
šiuos viešųjų valdų ir privačios žemės 
nuomos susitarimus, į šias sąlygas reikia 
atsižvelgti kaip į sąlygas ir įpareigojimus, 
kuriais grynai siekiama reguliuoti žemės 
naudojimą. sąlygos, susijusios su 
nuomininko nuosavybės teisių gavimu, 
kam bus naudojama viešoji valda arba 
išteklius (pvz., aprašymas ir kam 
leidžiama naudoti, įpareigojimai, kuriais 
siekiama optimizuoti naudojimą, pvz., 
veiklos kriterijus arba aplinkosaugos 
standartus), perkančiųjų šalių 
įpareigojimais, susijusiais su viešosios 
valdos arba ištekliaus išlaikymu, sutarties 
trukme ir nuomininko nuosavybės teisių 
perleidimu, mokesčiu arba nuoma ir 
nuomininko mokėtinais atsitiktiniais 
mokesčiais (įskaitant baudas už sutarties 
pažeidimą);

Or. en

Pakeitimas 282
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) dėl sunkumų, susijusių su koncesijos 
ir viešojo pirkimo sutarties sąvokų 
aiškinimu, suinteresuotosios šalys nuolat 

(7) pagrindinė koncesijos ypatybė – teisė 
eksploatuoti darbus ar paslaugas – visada 
reiškia, kad koncesininkui perkeliama 
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patirdavo teisinį netikrumą, o Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismas priėmė 
nemažai sprendimų dėl šio dalyko. Todėl 
koncesija turėtų būti apibrėžta aiškiau, 
visų pirma nurodant reikšmingos 
operacinės rizikos sąvoką. Pagrindinė 
koncesijos ypatybė – teisė eksploatuoti 
darbus ar paslaugas – visada reiškia, kad 
koncesininkui perkeliama ekonominė 
rizika, įskaitant tai, kad jis gali 
nesusigrąžinti įdėtų investicijų ir darbų ar 
paslaugų, dėl kurių skirta sutartis, 
vykdymo sąnaudų. Taikyti koncesijų 
suteikimą reglamentuojančias konkrečias 
taisykles būtų nepagrįsta, jeigu perkančioji 
organizacija ar subjektas apsaugotų 
rangovą nuo galimų nuostolių 
užtikrindamas minimalias pajamas, 
atitinkančias arba viršijančias sąnaudas, 
kurias rangovui tektų patirti vykdant 
sutartį. Kartu turėtų būti aiškiai nustatyta, 
kad tam tikri susitarimai, kuriuos visiškai 
apmoka perkančioji organizacija ar 
perkantysis subjektas, turėtų būti laikomi 
koncesija, jeigu investicijų ir subjektui 
tenkančių darbo atlikimo ar paslaugos 
teikimo sąnaudų susigrąžinimas priklauso 
nuo paslaugos ar turto faktinės paklausos 
ar prieinamumo;

ekonominė rizika, įskaitant tai, kad jis gali 
nesusigrąžinti įdėtų investicijų ir darbų ar 
paslaugų, dėl kurių skirta sutartis, 
vykdymo sąnaudų pagal įprastas veiklos 
sąlygas. Taikyti koncesijų suteikimą 
reglamentuojančias konkrečias taisykles 
būtų nepagrįsta, jeigu perkančioji 
organizacija ar subjektas apsaugotų 
rangovą nuo galimų nuostolių. Tačiau tam 
tikri susitarimai, kuriuos visiškai apmoka 
perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas, turėtų būti laikomi koncesija, 
jeigu investicijų ir subjektui tenkančių 
darbo atlikimo ar paslaugos teikimo 
sąnaudų susigrąžinimas priklauso nuo 
paslaugos ar turto faktinės paklausos ar 
prieinamumo;

Or. en

Pakeitimas 283
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) dėl sunkumų, susijusių su koncesijos ir 
viešojo pirkimo sutarties sąvokų aiškinimu, 
suinteresuotosios šalys nuolat patirdavo 
teisinį netikrumą, o Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas priėmė nemažai 
sprendimų dėl šio dalyko. Todėl koncesija 

(7) dėl sunkumų, susijusių su koncesijos ir 
viešojo pirkimo sutarties sąvokų aiškinimu, 
suinteresuotosios šalys nuolat patirdavo 
teisinį netikrumą, o Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas priėmė nemažai 
sprendimų dėl šio dalyko. Todėl koncesija 
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turėtų būti apibrėžta aiškiau, visų pirma 
nurodant reikšmingos operacinės rizikos 
sąvoką. Pagrindinė koncesijos ypatybė –
teisė eksploatuoti darbus ar paslaugas –
visada reiškia, kad koncesininkui 
perkeliama ekonominė rizika, įskaitant tai, 
kad jis gali nesusigrąžinti įdėtų investicijų 
ir darbų ar paslaugų, dėl kurių skirta
sutartis, vykdymo sąnaudų. Taikyti 
koncesijų suteikimą reglamentuojančias 
konkrečias taisykles būtų nepagrįsta, jeigu 
perkančioji organizacija ar subjektas
apsaugotų rangovą nuo galimų nuostolių 
užtikrindamas minimalias pajamas, 
atitinkančias arba viršijančias sąnaudas, 
kurias rangovui tektų patirti vykdant 
sutartį. Kartu turėtų būti aiškiai nustatyta, 
kad tam tikri susitarimai, kuriuos visiškai 
apmoka perkančioji organizacija ar 
perkantysis subjektas, turėtų būti laikomi 
koncesija, jeigu investicijų ir subjektui 
tenkančių darbo atlikimo ar paslaugos 
teikimo sąnaudų susigrąžinimas priklauso 
nuo paslaugos ar turto faktinės paklausos 
ar prieinamumo;

turėtų būti apibrėžta aiškiau, visų pirma 
nurodant reikšmingos operacinės rizikos 
sąvoką. Apskritai pagrindinė koncesijos 
ypatybė – teisė eksploatuoti darbus ar 
paslaugas – visada reiškia, kad 
koncesininkui perkeliama ekonominė 
rizika, įskaitant tai, kad jis gali 
nesusigrąžinti įdėtų investicijų ir darbų ar 
paslaugų, dėl kurių sudaryta sutartis, 
vykdymo sąnaudų. Be to, kalbant apie 
visuotinės ekonominės svarbos paslaugų 
koncesijas, dėl joms būdingo valdymo 
įgaliojimo koncesininkui reikia griežtai 
įgyvendinti tam tikrą jam skirtą užduotį, 
ypač ES Sutarties ir SESV Protokole 
Nr. 26: aukštą kokybės, saugos ir 
prieinamumo lygį, lygias galimybes ir 
visuotinio prieinamumo bei vartotojų 
teisių propagavimą. Taikyti koncesijų 
suteikimą reglamentuojančias konkrečias 
taisykles būtų nepagrįsta, jeigu perkančioji 
organizacija ar subjektas apsaugotų 
rangovą nuo galimų nuostolių 
užtikrindamas minimalias pajamas, 
atitinkančias arba viršijančias sąnaudas, 
kurias rangovui tektų patirti vykdant 
sutartį; Kartu turėtų būti aiškiai nustatyta, 
kad tam tikri susitarimai, kuriuos visiškai 
apmoka perkančioji organizacija ar 
perkantysis subjektas, turėtų būti laikomi 
koncesija, jeigu investicijų ir subjektui 
tenkančių darbo atlikimo ar paslaugos 
teikimo sąnaudų susigrąžinimas priklauso 
nuo paslaugos ar turto faktinės paklausos 
ar prieinamumo;

Or. fr

Pakeitimas 284
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) dėl sunkumų, susijusių su koncesijos 
ir viešojo pirkimo sutarties sąvokų 
aiškinimu, suinteresuotosios šalys nuolat 
patirdavo teisinį netikrumą, o Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismas priėmė 
nemažai sprendimų dėl šio dalyko. Todėl 
koncesija turėtų būti apibrėžta aiškiau, 
visų pirma nurodant reikšmingos 
operacinės rizikos sąvoką. Pagrindinė 
koncesijos ypatybė – teisė eksploatuoti 
darbus ar paslaugas – visada reiškia, kad 
koncesininkui perkeliama ekonominė 
rizika, įskaitant tai, kad jis gali 
nesusigrąžinti įdėtų investicijų ir darbų ar 
paslaugų, dėl kurių skirta sutartis, 
vykdymo sąnaudų. Taikyti koncesijų 
suteikimą reglamentuojančias konkrečias 
taisykles būtų nepagrįsta, jeigu perkančioji 
organizacija ar subjektas apsaugotų 
rangovą nuo galimų nuostolių
užtikrindamas minimalias pajamas, 
atitinkančias arba viršijančias sąnaudas, 
kurias rangovui tektų patirti vykdant 
sutartį. Kartu turėtų būti aiškiai nustatyta, 
kad tam tikri susitarimai, kuriuos visiškai 
apmoka perkančioji organizacija ar 
perkantysis subjektas, turėtų būti laikomi 
koncesija, jeigu investicijų ir subjektui 
tenkančių darbo atlikimo ar paslaugos 
teikimo sąnaudų susigrąžinimas priklauso 
nuo paslaugos ar turto faktinės paklausos 
ar prieinamumo;

(7) pagrindinė koncesijos ypatybė – teisė 
eksploatuoti darbus ar paslaugas – visada 
reiškia, kad koncesininkui perkeliama 
ekonominė rizika, įskaitant tai, kad jis gali 
nesusigrąžinti įdėtų investicijų ir darbų ar 
paslaugų, dėl kurių skirta sutartis, 
vykdymo sąnaudų pagal įprastas veiklos 
sąlygas. Taikyti koncesijų suteikimą 
reglamentuojančias konkrečias taisykles 
būtų nepagrįsta, jeigu perkančioji 
organizacija ar subjektas apsaugotų 
rangovą nuo galimų nuostolių. Tačiau tam 
tikri susitarimai, kuriuos visiškai apmoka 
perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas, turėtų būti laikomi koncesija, 
jeigu investicijų ir subjektui tenkančių 
darbo atlikimo ar paslaugos teikimo 
sąnaudų susigrąžinimas priklauso nuo 
paslaugos ar turto faktinės paklausos ar 
prieinamumo;

Or. en

Pakeitimas 285
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) jeigu pagal konkretaus sektoriaus 
taisykles koncesininkui suteikiama 
garantija, kad jis, atsižvelgiant į investicijas 
ir sutarties vykdymo sąnaudas, negaus 
pelno, bet ir nepatirs nuostolių, pagal šią 
direktyvą tokia sutartis neturėtų būti 
laikoma koncesija;

(8) jeigu pagal konkretaus sektoriaus 
taisykles koncesininkui suteikiama 
garantija, kad jis, atsižvelgiant į investicijas 
ir sutarties vykdymo sąnaudas, negaus 
pelno, bet ir nepatirs nuostolių, pagal šią 
direktyvą tokia sutartis neturėtų būti 
laikoma koncesija. Tačiau reikia atskirti 
atvejus, kai operacinė rizika tam tikrose 
rinkose yra nuo pat pradžių apribota. Ši 
aplinkybė netrukdo priimti koncesijos 
(plg. ESTT praktiką byloje WAZV Gotha
(C-206/08);

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ESTT praktiką byloje WAZV Gotha (C-206/08) nėra teisinga iš koncesiją 
suteikiančios institucijos reikalauti didesnės konkurencijos ir didesnės ekonominės rizikos 
negu įprasta tame sektoriuje dėl jame taikomų nuostatų.

Pakeitimas 286
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) jeigu pagal konkretaus sektoriaus 
taisykles koncesininkui suteikiama 
garantija, kad jis, atsižvelgiant į investicijas 
ir sutarties vykdymo sąnaudas, negaus 
pelno, bet ir nepatirs nuostolių, pagal šią 
direktyvą tokia sutartis neturėtų būti 
laikoma koncesija;

(8) jeigu pagal konkretaus sektoriaus 
taisykles koncesininkui suteikiama 
garantija, kad jis, atsižvelgiant į investicijas 
ir sutarties vykdymo sąnaudas, negaus 
pelno, bet ir nepatirs nuostolių, pagal šią 
direktyvą tokia sutartis neturėtų būti 
laikoma koncesija. Tačiau šiuos atvejus 
reikia atskirti nuo atvejų, kai kurių rinkų 
veiklos rizika apribojama nuo pradžių, bet 
ši ribota rizika visiškai perkeliama 
koncesininkui, tokiais atvejais tokios 
sąlygos neužkerta kelio to laikymo 
koncesija;
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Or. en

(žr. ETT sprendimą byloje C-206/08)

Pakeitimas 287
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) jeigu pagal konkretaus sektoriaus 
taisykles koncesininkui suteikiama 
garantija, kad jis, atsižvelgiant į 
investicijas ir sutarties vykdymo sąnaudas, 
negaus pelno, bet ir nepatirs nuostolių, 
pagal šią direktyvą tokia sutartis neturėtų 
būti laikoma koncesija;

(8) jeigu pagal konkretaus sektoriaus 
taisykles koncesininkui suteikiama 
garantija, kad jis susigrąžins investicijų ir 
sutarties vykdymo sąnaudų sumą, didesnę 
nei 50 proc. sutarties sumos, pagal šią 
direktyvą tokia sutartis neturėtų būti 
laikoma koncesija;

Or. it

Pakeitimas 288
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) operacinė rizika turi kilti iš veiksnių, 
kurių negali kontroliuoti šalys, taigi ji 
negali kilti dėl to, kad kuri nors sutarties 
šalis netinkamai vykdo sutartį. Operacinę 
riziką gali sudaryti arba dėl poreikio 
kylanti rizika, arba su prieinamumu 
susijusi rizika, arba abiejų rūšių rizika.
Su poreikiu susijusi rizika turi būti 
suprantama kaip su realaus paslaugų, 
kurios yra sutarties objektas, poreikiu 
susijusi rizika. Su prieinamumu susijusi 
rizika turi būti suprantama kaip rizika dėl 
darbų arba paslaugų, kurios yra sutarties 
objektas, tiekimo rizika, visų pirma rizika, 
kad paslaugų teikimas neatitiks poreikio 
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ir atsiras rizika dėl atsakomybės už žalą 
dėl netinkamai atliktų darbų arba 
suteiktos paslaugos. Nepakankamo 
tiekimo arba atsakomybės rizika gali kilti 
dėl koncesininko sprendimų dėl kapitalo 
investicijų ir kitų investicijų, kurių reikia 
koncesijos sutarčiai atlikti, ir gali sukelti 
riziką, kad nepakankamas tiekimas arba 
nepakankamas darbų atlikimas ir 
paslaugų teikimas turi neigiamą poveikį 
koncesininko gebėjimui gauti investicijų 
grąžą per koncesijos sutarties laikotarpį;

Or. en

Pagrindimas

2 straipsnio 2 dalyje pateikta prieinamumo rizikos apibrėžtis ir reikšmė nėra labai aiškios. 
Tai rodo, kad naująja konstatuojamąja dalimi bandoma ją susieti su koncesininko 
sprendimais, kaip su investicijomis vykdant koncesiją (žr. 19a konstatuojamąją dalį (naują))

Pakeitimas 289
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) operacinė rizika turi kilti iš veiksnių, 
kurių negali kontroliuoti šalys, taigi ji 
negali kilti dėl to, kad kuri nors sutarties 
šalis netinkamai vykdo sutartį. Operacinę 
riziką gali sudaryti arba dėl poreikio 
kylanti rizika, arba su prieinamumu 
susijusi rizika, arba abiejų rūšių rizika.
Su poreikiu susijusi rizika turi būti 
suprantama kaip su realaus darbų arba 
paslaugų, kurios yra sutarties objektas, 
poreikiu susijusi rizika. Su prieinamumu 
susijusi rizika turi būti suprantama kaip 
rizika dėl darbų arba paslaugų, kurios yra 
sutarties objektas, tiekimo rizika, visų 
pirma rizika, kad paslaugų teikimas 
neatitiks poreikio ir atsiras rizika dėl 
atsakomybės už žalą dėl netinkamai 
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atliktų darbų arba suteiktos paslaugos.
Nepakanka (kad sutartis galėtų būti 
priskiriama koncesijai), kad tiekėjas 
prisiimtų visą arba didelę dalį operacinės 
rizikos, su kuria susiduria perkančioji 
organizacija, netgi jeigu rizika nuo pat 
pradžių labai ribota, atsižvelgiant į 
išsamias tą paslaugą reglamentuojančio 
viešojo įstatymo taisykles;

Or. en

Pagrindimas

Operacinės rizikos apibrėžtis turėtų būti pagrįsta su poreikiu ir prieinamumu susijusia rizika, 
kad būtų galima išvengti neaiškios apibrėžties. Be to, šia formuluote turėtų būti atsižvelgiama 
į ETT sprendimus C-206/08 („Eurawasser“ byla) ir C-274/09 („Stadler“ byla).

Pakeitimas 290
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) apibrėžiant šios direktyvos taikymo sritį 
labai svarbi specialiųjų ar išimtinių teisių 
samprata, nes subjektams, kurie nėra nei 
perkantieji subjektai pagal 4 straipsnio 
1 dalies 1 punktą, nei valstybinės įmonės, 
šios direktyvos nuostatos galioja tik tokiu 
mastu, kiek jie vykdo tokiomis teisėmis 
grindžiamą vienos iš nurodytų rūšių veiklą.
Todėl reikia aiškiai nustatyti, kad teisės, 
suteiktos laikantis tvarkos pagal Sąjungos 
teisės aktais nustatytus objektyvius 
kriterijus ir užtikrinant pakankamą 
viešumą, nėra laikomos specialiosiomis ar 
išimtinėmis teisėmis taikant šią direktyvą.
Tarp teisės aktų, į kuriuos reikia 
atsižvelgti, yra 1998 m. birželio 22 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
98/30/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos 
bendrų taisyklių5, 1996 m. gruodžio 19 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

(9) apibrėžiant šios direktyvos taikymo sritį 
labai svarbi specialiųjų ar išimtinių teisių 
samprata, nes subjektams, kurie nėra nei 
perkantieji subjektai pagal 4 straipsnio 
1 dalies 1 punktą, nei valstybinės įmonės, 
šios direktyvos nuostatos galioja tik tokiu 
mastu, kiek jie vykdo tokiomis teisėmis 
grindžiamą vienos iš nurodytų rūšių veiklą;
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96/92/EB dėl elektros energijos vidaus 
rinkos bendrųjų taisyklių6, 1997 m.
gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 97/67/EB dėl Bendrijos 
pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros 
bendrųjų taisyklių ir paslaugų kokybės 
gerinimo7, 1994 m. gegužės 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir 
išgauti angliavandenilius išdavimo ir 
naudojimosi jais sąlygų8 ir 2007 m. spalio 
23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 dėl 
keleivinio geležinkelių ir kelių transporto 
viešųjų paslaugų ir panaikinantis Tarybos 
reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) 
Nr. 1107/7099. Dėl vis labiau įvairėjančių 
viešųjų veiksmų formų atsirado poreikis 
aiškiau apibrėžti pačių pirkimų sąvoką.
Pagal Sąjungos taisykles dėl koncesijų 
kalbama apie darbų ar paslaugų įsigijimą 
už atlygį, kurį sudaro tų darbų ar 
paslaugų eksploatavimas. Įsigijimo 
sąvoką reikėtų suprasti plačiai kaip 
naudos iš atitinkamų darbų ar paslaugų 
gavimą ir tam perkančiosioms 
organizacijoms arba perkantiesiems 
subjektams nebūtina perduoti nuosavybės 
teisę. Be to, vien veiklos finansavimui, 
dažnai susijusiam su pareiga grąžinti 
gautas sumas, jeigu jos nepanaudojamos 
numatytiems tikslams, ši direktyva 
paprastai netaikoma;

Or. en

Pakeitimas 291
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) apibrėžiant šios direktyvos taikymo sritį 
labai svarbi specialiųjų ar išimtinių teisių 

(9) apibrėžiant šios direktyvos taikymo sritį 
labai svarbi specialiųjų ar išimtinių teisių 
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samprata, nes subjektams, kurie nėra nei 
perkantieji subjektai pagal 4 straipsnio 
1 dalies 1 punktą, nei valstybinės įmonės, 
šios direktyvos nuostatos galioja tik tokiu 
mastu, kiek jie vykdo tokiomis teisėmis 
grindžiamą vienos iš nurodytų rūšių veiklą.
Todėl reikia aiškiai nustatyti, kad teisės, 
suteiktos laikantis tvarkos pagal Sąjungos 
teisės aktais nustatytus objektyvius 
kriterijus ir užtikrinant pakankamą 
viešumą, nėra laikomos specialiosiomis ar 
išimtinėmis teisėmis taikant šią direktyvą.
Tarp teisės aktų, į kuriuos reikia 
atsižvelgti, yra 1998 m. birželio 22 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
98/30/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos 
bendrų taisyklių5, 1996 m. gruodžio 19 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
96/92/EB dėl elektros energijos vidaus 
rinkos bendrųjų taisyklių6, 1997 m.
gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 97/67/EB dėl Bendrijos 
pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros 
bendrųjų taisyklių ir paslaugų kokybės
gerinimo7, 1994 m. gegužės 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 94/22/EB 
dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti 
angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi 
jais sąlygų8 ir 2007 m. spalio 23 d.
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 dėl 
keleivinio geležinkelių ir kelių transporto 
viešųjų paslaugų ir panaikinantis Tarybos 
reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) 
Nr. 1107/709. Dėl vis labiau įvairėjančių 
viešųjų veiksmų formų atsirado poreikis 
aiškiau apibrėžti pačių pirkimų sąvoką.
Pagal Sąjungos taisykles dėl koncesijų 
kalbama apie darbų ar paslaugų įsigijimą 
už atlygį, kurį sudaro tų darbų ar paslaugų 
eksploatavimas. Įsigijimo sąvoką reikėtų 
suprasti plačiai kaip naudos iš atitinkamų 
darbų ar paslaugų gavimą ir tam 
perkančiosioms organizacijoms arba 
perkantiesiems subjektams nebūtina 
perduoti nuosavybės teisę. Be to, vien 
veiklos finansavimui, dažnai susijusiam 
su pareiga grąžinti gautas sumas, jeigu 

samprata, nes subjektams, kurie nėra nei 
perkantieji subjektai pagal 4 straipsnio 
1 dalies 1 punktą, nei valstybinės įmonės, 
šios direktyvos nuostatos galioja tik tokiu 
mastu, kiek jie vykdo tokiomis teisėmis 
grindžiamą vienos iš nurodytų rūšių veiklą.
Todėl reikia aiškiai nustatyti, kad teisės, 
suteiktos laikantis tvarkos pagal Sąjungos 
teisės aktais nustatytus objektyvius 
kriterijus ir užtikrinant pakankamą 
viešumą, nėra laikomos specialiosiomis ar 
išimtinėmis teisėmis taikant šią direktyvą.
Tarp teisės aktų, į kuriuos reikia 
atsižvelgti, yra 1998 m. birželio 22 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
98/30/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos 
bendrų taisyklių, 1996 m. gruodžio 19 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
96/92/EB dėl elektros energijos vidaus 
rinkos bendrųjų taisyklių, 1997 m.
gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 97/67/EB dėl Bendrijos 
pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros 
bendrųjų taisyklių ir paslaugų kokybės
gerinimo, 1994 m. gegužės 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 94/22/EB 
dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti 
angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi 
jais sąlygų ir 2007 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių 
ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir 
panaikinantis Tarybos reglamentus (EEB) 
Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70. Dėl vis 
labiau įvairėjančių viešųjų veiksmų formų 
atsirado poreikis aiškiau apibrėžti pačių 
pirkimų sąvoką. Pagal Sąjungos taisykles 
dėl koncesijų kalbama apie darbų ar 
paslaugų įsigijimą ar valdymo įgaliojimą 
ribotam laikotarpiui, skirtą konkrečiai 
veiklai konkrečioje teritorijoje, už atlygį, 
kurį sudaro tų darbų ar paslaugų 
eksploatavimas savo rizika;
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jos nepanaudojamos numatytiems 
tikslams, ši direktyva paprastai 
netaikoma;

Or. fr

Pakeitimas 292
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) apibrėžiant šios direktyvos taikymo sritį 
labai svarbi specialiųjų ar išimtinių teisių 
samprata, nes subjektams, kurie nėra nei 
perkantieji subjektai pagal 4 straipsnio 
1 dalies 1 punktą, nei valstybinės įmonės, 
šios direktyvos nuostatos galioja tik tokiu 
mastu, kiek jie vykdo tokiomis teisėmis 
grindžiamą vienos iš nurodytų rūšių veiklą.
Todėl reikia aiškiai nustatyti, kad teisės, 
suteiktos laikantis tvarkos pagal Sąjungos 
teisės aktais nustatytus objektyvius 
kriterijus ir užtikrinant pakankamą 
viešumą, nėra laikomos specialiosiomis ar 
išimtinėmis teisėmis taikant šią direktyvą.
Tarp teisės aktų, į kuriuos reikia 
atsižvelgti, yra 1998 m. birželio 22 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
98/30/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos 
bendrų taisyklių, 1996 m. gruodžio 19 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
96/92/EB dėl elektros energijos vidaus 
rinkos bendrųjų taisyklių, 1997 m.
gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 97/67/EB dėl Bendrijos 
pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros 
bendrųjų taisyklių ir paslaugų kokybės 
gerinimo, 1994 m. gegužės 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 94/22/EB 
dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti 
angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi 
jais sąlygų ir 2007 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

(9) apibrėžiant šios direktyvos taikymo sritį 
labai svarbi specialiųjų ar išimtinių teisių 
samprata, nes subjektams, kurie nėra nei 
perkantieji subjektai pagal 4 straipsnio 
1 dalies 1 punktą, nei valstybinės įmonės, 
šios direktyvos nuostatos galioja tik tokiu 
mastu, kiek jie vykdo tokiomis teisėmis 
grindžiamą vienos iš nurodytų rūšių veiklą.
Todėl reikia aiškiai nustatyti, kad teisės, 
suteiktos laikantis tvarkos pagal Sąjungos 
teisės aktais nustatytus objektyvius 
kriterijus ir užtikrinant pakankamą 
viešumą, nėra laikomos specialiosiomis ar 
išimtinėmis teisėmis taikant šią direktyvą.
Tarp teisės aktų, į kuriuos reikia 
atsižvelgti, yra 1998 m. birželio 22 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
98/30/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos 
bendrų taisyklių, 1996 m. gruodžio 19 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
96/92/EB dėl elektros energijos vidaus 
rinkos bendrųjų taisyklių, 1997 m.
gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 97/67/EB dėl Bendrijos 
pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros 
bendrųjų taisyklių ir paslaugų kokybės 
gerinimo, 1994 m. gegužės 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 94/22/EB 
dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti 
angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi 
jais sąlygų ir 2007 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
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Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių 
ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir 
panaikinantis Tarybos reglamentus (EEB) 
Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70. Dėl vis 
labiau įvairėjančių viešųjų veiksmų formų 
atsirado poreikis aiškiau apibrėžti pačių 
pirkimų sąvoką. Pagal Sąjungos taisykles 
dėl koncesijų kalbama apie darbų ar
paslaugų įsigijimą už atlygį, kurį sudaro tų 
darbų ar paslaugų eksploatavimas.
Įsigijimo sąvoką reikėtų suprasti plačiai 
kaip naudos iš atitinkamų darbų ar 
paslaugų gavimą ir tam perkančiosioms 
organizacijoms arba perkantiesiems 
subjektams nebūtina perduoti nuosavybės 
teisę. Be to, vien veiklos finansavimui, 
dažnai susijusiam su pareiga grąžinti 
gautas sumas, jeigu jos nepanaudojamos 
numatytiems tikslams, ši direktyva 
paprastai netaikoma;

Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių 
ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir 
panaikinantis Tarybos reglamentus (EEB) 
Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70, ir bet 
kokie kiti valstybės narės vidaus teisės 
aktai, kurie atitinka Sutartyje įtvirtintus 
vienodo elgesio, skaidrumo, 
proporcingumo ir abipusio pripažinimo 
principus. Dėl vis labiau įvairėjančių 
viešųjų veiksmų formų atsirado poreikis 
aiškiau apibrėžti pačių pirkimų sąvoką.
Pagal Sąjungos taisykles dėl koncesijų 
kalbama apie darbų ar paslaugų įsigijimą 
už atlygį, kurį sudaro tų darbų ar paslaugų 
eksploatavimas. Įsigijimo sąvoką reikėtų 
suprasti plačiai kaip naudos iš atitinkamų 
darbų ar paslaugų gavimą ir tam 
perkančiosioms organizacijoms arba 
perkantiesiems subjektams nebūtina 
perduoti nuosavybės teisę. Be to, vien 
veiklos finansavimui, dažnai susijusiam su 
pareiga grąžinti gautas sumas, jeigu jos 
nepanaudojamos numatytiems tikslams, ši 
direktyva paprastai netaikoma;

Or. it

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama sugrąžinti Direktyvoje 2004/17 dėl viešųjų pirkimų specifiniuose 
sektoriuose jau naudotą nedviprasmišką esminę formuluotę, kad „teisės, kurias valstybė narė 
suteikia bet kuria, taip pat ir koncesijų, forma, ribotam įmonių skaičiui, remdamasi 
objektyviais, proporcingais ir nediskriminuojančiais kriterijais […], negali būti laikomos 
specialiosiomis ar išimtinėmis teisėmis“.

Pakeitimas 293
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) be to, paaiškėjo, jog būtina aiškiau 
reglamentuoti, kas laikytina vienu 
pirkimu, t. y. reikia atsižvelgti į bendrą šio 

Išbraukta.
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pirkimo tikslu sudarytų koncesijos 
sutarčių vertę, turint omenyje šioje 
direktyvoje nustatytas ribas, ir skelbti apie 
visą pirkimą, galbūt padalytą į dalis.
Vieno pirkimo sąvoka apima visas prekes, 
darbus ir paslaugas, reikalingas 
konkrečiam projektui įvykdyti. Kad yra 
vienas bendras projektas, gali, pvz., rodyti 
tokie požymiai kaip perkančiosios 
organizacijos 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;

Or. de

Pagrindimas

Šioje dalyje vartojama sąvoka „projektas“ pernelyg neapibrėžta. Ji nelabai padeda tiksliai 
nustatyti koncesijos vertę, nes praktikoje dažnai neįmanoma išsiaiškinti, kokias pirmines 
paslaugas dar reikia įtraukti. Todėl kyla pavojus, kad vartojant sąvoką „projektas“ bus 
nuolat nustatoma per didelė koncesijos vertė.

Pakeitimas 294
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) be to, paaiškėjo, jog būtina aiškiau 
reglamentuoti, kas laikytina vienu 
pirkimu, t. y. reikia atsižvelgti į bendrą šio 
pirkimo tikslu sudarytų koncesijos 
sutarčių vertę, turint omenyje šioje 
direktyvoje nustatytas ribas, ir skelbti apie 
visą pirkimą, galbūt padalytą į dalis.
Vieno pirkimo sąvoka apima visas prekes, 
darbus ir paslaugas, reikalingas 
konkrečiam projektui įvykdyti. Kad yra 
vienas bendras projektas, gali, pvz., rodyti 
tokie požymiai kaip perkančiosios 
organizacijos atliekamas bendras 

Išbraukta.
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išankstinis planavimas ir koncepcija, tai, 
kad įsigyjami skirtingi elementai atlieka 
vieną ekonominę ir techninę funkciją ar 
kad jie yra kitaip logiškai tarpusavyje 
susiję;

Or. de

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis išbraukiama dėl to, kad išbraukiama sąvoka „vienas bendras 
projektas“ 6 straipsnio 2 dalyje, nes dėl sutarčių jungimo kyla problemų.

Pakeitimas 295
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) be to, paaiškėjo, jog būtina aiškiau 
reglamentuoti, kas laikytina vienu 
pirkimu, t. y. reikia atsižvelgti į bendrą šio 
pirkimo tikslu sudarytų koncesijos 
sutarčių vertę, turint omenyje šioje 
direktyvoje nustatytas ribas, ir skelbti apie 
visą pirkimą, galbūt padalytą į dalis.
Vieno pirkimo sąvoka apima visas prekes, 
darbus ir paslaugas, reikalingas 
konkrečiam projektui įvykdyti. Kad yra 
vienas bendras projektas, gali, pvz., rodyti 
tokie požymiai kaip perkančiosios 
organizacijos 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;

(10) ši direktyva turėtų būti taikoma tik 
koncesijos sutartims, kurių vertė didesnė 
už nustatytąją ribinę. Taigi reikia 
apibrėžti metodą, kuris bus taikomas 
apskaičiuojant koncesijos poreikius ir tas 
pats metodas turėtų būti taikomas darbų 
ir paslaugų koncesijoms, nes daugelis 
sutarčių būna mišrios;

Or. en

Pakeitimas 296
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) be to, paaiškėjo, jog būtina aiškiau 
reglamentuoti, kas laikytina vienu 
pirkimu, t. y. reikia atsižvelgti į bendrą šio 
pirkimo tikslu sudarytų koncesijos 
sutarčių vertę, turint omenyje šioje 
direktyvoje nustatytas ribas, ir skelbti apie 
visą pirkimą, galbūt padalytą į dalis.
Vieno pirkimo sąvoka apima visas prekes, 
darbus ir paslaugas, reikalingas 
konkrečiam projektui įvykdyti. Kad yra 
vienas bendras projektas, gali, pvz., rodyti 
tokie požymiai kaip perkančiosios 
organizacijos 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;

(10) apskaičiuodamos apytikslę koncesijos 
vertę, perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai turėtų atsižvelgti į 
visą koncesijų, kurios galimo 
koncesininko požiūriu sudaro bendrą 
koncesijų projektą, vertę. Tai, kad yra 
vienas bendras projektas, rodo tai, kad 
skirtingi elementai atlieka vieną 
ekonominę ir techninę funkciją, reikia 
panašių koncesininko investicijų rūšių ir 
reikia, kad koncesija būtų pradėta vykdyti 
panašiu laiku ir būtų vykdoma panašų 
laikotarpį;

Or. en

Pagrindimas

10 konstatuojamoji dalis iš naujo suformuluota, kad geriau atspindėtų koncesijų 
specifiškumą. Visų pirma ją reikia padaryti aktualesnę koncesininkui. Tai taip pat apima 
paaiškinimą, ką reiškia sąvoka „vienas bendras projektas“, kuris pirmiau minėtas 6 
straipsnyje. Vienas bendras projektas valdžios požiūriu gali apimti įvairias koncesijas, 
pritraukiančias įvairių rinkos dalyvių, ir gali būti pagrįstai skiriamas kaip atskiros 
koncesijos.

Pakeitimas 297
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant tikro rinkos atvėrimo ir 
tinkamo koncesijų suteikimo taisyklių 

(11) į šią direktyvą įtraukti subjektai 
turėtų būti identifikuojami pagal kitus 
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taikymo vandens, energetikos, transporto 
ir pašto paslaugų sektoriuose 
pusiausvyros, reikia, kad subjektai, 
kuriems taikytinos šios direktyvos 
nuostatos, būtų identifikuojami pagal kitus 
požymius, o ne pagal juridinį statusą.
Todėl reikia užtikrinti, kad būtų išlaikytas 
vienodas požiūris į viešajame ir 
privačiajame sektoriuose veiklą vykdančius 
perkančiuosius subjektus. Taip pat pagal 
Sutarties 345 straipsnį reikia užtikrinti, kad 
nebūtų pažeidžiamos valstybėse narėse 
galiojančios turto nuosavybės sistemą 
reglamentuojančios taisyklės;

požymius, o ne pagal juridinį statusą.
Todėl reikia užtikrinti, kad būtų išlaikytas 
vienodas požiūris į viešajame ir 
privačiajame sektoriuose veiklą vykdančius 
perkančiuosius subjektus. Taip pat pagal 
Sutarties 345 straipsnį reikia užtikrinti, kad 
nebūtų pažeidžiamos valstybėse narėse 
galiojančios turto nuosavybės sistemą 
reglamentuojančios taisyklės;

Or. en

Pakeitimas 298
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant tikro rinkos atvėrimo ir 
tinkamo koncesijų suteikimo taisyklių 
taikymo vandens, energetikos, transporto ir 
pašto paslaugų sektoriuose pusiausvyros, 
reikia, kad subjektai, kuriems taikytinos 
šios direktyvos nuostatos, būtų 
identifikuojami pagal kitus požymius, o ne 
pagal juridinį statusą. Todėl reikia 
užtikrinti, kad būtų išlaikytas vienodas 
požiūris į viešajame ir privačiajame 
sektoriuose veiklą vykdančius 
perkančiuosius subjektus. Taip pat pagal 
Sutarties 345 straipsnį reikia užtikrinti, kad 
nebūtų pažeidžiamos valstybėse narėse 
galiojančios turto nuosavybės sistemą 
reglamentuojančios taisyklės;

(11) siekiant tikro rinkos atvėrimo ir 
tinkamo koncesijų suteikimo taisyklių 
taikymo energetikos, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose pusiausvyros, reikia, 
kad subjektai, kuriems taikytinos šios 
direktyvos nuostatos, būtų identifikuojami 
pagal kitus požymius, o ne pagal juridinį 
statusą. Todėl reikia užtikrinti, kad būtų 
išlaikytas vienodas požiūris į viešajame ir 
privačiajame sektoriuose veiklą vykdančius 
perkančiuosius subjektus. Taip pat pagal 
Sutarties 345 straipsnį reikia užtikrinti, kad 
nebūtų pažeidžiamos valstybėse narėse 
galiojančios turto nuosavybės sistemą 
reglamentuojančios taisyklės;

Or. de
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Pakeitimas 299
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant tikro rinkos atvėrimo ir 
tinkamo koncesijų suteikimo taisyklių 
taikymo vandens, energetikos, transporto ir 
pašto paslaugų sektoriuose pusiausvyros, 
reikia, kad subjektai, kuriems taikytinos 
šios direktyvos nuostatos, būtų
identifikuojami pagal kitus požymius, o ne 
pagal juridinį statusą. Todėl reikia 
užtikrinti, kad būtų išlaikytas vienodas 
požiūris į viešajame ir privačiajame 
sektoriuose veiklą vykdančius 
perkančiuosius subjektus. Taip pat pagal 
Sutarties 345 straipsnį reikia užtikrinti, kad 
nebūtų pažeidžiamos valstybėse narėse 
galiojančios turto nuosavybės sistemą
reglamentuojančios taisyklės;

(11) siekiant tikro rinkos atvėrimo ir 
tinkamo koncesijų suteikimo taisyklių 
taikymo vandens, energetikos, transporto ir 
pašto paslaugų sektoriuose pusiausvyros, 
reikia, kad subjektai, kuriems taikytinos 
šios direktyvos nuostatos, būtų aiškiai 
nustatomi pagal konkrečias funkcijas, 
kurias apibrėžia valdžios institucijos. Taip 
pat pagal Sutarties 345 straipsnį reikia 
užtikrinti, kad nebūtų pažeidžiamos 
valstybėse narėse galiojančios turto 
nuosavybės sistemą reglamentuojančios 
taisyklės;

Or. fr

Pakeitimas 300
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant tikro rinkos atvėrimo ir 
tinkamo koncesijų suteikimo taisyklių 
taikymo vandens, energetikos, transporto 
ir pašto paslaugų sektoriuose 
pusiausvyros, reikia, kad subjektai, 
kuriems taikytinos šios direktyvos 
nuostatos, būtų identifikuojami pagal 
kitus požymius, o ne pagal juridinį 
statusą. Todėl reikia užtikrinti, kad būtų 
išlaikytas vienodas požiūris į viešajame ir 
privačiajame sektoriuose veiklą vykdančius 

(11) reikia užtikrinti, kad būtų užtikrintas
vienodas požiūris į viešajame ir 
privačiajame sektoriuose veiklą vykdančius 
perkančiuosius subjektus. Taip pat pagal 
Sutarties 345 straipsnį reikia užtikrinti, kad 
nebūtų pažeidžiamos valstybėse narėse 
galiojančios turto nuosavybės sistemą 
reglamentuojančios taisyklės;
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perkančiuosius subjektus. Taip pat pagal 
Sutarties 345 straipsnį reikia užtikrinti, kad 
nebūtų pažeidžiamos valstybėse narėse 
galiojančios turto nuosavybės sistemą 
reglamentuojančios taisyklės;

Or. en

Pakeitimas 301
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) subjektai, kuriems taikytinos šios 
direktyvos nuostatos, negali būti 
identifikuojami pagal juridinį statusą.
Todėl reikia užtikrinti, kad būtų išlaikytas 
vienodas požiūris į viešajame ir
privačiajame sektoriuose veiklą 
vykdančius perkančiuosius subjektus.
Taip pat pagal Sutarties 345 straipsnį 
reikia užtikrinti, kad nebūtų pažeidžiamos 
valstybėse narėse galiojančios turto 
nuosavybės sistemą reglamentuojančios 
taisyklės;

Or. de

Pakeitimas 302
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) remiantis SESV 14 straipsniu, 
susijusiu su Protokolu Nr. 26, 
kompetentingos nacionalinės, regioninės 
ir vietos valdžios institucijos gali laisvai 
nuspręsti, ar skirti sutartis bendrojo 
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intereso paslaugoms, ar ne;

Or. en

Pakeitimas 303
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) remiantis susijusia Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, 
kadangi lošimas laikomas ypatingo 
pobūdžio ekonomine veikla, kuri tiesiogiai 
nepatenka į Sutarties taikymo taisyklių 
sritį, kadangi valstybės narės gali laisvai 
rinktis politiką, susijusią su išskirtinėmis 
pavienėmis koncesijomis arba daugeliu 
jų, lošimo įtraukimas į šios direktyvos 
taikymo sritį padėtų sukurti teisinį 
neapibrėžtumą. Todėl lošimo reikia 
neįtraukti į šios direktyvos taikymo sritį;

Or. en

Pakeitimas 304
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) tikslinga šios direktyvos netaikyti tam 
tikroms paslaugų koncesijoms, suteiktoms 
ūkio subjektui, kuris pats yra perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas,
remiantis išimtine teise, kurią tas subjektas 
turi pagal paskelbtą nacionalinį įstatymą ar 
kitą administracinį aktą ir kuri suteikta 
pagal Sutartį ir atskiro sektoriaus Sąjungos 
teisės aktą dėl tinklų infrastruktūros, 

(13) tikslinga šios direktyvos netaikyti tam 
tikroms paslaugų koncesijoms, suteiktoms 
ekonominės veiklos vykdytojui remiantis 
išimtine teise, kurią tas subjektas turi pagal 
paskelbtą nacionalinį įstatymą, reglamentą
ar kitą administracinį aktą ir kuri suteikta 
pagal Sutartį ir atskiro sektoriaus Sąjungos 
teisės aktą dėl tinklų infrastruktūros, 
susijusios su III priede nustatyta veikla,
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susijusios su III priede nustatyta veikla, 
valdymo, nes dėl tokios išimtinės teisės 
neįmanoma koncesijos suteikti konkurso 
būdu. Nukrypstant nuo šios direktyvos 
bendrojo netaikymo teisinių pasekmių ir 
joms nedarant įtakos, koncesijai, kaip 
apibrėžta 8 straipsnio 1 dalyje, turėtų būti 
taikomas įpareigojimas skelbti skelbimą 
apie koncesijos suteikimą, kad būtų 
užtikrintas elementarus skaidrumas, nebent 
tokio skaidrumo sąlygos yra numatytos 
atskiro sektoriaus teisės aktais;

valdymo, nes dėl tokios išimtinės teisės 
neįmanoma koncesijos suteikti konkurso 
būdu. Nukrypstant nuo šios direktyvos 
bendrojo netaikymo teisinių pasekmių ir 
joms nedarant įtakos, koncesijai, susijusiai 
su infrastruktūros tinklo, susijusio su III 
priede išvardyta veikla, valdymu, kaip 
apibrėžta 8 straipsnio 1 dalyje, turėtų būti 
taikomas įpareigojimas skelbti skelbimą 
apie koncesijos suteikimą, kad būtų 
užtikrintas elementarus skaidrumas, nebent 
tokio skaidrumo sąlygos yra numatytos 
atskiro sektoriaus teisės aktais;

Or. en

Pakeitimas 305
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) tikslinga šios direktyvos netaikyti tam 
tikroms paslaugų koncesijoms, suteiktoms 
ūkio subjektui, kuris pats yra perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas, 
remiantis išimtine teise, kurią tas 
subjektas turi pagal paskelbtą nacionalinį 
įstatymą ar kitą administracinį aktą ir kuri 
suteikta pagal Sutartį ir atskiro sektoriaus 
Sąjungos teisės aktą dėl tinklų 
infrastruktūros, susijusios su III priede 
nustatyta veikla, valdymo, nes dėl tokios 
išimtinės teisės neįmanoma koncesijos 
suteikti konkurso būdu. Nukrypstant nuo 
šios direktyvos bendrojo netaikymo 
teisinių pasekmių ir joms nedarant įtakos, 
koncesijai, kaip apibrėžta 8 straipsnio 1 
dalyje, turėtų būti taikomas įpareigojimas 
skelbti skelbimą apie koncesijos suteikimą, 
kad būtų užtikrintas elementarus 
skaidrumas, nebent tokio skaidrumo 
sąlygos yra numatytos atskiro sektoriaus 

(13) tikslinga šios direktyvos netaikyti tam 
tikroms paslaugų koncesijoms, suteiktoms 
ekonominės veiklos vykdytojui, kuris
naudojasi išimtine teise pagal paskelbtą 
nacionalinį įstatymą ar kitą teisinį arba
administracinį aktą ir kuri suteikta pagal 
Sutartį ir atskiro sektoriaus Sąjungos teisės 
aktą, nes dėl tokios išimtinės teisės 
neįmanoma koncesijos suteikti konkurso 
būdu. Numatytos koncesijos dėl tinklų 
infrastruktūros, susijusios su III priede 
nustatyta veikla, kuriai tuo metu, kai 
priimama ši direktyva, taikomas 
nacionaliniu lygmeniu nustatytas tarifas, 
numatytas pagal nacionalinius įstatymus 
ar teisinius aktus. Nukrypstant nuo šios 
direktyvos bendrojo netaikymo teisinių 
pasekmių ir joms nedarant įtakos, 
koncesijai, dėl tinklų infrastruktūros,
susijusios su III priede nustatyta veikla, 
arba dėl infrastruktūros, susijusios su 
III priede nustatyta veikla ir kuriai tuo 
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teisės aktais; metu, kai priimama ši direktyva, taikomas 
nacionaliniu lygmeniu nustatytas tarifas,
turėtų būti taikomas įpareigojimas skelbti 
skelbimą apie koncesijos suteikimą, kad 
būtų užtikrintas elementarus skaidrumas, 
nebent tokio skaidrumo sąlygos yra 
numatytos atskiro sektoriaus teisės aktais;

Or. fr

Pagrindimas

9 pranešėjo pakeitimo paaiškinimas (13 konstatuojamoji dalis); susijęs su pasiūlymo dėl 
direktyvos 8 straipsnio 1 dalies perrašymu (69 pakeitimas).

Pakeitimas 306
Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) tikslinga šios direktyvos netaikyti tam 
tikroms paslaugų koncesijoms, suteiktoms 
ūkio subjektui, kuris pats yra perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas, 
remiantis išimtine teise, kurią tas 
subjektas turi pagal paskelbtą nacionalinį 
įstatymą ar kitą administracinį aktą ir kuri 
suteikta pagal Sutartį ir atskiro sektoriaus 
Sąjungos teisės aktą dėl tinklų 
infrastruktūros, susijusios su III priede 
nustatyta veikla, valdymo, nes dėl tokios 
išimtinės teisės neįmanoma koncesijos 
suteikti konkurso būdu. Nukrypstant nuo
šios direktyvos bendrojo netaikymo 
teisinių pasekmių ir joms nedarant įtakos, 
koncesijai, kaip apibrėžta 8 straipsnio 1 
dalyje, turėtų būti taikomas įpareigojimas 
skelbti skelbimą apie koncesijos 
suteikimą, kad būtų užtikrintas 
elementarus skaidrumas, nebent tokio 
skaidrumo sąlygos yra numatytos atskiro 
sektoriaus teisės aktais;

(13) tikslinga šios direktyvos netaikyti tam 
tikroms paslaugų koncesijoms, suteiktoms 
ekonominės veiklos vykdytojui išimtine 
teise, kurią tas subjektas turi pagal 
paskelbtą nacionalinį įstatymą, reglamentą
ar kitą administracinį aktą ir kuri suteikta 
pagal Sutartį ir atskiro sektoriaus Sąjungos 
teisės aktą, nes dėl tokios išimtinės teisės 
neįmanoma koncesijos suteikti konkurso 
būdu Čia kalbama apie koncesijas, kurios 
susijusios su tinklų infrastruktūros, 
susijusios su III priede nustatyta veikla, 
valdymo, arba su veikla, kuriai taikomi 
nacionaliniu lygmeniu reguliuojami 
tarifai arba kai socialinis ir ekonominis 
interesas gali būti laikomas svarbesniu;
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Or. en

Pakeitimas 307
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) tikslinga šios direktyvos netaikyti tam 
tikroms paslaugų koncesijoms, suteiktoms 
ūkio subjektui, kuris pats yra perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas, 
remiantis išimtine teise, kurią tas subjektas 
turi pagal paskelbtą nacionalinį įstatymą ar 
kitą administracinį aktą ir kuri suteikta 
pagal Sutartį ir atskiro sektoriaus Sąjungos 
teisės aktą dėl tinklų infrastruktūros, 
susijusios su III priede nustatyta veikla, 
valdymo, nes dėl tokios išimtinės teisės 
neįmanoma koncesijos suteikti konkurso 
būdu. Nukrypstant nuo šios direktyvos 
bendrojo netaikymo teisinių pasekmių ir 
joms nedarant įtakos, koncesijai, kaip 
apibrėžta 8 straipsnio 1 dalyje, turėtų būti 
taikomas įpareigojimas skelbti skelbimą 
apie koncesijos suteikimą, kad būtų 
užtikrintas elementarus skaidrumas, nebent 
tokio skaidrumo sąlygos yra numatytos 
atskiro sektoriaus teisės aktais;

(13) tikslinga šios direktyvos netaikyti tam 
tikroms paslaugų koncesijoms, suteiktoms 
ekonominės veiklos vykdytojui, kuris pats 
yra perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas, remiantis išimtine teise, kurią tas 
subjektas turi pagal paskelbtą nacionalinį 
įstatymą ar kitą administracinį aktą, pvz., 
turizmo ir rekreacijos tikslais skiriamų 
valstybės jūrinių valdų koncesijos 
sutarčių atveju, ir kuri suteikta pagal 
Sutartį ir atskiro sektoriaus Sąjungos teisės 
aktą dėl tinklų infrastruktūros, susijusios su 
III priede nustatyta veikla, valdymo, nes 
dėl tokios išimtinės teisės neįmanoma 
koncesijos suteikti konkurso būdu.
Nukrypstant nuo šios direktyvos bendrojo 
netaikymo teisinių pasekmių ir joms 
nedarant įtakos, koncesijai, kaip apibrėžta 
8 straipsnio 1 dalyje, turėtų būti taikomas 
įpareigojimas skelbti skelbimą apie 
koncesijos suteikimą, kad būtų užtikrintas 
elementarus skaidrumas, nebent tokio 
skaidrumo sąlygos yra numatytos atskiro 
sektoriaus teisės aktais;

Or. it

Pakeitimas 308
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) tikslinga šios direktyvos netaikyti tam 
tikroms paslaugų koncesijoms, suteiktoms 
ūkio subjektui, kuris pats yra perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas, 
remiantis išimtine teise, kurią tas subjektas 
turi pagal paskelbtą nacionalinį įstatymą ar 
kitą administracinį aktą ir kuri suteikta 
pagal Sutartį ir atskiro sektoriaus Sąjungos 
teisės aktą dėl tinklų infrastruktūros, 
susijusios su III priede nustatyta veikla, 
valdymo, nes dėl tokios išimtinės teisės 
neįmanoma koncesijos suteikti konkurso 
būdu. Nukrypstant nuo šios direktyvos 
bendrojo netaikymo teisinių pasekmių ir 
joms nedarant įtakos, koncesijai, kaip 
apibrėžta 8 straipsnio 1 dalyje, turėtų būti 
taikomas įpareigojimas skelbti skelbimą 
apie koncesijos suteikimą, kad būtų 
užtikrintas elementarus skaidrumas, nebent 
tokio skaidrumo sąlygos yra numatytos 
atskiro sektoriaus teisės aktais;

(13) tikslinga šios direktyvos netaikyti tam 
tikroms paslaugų koncesijoms, suteiktoms 
ekonominės veiklos vykdytojui, kuris pats 
yra perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas, remiantis išimtine teise, kurią tas 
subjektas turi pagal paskelbtą nacionalinį 
įstatymą ar kitą administracinį aktą, pvz., 
turizmo ir rekreacijos tikslais skiriamų 
valstybės jūrinių valdų koncesijos 
sutarčių atveju, ir kuri suteikta pagal 
Sutartį ir atskiro sektoriaus Sąjungos teisės 
aktą dėl tinklų infrastruktūros, susijusios su 
III priede nustatyta veikla, valdymo, nes 
dėl tokios išimtinės teisės neįmanoma 
koncesijos suteikti konkurso būdu.
Nukrypstant nuo šios direktyvos bendrojo 
netaikymo teisinių pasekmių ir joms 
nedarant įtakos, koncesijai, kaip apibrėžta 
8 straipsnio 1 dalyje, turėtų būti taikomas 
įpareigojimas skelbti skelbimą apie 
koncesijos suteikimą, kad būtų užtikrintas 
elementarus skaidrumas, nebent tokio 
skaidrumo sąlygos yra numatytos atskiro 
sektoriaus teisės aktais;

Or. it

Pakeitimas 309
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) kaip nurodyta SESV 14 straipsnyje 
ir 26 protokole, valstybės narės ir vietos ir 
regioninės valdžios institucijos gali 
visiškai laisvai pasirinkti atlikti viešąsias 
paslaugas naudojantis savais vidaus 
ištekliais. Jos gali teikti viešąsias 
paslaugas bendradarbiaudamos su 
kitomis viešosiomis institucijomis arba 
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viešųjų institucijų grupėmis pagal sutartis 
arba institucijoms dalijantis užduotimis, 
kaip nustatyta valstybių narių vidaus 
organizacijos taisyklėse. Toks 
bendradarbiavimas nepatenka į Sąjungos 
teisės aktų dėl viešųjų pirkimų ir 
koncesijų taikymo sritį. Sąjungos teisėje 
nereikalaujama, kad viešosios valdžios 
institucijos naudotų konkrečią teisinę 
formą norėdamos kartu vykdyti savo 
viešųjų paslaugų užduotis. Viešųjų 
institucijų kompetencijos perleidimas yra 
vidaus organizacijos klausimas, todėl jis 
nepatenka į šio teisės akto taikymo sritį;

Or. en

(Žr. 2012 m. liepos mėn. Regionų komiteto nuomonę dėl koncesijos sutarčių skyrimo (ECOS-
V-030))

Pakeitimas 310
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) šia direktyva nepanaikinama 
valstybių narių kompetencija paskirti, 
nustatyti ir organizuoti užduotis pagal 
Sutarčių Protokolą Nr. 29 dėl valstybių 
narių visuomeninės transliacijos sistemos;

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų įtraukti naują konstatuojamąją dalį, susijusią su Amsterdamo protokolu kaip ES 
pirminės teisės priemone. Šis pakeitimas sutaptų su Amsterdamo protokolu, esančiu 
Komisijos aiškinamajame komunikate dėl koncesijų Bendrijos teisėje.

Pakeitimas 311
Philippe Juvin
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Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) iš šios direktyvos taikymo srities 
reikėtų išbraukti paslaugų koncesijas dėl 
žaidimų veiklos, apimančios lažybas iš 
piniginių sumų azartiniuose lošimuose 
(loterijos ir lažybos), kurią nacionaliniu 
lygmeniu vykdo viena tokias funkcijas 
turinti įstaiga, kuriai, remdamosi 
Sutartimis, viena ar kelios valstybės narės 
suteikė išskirtines teises pagal taikomus ir 
paskelbtus nacionalinius įstatymus, teisės 
aktus ar administracinius aktus. Šis 
išbraukimas grindžiamas tuo, kad vienai 
tokias funkcijas turinčiai įstaigai suteikus 
išimtines teises nacionaliniu lygmeniu 
nebūtų galima taikyti konkurencinės 
procedūros, nebūtų galima išlaikyti 
galimybės valstybėms narėms 
nacionaliniu lygmeniu reguliuoti žaidimų 
sektorių dėl jų įsipareigojimų pagal 
viešosios tvarkos ir socialinės sistemos 
apsaugą;

Or. fr

Pagrindimas

Nauja konstatuojamoji dalis, kurioje paaiškinama, kodėl išbraukiami žaidimai (75 pranešėjo 
pakeitimas). Suteikus išimtines teises nebegalima vykdyti konkurencijos procedūros. Valstybės 
narės taip pat turi pasilikti šiek tiek veikimo laisvės šiame pažeidžiamame sektoriuje (viešoji 
tvarka ir socialinė apsauga). Šiuo atžvilgiu valstybės narės veiksmų galia sektoriui 
nepritaikytomis taisyklėmis neturėtų būti silpninama (pavyzdžiui, kai nebeorganizuojami 
azartiniai lošimai).

Pakeitimas 312
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) direktyvos nuostatų galima netaikyti 
tam tikroms paslaugų ir darbų 
koncesijoms, suteikiamoms su 
perkančiaisiais subjektais susijusiai 
įmonei, jei šios įmonės pagrindinė veikla 
yra minimų paslaugų ar darbų teikimas 
grupei, kuriai ji priklauso, o ne jų 
siūlymas rinkai. Taip pat direktyvos 
nuostatų galima netaikyti tam tikroms 
paslaugų ar darbų koncesijoms, 
perkančiojo subjekto suteikiamoms 
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 įmonės gali 
didinti savo apyvartos dalį iš rinkos ir 
kurias viršijus, jos prarastų galimybę 
gauti koncesijas neskelbiant kvietimo 
dalyvauti konkurse, taip pat dėl bendrųjų 
įmonių sudėties ir tų bendrųjų įmonių ir 
perkančiųjų subjektų, iš kurių tos įmonės 
yra sudarytos, ryšių stabilumo;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 313
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) direktyvos nuostatų galima netaikyti 
tam tikroms paslaugų ir darbų 

(14) direktyvos nuostatų galima netaikyti 
tam tikroms paslaugų ir darbų 
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koncesijoms, suteikiamoms su 
perkančiaisiais subjektais susijusiai įmonei, 
jei šios įmonės pagrindinė veikla yra 
minimų paslaugų ar darbų teikimas grupei, 
kuriai ji priklauso, o ne jų siūlymas rinkai.
Taip pat direktyvos nuostatų galima 
netaikyti tam tikroms paslaugų ar darbų 
koncesijoms, perkančiojo subjekto 
suteikiamoms 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 
įmonės gali didinti savo apyvartos dalį iš 
rinkos ir kurias viršijus, jos prarastų 
galimybę gauti koncesijas neskelbiant 
kvietimo dalyvauti konkurse, taip pat dėl 
bendrųjų įmonių sudėties ir tų bendrųjų 
įmonių ir perkančiųjų subjektų, iš kurių tos 
įmonės yra sudarytos, ryšių stabilumo;

koncesijoms, suteikiamoms su 
perkančiaisiais subjektais, kurie nėra 
perkančiosios organizacijos, susijusiai 
įmonei, jei šios įmonės pagrindinė veikla 
yra minimų paslaugų ar darbų teikimas 
grupei, kuriai ji priklauso, o ne jų siūlymas 
rinkai. Taip pat direktyvos nuostatų galima 
netaikyti tam tikroms paslaugų ar darbų 
koncesijoms, perkančiojo subjekto 
suteikiamoms bendrajai įmonei, jei tą 
bendrąją įmonę šios direktyvos taikymo 
sričiai priklausančiai veiklai vykdyti 
sudaro perkantieji subjektai, kurie nėra 
perkančiosios organizacijos, 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 didžiausių 
leistinų ribų, kurių neperžengdamos 
įmonės gali didinti savo apyvartos dalį iš 
rinkos ir kurias viršijus, jos prarastų 
galimybę gauti koncesijas neskelbiant 
kvietimo dalyvauti konkurse, taip pat dėl 
bendrųjų įmonių sudėties ir tų bendrųjų 
įmonių ir perkančiųjų subjektų, iš kurių tos 
įmonės yra sudarytos, ryšių stabilumo;

Or. fr

Pakeitimas 314
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) direktyvos nuostatų galima netaikyti 
tam tikroms paslaugų ir darbų 
koncesijoms, suteikiamoms su 
perkančiaisiais subjektais susijusiai įmonei, 
jei šios įmonės pagrindinė veikla yra 
minimų paslaugų ar darbų teikimas grupei, 

(14) direktyvos nuostatų galima netaikyti 
tam tikroms paslaugų ir darbų 
koncesijoms, suteikiamoms su 
perkančiaisiais subjektais su privačiu 
kapitalu ar be jo susijusiai įmonei, jei šios 
įmonės pagrindinė veikla yra minimų 
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kuriai ji priklauso, o ne jų siūlymas rinkai.
Taip pat direktyvos nuostatų galima 
netaikyti tam tikroms paslaugų ar darbų 
koncesijoms, perkančiojo subjekto 
suteikiamoms 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 
įmonės gali didinti savo apyvartos dalį iš 
rinkos ir kurias viršijus, jos prarastų 
galimybę gauti koncesijas neskelbiant 
kvietimo dalyvauti konkurse, taip pat dėl 
bendrųjų įmonių sudėties ir tų bendrųjų 
įmonių ir perkančiųjų subjektų, iš kurių tos 
įmonės yra sudarytos, ryšių stabilumo;

paslaugų ar darbų teikimas grupei, kuriai ji 
priklauso, o ne jų siūlymas rinkai. Taip pat 
direktyvos nuostatų galima netaikyti tam 
tikroms paslaugų ar darbų koncesijoms, 
perkančiojo subjekto suteikiamoms 
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 
didžiausių leistinų ribų, kurių 
neperžengdamos įmonės gali didinti savo 
apyvartos dalį iš rinkos ir kurias viršijus, 
jos prarastų galimybę gauti koncesijas 
neskelbiant kvietimo dalyvauti konkurse, 
taip pat dėl bendrųjų įmonių sudėties ir tų 
bendrųjų įmonių ir perkančiųjų subjektų, iš 
kurių tos įmonės yra sudarytos, ryšių 
stabilumo;

Or. fr

Pagrindimas

Šios direktyvos 11 straipsnio patikslinimas dėl susijusių įmonių. Pagal šį straipsnį privatus 
kapitalas susijusiose įmonėse yra leidžiamas, o tai nesutampa su 15 straipsnio logika dėl 
viešosios valdžios institucijų bendradarbiavimo, kur negali dalyvauti joks privatus kapitalas 
juridinio asmens veikloje, kurią kontroliuoja perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas.

Pakeitimas 315
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) tačiau direktyva turi būti netaikoma 
paslaugų sutartims civilinės saugos, 
nelaimių prevencijos ir kasdienio 
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saugumo srityse. Visų pirma tai taikytina 
gelbėjimui nelaimės atveju, kuris yra 
kasdienio saugumo dalis ir turi būti 
atskirtas nuo ligonių vežimo. Siekiant 
užtikrinti sėkmingą civilinę saugą ir 
nelaimių prevenciją užtikrinant kasdienį 
saugumą, atsižvelgiant į piliečių interesus 
turėtų pakakti pirminės teisės principų 
taikymo;

Or. de

Pakeitimas 316
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) yra didelis teisinis netikrumas dėl to, 
kiek plačiai koncesijų suteikimo taisyklės 
turėtų būti taikomos valdžios institucijų 
bendradarbiavimui. Šiuo klausimu 
aktualią Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo praktiką valstybės narės ir netgi 
pačios perkančiosios organizacijos ar tam 
tikri perkantieji subjektai aiškina 
skirtingai. Todėl reikia tiksliau 
reglamentuoti, kokiais atvejais tarp 
perkančiųjų organizacijų sudarytoms 
koncesijos sutartims netaikomos viešosios 
koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės.
Tikslinant šį reglamentavimą reikėtų 
vadovautis atitinkamoje Teisingumo 
Teismo praktikoje nustatytais principais.
Vien aplinkybė, jog abi susitarimo šalys 
pačios yra perkančiosios organizacijos 
arba perkantieji subjektai (4 straipsnio 1 
dalies 1 punktas), savaime nereiškia, kad 
koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės 
netaikomos. Tačiau taikant koncesijos 
sutarčių skyrimo taisykles neturėtų būti 
ribojama valdžios institucijų laisvė spręsti, 
kaip organizuoti jų teikiamų viešųjų 
paslaugų uždavinių vykdymą. Todėl, jeigu 

Išbraukta.
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yra tenkinamos šioje direktyvoje 
nustatytos sąlygos, koncesijos sutarčių 
skyrimo taisyklių nereikėtų taikyti 
koncesijoms, suteiktoms 
kontroliuojamiems subjektams, arba 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų 
ar subjektų bendradarbiavimui siekiant 
bendrai vykdyti viešųjų paslaugų 
uždavinius. Direktyvos normomis 
siekiama užtikrinti, kad dėl valdžios 
institucijų tarpusavio bendradarbiavimo, 
kuriam koncesijos sutarčių skyrimo 
taisyklės netaikomos, nebūtų iškreipta 
konkurencija privačių ūkio subjektų 
atžvilgiu. Be to, konkurencija neturėtų 
būti iškreipiama ir dėl perkančiosios 
organizacijos, kaip konkurso dalyvės, 
dalyvavimo viešojo pirkimo sutarties 
skyrimo procedūroje;

Or. en

Pakeitimas 317
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) yra didelis teisinis netikrumas dėl to, 
kiek plačiai koncesijų suteikimo taisyklės 
turėtų būti taikomos valdžios institucijų 
bendradarbiavimui. Šiuo klausimu 
aktualią Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo praktiką valstybės narės ir netgi 
pačios perkančiosios organizacijos ar tam 
tikri perkantieji subjektai aiškina 
skirtingai. Todėl reikia tiksliau 
reglamentuoti, kokiais atvejais tarp 
perkančiųjų organizacijų sudarytoms
koncesijos sutartims netaikomos viešosios 
koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės.
Tikslinant šį reglamentavimą reikėtų 
vadovautis atitinkamoje Teisingumo 
Teismo praktikoje nustatytais principais.

(17) ši direktyva pagrįsta aktualia Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo praktika.
Kartu su šia teismo praktika ja tikslinama, 
kokiomis sąlygomis tarp viešųjų institucijų 
sudarytos koncesijos sutartys nepatenka į 
šios direktyvos taikymo sritį. Tikslinant šį 
reglamentavimą reikėtų vadovautis 
atitinkamoje Teisingumo Teismo 
praktikoje nustatytais principais. Vien 
aplinkybė, jog abi susitarimo šalys pačios 
yra perkančiosios organizacijos arba 
perkantieji subjektai (4 straipsnio 1 dalies 1 
punktas), savaime nereiškia, kad 
koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės 
netaikomos. Tačiau taikant koncesijos 
sutarčių skyrimo taisykles negali būti 
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Vien aplinkybė, jog abi susitarimo šalys 
pačios yra perkančiosios organizacijos arba 
perkantieji subjektai (4 straipsnio 1 dalies 1 
punktas), savaime nereiškia, kad 
koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės 
netaikomos. Tačiau taikant koncesijos 
sutarčių skyrimo taisykles neturėtų būti 
ribojama valdžios institucijų laisvė spręsti, 
kaip organizuoti jų teikiamų viešųjų 
paslaugų uždavinių vykdymą. Todėl, jeigu 
yra tenkinamos šioje direktyvoje nustatytos 
sąlygos, koncesijos sutarčių skyrimo 
taisyklių nereikėtų taikyti koncesijoms, 
suteiktoms kontroliuojamiems subjektams, 
arba dalyvaujančių perkančiųjų 
organizacijų ar subjektų bendradarbiavimui 
siekiant bendrai vykdyti viešųjų paslaugų 
uždavinius. Direktyvos normomis 
siekiama užtikrinti, kad dėl valdžios 
institucijų tarpusavio bendradarbiavimo, 
kuriam koncesijos sutarčių skyrimo 
taisyklės netaikomos, nebūtų iškreipta 
konkurencija privačių ūkio subjektų 
atžvilgiu. Be to, konkurencija neturėtų 
būti iškreipiama ir dėl perkančiosios 
organizacijos, kaip konkurso dalyvės, 
dalyvavimo viešojo pirkimo sutarties 
skyrimo procedūroje;

ribojama valdžios institucijų teisė spręsti, 
kaip organizuoti jų teikiamų viešųjų 
paslaugų uždavinių vykdymą. Todėl, jeigu 
yra tenkinamos šioje direktyvoje nustatytos 
sąlygos, koncesijos sutarčių skyrimo 
nereikėtų taikyti koncesijoms, suteiktoms 
kontroliuojamiems subjektams, arba 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų ar 
subjektų bendradarbiavimui siekiant 
bendrai vykdyti viešųjų paslaugų 
uždavinius;

Or. en

Pakeitimas 318
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) yra didelis teisinis netikrumas dėl to, 
kiek plačiai koncesijų suteikimo taisyklės 
turėtų būti taikomos valdžios institucijų
bendradarbiavimui. Šiuo klausimu 
aktualią Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo praktiką valstybės narės ir netgi 
pačios perkančiosios organizacijos ar tam 

(17) yra didelis teisinis netikrumas dėl to, 
kiek plačiai koncesijų suteikimo taisyklės 
turėtų būti taikomos perkančiųjų 
organizacijų, kurios gali būti ir valdžios
institucijos, ir viešosios teisės 
reglamentuojamos organizacijos,
bendradarbiavimui, nes kai kurios iš jų 
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tikri perkantieji subjektai aiškina 
skirtingai. Todėl reikia tiksliau 
reglamentuoti, kokiais atvejais tarp 
perkančiųjų organizacijų sudarytoms 
koncesijos sutartims netaikomos viešosios 
koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės.
Tikslinant šį reglamentavimą reikėtų 
vadovautis atitinkamoje Teisingumo 
Teismo praktikoje nustatytais principais.
Vien aplinkybė, jog abi susitarimo šalys 
pačios yra perkančiosios organizacijos
arba perkantieji subjektai (4 straipsnio 1 
dalies 1 punktas), savaime nereiškia, kad
koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės 
netaikomos. Tačiau taikant koncesijos 
sutarčių skyrimo taisykles neturėtų būti
ribojama valdžios institucijų laisvė spręsti, 
kaip organizuoti jų teikiamų viešųjų 
paslaugų uždavinių vykdymą. Todėl, jeigu 
yra tenkinamos šioje direktyvoje nustatytos 
sąlygos, koncesijos sutarčių skyrimo 
taisyklių nereikėtų taikyti koncesijoms, 
suteiktoms kontroliuojamiems subjektams, 
arba dalyvaujančių perkančiųjų 
organizacijų ar subjektų
bendradarbiavimui siekiant bendrai vykdyti
viešųjų paslaugų uždavinius. Direktyvos 
normomis siekiama užtikrinti, kad dėl 
valdžios institucijų tarpusavio
bendradarbiavimo, kuriam koncesijos 
sutarčių skyrimo taisyklės netaikomos, 
nebūtų iškreipta konkurencija privačių
ūkio subjektų atžvilgiu. Be to, 
konkurencija neturėtų būti iškreipiama ir
dėl perkančiosios organizacijos, kaip 
konkurso dalyvės, dalyvavimo viešojo 
pirkimo sutarties skyrimo procedūroje;

turi privataus kapitalo ir nesiekia pelno, 
tenkina bendrąjį interesą, kuris yra ne 
pramoninio ir ne komercinio pobūdžio, 
pagal šios direktyvos 6 straipsnio a dalį.
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo
praktika, taikoma valdžios institucijų 
bendradarbiavimui, yra įvairiai aiškinama 
valstybėse narėse ir net įvairiose 
perkančiosiose organizacijose, įskaitant 
lanksčias ir proporcingas taikymo sąlygas, 
kurios, priešingai nei viešosios teisės 
reglamentuojamos organizacijos, gali 
turėti privatų kapitalą nesiekiant pelno, 
pagal galiojančius teisės aktus valstybėse 
narėse ir taikant socialinės įmonės 
sąvoką, nustatytą 2011 m. spalio 25 d.
Komisijos komunikate „Socialinio verslo 
iniciatyva“, todėl reikia tiksliau 
reglamentuoti, kokiais atvejais tarp 
perkančiųjų organizacijų, valdžios 
institucijų ir viešosios teisės 
reglamentuojamų organizacijų
sudarytoms koncesijos sutartims 
netaikomos viešosios koncesijos sutarčių 
skyrimo taisyklės. Tikslinant šį 
reglamentavimą reikėtų vadovautis 
atitinkamoje Teisingumo Teismo 
praktikoje nustatytais principais, 
susijusiais su valdžios institucijų 
bendradarbiavimu ir jų lanksčiu ir 
proporcingu taikymu viešosios teisės 
reglamentuojamų organizacijų, kurios 
pagal šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalies 
1 punktą negali siekti pelno, 
bendradarbiavimui. Vien aplinkybė, jog 
abi susitarimo šalys pačios yra 
perkančiosios organizacijos, savaime 
nereiškia, kad viešojo pirkimo taisyklės 
netaikomos. Taikant šias taisykles
viešosios valdžios institucijoms neturi būti
trukdoma laisvai spręsti, kaip organizuoti 
jų teikiamų viešųjų paslaugų uždavinių 
vykdymą. Todėl, jeigu yra tenkinamos 
direktyvoje nustatytos sąlygos, viešojo 
pirkimo taisykles reikėtų taikyti sutartims, 
sudarytoms kontroliuojamiems 
subjektams, arba dalyvaujančių 
perkančiųjų organizacijų 
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bendradarbiavimui siekiant bendrai atlikti
viešųjų paslaugų užduotis. Jeigu yra 
tenkinamos direktyvoje nustatytos sąlygos, 
koncesijų skyrimo taisyklės netaikomos 
sutartims, sudarytoms su 
kontroliuojamaisiais subjektais, arba 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų 
bendradarbiavimui sutelkiant priemones, 
skirtas viešųjų paslaugų sutartims ir 
siekiant bendrai atlikti viešųjų paslaugų 
užduotis, laikantis valstybių narių 
organizacinių ir teisės aktų. Taikant šias 
sąlygas reikėtų ypač atsižvelgti į viešosios 
teisės reglamentuojamų organizacijų 
apibrėžtį ir į socialinės įmonės, kurią gali 
sudaryti privatus kapitalas, kuri gali būti 
nesiekianti pelno ir kuri gali duoti 
socialinės naudos valstybėms narėms, 
sąvoką. Be to, įgaliojimams, susijusiems 
su viešųjų paslaugų funkcijomis, dėl 
kurių vienos vietos valdžios institucijos 
atsakomybė perkeliama kitai arba 
perkeliama tarp vietos valdžios institucijų 
ir grupių, sudarytų tik iš vietos valdžios 
institucijų, kai darbas organizuojamas 
valstybių narių viduje, nereikėtų taikyti 
šios direktyvos taisyklių; direktyvos
normomis siekiama užtikrinti, kad dėl
viešosios valdžios institucijų 
bendradarbiavimo, kuriam viešojo pirkimo
taisyklės netaikomos, nebūtų iškreipta 
konkurencija privačių ekonominės veiklos 
vykdytojų atžvilgiu. Be to, konkurencija 
neturėtų būti iškreipiama ir tuo atveju, jei 
perkančioji organizacija viešojo pirkimo 
sutarties skyrimo procedūroje yra 
konkurso dalyvė; norint tai pasiekti, 
sutarčių pašalinimo iš šios direktyvos 
taikymo srities sąlygos turėtų būti 
aiškinamos tiksliai. Tuo atveju, kai 
bendradarbiavimo ar sutarties, kuriems 
netaikomos viešųjų pirkimų taisyklės, 
galiojimo metu netenkinamos 
kumuliacinės šios direktyvos netaikymo 
sąlygos, ta tebevykdoma sutartis ar 
bendradarbiavimas turi būti atverti 
konkurencijai taikant įprastas viešųjų 



AM\916800LT.doc 69/168 PE496.581v03-00

LT

pirkimų procedūras;

Or. fr

Pakeitimas 319
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) siekiant išvengti patekimo į rinką 
suvaržymo ir ilgalaikio trukdymo 
konkuruoti, koncesijos trukmė turėtų būti 
ribojama;

Or. de

Pakeitimas 320
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant užtikrinti tinkamą 
perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų 
subjektų suteiktų darbų ir paslaugų 
koncesijų, kurių vertė viršija tam tikrą 
sumą, viešumą, prieš skiriant tokias 
sutartis Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje turėtų būti privalomai 
publikuojamas koncesijos skelbimas.
Vertės ribos turėtų atspindėti aiškų 
koncesijų tarpvalstybinės prekybos 
interesą iš kitų valstybių narių ūkio 
subjektų pusės. Apskaičiuojant paslaugų 
koncesijos vertę, reikia atsižvelgti į 
numatomą visų paslaugų, kurias turi 
teikti koncesininkas, vertę galimų 
konkurso dalyvių atžvilgiu;

(18) siekiant užtikrinti tinkamą darbų ir 
paslaugų koncesijų, kurių vertė viršija tam 
tikrą ribą, viešumą, prieš skiriant tokias 
sutartis Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje turėtų būti privalomai 
publikuojamas koncesijos skelbimas;
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Or. en

Pakeitimas 321
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) atsižvelgiant į neigiamą poveikį 
konkurencijai, koncesijų suteikimas 
neskelbiant kvietimo dalyvauti konkurse 
turėtų būti vykdomas tik tam tikromis 
išskirtinėmis aplinkybėmis. Ši išimtis 
turėtų būti taikoma tik tuomet, kai yra 
aišku, kad koncesijos skelbimas neturės 
įtakos konkurencijos augimui, visų pirma 
todėl, kad yra tik vienas ūkio subjektas, 
kuris atitinka koncesijos reikalavimus.
Koncesiją neskelbiant kvietimo dalyvauti 
konkurse ūkio subjektui galima suteikti 
tik objektyviai išimtiniais atvejais, jei pati 
perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas siekdami, kad jiems būtų 
suteikta koncesija, tikslingai nesukūrė 
tokių atvejų ir, jei nėra lygiaverčių 
pakaitalų, kurių prieinamumas turėtų būti 
kruopščiai įvertintas;

(19) atsižvelgiant į neigiamą poveikį 
konkurencijai, koncesijų suteikimas 
neskelbiant kvietimo dalyvauti konkurse 
turėtų būti vykdomas aiškiai apibrėžtose 
srityse ir būti taikoma tik tuomet, kai yra 
aišku, kad koncesijos skelbimas neturės 
įtakos konkurencijos augimui, visų pirma 
todėl, kad yra tik vienas ekonominės 
veiklos vykdytojas, kuris atitinka koncesijos 
reikalavimus arba jeigu koncesijos 
subjektas susijęs su ypatingomis 
paslaugomis, darančiomis labai mažą 
tarpvalstybinį poveikį;

Or. en

Pakeitimas 322
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) atsižvelgiant į neigiamą poveikį 
konkurencijai, koncesijų suteikimas 
neskelbiant kvietimo dalyvauti konkurse 
turėtų būti vykdomas tik tam tikromis 

(19) atsižvelgiant į neigiamą poveikį 
konkurencijai, koncesijų suteikimas 
neskelbiant kvietimo dalyvauti konkurse 
turėtų būti vykdomas tik tam tikromis 
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išskirtinėmis aplinkybėmis. Ši išimtis 
turėtų būti taikoma tik tuomet, kai yra 
aišku, kad koncesijos skelbimas neturės 
įtakos konkurencijos augimui, visų pirma 
todėl, kad yra tik vienas ūkio subjektas, 
kuris atitinka koncesijos reikalavimus.
Koncesiją neskelbiant kvietimo dalyvauti 
konkurse ūkio subjektui galima suteikti tik 
objektyviai išimtiniais atvejais, jei pati 
perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas siekdami, kad jiems būtų suteikta 
koncesija, tikslingai nesukūrė tokių atvejų 
ir, jei nėra lygiaverčių pakaitalų, kurių 
prieinamumas turėtų būti kruopščiai 
įvertintas;

išskirtinėmis aplinkybėmis. Ši išimtis 
turėtų būti taikoma tik tuomet, kai yra 
aišku, kad koncesijos skelbimas neturės 
įtakos konkurencijos augimui, visų pirma 
todėl, kad yra tik vienas ekonominės 
veiklos vykdytojas, kuris atitinka koncesijos 
reikalavimus. Koncesiją neskelbiant 
kvietimo dalyvauti konkurse ekonominės 
veiklos vykdytojui galima suteikti tik 
objektyviai išimtiniais atvejais, jei pati 
perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas siekdami, kad jiems būtų suteikta 
koncesija, tikslingai nesukūrė tokių atvejų;

Or. en

Pagrindimas

Paskutinis segmentas išbrauktas dėl to, kad ši formuluotė gana neaiški ir jos nėra 
atitinkamoje pagrindinės direktyvos išlygoje.

Pakeitimas 323
Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) atsižvelgiant į neigiamą poveikį 
konkurencijai, koncesijų suteikimas 
neskelbiant kvietimo dalyvauti konkurse 
turėtų būti vykdomas tik tam tikromis 
išskirtinėmis aplinkybėmis. Ši išimtis 
turėtų būti taikoma tik tuomet, kai yra 
aišku, kad koncesijos skelbimas neturės 
įtakos konkurencijos augimui, visų pirma 
todėl, kad yra tik vienas ūkio subjektas, 
kuris atitinka koncesijos reikalavimus.
Koncesiją neskelbiant kvietimo dalyvauti 
konkurse ūkio subjektui galima suteikti 
tik objektyviai išimtiniais atvejais, jei pati 
perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas siekdami, kad jiems būtų 
suteikta koncesija, tikslingai nesukūrė 

(19) koncesijų suteikimas neskelbiant 
kvietimo dalyvauti konkurse turėtų būti 
leidžiamas tik tuomet, kai yra aišku, kad 
koncesijos skelbimas neturės įtakos 
konkurencijos augimui, visų pirma todėl, 
kad yra tik vienas ekonominės veiklos 
vykdytojas, kuris atitinka koncesijos 
reikalavimus, arba kai koncesija susijusi 
su socialinėmis paslaugomis ir kitomis 
specialiomis socialinės ir ekonominės 
svarbos paslaugomis, arba kai piliečių 
interesai, aplinkosaugos ir klimato 
klausimai laikomi svarbesniais, arba kai 
koncesija susijusi su paslaugomis, 
darančiomis labai nedidelį tarpvalstybinį 
poveikį;
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tokių atvejų ir, jei nėra lygiaverčių 
pakaitalų, kurių prieinamumas turėtų būti 
kruopščiai įvertintas;

Or. en

Pakeitimas 324
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) atsižvelgiant į neigiamą poveikį 
konkurencijai, koncesijų suteikimas 
neskelbiant kvietimo dalyvauti konkurse 
turėtų būti vykdomas tik tam tikromis 
išskirtinėmis aplinkybėmis. Ši išimtis 
turėtų būti taikoma tik tuomet, kai yra 
aišku, kad koncesijos skelbimas neturės 
įtakos konkurencijos augimui, visų pirma 
todėl, kad yra tik vienas ūkio subjektas, 
kuris atitinka koncesijos reikalavimus.
Koncesiją neskelbiant kvietimo dalyvauti 
konkurse ūkio subjektui galima suteikti tik 
objektyviai išimtiniais atvejais, jei pati 
perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas siekdami, kad jiems būtų suteikta 
koncesija, tikslingai nesukūrė tokių atvejų 
ir, jei nėra lygiaverčių pakaitalų, kurių 
prieinamumas turėtų būti kruopščiai 
įvertintas;

(19) atsižvelgiant į neigiamą poveikį 
konkurencijai, koncesijų suteikimas 
neskelbiant kvietimo dalyvauti konkurse 
turėtų būti vykdomas tik tam tikromis 
išskirtinėmis aplinkybėmis. Ši išimtis 
turėtų būti taikoma tik tuomet, kai yra 
aišku, kad koncesijos skelbimas neturės 
įtakos konkurencijos augimui, visų pirma 
todėl, kad yra tik vienas ekonominės 
veiklos vykdytojas, kuris atitinka koncesijos 
reikalavimus, pvz., koncesijos sutarties 
pagrindu įsteigtos kurortinės įmonės 
valdytojas. Koncesiją neskelbiant kvietimo 
dalyvauti konkurse ekonominės veiklos 
vykdytojui galima suteikti tik objektyviai 
išimtiniais atvejais, jei pati perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas 
siekdami, kad jiems būtų suteikta 
koncesija, tikslingai nesukūrė tokių atvejų 
ir, jei nėra lygiaverčių pakaitalų, kurių 
prieinamumas turėtų būti kruopščiai 
įvertintas;

Or. it

Pakeitimas 325
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) atsižvelgiant į neigiamą poveikį 
konkurencijai, koncesijų suteikimas 
neskelbiant kvietimo dalyvauti konkurse 
turėtų būti vykdomas tik tam tikromis 
išskirtinėmis aplinkybėmis. Ši išimtis 
turėtų būti taikoma tik tuomet, kai yra 
aišku, kad koncesijos skelbimas neturės 
įtakos konkurencijos augimui, visų pirma 
todėl, kad yra tik vienas ūkio subjektas, 
kuris atitinka koncesijos reikalavimus.
Koncesiją neskelbiant kvietimo dalyvauti 
konkurse ūkio subjektui galima suteikti tik 
objektyviai išimtiniais atvejais, jei pati 
perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas siekdami, kad jiems būtų suteikta 
koncesija, tikslingai nesukūrė tokių atvejų 
ir, jei nėra lygiaverčių pakaitalų, kurių 
prieinamumas turėtų būti kruopščiai 
įvertintas;

(19) atsižvelgiant į neigiamą poveikį 
konkurencijai, koncesijų suteikimas 
neskelbiant kvietimo dalyvauti konkurse 
turėtų būti vykdomas tik tam tikromis 
išskirtinėmis aplinkybėmis. Ši išimtis 
turėtų būti taikoma tik tuomet, kai yra 
aišku, kad koncesijos skelbimas neturės 
įtakos konkurencijos augimui, visų pirma 
todėl, kad yra tik vienas ekonominės 
veiklos vykdytojas, kuris atitinka koncesijos 
reikalavimus, pvz., koncesijos sutarties 
pagrindu įsteigtos kurortinės įmonės 
valdytojas. Koncesiją neskelbiant kvietimo 
dalyvauti konkurse ekonominės veiklos 
vykdytojui galima suteikti tik objektyviai 
išimtiniais atvejais, jei pati perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas 
siekdami, kad jiems būtų suteikta 
koncesija, tikslingai nesukūrė tokių atvejų 
ir, jei nėra lygiaverčių pakaitalų, kurių 
prieinamumas turėtų būti kruopščiai 
įvertintas;

Or. it

Pakeitimas 326
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Komisijos atlikta vadinamųjų 
prioritetinių ir neprioritetinių paslaugų (A 
ir B paslaugų) apžvalga atskleidė, kad 
visiško pirkimų teisės taikymo tam tikrai 
paslaugų grupei apribojimas nėra 
pateisinamas. Todėl ši direktyva turėtų 
būti taikoma paslaugoms, pvz., viešojo 
maitinimo ar vandens tiekimo 
paslaugoms, kurios turi tarpvalstybinės 
prekybos potencialą;

Išbraukta.
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Or. de

Pakeitimas 327
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Komisijos atlikta vadinamųjų 
prioritetinių ir neprioritetinių paslaugų (A 
ir B paslaugų) apžvalga atskleidė, kad 
visiško pirkimų teisės taikymo tam tikrai 
paslaugų grupei apribojimas nėra 
pateisinamas. Todėl ši direktyva turėtų 
būti taikoma paslaugoms, pvz., viešojo 
maitinimo ar vandens tiekimo 
paslaugoms, kurios turi tarpvalstybinės 
prekybos potencialą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 328
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Komisijos atlikta vadinamųjų 
prioritetinių ir neprioritetinių paslaugų (A 
ir B paslaugų) apžvalga atskleidė, kad 
visiško pirkimų teisės taikymo tam tikrai 
paslaugų grupei apribojimas nėra 
pateisinamas. Todėl ši direktyva turėtų 
būti taikoma paslaugoms, pvz., viešojo 
maitinimo ar vandens tiekimo 
paslaugoms, kurios turi tarpvalstybinės 
prekybos potencialą;

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Principinis A ir B paslaugų skyrimas sutarčių skyrimo teisėje turėtų išlikti. Socialinių, 
kultūros ir sveikatos priežiūros paslaugų svarba vidaus rinkai labai nedidelė arba jos visai 
nėra. Atsižvelgiant į ypatingus higienos ir aplinkos reikalavimus vandens sektorių taip pat 
reikia traktuoti atskirai. Todėl, suderinant su Direktyvos 2006/123/EB 17 straipsniu, su 
vandeniu susijusioms paslaugoms direktyva turėtų būti netaikoma.

Pakeitimas 329
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Komisijos atlikta vadinamųjų 
prioritetinių ir neprioritetinių paslaugų (A 
ir B paslaugų) apžvalga atskleidė, kad 
visiško pirkimų teisės taikymo tam tikrai 
paslaugų grupei apribojimas nėra 
pateisinamas. Todėl ši direktyva turėtų 
būti taikoma paslaugoms, pvz., viešojo 
maitinimo ar vandens tiekimo 
paslaugoms, kurios turi tarpvalstybinės 
prekybos potencialą;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 330
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Komisijos atlikta vadinamųjų 
prioritetinių ir neprioritetinių paslaugų (A 
ir B paslaugų) apžvalga atskleidė, kad 
visiško pirkimų teisės taikymo tam tikrai 
paslaugų grupei apribojimas nėra 
pateisinamas. Todėl ši direktyva turėtų 
būti taikoma paslaugoms, pvz., viešojo 

Išbraukta.
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maitinimo ar vandens tiekimo 
paslaugoms, kurios turi tarpvalstybinės 
prekybos potencialą;

Or. de

Pagrindimas

B paslaugų privilegijavimas turėtų išlikti. Socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų svarba 
vidaus rinkai nedidelė; dažniausia jos teikiamos vietos lygmeniu. Kadangi vanduo yra 
gyvybiškai svarbus, šioje srityje taip pat reikia elgtis atsargiai ir atsižvelgti į konkrečius 
aplinkos ir higienos aspektus. Todėl, suderinant su Direktyvos 2006/123/EB 17 straipsniu, su 
vandeniu susijusioms paslaugoms koncesijų direktyva turėtų būti netaikoma.

Pakeitimas 331
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Komisijos atlikta vadinamųjų 
prioritetinių ir neprioritetinių paslaugų (A 
ir B paslaugų) apžvalga atskleidė, kad 
visiško pirkimų teisės taikymo tam tikrai 
paslaugų grupei apribojimas nėra 
pateisinamas. Todėl ši direktyva turėtų 
būti taikoma paslaugoms, pvz., viešojo 
maitinimo ar vandens tiekimo 
paslaugoms, kurios turi tarpvalstybinės 
prekybos potencialą;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 332
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Komisijos atlikta vadinamųjų (20) Komisijos atlikta vadinamųjų 
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prioritetinių ir neprioritetinių paslaugų (A 
ir B paslaugų) apžvalga atskleidė, kad 
visiško pirkimų teisės taikymo tam tikrai 
paslaugų grupei apribojimas nėra 
pateisinamas. Todėl ši direktyva turėtų būti 
taikoma paslaugoms, pvz., viešojo 
maitinimo ar vandens tiekimo 
paslaugoms, kurios turi tarpvalstybinės 
prekybos potencialą;

prioritetinių ir neprioritetinių paslaugų (A 
ir B paslaugų) apžvalga atskleidė, kad 
visiško pirkimų teisės taikymo tam tikrai 
paslaugų grupei apribojimas nėra 
pateisinamas. Todėl ši direktyva turėtų būti 
taikoma paslaugoms, kurios turi
tarpvalstybinės prekybos potencialą.

Or. en

Pagrindimas

Dar tiksliai nesusitarta dėl tarpsektorinių paslaugų ir jos bus aptartos per artėjančias 
derybas.

Pakeitimas 333
Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) paslaugoms asmenims (pvz., tam 
tikroms socialinėms, švietimo ir sveikatos 
priežiūros paslaugoms, įskaitant 
gelbėjimo paslaugas) ši direktyva turi būti 
taikoma nevisiškai, nes jų tarpvalstybinės 
prekybos mastai yra riboti1. Šios 
paslaugos teikiamos konkrečiomis 
aplinkybėmis, kurios valstybėse narėse dėl 
įvairių kultūrinių tradicijų labai skiriasi.
Todėl taikomas gerokai mažesnis, lengvas 
režimas tik su dviem skaidrumo
reikalavimais;

Or. de

Pakeitimas 334
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) atsižvelgiant į Komisijos atlikto 
viešųjų pirkimų taisyklių reformos 
vertinimo rezultatus, būtų galima 
nevisiškai taikyti šią direktyvą tik toms 
paslaugoms, kurių tarpvalstybinės 
prekybos mastai yra riboti, t. y. paslaugoms 
asmenims, tokioms kaip tam tikros 
socialinės, sveikatos ir švietimo paslaugos.
Šios paslaugos teikiamos konkrečiomis 
aplinkybėmis, kurios valstybėse narėse dėl 
skirtingų kultūrinių tradicijų labai skiriasi.
Todėl reikėtų sukurti specialią tokių 
paslaugų koncesijos tvarką, atsižvelgiant į 
faktą, kad jos bus reguliuojamos pagal 
naujas nuostatas. Tačiau įpareigojimas 
skelbti bet kokios koncesijos, kurios vertė
lygi ar viršija šioje direktyvoje nustatytas 
ribas, išankstinį informacinį skelbimą ir 
skelbimą apie koncesijos suteikimą yra 
tinkamas būdas galimiems konkurso 
dalyviams suteikti informacijos apie 
verslo galimybes ir visoms 
suinteresuotosioms šalims – apie skirtų 
sutarčių skaičių ir rūšį. Be to, valstybės 
narės turėtų nustatyti atitinkamas šių 
paslaugų koncesijos sutarčių skyrimo 
priemones, užtikrinančias atitiktį 
skaidrumo ir vienodo požiūrio į ūkio 
subjektus principams ir leidžiančias 
perkančiosioms organizacijoms ir 
perkantiesiems subjektams atsižvelgti į 
atitinkamų paslaugų specifiškumą.
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai galėtų atsižvelgti į poreikį 
užtikrinti paslaugų kokybę, tęstinumą, 
prieinamumą, galimybę jas gauti ir 
išsamumą, įvairių naudotojų kategorijų 
konkrečius poreikius, naudotojų 
dalyvavimą ir teisių jiems suteikimą bei 
inovacijų diegimą;

(21) atsižvelgiant į Komisijos atlikto 
viešųjų pirkimų taisyklių reformos 
vertinimo rezultatus, būtų galima 
nevisiškai taikyti šią direktyvą toms 
paslaugoms, kurių tarpvalstybinės 
prekybos mastai yra riboti, t. y. paslaugoms 
asmenims. Šios paslaugos teikiamos 
konkrečiomis aplinkybėmis, kurios 
valstybėse narėse dėl skirtingų kultūrinių 
tradicijų labai skiriasi. Todėl reikėtų 
sukurti paprastesnę tokių paslaugų 
koncesijos tvarką. Tačiau įpareigojimas 
skelbti koncesijos, kurios vertė viršija šioje 
direktyvoje nustatytas ribas, išankstinį 
informacinį skelbimą, yra tinkamas būdas 
užtikrinti atitiktį skaidrumo ir vienodo 
požiūrio į ekonominės veiklos vykdytojus 
principams ir leidžiančias perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams atsižvelgti į atitinkamų 
paslaugų specifiškumą;

Or. en
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Pakeitimas 335
Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) atsižvelgiant į Komisijos atlikto 
viešųjų pirkimų taisyklių reformos 
vertinimo rezultatus, būtų galima 
nevisiškai taikyti šią direktyvą tik toms 
paslaugoms, kurių tarpvalstybinės 
prekybos mastai yra riboti, t. y. 
paslaugoms asmenims, tokioms kaip tam 
tikros socialinės, sveikatos ir švietimo 
paslaugos. Šios paslaugos teikiamos 
konkrečiomis aplinkybėmis, kurios 
valstybėse narėse dėl skirtingų kultūrinių 
tradicijų labai skiriasi. Todėl reikėtų 
sukurti specialią tokių paslaugų koncesijos 
tvarką, atsižvelgiant į faktą, kad jos bus 
reguliuojamos pagal naujas nuostatas.
Tačiau įpareigojimas skelbti bet kokios 
koncesijos, kurios vertė lygi ar viršija šioje 
direktyvoje nustatytas ribas, išankstinį 
informacinį skelbimą ir skelbimą apie 
koncesijos suteikimą yra tinkamas būdas 
galimiems konkurso dalyviams suteikti 
informacijos apie verslo galimybes ir 
visoms suinteresuotosioms šalims – apie 
skirtų sutarčių skaičių ir rūšį. Be to, 
valstybės narės turėtų nustatyti atitinkamas 
šių paslaugų koncesijos sutarčių skyrimo 
priemones, užtikrinančias atitiktį 
skaidrumo ir vienodo požiūrio į ūkio 
subjektus principams ir leidžiančias 
perkančiosioms organizacijoms ir 
perkantiesiems subjektams atsižvelgti į 
atitinkamų paslaugų specifiškumą.
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai galėtų atsižvelgti į poreikį 
užtikrinti paslaugų kokybę, tęstinumą, 
prieinamumą, galimybę jas gauti ir 
išsamumą, įvairių naudotojų kategorijų 
konkrečius poreikius, naudotojų 
dalyvavimą ir teisių jiems suteikimą bei 

(21) sukurta speciali tokių paslaugų 
koncesijos tvarka, atsižvelgiant į faktą, kad 
jos bus reguliuojamos pagal naujas 
nuostatas. Tačiau įpareigojimas skelbti bet 
kokios koncesijos, kurios vertė lygi ar 
viršija šioje direktyvoje nustatytas ribas, 
išankstinį informacinį skelbimą ir skelbimą 
apie koncesijos suteikimą yra tinkamas 
būdas galimiems dalyviams suteikti 
informacijos apie verslo galimybes ir 
visoms suinteresuotosioms šalims – apie 
skirtų sutarčių skaičių ir rūšį. Be to, 
valstybės narės turėtų nustatyti atitinkamas 
šių paslaugų koncesijos sutarčių skyrimo 
priemones, užtikrinančias atitiktį 
skaidrumo ir vienodo požiūrio į 
ekonominės veiklos vykdytojus principams 
ir leidžiančias perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams atsižvelgti į atitinkamų 
paslaugų specifiškumą. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai galėtų 
atsižvelgti į poreikį užtikrinti paslaugų 
kokybę, tęstinumą, prieinamumą, galimybę 
jas gauti ir išsamumą, įvairių naudotojų 
kategorijų konkrečius poreikius, naudotojų 
dalyvavimą ir teisių jiems suteikimą bei 
inovacijų diegimą;
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inovacijų diegimą;

Or. de

Pakeitimas 336
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) atsižvelgiant į Komisijos atlikto 
viešųjų pirkimų taisyklių reformos 
vertinimo rezultatus, būtų galima 
nevisiškai taikyti šią direktyvą tik toms 
paslaugoms, kurių tarpvalstybinės 
prekybos mastai yra riboti, t. y. paslaugoms 
asmenims, tokioms kaip tam tikros 
socialinės, sveikatos ir švietimo paslaugos.
Šios paslaugos teikiamos konkrečiomis 
aplinkybėmis, kurios valstybėse narėse dėl 
skirtingų kultūrinių tradicijų labai skiriasi.
Todėl reikėtų sukurti specialią tokių 
paslaugų koncesijos tvarką, atsižvelgiant į 
faktą, kad jos bus reguliuojamos pagal 
naujas nuostatas. Tačiau įpareigojimas 
skelbti bet kokios koncesijos, kurios vertė 
lygi ar viršija šioje direktyvoje nustatytas 
ribas, išankstinį informacinį skelbimą ir 
skelbimą apie koncesijos suteikimą yra 
tinkamas būdas galimiems konkurso 
dalyviams suteikti informacijos apie 
verslo galimybes ir visoms 
suinteresuotosioms šalims – apie skirtų 
sutarčių skaičių ir rūšį. Be to, valstybės 
narės turėtų nustatyti atitinkamas šių 
paslaugų koncesijos sutarčių skyrimo 
priemones, užtikrinančias atitiktį 
skaidrumo ir vienodo požiūrio į ūkio 
subjektus principams ir leidžiančias 
perkančiosioms organizacijoms ir 
perkantiesiems subjektams atsižvelgti į 
atitinkamų paslaugų specifiškumą.
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad
perkančiosios organizacijos ir perkantieji 

(21) atsižvelgiant į Komisijos atlikto 
viešųjų pirkimų taisyklių reformos 
vertinimo rezultatus, būtų galima 
nevisiškai taikyti šią direktyvą tik toms 
paslaugoms, kurių tarpvalstybinės 
prekybos mastai yra riboti, t. y. paslaugoms 
asmenims, tokioms kaip tam tikros 
socialinės, sveikatos ir švietimo paslaugos.
Šios paslaugos teikiamos konkrečiomis 
aplinkybėmis, kurios valstybėse narėse dėl 
skirtingų kultūrinių tradicijų labai skiriasi.
Todėl reikėtų sukurti specialią tokių 
paslaugų koncesijos tvarką, atsižvelgiant į 
faktą, kad jos bus reguliuojamos pagal 
naujas nuostatas. Tačiau įpareigojimas 
skelbti bet kokios koncesijos, kurios vertė 
lygi ar viršija šioje direktyvoje nustatytą 
ribą, skelbimą apie koncesijos suteikimą 
yra tinkamas būdas užtikrinti skaidrumo 
principo laikymąsi leidžiant koncesijos
suteikėjui atsižvelgti į atitinkamų paslaugų 
specifiškumą. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad koncesijos suteikėjas galėtų 
atsižvelgti į poreikį užtikrinti inovacijas ir, 
laikantis prie Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo pridėto 26 protokolo, 
aukštą kokybės, saugos ir prieinamumo 
lygį, lygias galimybes ir visuotinio 
prieinamumo bei vartotojų teisių
propagavimą;
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subjektai galėtų atsižvelgti į poreikį 
užtikrinti paslaugų kokybę, tęstinumą, 
prieinamumą, galimybę jas gauti ir
išsamumą, įvairių naudotojų kategorijų 
konkrečius poreikius, naudotojų 
dalyvavimą ir teisių jiems suteikimą bei 
inovacijų diegimą;

Or. fr

Pagrindimas

Teksto su pranešimo projekte pateiktais pasiūlytais pakeitimais pritaikymas (išbraukiamos 
tarpinės ribos, todėl lieka tik viena galima 5 mln. riba).

Pakeitimas 337
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) atsižvelgiant į Komisijos atlikto 
viešųjų pirkimų taisyklių reformos 
vertinimo rezultatus, būtų galima 
nevisiškai taikyti šią direktyvą tik toms 
paslaugoms, kurių tarpvalstybinės 
prekybos mastai yra riboti, t. y. paslaugoms 
asmenims, tokioms kaip tam tikros 
socialinės, sveikatos ir švietimo paslaugos.
Šios paslaugos teikiamos konkrečiomis 
aplinkybėmis, kurios valstybėse narėse dėl 
skirtingų kultūrinių tradicijų labai skiriasi.
Todėl reikėtų sukurti specialią tokių 
paslaugų koncesijos tvarką, atsižvelgiant į 
faktą, kad jos bus reguliuojamos pagal 
naujas nuostatas. Tačiau įpareigojimas 
skelbti bet kokios koncesijos, kurios vertė 
lygi ar viršija šioje direktyvoje nustatytas 
ribas, išankstinį informacinį skelbimą ir 
skelbimą apie koncesijos suteikimą yra 
tinkamas būdas galimiems konkurso 
dalyviams suteikti informacijos apie verslo 
galimybes ir visoms suinteresuotosioms 
šalims – apie skirtų sutarčių skaičių ir rūšį.

(21) atsižvelgiant į Komisijos atlikto 
viešųjų pirkimų taisyklių reformos 
vertinimo rezultatus, būtų galima 
nevisiškai taikyti šią direktyvą toms 
paslaugoms, kurių tarpvalstybinės 
prekybos mastai yra riboti, t. y. paslaugoms 
asmenims, tokioms kaip tam tikros 
socialinės, sveikatos ir švietimo paslaugos.
Šios paslaugos teikiamos konkrečiomis 
aplinkybėmis, kurios valstybėse narėse dėl 
skirtingų kultūrinių tradicijų labai skiriasi.
Todėl reikėtų sukurti specialią tokių 
paslaugų koncesijos tvarką, atsižvelgiant į 
faktą, kad jos bus reguliuojamos pagal 
naujas nuostatas. Tačiau įpareigojimas 
skelbti bet kokios koncesijos, kurios vertė 
lygi ar viršija šioje direktyvoje nustatytas 
ribas, išankstinį informacinį skelbimą ir 
skelbimą apie koncesijos suteikimą yra 
tinkamas būdas galimiems dalyviams 
suteikti informacijos apie verslo galimybes 
ir visoms suinteresuotosioms šalims – apie 
skirtų sutarčių skaičių ir rūšį. Be to, 
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Be to, valstybės narės turėtų nustatyti 
atitinkamas šių paslaugų koncesijos 
sutarčių skyrimo priemones, užtikrinančias 
atitiktį skaidrumo ir vienodo požiūrio į 
ūkio subjektus principams ir leidžiančias 
perkančiosioms organizacijoms ir 
perkantiesiems subjektams atsižvelgti į 
atitinkamų paslaugų specifiškumą.
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai galėtų atsižvelgti į poreikį 
užtikrinti paslaugų kokybę, tęstinumą, 
prieinamumą, galimybę jas gauti ir 
išsamumą, įvairių naudotojų kategorijų 
konkrečius poreikius, naudotojų 
dalyvavimą ir teisių jiems suteikimą bei 
inovacijų diegimą;

valstybės narės turėtų nustatyti atitinkamas 
šių paslaugų koncesijos sutarčių skyrimo 
priemones, užtikrinančias atitiktį 
skaidrumo ir vienodo požiūrio į 
ekonominės veiklos vykdytojus principams 
ir leidžiančias perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams atsižvelgti į atitinkamų 
paslaugų specifiškumą. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai galėtų 
atsižvelgti į poreikį užtikrinti paslaugų 
kokybę, tęstinumą, prieinamumą, galimybę 
jas gauti ir išsamumą, įvairių naudotojų 
kategorijų konkrečius poreikius, naudotojų 
dalyvavimą ir teisių jiems suteikimą bei 
inovacijų diegimą;

Or. de

Pakeitimas 338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) atsižvelgiant į Komisijos atlikto 
viešųjų pirkimų taisyklių reformos 
vertinimo rezultatus, būtų galima 
nevisiškai taikyti šią direktyvą tik toms 
paslaugoms, kurių tarpvalstybinės 
prekybos mastai yra riboti, t. y. paslaugoms 
asmenims, tokioms kaip tam tikros 
socialinės, sveikatos ir švietimo paslaugos.
Šios paslaugos teikiamos konkrečiomis 
aplinkybėmis, kurios valstybėse narėse dėl 
skirtingų kultūrinių tradicijų labai skiriasi.
Todėl reikėtų sukurti specialią tokių 
paslaugų koncesijos tvarką, atsižvelgiant į 
faktą, kad jos bus reguliuojamos pagal 
naujas nuostatas. Tačiau įpareigojimas 
skelbti bet kokios koncesijos, kurios vertė 
lygi ar viršija šioje direktyvoje nustatytas 
ribas, išankstinį informacinį skelbimą ir 

(21) atsižvelgiant į Komisijos atlikto 
viešųjų pirkimų taisyklių reformos 
vertinimo rezultatus, būtų galima 
nevisiškai taikyti šią direktyvą tik toms 
paslaugoms, kurių tarpvalstybinės 
prekybos mastai yra riboti, t. y. paslaugoms 
asmenims, tokioms kaip tam tikros 
socialinės, sveikatos ir švietimo paslaugos
ir kitos ribotos tarpvalstybinės svarbos 
paslaugos, pvz., tam tikros teisinės, 
viešbučių ir viešojo maitinimo paslaugos.
Šios paslaugos teikiamos konkrečiomis 
aplinkybėmis, kurios valstybėse narėse dėl 
skirtingų kultūrinių tradicijų labai skiriasi.
Todėl reikėtų sukurti specialią tokių 
paslaugų koncesijos tvarką, atsižvelgiant į 
faktą, kad jos bus reguliuojamos pagal 
naujas nuostatas. Tačiau įpareigojimas 
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skelbimą apie koncesijos suteikimą yra 
tinkamas būdas galimiems konkurso 
dalyviams suteikti informacijos apie verslo 
galimybes ir visoms suinteresuotosioms 
šalims – apie skirtų sutarčių skaičių ir rūšį.
Be to, valstybės narės turėtų nustatyti 
atitinkamas šių paslaugų koncesijos 
sutarčių skyrimo priemones, užtikrinančias 
atitiktį skaidrumo ir vienodo požiūrio į 
ūkio subjektus principams ir leidžiančias 
perkančiosioms organizacijoms ir 
perkantiesiems subjektams atsižvelgti į 
atitinkamų paslaugų specifiškumą.
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai galėtų atsižvelgti į poreikį 
užtikrinti paslaugų kokybę, tęstinumą, 
prieinamumą, galimybę jas gauti ir 
išsamumą, įvairių naudotojų kategorijų 
konkrečius poreikius, naudotojų 
dalyvavimą ir teisių jiems suteikimą bei 
inovacijų diegimą;

skelbti bet kokios koncesijos, kurios vertė 
lygi ar viršija šioje direktyvoje nustatytas 
ribas, išankstinį informacinį skelbimą ir 
skelbimą apie koncesijos suteikimą yra 
tinkamas būdas galimiems konkurso 
dalyviams suteikti informacijos apie verslo 
galimybes ir visoms suinteresuotosioms 
šalims – apie skirtų sutarčių skaičių ir rūšį.
Be to, valstybės narės turėtų nustatyti 
atitinkamas šių paslaugų koncesijos 
sutarčių skyrimo priemones, užtikrinančias 
atitiktį skaidrumo ir vienodo požiūrio į 
ekonominės veiklos vykdytojus principams 
ir leidžiančias perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams atsižvelgti į atitinkamų 
paslaugų specifiškumą. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai galėtų 
atsižvelgti į poreikį užtikrinti paslaugų 
kokybę, tęstinumą, prieinamumą, galimybę 
jas gauti ir išsamumą, įvairių naudotojų 
kategorijų konkrečius poreikius, naudotojų 
dalyvavimą ir teisių jiems suteikimą bei 
inovacijų diegimą;

Or. en

Pagrindimas

Reikia išplėtoti paprastesnės socialines ir kitas paslaugas reglamentuojančios tvarkos 
taikymo sritį.

Pakeitimas 339
Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) atsižvelgiant į Komisijos atlikto 
viešųjų pirkimų taisyklių reformos 
vertinimo rezultatus, būtų galima 
nevisiškai taikyti šią direktyvą tik toms 
paslaugoms, kurių tarpvalstybinės 

(21) bendro intereso paslaugos, kuriomis 
atsižvelgiama į pagrindinius piliečių 
poreikius, gali būti neįtrauktos į šios 
direktyvos taikymo sritį, pvz., savivaldybės 
vandens tiekimas, nuotekų valymas ir 
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prekybos mastai yra riboti, t. y. 
paslaugoms asmenims, tokioms kaip tam 
tikros socialinės, sveikatos ir švietimo
paslaugos. Šios paslaugos teikiamos 
konkrečiomis aplinkybėmis, kurios 
valstybėse narėse dėl skirtingų kultūrinių 
tradicijų labai skiriasi. Todėl reikėtų 
sukurti specialią tokių paslaugų koncesijos 
tvarką, atsižvelgiant į faktą, kad jos bus 
reguliuojamos pagal naujas nuostatas.
Tačiau įpareigojimas skelbti bet kokios 
koncesijos, kurios vertė lygi ar viršija šioje 
direktyvoje nustatytas ribas, išankstinį 
informacinį skelbimą ir skelbimą apie 
koncesijos suteikimą yra tinkamas būdas 
galimiems konkurso dalyviams suteikti 
informacijos apie verslo galimybes ir 
visoms suinteresuotosioms šalims – apie 
skirtų sutarčių skaičių ir rūšį. Be to, 
valstybės narės turėtų nustatyti 
atitinkamas šių paslaugų koncesijos 
sutarčių skyrimo priemones, 
užtikrinančias atitiktį skaidrumo ir vienodo 
požiūrio į ūkio subjektus principams ir 
leidžiančias perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams atsižvelgti į atitinkamų 
paslaugų specifiškumą. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai galėtų 
atsižvelgti į poreikį užtikrinti paslaugų 
kokybę, tęstinumą, prieinamumą, galimybę 
jas gauti ir išsamumą, įvairių naudotojų 
kategorijų konkrečius poreikius, naudotojų 
dalyvavimą ir teisių jiems suteikimą bei 
inovacijų diegimą;

pašalinimas, atliekų tvarkymas ir 
paslaugos, pvz., socialinės, sveikatos ir 
švietimo paslaugos. Šios paslaugos 
teikiamos konkrečiomis aplinkybėmis, 
kurios valstybėse narėse dėl skirtingų 
kultūrinių tradicijų labai skiriasi. Todėl 
reikėtų sukurti specialią tokių paslaugų 
koncesijos tvarką, atsižvelgiant į faktą, kad 
jos bus reguliuojamos pagal naujas 
nuostatas. Tačiau įpareigojimas skelbti bet 
kokios koncesijos, kurios vertė lygi ar 
viršija šioje direktyvoje nustatytas ribas, 
išankstinį informacinį skelbimą ir skelbimą 
apie koncesijos suteikimą yra tinkamas 
būdas, užtikrinantis atitiktį skaidrumo 
principams ir leidžiančias perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams atsižvelgti į atitinkamų 
paslaugų specifiškumą. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai galėtų 
atsižvelgti į poreikį užtikrinti 
novatoriškumą, paslaugų kokybę, 
tęstinumą, prieinamumą, galimybę jas 
gauti ir išsamumą, vienodas galimybes, 
vienodas moterų ir vyrų galimybes, 
minimalų klimato poveikį, įvairių 
naudotojų kategorijų konkrečius poreikius, 
naudotojų dalyvavimą ir teisių jiems 
suteikimą bei inovacijų diegimą;

Or. en

Pakeitimas 340
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) šia direktyva nepažeidžiama 
nacionalinių, regiono ir vietos valdžios 
institucijų laisvė laikantis Sutarčių 
nustatyti visuotinės ekonominės svarbos 
paslaugas. Šia direktyva taip pat 
nepažeidžiama nacionalinių, regiono ir 
vietos valdžios institucijų kompetencija 
teikti, vykdyti ir finansuoti visuotinės 
ekonominės svarbos paslaugas pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
14 straipsnį ir pagal prie Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo pridėtą 
Protokolą Nr. 26;

Or. fr

Pagrindimas

Primena, kad nacionalinės, regiono ir vietos valdžios institucijos gali nustatyti visuotinės 
ekonominės svarbos paslaugas ir pagal Sutartis gali teikti, vykdyti ir finansuoti visuotinės 
ekonominės svarbos paslaugas.

Pakeitimas 341
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) 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 taisyklėmis 
valstybėms narėms netrukdoma paslaugų 
teikėjų pasirinkimui taikyti konkrečius 
kokybės kriterijus, pvz., Europos Sąjungos 
socialinės apsaugos komiteto savanoriškoje 
Europos socialinių paslaugų kokybės 
sistemoje nustatytus kriterijus. Valstybės 
narės ir (arba) perkančiosios organizacijos 

(22) atsižvelgiant į tų paslaugų kultūrinio 
konteksto reikšmę ir jų subtilų pobūdį, 
valstybėms narėms suteikiama plati 
diskrecija organizuoti paslaugų teikėjų 
pasirinkimą taip, kaip joms atrodo 
tinkamiausia. Šios direktyvos taisyklėmis 
valstybėms narėms netrukdoma paslaugų 
teikėjų pasirinkimui taikyti konkrečius 
kokybės kriterijus, pvz., Europos Sąjungos 
socialinės apsaugos komiteto savanoriškoje 
Europos socialinių paslaugų kokybės 
sistemoje nustatytus kriterijus. Valstybės 
narės ir (arba) perkančiosios organizacijos 
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gali teikti tas paslaugas pačios arba 
organizuoti socialines paslaugas taip, kad 
nereikėtų sudaryti koncesijos sutarčių, 
pvz., vien finansuodami tokias paslaugas 
arba suteikdami licencijas arba leidimus 
visiems ūkio subjektams, atitinkantiems 
perkančiosios organizacijos ar perkančiojo 
subjekto iš anksto nustatytas sąlygas, 
netaikant jokių apribojimų ar kvotų, jeigu 
tik tokia sistema užtikrina pakankamą 
reklamą ir atitinka skaidrumo bei 
nediskriminavimo principus;

gali teikti tas paslaugas pačios arba 
organizuoti socialines paslaugas taip, kad 
nereikėtų sudaryti koncesijos sutarčių, 
pvz., vien finansuodami tokias paslaugas 
arba suteikdami licencijas arba leidimus 
visiems ekonominės veiklos vykdytojams, 
atitinkantiems perkančiosios organizacijos 
ar perkančiojo subjekto iš anksto nustatytas 
sąlygas, jeigu tik tokia sistema užtikrina 
atitiktį skaidrumo bei nediskriminavimo 
principams;

Or. en

Pakeitimas 342
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) 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 taisyklėmis 
valstybėms narėms netrukdoma paslaugų 
teikėjų pasirinkimui 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 tas paslaugas pačios arba 
organizuoti socialines paslaugas taip, kad 
nereikėtų sudaryti koncesijos sutarčių, 
pvz., vien finansuodami tokias paslaugas 
arba suteikdami licencijas arba leidimus 
visiems ūkio subjektams, atitinkantiems 
perkančiosios organizacijos ar perkančiojo 
subjekto iš anksto nustatytas sąlygas, 
netaikant jokių apribojimų ar kvotų, jeigu 
tik tokia sistema užtikrina pakankamą 

(22) atsižvelgiant į tų paslaugų kultūrinio 
konteksto reikšmę ir jų subtilų pobūdį, 
valstybėms narėms suteikta plati diskrecija 
organizuoti paslaugų teikėjų pasirinkimą 
taip, kaip joms atrodo tinkamiausia. Šios 
direktyvos taisyklėmis valstybėms narėms 
netrukdoma paslaugų teikėjų pasirinkimui 
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 tas 
paslaugas pačios arba organizuoti 
socialines paslaugas taip, kad nereikėtų 
sudaryti koncesijos sutarčių, pvz., vien 
finansuodamos tokias paslaugas arba 
suteikdamos licencijas arba leidimus 
visiems ekonominės veiklos vykdytojams, 
atitinkantiems perkančiosios organizacijos 
ar perkančiojo subjekto iš anksto nustatytas 
sąlygas, arba su jais sudarydamos 
susitarimus, netaikant jokių apribojimų ar 
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reklamą ir atitinka skaidrumo bei 
nediskriminavimo principus;

kvotų, jeigu tik tokia sistema užtikrina 
pakankamą reklamą ir atitinka skaidrumo 
bei nediskriminavimo principus;

Or. de

Pagrindimas

Paaiškinama, kad socialinių paslaugų teikimą galima organizuoti ne tik suteikiant licencijas 
arba leidimus, bet ir sudarant susitarimus, taip, kad jas galėtų teikti visi ekonominės veiklos 
vykdytojai, atitinkantys iš anksto nustatytus kriterijus.

Pakeitimas 343
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) 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 taisyklėmis 
valstybėms narėms netrukdoma paslaugų 
teikėjų pasirinkimui 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 tas paslaugas pačios arba 
organizuoti socialines paslaugas taip, kad 
nereikėtų sudaryti koncesijos sutarčių, 
pvz., vien finansuodami tokias paslaugas 
arba suteikdami licencijas arba leidimus 
visiems ūkio subjektams, atitinkantiems 
perkančiosios organizacijos ar perkančiojo 
subjekto iš anksto nustatytas sąlygas, 
netaikant jokių apribojimų ar kvotų, jeigu 
tik tokia sistema užtikrina pakankamą 
reklamą ir atitinka skaidrumo bei 
nediskriminavimo principus;

(22) atsižvelgiant į tų paslaugų kultūrinio 
konteksto reikšmę ir jų subtilų pobūdį, 
valstybėms narėms suteikiama plati 
diskrecija organizuoti paslaugų teikėjų 
pasirinkimą taip, kaip joms atrodo 
tinkamiausia. Šios direktyvos taisyklėmis 
valstybėms narėms netrukdoma paslaugų 
teikėjų pasirinkimui 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 tas paslaugas pačios arba 
organizuoti socialines paslaugas, 
pavyzdžiui, visas visuotinės ekonominės 
svarbos paslaugas, taip, kad nereikėtų 
sudaryti koncesijos sutarčių, pvz., vien 
finansuodami tokias paslaugas arba 
suteikdami licencijas arba leidimus visiems 
ekonominės veiklos vykdytojams, 
atitinkantiems perkančiosios organizacijos 
ar perkančiojo subjekto iš anksto nustatytas 
sąlygas, netaikant jokių apribojimų ar 
kvotų, jeigu tik tokia sistema užtikrina 
pakankamą reklamą ir atitinka skaidrumo 
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bei nediskriminavimo principus;

Or. fr

Pakeitimas 344
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) kaip nustatyta SESV 14 ir 106 
straipsniuose, bendrus ekonominius 
interesus tenkinančios paslaugos (BEITP) 
dažnai duoda pelno, bet visų pirma jos 
tenkina bendruosius interesus, o valstybės 
narės dėl to joms taikė specialius viešųjų 
paslaugų įpareigojimus. BEITP valdžios 
institucijos laiko itin svarbiomis, nors 
rinka gali neteikti pakankamai paskatų 
joms. Viešosios paslaugos reikalavimo 
įvykdymas gali apimti specialias arba 
išskirtines teises ir specialią finansavimo 
tvarką. BEITP paslaugos nėra ir negali 
būti pakankamai teikiamos rinkos 
tokiomis sąlygomis kaip kaina, objektyvios 
kokybės savybės, tęstinumas ir galimybė 
naudotis paslauga, suderinamumas su 
viešuoju interesu, kaip nustatyta valstybės 
narės. Ši direktyva nedaro poveikio 
valstybių narių kompetencijai apibrėžiant 
BEITP;

Or. en

Pakeitimas 345
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) koncesijos sutarčių skyrimo 
procedūra turėtų susidėti iš kelių etapų, 
apimančių koncesijos skelbimo 
publikavimą, sudarant sąlygas koncesijos 
suteikėjui, norinčiam suteikti koncesiją, 
paskelbti apie savo ketinimus, 
susidomėjusių ekonominės veiklos 
vykdytojų kandidatūros pateikimą 
atsiliepiant į šį skelbimą, kandidatų 
dalyvavimo sąlygų tikrinimą, kandidatų 
pasiūlymų pateikimą, koncesijos suteikėjo 
teisę derėtis su konkurso dalyviu 
remiantis objektyviais suteikimo 
kriterijais, ir galiausiai, koncesijos 
suteikėjo sprendimą skirti koncesijos 
sutartį pasiūlymo teikėjui ir suteikimo 
skelbimo publikavimą. Turėtų būti galima 
numatyti tarpinius etapus, įskaitant tam 
tikrų kandidatų, kuriems leidžiama teikti 
pasiūlymą, atranką ir kvietimo teikti 
pasiūlymą tokiu būdu atrinktiems 
teikėjams siuntimą. Koncesijos suteikėjas 
taip pat turėtų turėti galimybę kreiptis į 
ekonominės veiklos vykdytojus, 
neatsiliepusius į koncesijos skelbimą. Be 
to, laikantis skaidrumo ir 
nediskriminacijos principų, kai kurių 
etapų eilės tvarka gali būti keičiama, 
įskaitant, pavyzdžiui, pasiūlymų analizę, 
kuri vykdoma po atrankos kriterijų 
patikrinimo. Laikantis šios direktyvos 
nuostatų, koncesijos suteikėjui turėtų būti 
suteikti platūs įgaliojimai nustatyti 
procedūrą, kuria išrenkamas 
koncesininkas, o privalomi turėtų būti tik 
du etapai – koncesijos skelbimo 
publikavimas procedūros pradžioje, 
išskyrus atvejus, kai šia direktyva tai 
nereikalaujama, ir skelbimo apie 
koncesijos sutarties skyrimą procedūros 
pabaigoje. Suteikiant šią laisvę turėtų būti 
reikalaujama laikytis skaidrumo ir 
vienodo požiūrio į kandidatus ir konkurso 
dalyvius principo;
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Or. fr

Pagrindimas

18 pranešėjo pakeitimo patikslinimas, susijęs su teisiniu pagrindu, pagal kurį galima keisti 
etapų eilės tvarką. Koncesijos suteikėjui paliekama daug veikimo laisvės organizuojant 
procedūrą. Tačiau šia laisve turi būti naudojamasi nepažeidžiant procedūros skaidrumo 
principo ir kandidatų bei dalyvių nediskriminavimo principo.

Pakeitimas 346
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) siekiant, kad visi suinteresuotieji 
subjektai pateiktų paraiškas ir pasiūlymus, 
perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai turėtų būti įpareigoti taikyti 
minimalų šių paraiškų priėmimo 
laikotarpį;

(23) siekiant, kad visi suinteresuotieji 
subjektai pateiktų savo kandidatūras, 
koncesijos suteikėjas turėtų taikyti 
minimalų šių kandidatūrų priėmimo 
laikotarpį;

Or. fr

Pakeitimas 347
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) proporcingų, nediskriminuojančių ir 
teisingų ūkio subjektų atrankos kriterijų 
pasirinkimas ir taikymas yra esminis 
dalykas, siekiant užtikrinti jiems galimybę 
veiksmingai dalyvauti koncesijų veikloje.
Ypač galimybė kandidatui naudotis kitų 
subjektų pajėgumu gali būti lemiamas 
mažųjų ir vidutinių įmonių dalyvavimo 
veiksnys. Todėl reikia nustatyti, kad 
atrankos kriterijai turėtų būti grindžiami 
tik techninėmis, finansinėmis ir 

Išbraukta.
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ekonominėmis subjektų galimybėmis, 
turėtų būti paskelbti koncesijos skelbime 
ir negalėtų apriboti ūkio subjektų 
galimybės naudotis kitų subjektų 
pajėgumu, neatsižvelgiant į teisinių jų 
ryšių su šiais subjektais pobūdį, jei 
pastarieji įrodo perkančiajai organizacijai 
ar subjektui, kad turi reikiamus išteklius;

Or. en

Pakeitimas 348
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) proporcingų, nediskriminuojančių ir 
teisingų ūkio subjektų atrankos kriterijų 
pasirinkimas ir taikymas yra esminis 
dalykas, siekiant užtikrinti jiems galimybę 
veiksmingai dalyvauti koncesijų veikloje.
Ypač galimybė kandidatui naudotis kitų 
subjektų pajėgumu gali būti lemiamas 
mažųjų ir vidutinių įmonių dalyvavimo 
veiksnys. Todėl reikia nustatyti, kad 
atrankos kriterijai turėtų būti grindžiami tik
techninėmis, finansinėmis ir ekonominėmis 
subjektų galimybėmis, turėtų būti paskelbti 
koncesijos skelbime ir negalėtų apriboti 
ūkio subjektų galimybės naudotis kitų 
subjektų pajėgumu, neatsižvelgiant į 
teisinių jų ryšių su šiais subjektais pobūdį, 
jei pastarieji įrodo perkančiajai 
organizacijai ar subjektui, kad turi 
reikiamus išteklius;

(24) proporcingų, nediskriminuojančių ir 
teisingų ekonominės veiklos vykdytojų 
atrankos kriterijų pasirinkimas ir taikymas 
yra esminis dalykas, siekiant užtikrinti 
jiems galimybę veiksmingai dalyvauti 
koncesijų veikloje. Ypač galimybė 
kandidatui naudotis kitų subjektų 
pajėgumu gali būti lemiamas mažųjų ir 
vidutinių įmonių dalyvavimo veiksnys.
Todėl reikia nustatyti, kad atrankos 
kriterijai turėtų būti grindžiami 
techninėmis, finansinėmis ir ekonominėmis 
subjektų galimybėmis, taip pat, kalbant 
apie visuotinės ekonominės svarbos 
paslaugas, jos turi atitikti aplinkosaugos, 
socialines, sanglaudos nuostatas, taip pat 
aukštą kokybės, saugos ir prieinamumo 
lygį, lygias galimybes ir visuotinio 
prieinamumo bei vartotojų teisių 
propagavimą, jie turėtų būti paskelbti 
koncesijos skelbime ir negalėtų apriboti 
ekonominės veiklos vykdytojų galimybės 
naudotis kitų subjektų pajėgumu, 
neatsižvelgiant į teisinių jų ryšių su šiais 
subjektais pobūdį, jei pastarieji įrodo 
perkančiajai organizacijai ar subjektui, kad 
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turi reikiamus išteklius;

Or. fr

Pakeitimas 349
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) proporcingų, nediskriminuojančių ir 
teisingų ūkio subjektų atrankos kriterijų 
pasirinkimas ir taikymas yra esminis 
dalykas, siekiant užtikrinti jiems galimybę 
veiksmingai dalyvauti koncesijų veikloje.
Ypač galimybė kandidatui naudotis kitų 
subjektų pajėgumu gali būti lemiamas 
mažųjų ir vidutinių įmonių dalyvavimo 
veiksnys. Todėl reikia nustatyti, kad 
atrankos kriterijai turėtų būti grindžiami tik 
techninėmis, finansinėmis ir 
ekonominėmis subjektų galimybėmis,
turėtų būti paskelbti koncesijos skelbime ir 
negalėtų apriboti ūkio subjektų galimybės 
naudotis kitų subjektų pajėgumu, 
neatsižvelgiant į teisinių jų ryšių su šiais 
subjektais pobūdį, jei pastarieji įrodo 
perkančiajai organizacijai ar subjektui, 
kad turi reikiamus išteklius;

(24) proporcingų, nediskriminuojančių ir 
teisingų ekonominės veiklos vykdytojų 
atrankos kriterijų pasirinkimas ir taikymas 
yra svarbus. Ypač galimybė kandidatui 
naudotis kitų subjektų pajėgumu gali būti 
lemiamas mažųjų ir vidutinių įmonių 
dalyvavimo veiksnys. Todėl reikia 
nustatyti, kad atrankos kriterijai turėtų būti 
aiškiai apibrėžti, turėtų būti paskelbti 
koncesijos skelbime ir negalėtų apriboti 
kandidato galimybės naudotis kitų 
subjektų pajėgumu, neatsižvelgiant į 
teisinių jų ryšių su šiais subjektais pobūdį, 
jei pastarieji įrodo teikėjui, kad turi 
reikiamus išteklius;

Or. en

Pakeitimas 350
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) siekiant užtikrinti skaidrumą ir 
vienodą požiūrį, koncesijų suteikimo 

(25) siekiant užtikrinti skaidrumą ir 
vienodą požiūrį, koncesijų suteikimo 
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kriterijai visada turėtų atitikti keletą 
bendrųjų standartų. Jie turėtų būti iš anksto 
paskelbti visiems galimiems konkurso 
dalyviams, turėtų būti susiję su sutarties 
dalyku ir neturėtų suteikti perkančiajai 
organizacijai ar perkančiajam subjektui 
neribotos pasirinkimo laisvės. Jais turėtų 
būti užtikrinta veiksmingos konkurencijos 
galimybė ir jie pateikiami kartu su 
reikalavimais, pagal kuriuos galima 
veiksmingai patikrinti konkurso dalyvių 
pateiktą informaciją. Siekdamos laikytis 
šių standartų ir padidinti teisinį tikrumą, 
valstybės narės gali nurodyti taikyti 
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 
kriterijų;

kriterijai visada turėtų atitikti keletą 
bendrųjų standartų. Jie turėtų būti iš anksto 
paskelbti visiems konkurso dalyviams, 
turėtų būti susiję su sutarties dalyku ir 
neturėtų suteikti perkančiajai organizacijai 
ar perkančiajam subjektui neribotos 
pasirinkimo laisvės. Jie turėtų būti
pateikiami kartu su būtinaisiais 
reikalavimais, pagal kuriuos galima 
veiksmingai patikrinti konkurso dalyvių 
pateiktą informaciją.

Or. en

Pakeitimas 351
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) siekiant užtikrinti skaidrumą ir 
vienodą požiūrį, koncesijų suteikimo 
kriterijai visada turėtų atitikti keletą 
bendrųjų standartų. Jie turėtų būti iš anksto 
paskelbti visiems galimiems konkurso 
dalyviams, turėtų būti susiję su sutarties 
dalyku ir neturėtų suteikti perkančiajai 
organizacijai ar perkančiajam subjektui 
neribotos pasirinkimo laisvės. Jais turėtų 
būti užtikrinta veiksmingos konkurencijos 
galimybė ir jie pateikiami kartu su 
reikalavimais, pagal kuriuos galima 
veiksmingai patikrinti konkurso dalyvių 
pateiktą informaciją. Siekdamos laikytis 
šių standartų ir padidinti teisinį tikrumą, 
valstybės narės gali nurodyti taikyti 
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 
kriterijų;

(25) siekiant užtikrinti skaidrumą ir 
vienodą požiūrį, koncesijų suteikimo 
kriterijai visada turėtų atitikti keletą 
bendrųjų standartų. Jie turėtų būti iš anksto 
paskelbti visiems galimiems konkurso 
dalyviams, turėtų būti tiesiogiai susiję su 
sutarties dalyku ir neturėtų suteikti 
perkančiajai organizacijai ar perkančiajam 
subjektui neribotos pasirinkimo laisvės.
Jais turėtų būti užtikrinta veiksmingos 
konkurencijos galimybė ir jie pateikiami 
kartu su reikalavimais, pagal kuriuos 
galima veiksmingai patikrinti konkurso 
dalyvių pateiktą informaciją. Siekdamos 
laikytis šių standartų ir padidinti teisinį 
tikrumą, valstybės narės gali nurodyti 
taikyti ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo kriterijų;
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Or. es

Pakeitimas 352
Mikael Gustafsson, Regina Bastos

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) siekiant užtikrinti, kad moterys ir 
vyrai turėtų vienodas galimybes patekti į 
darbo rinką, teikėjas taip pat turėtų galėti 
įtraukti su lyčių lygybės skatinimu 
susijusias ypatybes;

Or. en

Pakeitimas 353
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25b) siekiant geriau įtraukti socialinį 
aspektą į koncesijų skyrimo procesą, 
teikėjas turėtų galėti įtraukti su darbo 
sąlygomis susijusias ypatybes į sutarties 
skyrimo kriterijus. Šiomis ypatybėmis 
siekiama apsaugoti gamyboje 
dalyvaujančių darbuotojų sveikatą ir 
skatinti socialinę nepalankioje padėtyje 
esančių asmenų arba pažeidžiamų 
asmenų grupių narių, kurie atsakingi už 
sutarties vykdymą, įskaitant nepalankioje 
padėtyje esančių asmenų grupių, pvz., 
jaunuolių, ilgą laiką nedirbančių asmenų, 
migrantų ir neįgaliųjų, galimybes gauti 
paslaugas integraciją. Šiuo atveju 
sutarties skyrimo kriterijai turėtų būti 
taikomi remiantis 1996 m. gruodžio 16 d.
Europos Parlamento ir Tarybos 
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direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų 
komandiravimo paslaugų teikimo 
sistemoje[1] taip, kad nebūtų tiesiogiai ar 
netiesiogiai diskriminuojami kitų 
ekonominės veiklos vykdytojų iš kitų 
valstybių narių atžvilgiu. Teikėjui taip pat 
turėtų būti leidžiama taikyti sutarties 
skyrimo kriterijus koncesijos sutarties 
vykdymui paskirtų darbuotojų 
organizavimui, kvalifikacijai ir patirčiai, 
nes šie darbuotojai gali daryti poveikį 
teikiamų paslaugų kokybei ir dėl to viso 
pasiūlymo ekonominei vertei;
[1] OL L 18, 1997 1 21, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 354
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) jei perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai nusprendžia suteikti 
koncesiją ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo teikėjui, jie turi nustatyti 
ekonominius ir kokybės kriterijus, kuriais 
remdamiesi vertins pasiūlymus, kad būtų 
nustatytas pasiūlymas, pagal kurį 
siūlomas geriausias kainos ir kokybės 
santykis. Šių kriterijų nustatymas 
priklauso nuo koncesijos dalyko, nes 
pagal juos turi būti įmanoma įvertinti 
kiekvieno konkurso dalyvio siūlomą 
sutarties įvykdymo lygį, atsižvelgus į 
koncesijos dalyką, apibrėžtą techninėse 
specifikacijose, ir nustatyti kiekvieno 
pasiūlymo kainos ir kokybės santykį;

Išbraukta.

Or. en



PE496.581v03-00 96/168 AM\916800LT.doc

LT

Pakeitimas 355
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) perkančiųjų organizacijų ir 
perkančiųjų subjektų parengtos techninės 
specifikacijos turėtų suteikti galimybę 
atverti koncesijų suteikimą konkurencijai.
Šiuo tikslu turi 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 ar darbų, 
kuriuos 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, 
perkančiosios organizacijos ar perkantieji 
subjektai turėtų vertinti pasiūlymus, 
grindžiamus lygiavertėmis priemonėmis.
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 
atitinkamą laiką;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 356
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) techninės specifikacijos, sutarties 
sudarymo kriterijai atlieka skirtingą 
vaidmenį koncesijų skyrimo procese, 
tačiau šių specifikacijų ir kriterijų esmė 
panaši. Techninėse specifikacijose 
perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai nustato kriterijus, kuriuos reikia 
atitikti dalyviams. Gebėjimas atitikti 
technines specifikacijas yra būtina sąlyga 
norint tapti kandidatu sudaryti koncesijas, 
todėl turi būti vertinami tik darbai, prekės 
ir paslaugos, atitinkantys šias 
specifikacijas. Be to, sudarymo kriterijai 
padeda perkančiosioms organizacijoms ir 
perkantiesiems subjektams palyginti 
skirtingų kriterijų derinių pranašumus.
Kiekvienas pasiūlymas turėtų būti 
įvertintas pagal kiekvieną kriterijų, bet 
galimybė atitikti visus sutarties sudarymo 
kriterijus nėra būtina sąlyga norint tapti 
kandidatu sudaryti koncesijos sutartį.
Galiausiai koncesijų vykdymo sąlygos 
turėtų būti įtrauktos į sutartį siekiant 
nurodyti, kaip sutartis turi būti vykdoma;

Or. fr

Pakeitimas 357
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) [...] Išbraukta.

Or. en



PE496.581v03-00 98/168 AM\916800LT.doc

LT

Pakeitimas 358
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) techninėse specifikacijose ir sutarties 
skyrimo kriterijuose perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams turėtų būti leidžiama nurodyti 
konkretų gamybos procesą, konkretų 
paslaugų teikimo būdą ar konkretų bet 
kurio kito produkto ar paslaugos gyvavimo 
ciklo etapo procesą, jei tai susiję su 
koncesijos dalyku. Siekiant socialinius 
motyvus geriau integruoti į koncesijos 
sutarčių skyrimą, turėtų būti leidžiama 
perkančiosioms organizacijoms į skyrimo 
kriterijus įtraukti ypatybes, susijusias su 
darbo sąlygomis. Tačiau jei perkančiosios 
organizacijos ar perkantieji subjektai 
naudoja ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo kriterijų, tokie kriterijai gali 
apimti tik asmenų, tiesiogiai dalyvaujančių 
vykdant gamybą arba atitinkamą tiekimą, 
darbo sąlygomis. Tos ypatybės gali būti 
susijusios tik su gamybos procese 
dalyvaujančių darbuotojų sveikatos 
apsauga arba palankių nepalankioje 
padėtyje esančių asmenų arba pažeidžiamų 
grupių atstovų, kurie priskirti sutarčiai 
vykdyti, socialinės integracijos sąlygų, 
įskaitant prieinamumą neįgaliems 
asmenims, sudarymu. Tokiu atveju visi 
tokias ypatybes apimantys sutarties 
skyrimo kriterijai turėtų bet kuriuo atveju 
apimti tik tokias ypatybes, kurios turi 
tiesioginį poveikį darbuotojams jų darbo 
aplinkoje. Jie turėtų būti taikomi pagal 
1996 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 96/71/EB 
dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų 
teikimo sistemoje ir taip, kad nebūtų 
tiesiogiai arba netiesiogiai diskriminuojami 

(29) techninėse specifikacijose ir sutarties 
skyrimo kriterijuose perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams turėtų būti leidžiama nurodyti 
gyvavimo ciklo ypatybes, pavyzdžiui,
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 kurio kito 
produkto ar paslaugos gyvavimo ciklo 
etapo procesą, jei tai susiję su koncesijos 
dalyku. Siekiant socialinius motyvus geriau 
integruoti į koncesijos sutarčių skyrimą, 
turėtų būti leidžiama perkančiosioms 
organizacijoms į skyrimo kriterijus įtraukti 
ypatybes, susijusias su darbo sąlygomis.
Tačiau jei perkančiosios organizacijos ar 
perkantieji subjektai naudoja ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo kriterijų, tokie 
kriterijai gali apimti tik asmenų, tiesiogiai 
dalyvaujančių vykdant gamybą arba 
atitinkamą tiekimą, darbo sąlygomis. Tos 
ypatybės gali būti susijusios, pavyzdžiui, su 
gamybos procese dalyvaujančių darbuotojų 
sveikatos apsauga, lyčių lygybe (pvz., 
vienodu darbo užmokesčiu, darbo ir 
privataus gyvenimo suderinimu), 
galimybe naudotis profesinės 
kvalifikacijos kėlimo priemonėmis, 
naudotojų įtraukimu ir konsultacijomis su 
jais, įperkamumu, žmogaus teisėmis, 
etiška prekyba, arba palankių nepalankioje 
padėtyje esančių asmenų arba pažeidžiamų 
grupių atstovų (kaip antai ilgą laiką darbo 
neturinčių žmonių, romų, migrantų arba 
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ūkio subjektai iš kitų valstybių narių ar 
trečiųjų šalių, pasirašiusių Sutartį dėl 
viešųjų pirkimų arba laisvosios prekybos 
susitarimus su Sąjunga. Perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams (taip pat tada, kai jie taiko 
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 
kriterijų) turėtų būti leidžiama kaip 
sutarties skyrimo kriterijų naudoti 
darbuotojų, paskirtų vykdyti atitinkamos 
koncesijos, darbo organizavimą, 
kvalifikaciją ir patirtį, nes tai gali turėti 
įtakos koncesijos vykdymo kokybei ir 
pasiūlymo ekonominei vertei;

jaunų ir vyresnio amžiaus darbuotojų), 
kurie priskirti sutarčiai vykdyti, socialinės 
integracijos sąlygų, įskaitant prieinamumą 
neįgaliems asmenims, sudarymu. Tokiu 
atveju visi tokias ypatybes apimantys 
sutarties skyrimo kriterijai turėtų bet kuriuo 
atveju apimti tik tokias ypatybes, kurios 
turi tiesioginį poveikį darbuotojams jų 
darbo aplinkoje. Jie turėtų būti taikomi 
pagal 1996 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 96/71/EB 
dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų 
teikimo sistemoje ir taip, kad nebūtų 
tiesiogiai arba netiesiogiai diskriminuojami 
ekonominės veiklos vykdytojai iš kitų 
valstybių narių ar trečiųjų šalių, 
pasirašiusių Sutartį dėl viešųjų pirkimų 
arba laisvosios prekybos susitarimus su 
Sąjunga. Perkančiosioms organizacijoms ir 
perkantiesiems subjektams (taip pat tada, 
kai jie taiko ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo kriterijų) turėtų būti leidžiama 
kaip sutarties skyrimo kriterijų naudoti 
darbuotojų, paskirtų vykdyti atitinkamos 
koncesijos, darbo organizavimą, 
kvalifikaciją ir patirtį, nes tai gali turėti 
įtakos koncesijos vykdymo kokybei ir 
tvarumui, o kartu pasiūlymo ekonominei 
vertei. Perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai į technines 
specifikacijas arba sutarties 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 ir perkantieji subjektai 
techninėse specifikacijose turėtų nustatyti 
darbų atlikimo, paslaugų teikimo ar 
prekių tiekimo vietoje taikomus 
reikalavimus dėl socialinių ir įdarbinimo 
sąlygų, kuriomis nustatoma sveikatos 
apsauga ir sauga darbe, socialinė 
apsauga ir darbo sąlygos, kaip nustatyta 
ES teisės aktuose, nacionaliniuose 
įstatymuose, reguliuojamuosiuose aktuose 
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arba administracinėse taisyklėse, 
arbitražo sprendimuose, kolektyviniuose 
susitarimuose ir sutartyse, nurodytose 
tarptautinėse darbo teisės nuostatose. Šie 
įpareigojimai taip pat taikomi 
tarpvalstybinėse situacijose, kai 
darbuotojai iš vienos valstybės narės 
teikia paslaugas kitoje valstybėje narėje;

Or. de

Pakeitimas 359
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) techninėse specifikacijose ir sutarties 
skyrimo kriterijuose perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams turėtų būti leidžiama nurodyti 
konkretų gamybos procesą, konkretų 
paslaugų teikimo būdą ar konkretų bet 
kurio kito produkto ar paslaugos gyvavimo 
ciklo etapo procesą, jei tai susiję su 
koncesijos dalyku. Siekiant socialinius 
motyvus geriau integruoti į koncesijos 
sutarčių skyrimą, turėtų būti leidžiama
perkančiosioms organizacijoms į skyrimo
kriterijus įtraukti ypatybes, susijusias su 
darbo sąlygomis. Tačiau jei perkančiosios 
organizacijos ar perkantieji subjektai 
naudoja ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo kriterijų, tokie kriterijai gali 
apimti tik asmenų, tiesiogiai dalyvaujančių 
vykdant gamybą arba atitinkamą tiekimą, 
darbo sąlygomis. Tos ypatybės gali būti 
susijusios tik su gamybos procese 
dalyvaujančių darbuotojų sveikatos 
apsauga arba palankių nepalankioje 
padėtyje esančių asmenų arba pažeidžiamų 
grupių atstovų, kurie priskirti sutarčiai 
vykdyti, socialinės integracijos sąlygų, 
įskaitant prieinamumą neįgaliems 

(29) techninėse specifikacijose ir sutarties 
skyrimo kriterijuose perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams turėtų būti leidžiama nurodyti 
konkretų gamybos procesą, konkretų 
paslaugų teikimo būdą ar konkretų bet 
kurio kito produkto ar paslaugos gyvavimo 
ciklo etapo procesą, jei tai susiję su 
koncesijos dalyku. Siekiant socialinius 
motyvus geriau integruoti į koncesijos 
sutarčių sudarymą, turėtų būti leidžiama
koncesijas suteikiančioms institucijoms į 
suteikimo kriterijus įtraukti ypatybes, 
susijusias su darbo sąlygomis. Tačiau jei 
perkančiosios organizacijos ar perkantieji 
subjektai naudoja ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo kriterijų, tokie 
kriterijai gali apimti tik asmenų, tiesiogiai 
dalyvaujančių vykdant gamybą arba 
atitinkamą tiekimą, darbo sąlygas. Tos 
ypatybės gali būti susijusios tik su 
gamybos procese dalyvaujančių darbuotojų 
sveikatos, užimtumo ir darbo sąlygų
apsauga, bendrų susitarimų laikymusi
palankių nepalankioje padėtyje esančių 
asmenų arba pažeidžiamų grupių atstovų, 
kurie priskirti sutarčiai vykdyti, socialinės 
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asmenims, sudarymu. Tokiu atveju visi 
tokias ypatybes apimantys sutarties 
skyrimo kriterijai turėtų bet kuriuo atveju 
apimti tik tokias ypatybes, kurios turi 
tiesioginį poveikį darbuotojams jų darbo 
aplinkoje. Jie turėtų būti taikomi pagal
1996 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 96/71/EB 
dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų 
teikimo sistemoje ir taip, kad nebūtų
tiesiogiai arba netiesiogiai
diskriminuojami ūkio subjektai iš kitų 
valstybių narių ar trečiųjų šalių, 
pasirašiusių Sutartį dėl viešųjų pirkimų 
arba laisvosios prekybos susitarimus su 
Sąjunga. Perkančiosioms organizacijoms ir
perkantiesiems subjektams (taip pat tada, 
kai jie taiko ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo kriterijų) turėtų būti leidžiama 
kaip sutarties skyrimo kriterijų naudoti 
darbuotojų, paskirtų vykdyti atitinkamos 
koncesijos, darbo organizavimą, 
kvalifikaciją ir patirtį, nes tai gali turėti 
įtakos koncesijos vykdymo kokybei ir 
pasiūlymo ekonominei vertei;

integracijos sąlygų, įskaitant prieinamumą 
neįgaliems asmenims, sudarymu. Tokiu 
atveju visi tokias ypatybes apimantys 
sutarties skyrimo kriterijai turėtų bet kuriuo 
atveju 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 sistemoje ir tokiu būdu, kad
tiesiogiai ar netiesiogiai nebūtų 
diskriminuojami ekonominės veiklos 
vykdytojai iš kitų valstybių narių ar trečiųjų 
šalių, pasirašiusių Sutartį dėl viešųjų 
pirkimų arba laisvosios prekybos 
susitarimus, kurie yra paremti TDO 
standartais, su Sąjunga. Perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams (taip pat tada, kai jie taiko 
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 
kriterijų) turėtų būti leidžiama kaip 
sutarties skyrimo kriterijų naudoti 
darbuotojų, paskirtų vykdyti atitinkamos 
koncesijos, darbo organizavimą, 
kvalifikaciją ir patirtį, nes tai gali turėti 
įtakos koncesijos vykdymo kokybei ir 
pasiūlymo ekonominei vertei;

Or. fr

Pakeitimas 360
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) elektroninės informacinės ir ryšių 
priemonės gali labai supaprastinti 
sutarčių skelbimą ir padidinti koncesijų 
suteikimo procedūrų efektyvumą bei 
skaidrumą. Tai turėtų tapti standartine 
ryšių ir informacijos mainų priemone 
koncesijos suteikimo procedūrose. Be to, 

Išbraukta.
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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 informacinės ir 
ryšių priemonės su tinkamomis 
funkcijomis perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams sudarytų sąlygas išvengti 
pirkimo procedūrose atsitinkančių klaidų, 
jas aptikti ir ištaisyti;

Or. en

Pakeitimas 361
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) įvairių valstybių narių perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai gali 
būti suinteresuoti bendradarbiavimu ir 
bendru viešųjų koncesijos 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 vienai perkančiajai 
organizacijai ar perkančiajam subjektui.
Todėl reikėtų nustatyti naujas taisykles 
dėl bendrų tarptautinių koncesijų skyrimo 
ir jose nurodyti taikytiną teisę, kad būtų 
lengviau bendrai skirti tarpvalstybines 
viešosios koncesijos sutartis. Be to, 
perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai iš skirtingų valstybių narių gali 
steigti bendrus juridinius subjektus pagal 
nacionalinę arba Sąjungos teisę. Reikėtų 
nustatyti konkrečias tokio bendro 

Išbraukta.
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koncesijų suteikimo taisykles;

Or. en

Pakeitimas 362
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) darbo sąlygų ir darbo saugos sričių 
įstatymai, kiti teisės aktai ir kolektyvinės 
sutartys nacionaliniu ir Sąjungos lygmeniu 
vykdant koncesiją taikomi su sąlyga, kad 
tokios taisyklės ir jų taikymas atitinka 
Sąjungos teisę. Tarptautiniais atvejais, 
jeigu vienos valstybės narės darbuotojai, 
vykdydami koncesiją, teikia paslaugas 
kitoje valstybėje narėje, taikomos 1996 m.
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 96/71/EB dėl 
darbuotojų komandiravimo paslaugų 
teikimo sistemoje nustatytos būtiniausios 
sąlygos, kurių privalo paisyti priimančioji 
šalis tokių komandiruotų darbuotojų 
atžvilgiu;

(32) darbo sąlygų ir darbo saugos sričių 
įstatymai, kiti teisės aktai ir kolektyvinės 
sutartys nacionaliniu ir Sąjungos lygmeniu 
vykdant koncesiją yra taikomi.
Tarptautiniais atvejais, jeigu vienos 
valstybės narės darbuotojai, vykdydami 
koncesiją, teikia paslaugas kitoje valstybėje 
narėje, taikomi priimančios valstybės 
narės įstatymai, taisyklės ir kolektyvinės 
sutartys;

Or. en

Pakeitimas 363
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) koncesijos neturėtų būti suteikiamos 
ūkio subjektams, dalyvavusiems 
nusikalstamoje organizacijoje ar 
pripažintiems kaltais už korupcijos, 
sukčiavimo, padariusio žalos Sąjungos 

(33) koncesijos neturėtų būti suteikiamos 
ekonominės veiklos vykdytojams, 
dalyvavusiems nusikalstamoje 
organizacijoje ar pripažintiems kaltais už 
korupcijos, sukčiavimo, padariusio žalos 
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finansiniams interesams, ar pinigų plovimo 
nusikaltimus. Už mokesčių ar socialinio 
draudimo įmokų nemokėjimą irgi turėtų 
būti baudžiama neleidžiant dalyvauti 
pirkimuose Sąjungos lygmeniu. Be to,
perkančiosioms organizacijoms ir 
perkantiesiems subjektams reikėtų suteikti 
galimybę atmesti kandidatus ar konkurso 
dalyvius už rimtus Sąjungos ar 
nacionalinės teisės, susijusios su Sutartį 
atitinkančio viešojo intereso apsauga, 
pažeidimus ar už ūkio subjekto reikšmingus 
ar nuolatinius trūkumus, susijusius su 
ankstesnės koncesijos ar panašaus 
pobūdžio koncesijų su ta pačia 
perkančiąja organizacija ar perkančiuoju 
subjektu vykdymu;

Sąjungos finansiniams interesams, ar 
pinigų plovimo nusikaltimus. Be to,
koncesijų suteikėjams reikėtų suteikti 
galimybę atmesti kandidatus ar konkurso 
dalyvius už rimtus Sąjungos ar 
nacionalinės teisės, susijusios su Sutartį 
atitinkančio viešojo intereso apsauga, 
pažeidimus ar už ekonominės veiklos 
vykdytojo reikšmingus ar nuolatinius 
trūkumus, susijusius su ankstesnės 
koncesijos ar panašaus pobūdžio koncesijų 
su tuo pačiu koncesijų suteikėju vykdymu, 
arba, jeigu ekonominės veiklos vykdytojas
ar jo pagrindinė įmonė yra įsikūrę 
trečiojoje šalyje, kuri taiko ribojamąsias 
priemones koncesijų sutarčių sudarymo 
srityje, skirtas Europos Sąjungoje 
įsikūrusiems ekonominės veiklos 
vykdytojams, šios priemonės griežtai 
laikomos diskriminacinėmis Europos 
Sąjungoje įsikūrusių ekonominės veiklos 
vykdytojų atžvilgiu;

Or. fr

Pagrindimas

Vykdant koncesijos sutarčių sudarymo procedūras reikia taikyti abipusiškumo principą. 
Ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra kandidatas vykdant koncesijos sutarties sudarymo 
procedūrą ES valstybėje narėje, gali būti pašalintas iš minėtos procedūros, jeigu jis yra 
įsikūręs trečiojoje šalyje, kai jis pats užveria savo rinką ES ekonominės veiklos vykdytojams
pagal koncesijų sutarčių sudarymo tvarką.

Pakeitimas 364
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) koncesijos neturėtų būti suteikiamos 
ūkio subjektams, dalyvavusiems 
nusikalstamoje organizacijoje ar 
pripažintiems kaltais už korupcijos, 
sukčiavimo, padariusio žalos Sąjungos 

(33) koncesijos neturėtų būti suteikiamos 
ekonominės veiklos vykdytojams, 
dalyvavusiems nusikalstamoje 
organizacijoje ar pripažintiems kaltais už 
korupcijos, sukčiavimo, padariusio žalos 
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finansiniams interesams, ar pinigų plovimo 
nusikaltimus. Už mokesčių ar socialinio 
draudimo įmokų nemokėjimą irgi turėtų 
būti baudžiama neleidžiant dalyvauti 
pirkimuose Sąjungos lygmeniu. Be to, 
perkančiosioms organizacijoms ir
perkantiesiems subjektams reikėtų suteikti 
galimybę atmesti kandidatus ar konkurso 
dalyvius už rimtus Sąjungos ar 
nacionalinės teisės, susijusios su Sutartį 
atitinkančio viešojo intereso apsauga, 
pažeidimus ar už ūkio subjekto reikšmingus 
ar nuolatinius trūkumus, susijusius su 
ankstesnės koncesijos ar panašaus 
pobūdžio koncesijų su ta pačia perkančiąja 
organizacija ar perkančiuoju subjektu
vykdymu;

Sąjungos finansiniams interesams, ar
pinigų plovimo nusikaltimus. Be to, 
teikėjams reikėtų suteikti galimybę atmesti 
kandidatus ar konkurso dalyvius už
socialinių, darbo arba aplinkosaugos 
įstatymų pažeidimus, rimtus Sąjungos ar 
nacionalinės teisės, susijusios su Sutartį 
atitinkančio viešojo intereso apsauga, 
pažeidimus ar už ekonominės veiklos 
vykdytojo reikšmingus ar nuolatinius 
trūkumus, susijusius su ankstesnės 
koncesijos ar panašaus pobūdžio koncesijų 
su tuo pačiu teikėju vykdymu;

Or. en

Pakeitimas 365
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) koncesijos neturėtų būti suteikiamos 
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. Be to, 
perkančiosioms organizacijoms ir 
perkantiesiems subjektams reikėtų suteikti 
galimybę atmesti kandidatus ar konkurso 
dalyvius už rimtus Sąjungos ar 
nacionalinės teisės, susijusios su Sutartį 
atitinkančio viešojo intereso apsauga, 
pažeidimus ar už ūkio subjekto reikšmingus 
ar nuolatinius trūkumus, susijusius su 

(33) koncesijos neturėtų būti suteikiamos 
ekonominės veiklos vykdytojams, 
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.
Be to, perkančiosioms organizacijoms ir 
perkantiesiems subjektams reikėtų suteikti 
galimybę atmesti kandidatus ar konkurso 
dalyvius už rimtus Sąjungos ar 
nacionalinės teisės, susijusios su Sutartį 
atitinkančio viešojo intereso apsauga, 
pažeidimus, jeigu juos nustatė teismas, ar 
už ekonominės veiklos vykdytojo 
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ankstesnės koncesijos ar panašaus 
pobūdžio koncesijų su ta pačia 
perkančiąja organizacija ar perkančiuoju 
subjektu vykdymu;

reikšmingus ar nuolatinius trūkumus, 
susijusius su ankstesnės koncesijos ar 
panašaus pobūdžio koncesijų vykdymu;

Or. en

Pakeitimas 366
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) reikia patikslinti sąlygas, kada dėl 
koncesijos keitimo jos vykdymo 
laikotarpiu reikalinga nauja skyrimo 
procedūra, atsižvelgiant į atitinkamą 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
praktiką. Nauja suteikimo procedūra 
reikalinga, jeigu daromi esminiai pradinės 
koncesijos pakeitimai, rodantys šalių 
ketinimą iš naujo derėtis dėl esminių tos 
koncesijos sąlygų. Visų pirma taip yra tuo 
atveju, jeigu iš dalies pakeistos sąlygos 
būtų turėjusios įtaką procedūros baigčiai, 
jei būtų buvusios įtrauktos į pradinę 
procedūrą. Išimtinis ir laikinas koncesijos 
trukmės pratęsimas, skirtas vien paslaugos 
teikimo tęstinumui užtikrinti iki naujos 
koncesijos suteikimo, paprastai neturėtų 
būti laikomas reikšmingu pradinės 
koncesijos pakeitimu;

(34) reikia patikslinti sąlygas, kada dėl 
koncesijos keitimo jos vykdymo 
laikotarpiu reikalinga nauja suteikimo 
procedūra, atsižvelgiant į atitinkamą 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
praktiką. Kiekviena koncesija jos 
galiojimo laikotarpiu gali būti pakeista 
sudarant papildomą sutartį. Tačiau 
reikalinga nauja suteikimo procedūra, 
jeigu daromi esminiai pradinės koncesijos 
pakeitimai, rodantys šalių ketinimą iš naujo 
derėtis dėl esminių tos koncesijos sąlygų.
Visų pirma taip yra tuo atveju, jeigu iš 
dalies pakeistos sąlygos būtų turėjusios 
įtaką procedūros baigčiai, jei būtų buvusios 
įtrauktos į pradinę procedūrą. Išimtinis ir 
laikinas koncesijos trukmės pratęsimas, 
skirtas vien paslaugos teikimo tęstinumui 
užtikrinti iki naujos koncesijos suteikimo, 
paprastai neturėtų būti laikomas 
reikšmingu pradinės koncesijos pakeitimu;

Or. fr

Pagrindimas

31 pranešėjo pakeitimo patikslinimas, susijęs su teisiniu pagrindu, pagal kurį galima atlikti 
šiuo metu sudaromų sutarčių pakeitimus (laikantis skaidrumo ir nediskriminavimo principų).
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Pakeitimas 367
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) reikia patikslinti sąlygas, kada dėl 
koncesijos keitimo jos vykdymo 
laikotarpiu reikalinga nauja skyrimo 
procedūra, atsižvelgiant į atitinkamą 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
praktiką. Nauja suteikimo procedūra 
reikalinga, jeigu daromi esminiai pradinės 
koncesijos pakeitimai, rodantys šalių 
ketinimą iš naujo derėtis dėl esminių tos 
koncesijos sąlygų. Visų pirma taip yra tuo 
atveju, jeigu iš dalies pakeistos sąlygos 
būtų turėjusios įtaką procedūros baigčiai, 
jei būtų buvusios įtrauktos į pradinę 
procedūrą. Išimtinis ir laikinas koncesijos 
trukmės pratęsimas, skirtas vien 
paslaugos teikimo tęstinumui užtikrinti iki 
naujos koncesijos suteikimo, paprastai 
neturėtų būti laikomas reikšmingu 
pradinės koncesijos pakeitimu;

(34) reikia patikslinti sąlygas, kada dėl 
koncesijos keitimo jos vykdymo 
laikotarpiu reikalinga nauja suteikimo 
procedūra, atsižvelgiant į atitinkamą 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
praktiką. Kiekviena koncesija jos 
galiojimo laikotarpiu gali būti pakeista 
sudarant papildomą sutartį. Tačiau 
reikalinga nauja suteikimo procedūra, 
jeigu daromi esminiai pradinės koncesijos 
pakeitimai, rodantys šalių ketinimą iš naujo 
derėtis dėl esminių tos koncesijos sąlygų;

Or. fr

Pakeitimas 368
Cristian Silviu Buşoi, Robert Rochefort, Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) reikia patikslinti sąlygas, kada dėl 
koncesijos keitimo jos vykdymo 
laikotarpiu reikalinga nauja skyrimo 
procedūra, atsižvelgiant į atitinkamą 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
praktiką. Nauja suteikimo procedūra 
reikalinga, jeigu daromi esminiai pradinės 
koncesijos pakeitimai, rodantys šalių 

(34) reikia patikslinti sąlygas, kada dėl 
koncesijos keitimo jos vykdymo 
laikotarpiu reikalinga nauja suteikimo 
procedūra, atsižvelgiant į atitinkamą 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
praktiką. Kiekviena koncesija jos 
galiojimo laikotarpiu gali būti pakeista 
sudarant papildomą sutartį. Tačiau 
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ketinimą iš naujo derėtis dėl esminių tos 
koncesijos sąlygų. Visų pirma taip yra tuo 
atveju, jeigu iš dalies pakeistos sąlygos 
būtų turėjusios įtaką procedūros baigčiai, 
jei būtų buvusios įtrauktos į pradinę 
procedūrą. Išimtinis ir laikinas koncesijos 
trukmės pratęsimas, skirtas vien paslaugos 
teikimo tęstinumui užtikrinti iki naujos 
koncesijos suteikimo, paprastai neturėtų 
būti laikomas reikšmingu pradinės 
koncesijos pakeitimu;

reikalinga nauja suteikimo procedūra, 
jeigu daromi esminiai pradinės koncesijos 
pakeitimai, rodantys šalių ketinimą iš naujo 
derėtis dėl esminių tos koncesijos sąlygų.
Visų pirma taip yra tuo atveju, jeigu iš 
dalies pakeistos sąlygos būtų turėjusios 
įtaką procedūros baigčiai, jei būtų buvusios
įtrauktos į pradinę procedūrą. Išimtinis ir 
laikinas koncesijos trukmės pratęsimas, 
skirtas vien paslaugos teikimo tęstinumui 
užtikrinti iki naujos koncesijos suteikimo, 
paprastai neturėtų būti laikomas 
reikšmingu pradinės koncesijos pakeitimu;
Tačiau koncesijos suteikėjas ir 
koncesininkas nepratęsia sutarties 
investicijų, kurios nebūtinos koncesijai, 
reikmėms, ir kurių tikslas būtų tik pratęsti 
laikotarpį;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti tekstą su 42 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 369
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34a) kadangi koncesijos dažnai yra 
ilgalaikės sutartys, labai svarbu, siekiant 
nustatyti vertę, kiekvieną kartą, kai tai 
būtina, atnaujinti kiekybinius duomenis.
Taigi koncesijos sutarties teisinis požiūris 
gali būti visiškai suderinamas su 
ekonomine ir finansine realybe;

Or. fr

Pagrindimas

Suderinama su straipsnių pakeitimais.
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Pakeitimas 370
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai gali susidurti su 
išorinėmis aplinkybėmis, kurių negalėjo 
numatyti suteikdami koncesiją. Tokiu 
atveju reikės tam tikro lankstumo, kad 
koncesiją būtų galima pritaikyti prie 
aplinkybių nevykdant naujos skyrimo
procedūros. Aplinkybės, kurių apdairi 
perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas negalėjo numatyti, reiškia 
aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma 
nuspėti, nepaisant to, kad perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas 
pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam 
sutarties skyrimui, atsižvelgiant į visas 
turimas priemones, konkretaus projekto 
pobūdį ir ypatybes, atitinkamos srities 
gerąją patirtį ir poreikį užtikrinti 
atitinkamą rengiantis sutarties skyrimui 
panaudotų išteklių ir numatomos jos 
vertės santykį. Tačiau tai negali būti 
taikoma, jeigu dėl pakeitimo pasikeistų 
viso pirkimo pobūdis, pvz., jeigu darbai, 
prekės ar paslaugos, kurias numatoma 
pirkti, pakeičiamos skirtingais dalykais 
arba jeigu iš esmės pakeičiama pirkimo 
rūšis, nes tokiu atveju galima hipotetiškai 
preziumuoti rezultatų įtakojimą;

(35) koncesijos suteikėjas gali susidurti su 
išorinėmis aplinkybėmis, kurių negalėjo 
numatyti suteikdamas koncesiją. Tokiu 
atveju jam reikės tam tikro lankstumo, kad 
koncesiją būtų galima pritaikyti prie 
aplinkybių nevykdant naujos suteikimo
procedūros;

Or. fr

Pakeitimas 371
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) laikantis vienodo požiūrio ir 
skaidrumo principų, laimėjęs konkurso 
dalyvis neturėtų būti pakeistas kitu ūkio 
subjektu be konkurso. Tačiau koncesijos 
vykdymo laikotarpiu gali įvykti tam tikrų 
koncesiją vykdančio konkursą laimėjusio 
dalyvio struktūrinių pokyčių, pvz., 
išimtinai vidinis reorganizavimas, 
susijungimai, įsigijimai ar nemokumas, 
arba jis gali būti pakeistas, remiantis 
visiems konkurso dalyviams žinoma 
sutarties sąlyga ir laikantis vienodo 
požiūrio bei skaidrumo principų. Tokie 
struktūriniai pakeitimai neturėtų 
automatiškai lemti naujos koncesijos 
skyrimo procedūros reikalavimo visoms 
šios įmonės vykdomoms koncesijoms;

(36) laikantis vienodo požiūrio ir 
skaidrumo principų, laimėjęs konkurso 
dalyvis neturėtų būti pakeistas kitu 
ekonominės veiklos vykdytoju be konkurso.
Tačiau koncesijos vykdymo laikotarpiu 
gali įvykti tam tikrų koncesiją vykdančio 
konkursą laimėjusio dalyvio struktūrinių 
pokyčių, pvz., išimtinai vidinis 
reorganizavimas, susijungimai, įsigijimai 
ar nemokumas, arba jis gali būti pakeistas, 
remiantis visiems konkurso dalyviams 
žinoma sutarties sąlyga ir laikantis vienodo 
požiūrio bei skaidrumo principų. Tokie 
struktūriniai pakeitimai neturėtų 
automatiškai lemti naujos koncesijos 
skyrimo procedūros reikalavimo visoms 
šios įmonės vykdomoms koncesijoms;

Or. en

Pakeitimas 372
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) laikantis vienodo požiūrio ir 
skaidrumo principų, laimėjęs konkurso 
dalyvis neturėtų būti pakeistas kitu ūkio 
subjektu be konkurso. Tačiau koncesijos 
vykdymo laikotarpiu gali įvykti tam tikrų 
koncesiją vykdančio konkursą laimėjusio 
dalyvio struktūrinių pokyčių, pvz., 
išimtinai vidinis reorganizavimas, 
susijungimai, įsigijimai ar nemokumas,
arba jis gali būti pakeistas, remiantis 
visiems konkurso dalyviams žinoma 
sutarties sąlyga ir laikantis vienodo 
požiūrio bei skaidrumo principų;

(36) laikantis vienodo požiūrio ir 
skaidrumo principų, laimėjęs konkurso 
dalyvis neturėtų būti pakeistas kitu 
ekonominės veiklos vykdytoju be konkurso.
Tačiau koncesijos vykdymo laikotarpiu 
gali įvykti tam tikrų koncesiją vykdančio 
konkursą laimėjusio dalyvio struktūrinių 
pokyčių, arba jis gali būti pakeistas, 
remiantis visiems konkurso dalyviams 
žinoma sutarties sąlyga ir laikantis vienodo 
požiūrio bei skaidrumo principų;

Or. fr
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Pakeitimas 373
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37a) atsižvelgiant į Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo sprendimus, ši 
direktyva taikoma po jos įsigaliojimo 
skiriamoms koncesijos sutartims;

Or. it

Pakeitimas 374
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) siekiant prisitaikyti prie sparčių 
techninių ir ekonominių pokyčių, pagal 
Sutarties 290 straipsnį Komisijai reikėtų 
suteikti įgaliojimus priimti aktus dėl tam 
tikrų neesminių šios direktyvos elementų.
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 koncesijos suteikimo procedūrų 
techninio formato, procesų ir bendravimo 
naudojant elektronines ryšių priemones 
suderinamumą pagal technologinius 
pokyčius ir administracinius poreikius.
Siekiant įtraukti atskiruose sektoriuose 
patvirtintas priemones, taip pat reikėtų 
sparčiai pritaikyti Sąjungos teisės aktų, 
kuriais nustatoma bendra gyvavimo ciklo 

(38) siekiant prisitaikyti prie sparčių 
techninių ir ekonominių pokyčių, pagal 
Sutarties 290 straipsnį Komisijai reikėtų 
suteikti įgaliojimus priimti aktus dėl tam 
tikrų neesminių šios direktyvos elementų.
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, pvz., teikiant pasiūlymą dėl 
darbų koncesijos sutarties, pateikti trijų 
dimensijų skaitmeninį vaizdą, paskelbti 
privalomais, siekiant užtikrinti koncesijos 
suteikimo procedūrų techninio formato, 
procesų ir bendravimo naudojant 
elektronines ryšių priemones 
suderinamumą pagal technologinius 
pokyčius ir administracinius poreikius.
Siekiant įtraukti atskiruose sektoriuose 
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sąnaudų skaičiavimo metodika, sąrašą. Kad 
būtų patenkinti šie poreikiai, Komisijai 
reikėtų suteikti įgaliojimus nuolat 
atnaujinti teisės aktų, įskaitant LCC 
metodiką, sąrašą;

patvirtintas priemones, taip pat reikėtų 
sparčiai pritaikyti Sąjungos teisės aktų, 
kuriais nustatoma bendra gyvavimo ciklo 
sąnaudų skaičiavimo metodika, sąrašą. Kad 
būtų patenkinti šie poreikiai, Komisijai 
reikėtų suteikti įgaliojimus nuolat 
atnaujinti teisės aktų, įskaitant LCC 
metodiką, sąrašą;

Or. en

Pagrindimas

Trijų dimensijų skaitmeninis vaizdas yra pagrindinė priemonė, perkančiosioms 
organizacijoms suteikianti galimybę pagerinti sprendimų priėmimą kuriant, vykdant ir 
įgyvendinant viešųjų darbų koncesijas. Keletas valstybių narių jau reikalauja pasiūlymų 
teikėjų pateikti sąveikųjį trijų dimensijų skaitmeninį vaizdą.

Pakeitimas 375
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) siekiant užtikrinti tinkamą kandidatų 
ir konkurso dalyvių teisminę apsaugą 
koncesijos suteikimo procese ir šios 
direktyvos nuostatų bei Sutarties principų 
vykdymą, paslaugų koncesijoms ir darbų 
koncesijoms, kurias suteikė perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai, 
turėtų būti taikomos Tarybos direktyvos 
89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės 
aktų, susijusių su peržiūros procedūrų 
taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo 
ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo 
nuostatos ir Tarybos direktyvos 
92/13/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių Bendrijos taisyklių 
taikymą viešųjų pirkimų tvarkai vandens, 
energetikos, transporto ir 
telekomunikacijų sektoriuose, suderinimo 
nuostatos. Todėl direktyvos 89/665/EEB ir 
92/13/EEB turėtų būti atitinkamai iš 

Išbraukta.
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dalies pakeistos;

Or. en

Pakeitimas 376
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) siekiant užtikrinti tinkamą kandidatų 
ir konkurso dalyvių teisminę apsaugą 
koncesijos suteikimo procese ir šios 
direktyvos nuostatų bei Sutarties principų 
vykdymą, paslaugų koncesijoms ir darbų 
koncesijoms, kurias suteikė perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai, 
turėtų būti taikomos Tarybos direktyvos 
89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės 
aktų, susijusių su peržiūros procedūrų 
taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo 
ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo 
nuostatos ir Tarybos direktyvos 
92/13/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių Bendrijos taisyklių 
taikymą viešųjų pirkimų tvarkai vandens, 
energetikos, transporto ir 
telekomunikacijų sektoriuose13, 
suderinimo nuostatos. Todėl direktyvos 
89/665/EEB ir 92/13/EEB turėtų būti 
atitinkamai iš dalies pakeistos;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Teisių gynimo priemonių direktyvų (89/665/EEB ir 92/13/EEB) taikymas tokio sudėtingumo 
sutartims kaip koncesijų būtų neproporcingas. Pakeitimu siekiama nurodymus valstybėms 
narėms susieti su Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, pagal kurią sprendimu 
byloje C-324/98 valstybės narės tik įpareigojamos leisti patikrinti, ar procedūra vykdyta 
objektyviai.
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Pakeitimas 377
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) siekiant užtikrinti tinkamą kandidatų 
ir konkurso dalyvių teisminę apsaugą 
koncesijos suteikimo procese ir šios 
direktyvos nuostatų bei Sutarties principų 
vykdymą, paslaugų koncesijoms ir darbų 
koncesijoms, kurias suteikė perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai, 
turėtų būti taikomos Tarybos direktyvos 
89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės 
aktų, susijusių su peržiūros procedūrų 
taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo 
ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo 
nuostatos ir Tarybos direktyvos 
92/13/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių Bendrijos taisyklių
taikymą viešųjų pirkimų tvarkai vandens, 
energetikos, transporto ir 
telekomunikacijų sektoriuose13, 
suderinimo nuostatos. Todėl direktyvos 
89/665/EEB ir 92/13/EEB turėtų būti 
atitinkamai iš dalies pakeistos;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 378
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) Sąjungos viešųjų pirkimų teisė 
reikalauja, kad valstybės narės nuolat ir 
sistemingai stebėtų tų taisyklių 
įgyvendinimą ir veikimą, kad būtų 
užtikrintas veiksmingas ir vienodas 
Sąjungos teisės taikymas. Taigi, kai 

Išbraukta.
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valstybės narės paskiria vieną nacionalinę 
instituciją, atsakingą už viešųjų pirkimų 
stebėjimą, įgyvendinimą ir kontrolę, ta 
institucija gali turėti tas pačias pareigas 
koncesijų atžvilgiu. Viena plačias 
funkcijas turinti įstaiga turėtų užtikrinti 
svarbiausių įgyvendinimo sunkumų 
priežiūrą ir siūlyti atitinkamas priemones, 
kaip spręsti labiau struktūrines 
problemas. Be to, ta įstaiga gali iš karto 
teikti grįžtamąją informaciją apie 
politikos veikimą ir galimus nacionalinės 
teisės aktų ir praktikos trūkumus ir taip 
padėti greitai nustatyti sprendimus bei 
pagerinti koncesijų suteikimo procedūras;

Or. en

Pakeitimas 379
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44a) šia direktyva nepanaikinama 
valstybių narių kompetencija paskirti, 
nustatyti ir organizuoti užduotį pagal 
Sutarčių Protokolą Nr. 29 dėl valstybių 
narių visuomeninės transliacijos sistemos;

Or. fr

Pakeitimas 380
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šia direktyva nustatomos perkančiųjų 
organizacijų ir perkančiųjų subjektų 

1. Šia direktyva nustatomos perkančiųjų 
organizacijų ir perkančiųjų subjektų 
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vykdomų pirkimų, susijusių su 
koncesijomis, kurių numatoma vertė ne 
mažesnė nei 5 straipsnyje nustatytos ribos, 
taisyklės.

vykdomų pirkimų, susijusių su 
koncesijomis, kurių numatoma vertė ne 
mažesnė nei 5 straipsnyje nustatytos ribos, 
taisyklės vienu iš šių veikėjų:

2. Ši direktyva taikoma darbų ar 
paslaugų, įskaitant papildomų prekių, 
susijusių su koncesijos dalyku, pirkimui iš 
ūkio subjektų, kuriuos pasirinko:
a) perkančiosios organizacijos, 
nepriklausomai nuo to, ar darbai arba 
paslaugos, įskaitant susijusių prekių 
tiekimą, yra skirti viešajam tikslui;

a) Perkančiosios organizacijos;

b) perkantieji subjektai, jei darbai ar 
paslaugos, įskaitant susijusių prekių 
tiekimą, skirti bet kurios iš III priede 
nurodytų rūšių veiklai vykdyti.

b) perkantieji subjektai, jei darbai ar 
paslaugos skirti bet kurios iš III priede 
nurodytų rūšių veiklai vykdyti.

Or. en

Pakeitimas 381
Liisa Jaakonsaari

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šia direktyva perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai 
pripažįsta laisvo administravimo principą 
laikydamiesi sutarčių. Perkantieji 
subjektai galės laisvai nuspręsti, kaip 
geriausia teikti, organizuoti ir valdyti 
darbų atlikimą ir paslaugų teikimą, už 
kurį jie atsakingi, laikantis teisėkūros 
tvarkos ir metodų, kuriuos jie laiko 
veiksmingiausiais siekiant užtikrinti itin 
gerą kokybę, saugumą ir prieinamumą, 
vienodas galimybes ir visuotinių 
galimybių ir vartotojų teisių teikti 
viešąsias paslaugas skatinimą.

Or. en
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Pakeitimas 382
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šia direktyva nepažeidžiama visų 
lygmenų valdžios institucijų teisė spręsti, 
ar, kaip ir kokiu mastu jos nori pačios 
vykdyti viešąsias funkcijas. Valdžios 
institucijos gali atlikti viešojo intereso 
užduotis pasitelkdamos nuosavus išteklius 
ir neprivalo kviestis išorės ekonominės 
veiklos vykdytojų. Jos gali tai daryti 
bendradarbiaudamos su kitomis valdžios 
institucijomis.

Or. fr

Pakeitimas 383
Liisa Jaakonsaari

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Išsamūs duomenys apie koncesijos 
sutartis, įskaitant duomenis apie 
operacinės rizikos perkėlimą ir vėlesnius 
teikėjo mokėjimus ekonominės veiklos 
vykdytojui, bus skelbiami viešai ir juos 
bus galima atidžiai išnagrinėti.
Bet kokie vėlesni sutarties pakeitimai taip 
pat bus skelbiami viešai.
Valstybės narės užtikrina, kad periodinis 
koncesijos sutarčių įgyvendinimo 
vertinimas būtų viešinamas.
Valstybės narės užtikrina, kad viešųjų 
paslaugų koncesijų sutartims būtų 
taikomi tokie patys skaidrumo ir viešosios 
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kontrolės reikalavimai kaip viešai 
teikiamoms paslaugoms.

Or. en

Pakeitimas 384
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) perkančiosios organizacijos, 
nepriklausomai nuo to, ar darbai arba 
paslaugos, įskaitant susijusių prekių 
tiekimą, yra skirti viešajam tikslui;

a) perkančiosios organizacijos;

Or. it

Pagrindimas

Siūlomas pakeitimas grindžiamas samprotavimu, kad atsižvelgiant į koncesijos sutarties 
struktūrą, kuria siekiama koncesininkui perduoti su darbų vykdymu arba paslaugų teikimu 
susijusią operacinę riziką, perkančiosioms organizacijoms būtų gana sudėtinga sudaryti 
koncesijos sutartis dėl darbų, paslaugų ar tiekimo, kurios nebūtų tiesiogiai ar netiesiogiai 
skirtos įgyvendinti visuomeniniams (arba visuotinės svarbos) tikslams.

Pakeitimas 385
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ši direktyva netaikoma, jei perkančioji 
organizacija savo bendro intereso 
užduotis vykdo savo ištekliais arba 
bendradarbiaudama su kitomis 
perkančiosiomis organizacijomis.

Or. de
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Pakeitimas 386
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ši direktyva nedaro poveikio darbo 
sąlygoms, įskaitant aplinkosaugos, 
sveikatos ir saugos, socialinę ir darbo 
teisę, taisykles ir standartus, kuriuos 
apibrėžė Sąjunga, ir nacionalinius teisės 
aktus ir kolektyvines sutartis, kurios 
taikomos atliekant darbus, teikiant 
paslaugas ir tiekiant prekes.

Or. en

Pakeitimas 387
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šioje direktyvoje pateikiamos 
koncesijų suteikimo taisyklės. Todėl abi 
direktyvos dėl viešųjų pirkimų ir vandens, 
energetikos, transporto ir pašto paslaugų 
pirkimo sektoriuose veikiančių subjektų 
netaikomos koncesijos, apibrėžtos šioje 
direktyvoje.

Or. en

Pakeitimas 388
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

2a. Ši direktyva taikoma pagal SESV 36, 
51, 52, 62 ir 346 straipsnius.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra dalis paketo, kuriuo siekiama užtikrinti, kad iš dalies nesutaptų ši direktyva 
ir Direktyva 2009/81/EB dėl darbų, prekių ir paslaugų pirkimo tam tikrų sutarčių, kurias 
sudaro perkančiosios organizacijos ar subjektai gynybos ir saugumo srityse, sudarymo 
tvarkos derinimo ir susiję Sutarties straipsniai.

Pakeitimas 389
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Dėl perkančiųjų organizacijų ar 
perkančiųjų subjektų vykdomų pirkimų, 
susijusių su koncesijomis, kaip nustatyta 
1 straipsnio 1 dalyje, taikomos tik šios 
direktyvos sąlygos. Viešųjų pirkimų 
direktyvos ir Direktyvos dėl subjektų, 
vykdančių veiklą vandens, energetikos, 
transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 
vykdomų pirkimų nuostatos koncesijoms 
pagal 1 dalį netaikomos, net ir atitinkama 
forma.

Or. de

Pagrindimas

Direktyvoje dėl koncesijos sutarčių skyrimo turėtų būti baigiamosios nuostatos, o ne taikomos 
išvestinės taisyklės pagal Viešųjų pirkimų direktyvą ar Direktyvą dėl subjektų, vykdančių 
veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų.

Pakeitimas 390
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ši direktyva netaikoma, jei perkančioji 
organizacija savo bendro intereso 
užduotis vykdo savo ištekliais arba 
bendradarbiaudama su kitomis 
perkančiosiomis organizacijomis.

Or. de

Pagrindimas

Suformuluota pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką bylose C-324/07 (Coditel
Brabant, 48 ir 49 punktai) ir C-480/06 (Stadtreinigung Hamburg, 45 punktas).

Pakeitimas 391
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ši direktyva nedaro poveikio viešųjų 
valdžios institucijų teisei nuspręsti bet 
kuriuo lygmeniu, ar jos atliks viešuosius 
darbus arba teiks viešąsias paslaugas 
pačios, naudodamosi savo vidaus 
ištekliais neįsipareigojusios skirti 
koncesijų išorės ekonominės veiklos 
vykdytojams. Šios užduotys gali būti 
atliktos bendradarbiaujant su kitomis 
viešosiomis perkančiosiomis 
institucijomis.

Or. en

Pakeitimas 392
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ši direktyva netaikoma aktams arba 
sutartims, per kuriuos valstybė arba 
viešoji institucija arba subjektas skiria 
ekonominės veiklos vykdytoją, 
nustatydama teisę naudoti tam tikras 
viešąsias valdas arba išteklius, jeigu 
valstybė arba valstybinė valdžios 
institucija arba subjektas nustato:
a) bendras sąlygas ekonominei veiklai 
vykdyti netampant ekonominės veiklos 
vykdytojo teikiamų konkrečių darbų arba 
paslaugų naudos gavėju arba
b) sąlygas, kuriomis naudojamasi tam 
tikromis viešosiomis valdomis arba 
ištekliais, pvz., žemės nuomos sutartis.
Šiuo tikslu neesminis dalykas tai, kad 
naudojant viešąją žemę arba valdą, darbai 
gali būti atlikti siekiant pagerinti ir 
sukurti tokios viešosios žemės arba valdos 
infrastruktūrą, jeigu ekonominė veikla, 
kurią atlieka ekonominės veiklos 
vykdytojas, išlaiko vyraujantį šių darbų 
vykdymo pobūdį.

Or. en

Pagrindimas

Į pasiūlytos direktyvos 6 konstatuojamosios dalies taikymo sritį neįtrauktos tos sutartys, 
kurias sudarė valstybė arba viešosios valdžios institucijos ir įmonės, kurios pastarosioms 
grynai leidžia vykdyti ekonominę veiklą pagal tam tikrus reglamentuojamus reikalavimus 
arba leidžia jiems naudoti viešąją žemę arba valdą. Tai tipiška daugelyje Europos uostų, 
kuriuose valstybei priklauso žemė ir infrastruktūra, kurią naudoja uosto operatoriai, kaip 
viešųjų jūrų koncesijų turistams ir rekreacijai atveju.

Pakeitimas 393
Lara Comi

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

2a. Ši direktyva taikoma po jos 
įsigaliojimo skirsimoms koncesijos 
sutartims.

Or. it

Pakeitimas 394
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ši direktyva nedaro poveikio:
a) 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 
socialinės apsaugos srities teisės aktams;
b) naudojimuisi valstybėse narėse ir 
Bendrijos teisėje pripažintomis 
pagrindinėmis teisėmis. Ji taip pat neturi 
įtakos teisei derėtis dėl kolektyvinių 
susitarimų, juos sudaryti ir užtikrinti jų 
vykdymą bei imtis darbo ginčų priemonių 
pagal nacionalinę teisę ir praktiką, 
atitinkančią Sąjungos teisę;
c) valstybių narių teisei laikantis 
Bendrijos teisės nustatyti, kokias 
paslaugas jos laiko bendrojo ekonominio 
intereso paslaugomis, kaip šios paslaugos 
pagal valstybės pagalbos taisykles turėtų 
būti organizuojamos ir finansuojamos ir 
kokie konkretūs įsipareigojimai joms 
turėtų būti taikomi.
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Or. de

Pakeitimas 395
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Ši direktyva netaikoma ir nedaro 
netiesioginio poveikio bendro ekonominio 
intereso paslaugoms, kaip apibrėžė 
valstybės narės. Šios direktyvos 
nuostatomis visais atvejais išlaikomas 
bendro ekonominio intereso vaidmuo, 
visų pirma skatinant socialinę ir teritorinę 
sanglaudą.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis SESV 14 straipsniu ir 26 protokolu, būtina visiškai išlaikyti bendro intereso 
paskirtį, įskaitant teisinį koncesijos suteikėjų statusą (viešąjį arba privatųjį), jų finansavimą, 
įpareigojimus ir organizaciją. Bendrojo (ekonominio) intereso paslaugos turėtų būti visiškai 
neįtraukiamos ir joms neturėtų daryti poveikio ši direktyva.

Pakeitimas 396
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Valdžios institucijų laisvojo 
administravimo principas

Šia direktyva pripažįstamas perkančiųjų 
organizacijų ir perkančiųjų subjektų 
laisvojo administravimo principas pagal 
sutartis. Perkantieji subjektai galės laisvai 
nuspręsti, kaip geriausia teikti, 
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organizuoti ir valdyti darbų atlikimą ir 
paslaugų teikimą, už kurį jie atsakingi, 
laikantis teisėkūros tvarkos ir metodų, 
kuriuos jie laiko veiksmingiausiais 
siekiant užtikrinti itin gerą kokybę, 
saugumą ir prieinamumą, vienodas 
galimybes ir visuotinių galimybių ir 
vartotojų teisių teikti viešąsias paslaugas 
skatinimą.

Or. en

Pakeitimas 397
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdžios institucijų laisvojo 
administravimo principas

Šioje direktyvoje, atsižvelgiant į Europos 
Sąjungos teisėje įtvirtintą subsidiarumo 
principą ir galiojančius valstybių narių 
teisės aktus, pripažįstamas perkančiųjų 
organizacijų ir valdžios institucijų laisvojo 
administravimo principas. Atsižvelgdamos 
į atitinkamos šalies teisės nuostatas jos 
gali pačios nuspręsti, kokį darbų atlikimo 
ar paslaugų teikimo administravimo būdą 
pasirinkti ir ar darbus atlikti ar paslaugas 
teikti, kaip numatyta šioje direktyvoje, 
tiesiogiai ar samdyti išorės teikėjus.

Or. de

Pagrindimas

Patvirtinamas faktas, kad direktyva nesikišama į valdžios institucijų laisvojo administravimo 
principą ir valstybėms narėms ar jų valdžios institucijoms nenurodoma, ar paslaugą turi teikti 
valstybė, ar išorės paslaugų teikėjai. Šis principas visų pirma taikomas pažeidžiamoms 
sritims, susijusioms su bendro intereso paslaugų ir bendrus ekonominius interesus 
tenkinančių paslaugų teikimu.
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Pakeitimas 398
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Valdžios institucijų laisvojo 
administravimo principas

1. Šia direktyva pripažįstamas 
perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų 
subjektų laisvojo administravimo 
principas pagal sutartis. Perkantieji 
subjektai galės laisvai nuspręsti, kaip 
geriausia teikti, organizuoti ir valdyti 
darbų atlikimą ir paslaugų teikimą, už 
kurį jie atsakingi, laikantis teisėkūros 
tvarkos ir metodų, kuriuos jie laiko 
veiksmingiausiais siekiant užtikrinti itin 
gerą kokybę, saugumą ir prieinamumą, 
vienodas galimybes ir visuotinių 
galimybių ir vartotojų teisių teikti 
viešąsias paslaugas skatinimą.
2. Ši direktyva nedaro poveikio valstybių 
narių laisvei pagal Sąjungos teisę 
apibrėžti, ką jos laiko bendro ekonominio 
intereso paslaugomis, kaip šios paslaugos 
turėtų būti organizuojamos ir 
finansuojamos, laikantis valstybės 
pagalbos taisyklių ir kokių konkrečių 
įpareigojimų jos turėtų laikytis.

Or. en

Pakeitimas 399
Françoise Castex

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

1a straipsnis
Valdžios institucijų laisvojo 
administravimo principas

Šia direktyva pripažįstamas perkančiųjų 
organizacijų ir perkančiųjų subjektų 
laisvojo administravimo principas pagal 
galiojančius racionalius teisės aktus. Jie 
gali laisvai nuspręsti, kokiu valdymo būdu 
tinkamiausia atlikti darbus ir suteikti 
paslaugas, už kurias jos yra atsakingos.
Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 14 straipsnį ir jos Protokolą 
Nr. 26 ši direktyva netaikoma nustatant 
susijusių valstybės institucijų teisinį 
statusą.

Or. fr

Pakeitimas 400
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b straipsnis
Valdžios institucijų skaidrumo principai

Išsamūs duomenys apie koncesijos 
sutartis, įskaitant duomenis apie 
operacinės rizikos perkėlimą ir vėlesnius 
teikėjo mokėjimus ekonominės veiklos 
vykdytojui, bus skelbiami viešai ir juos 
bus galima atidžiai išnagrinėti.
Bet kokie vėlesni sutarties pakeitimai taip 
pat bus skelbiami viešai.
Valstybės narės užtikrina, kad periodinis 
koncesijos sutarčių įgyvendinimo 
vertinimas būtų viešinamas.
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Valstybės narės užtikrina, kad viešųjų 
paslaugų koncesijų sutartims būtų 
taikomi tokie patys skaidrumo ir viešosios 
kontrolės reikalavimai kaip viešai 
teikiamoms paslaugoms.

Or. en

Pakeitimas 401
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b straipsnis
Valdžios institucijų skaidrumo principai

Išsamūs duomenys apie koncesijos 
sutartis, įskaitant duomenis apie 
operacinės rizikos perkėlimą ir vėlesnius 
teikėjo mokėjimus ekonominės veiklos 
vykdytojui, bus skelbiami viešai ir juos 
bus galima atidžiai išnagrinėti.
Bet kokie vėlesni sutarties pakeitimai taip 
pat bus skelbiami viešai.
Valstybės narės užtikrina, kad periodinis 
koncesijos sutarčių įgyvendinimo 
vertinimas būtų viešinamas.

Or. en

Pakeitimas 402
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) viešoji darbų koncesija – raštu tarp 
vieno ar daugiau ūkio subjektų ir vienos 

2) darbų koncesija – raštu vienos ar 
daugiau perkančiųjų organizacijų ir tarp 
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ar daugiau perkančiųjų organizacijų 
sudaryta piniginės naudos sutartis, kurios 
objektas yra darbų vykdymas, kai atlygis 
už vykdomus darbus yra tik teisė 
eksploatuoti darbus, kurie yra sutarties 
dalykas, arba tokia teisė kartu su 
mokėjimu;

vieno ar daugiau ekonominės veiklos 
vykdytojų sudaryta piniginės naudos 
sutartis, kai svarstoma pavesti užduotis,
kai atlygis už vykdomus darbus yra tik 
teisė eksploatuoti darbus, kurie yra 
sutarties dalykas, arba tokia teisė kartu su 
mokėjimu;

Or. en

Pakeitimas 403
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) viešoji darbų koncesija – raštu tarp 
vieno ar daugiau ūkio subjektų ir vienos 
ar daugiau perkančiųjų organizacijų
sudaryta piniginės naudos sutartis, kurios 
objektas yra darbų vykdymas, kai atlygis
už vykdomus darbus yra tik teisė 
eksploatuoti darbus, kurie yra sutarties 
dalykas, arba tokia teisė kartu su 
mokėjimu;

2) a) darbų koncesija – raštu sudaryta 
piniginės naudos sutartis, pagal kurią 
viena ar daugiau perkančiųjų 
organizacijų ar perkančiųjų subjektų 
patiki joms skirtus darbus atlikti vienam 
ar keliems ekonominės veiklos 
vykdytojams, o šio įgaliojimo atlygis yra 
tik teisė eksploatuoti darbus, kurie yra 
sutarties dalykas, arba tokia teisė kartu su 
mokėjimu;

b) paslaugų koncesija – raštu sudaryta 
piniginės naudos sutartis, pagal kurią 
viena ar daugiau perkančiųjų 
organizacijų ar perkančiųjų subjektų 
patiki joms skirtas paslaugas teikti vienam 
ar keliems ekonominės veiklos 
vykdytojams, o šio įgaliojimo atlygis yra 
tik teisė eksploatuoti paslaugas, kurios yra 
sutarties dalykas, arba tokia teisė kartu su 
mokėjimu.
Teisė eksploatuoti darbus ar paslaugas, 
nurodyta šios dalies a ir b punktuose, 
reiškia, kad esminė ekonominė rizika, 
susijusi su šių darbų ar paslaugų 
eksploatavimu, apibrėžiama kaip rinkos 
svyravimų lemiama eksploatavimo rizika, 
perduodama koncesininkui. Laikoma, kad 
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koncesininkas prisiima esminę 
eksploatavimo riziką, jei normaliomis 
eksploatavimo sąlygomis nėra garantijos 
amortizuoti investicijas ar išlaidas, 
susijusias su darbų ar paslaugų 
eksploatavimu pagal koncesijos sutartį;

Or. fr

Pagrindimas

44 pranešėjo pakeitimo paaiškinimas: į darbų koncesiją ir paslaugų koncesiją nebūtinai 
įtraukiama perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto atsakomybė (pavyzdžiui, 
automobilių stovėjimo aikštelės statyba ir valdymas). Paaiškinama, kada taikoma „teisės 
eksploatuoti darbus ar paslaugas“ apibrėžtis darbų ir paslaugų koncesijoms, o ne tik 
paslaugų koncesijoms.

Pakeitimas 404
Liisa Jaakonsaari

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) viešoji darbų koncesija – raštu tarp 
vieno ar daugiau ūkio subjektų ir vienos 
ar daugiau perkančiųjų organizacijų 
sudaryta piniginės naudos sutartis, kurios 
objektas yra darbų vykdymas, kai atlygis 
už vykdomus darbus yra tik teisė 
eksploatuoti darbus, kurie yra sutarties 
dalykas, arba tokia teisė kartu su 
mokėjimu;

2) a) darbų koncesija – raštu vienos ar 
daugiau perkančiųjų organizacijų arba 
perkančiųjų subjektų sudaryta piniginės 
naudos sutartis, kurios objektas yra darbų
vienam arba daugiau ekonominės veiklos 
vykdytojų vykdymas, kai pavedama yra tik 
teisė eksploatuoti darbus, kurie yra
sutarties dalykas, arba tokia teisė kartu su 
mokėjimu;

b) paslaugų koncesija – raštu vienos ar 
daugiau perkančiųjų organizacijų arba 
perkančiųjų subjektų sudaryta piniginės 
naudos sutartis, kuria viena arba daugiau 
perkančiųjų organizacijų arba 
perkančiųjų subjektų patiki paslaugos, už 
kurios atlikimą jie yra atsakingi, atlikimą 
vienam arba daugiau ekonominės veiklos 
vykdytojų, kai pavedama yra tik teisė 
eksploatuoti paslaugas, kurios yra
sutarties dalykas, arba tokia teisė kartu su 
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mokėjimu;

Teisė naudotis darbais arba paslaugomis 
reiškia didelės ekonominės rizikos 
perleidimą koncesininkui naudojant šiuos 
darbus arba paslaugas, apibrėžtus kaip 
rinkos užgaidos rizika ir apimančius 
poreikį ir prieinamumo riziką. Laikoma, 
kad koncesininkas prisiima esminę 
operacinę riziką įprastinėmis sąlygomis 
naudojant ir remiantis sutarties 
nuostatomis, nėra garantijos atgauti 
investicijas ar išlaidas, patirtas atliekant 
darbus ar teikiant paslaugas pagal 
koncesijos sutartį.

Or. en

Pakeitimas 405
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) viešoji darbų koncesija – raštu tarp 
vieno ar daugiau ūkio subjektų ir vienos 
ar daugiau perkančiųjų organizacijų
sudaryta piniginės naudos sutartis, kurios 
objektas yra darbų vykdymas, kai atlygis
už vykdomus darbus yra tik teisė 
eksploatuoti darbus, kurie yra sutarties 
dalykas, arba tokia teisė kartu su 
mokėjimu;

2) a) darbų koncesija – raštu sudaryta 
piniginės naudos sutartis, pagal kurią 
viena ar daugiau perkančiųjų 
organizacijų ar perkančiųjų subjektų 
patiki joms skirtus darbus atlikti vienam 
ar keliems ekonominės veiklos 
vykdytojams, o šio įgaliojimo atlygis yra 
tik teisė eksploatuoti darbus, kurie yra 
sutarties dalykas, arba tokia teisė kartu su 
mokėjimu;

Or. fr

Pagrindimas

Redakciniai pakeitimai, susiję su koncesijomis.

Pakeitimas 406
Bernadette Vergnaud
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paslaugų koncesija – raštu sudaryta 
piniginės naudos sutartis, pagal kurią 
viena ar daugiau perkančiųjų 
organizacijų ar perkančiųjų subjektų 
patiki joms skirtas paslaugas vykdyti 
vienam ar keliems ekonominės veiklos 
vykdytojams, o šio įgaliojimo atlygis yra 
tik teisė eksploatuoti paslaugą, kuri yra 
sutarties dalykas, arba tokia teisė kartu su 
mokėjimu.
Teisė eksploatuoti darbus ar paslaugas 
reiškia, kad esminė ekonominės rizikos 
dalis, susijusi su šių darbų ar paslaugų 
eksploatavimu, apibrėžiama kaip rinkos 
svyravimų lemiama eksploatavimo rizika, 
perduodama koncesininkui, susijusi su 
paklausa ar pasiūla. Laikoma, kad 
koncesininkas prisiima esminę 
eksploatavimo riziką, jei normaliomis 
eksploatavimo sąlygomis nėra garantijos 
amortizuoti investicijas ar išlaidas, 
susijusias su darbų ar paslaugų 
eksploatavimu pagal koncesijos sutartį;

Or. fr

Pagrindimas

Keičiama redakcija ir įtraukiama sąvoka „reikšminga dalis“, kuri yra labiau bendrai 
priimtina, nei tik „esminė rizika“.

Pakeitimas 407
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) a) darbų koncesija – raštu vienos ar 
daugiau perkančiųjų organizacijų arba 
perkančiųjų subjektų sudaryta piniginės 
naudos sutartis, kurios objektas yra darbų 
vienam arba daugiau ekonominės veiklos 
vykdytojų vykdymas, kai pavedama yra tik 
teisė eksploatuoti darbus, kurie yra 
sutarties dalykas, arba tokia teisė kartu su 
mokėjimu;
b) paslaugų koncesija – raštu vienos ar 
daugiau perkančiųjų organizacijų arba 
perkančiųjų subjektų sudaryta piniginės 
naudos sutartis, kuria viena arba daugiau 
perkančiųjų organizacijų arba 
perkančiųjų subjektų patiki paslaugos, už 
kurios atlikimą jie yra atsakingi, atlikimą 
vienam arba daugiau ekonominės veiklos 
vykdytojų, kai pavedama yra tik teisė 
eksploatuoti paslaugas, kurios yra 
sutarties dalykas, arba tokia teisė kartu su 
mokėjimu;
Teisė naudotis darbais arba paslaugomis 
reiškia didelės ekonominės rizikos 
perleidimą koncesininkui naudojant šiuos 
darbus arba paslaugas, apibrėžtus kaip 
rinkos užgaidos rizika ir apimančius 
poreikį ir prieinamumo riziką. Laikoma, 
kad koncesininkas prisiima esminę 
operacinę riziką įprastinėmis sąlygomis 
naudojant ir remiantis sutarties 
nuostatomis, nėra garantijos atgauti 
investicijas ar išlaidas, patirtas atliekant 
darbus ar teikiant paslaugas pagal 
koncesijos sutartį.

Or. en

Pakeitimas 408
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) paslaugų koncesija – raštu vienos ar 
daugiau perkančiųjų organizacijų arba 
perkančiųjų subjektų sudaryta piniginės 
naudos sutartis, kuria viena arba daugiau 
perkančiųjų organizacijų arba 
perkančiųjų subjektų patiki paslaugos, už 
kurios atlikimą jie yra atsakingi, atlikimą 
vienam arba daugiau ekonominės veiklos 
vykdytojų, kai pavedama yra tik teisė 
eksploatuoti paslaugas, kurios yra 
sutarties dalykas, arba tokia teisė kartu su 
mokėjimu;
Teisė naudotis darbais arba paslaugomis 
reiškia didelės ekonominės rizikos 
perleidimą koncesininkui naudojant šiuos 
darbus arba paslaugas, apibrėžtus kaip 
rinkos užgaidos rizika ir apimančius 
poreikį ir prieinamumo riziką. Laikoma, 
kad koncesininkas prisiima esminę 
operacinę riziką įprastinėmis sąlygomis 
naudojant ir remiantis sutarties 
nuostatomis, nėra garantijos atgauti 
investicijas ar išlaidas, patirtas atliekant 
darbus ar teikiant paslaugas pagal 
koncesijos sutartį;

Or. en

Pakeitimas 409
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) darbų koncesija – raštu tarp vieno ar 
daugiau ūkio subjektų ir vienos ar 
daugiau perkančiųjų subjektų sudaryta 
piniginės naudos sutartis, kurios objektas 
yra darbų vykdymas, kai atlygis už 
vykdomus darbus yra tik teisė eksploatuoti 
darbus, kurie yra sutarties dalykas, arba 

Išbraukta
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tokia teisė kartu su mokėjimu;

Or. en

Pakeitimas 410
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) darbų koncesija – raštu tarp vieno ar 
daugiau ūkio subjektų ir vienos ar 
daugiau perkančiųjų subjektų sudaryta 
piniginės naudos sutartis, kurios objektas 
yra darbų vykdymas, kai atlygis už 
vykdomus darbus yra tik teisė eksploatuoti 
darbus, kurie yra sutarties dalykas, arba 
tokia teisė kartu su mokėjimu;

Išbraukta

Or. en

Pakeitimas 411
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) darbų vykdymas – darbų, susijusių su 
viena iš I priede nurodytų veiklos rūšių, 
vykdymas arba ir projektavimas, ir 
vykdymas arba darbų, atitinkančių 
reikalavimus, kuriuos nustato perkančioji 
organizacija, turinti lemiamą įtaką tų
darbų pobūdžiui ar projektavimui, 
vykdymas visomis priemonėmis;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 412
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) darbų vykdymas – darbų, susijusių su 
viena iš I priede nurodytų veiklos rūšių, 
vykdymas arba ir projektavimas, ir 
vykdymas arba darbų, atitinkančių 
reikalavimus, kuriuos nustato perkančioji 
organizacija, turinti lemiamą įtaką tų 
darbų pobūdžiui ar projektavimui, 
vykdymas visomis priemonėmis;

5) darbų vykdymas – darbų, susijusių su 
viena iš I priede nurodytų veiklos rūšių, 
vykdymas arba ir projektavimas, ir 
vykdymas arba darbų, atitinkančių 
reikalavimus, kuriuos nustato teikėjas, 
turintis lemiamą įtaką tų darbų pobūdžiui 
ar projektavimui, vykdymas visomis 
priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 413
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) paslaugų koncesija – raštu tarp vieno 
ar daugiau ūkio subjektų ir vienos ar 
daugiau perkančiųjų organizacijų ar 
perkančiųjų subjektų sudaryta piniginės 
naudos sutartis, kurios objektas yra 
paslaugų, nepaminėtų 2 ir 4 punktuose, 
teikimas, kai atlygis už teikiamas 
paslaugas yra tik teisė eksploatuoti 
paslaugas, kurios yra sutarties dalykas, 
arba tokia teisė kartu su mokėjimu;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 414
Heide Rühle
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) paslaugų koncesija – raštu tarp vieno ar 
daugiau ūkio subjektų ir vienos ar daugiau 
perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų 
subjektų sudaryta piniginės naudos sutartis, 
kurios objektas yra paslaugų, nepaminėtų 
2 ir 4 punktuose, teikimas, kai atlygis už 
teikiamas paslaugas yra tik teisė 
eksploatuoti paslaugas, kurios yra 
sutarties dalykas, arba tokia teisė kartu su 
mokėjimu;

7) paslaugų koncesija – raštu vienos ar 
daugiau perkančiųjų organizacijų arba 
perkančiųjų subjektų sudaryta piniginės 
naudos sutartis, kuria viena arba daugiau 
perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų 
subjektų patiki paslaugos, už kurios 
atlikimą jie yra atsakingi, atlikimą vienam 
arba daugiau ekonominės veiklos 
vykdytojų, kai pavedama yra tik teisė 
eksploatuoti paslaugas, kurios yra
sutarties dalykas, arba tokia teisė kartu su 
mokėjimu; Tačiau tam tikri valstybės 
aktai, tokie kaip leidimai ar licencijos, 
kuriais valstybė ar valdžios institucija 
nustato ekonominės veiklos vykdymo 
sąlygas, kuriais siekiama teikti socialines 
paslaugas ir (arba) suteikti teisę sudaryti 
sutartis, kuriomis koncesijos suteikėjas 
ekonominės veiklos vykdytojui suteikiama 
teisė naudotis tam tikromis viešosiomis 
valdomis arba ištekliais, arba suteikia 
teises, neturėtų būti laikomi koncesija, 
jeigu jais nustatomos tik bendrosios 
sąlygos aktų naudojimui viešosios 
valdžios institucijos nepaverčiant 
specifinių darbų arba paslaugų, kurias 
teikia perkantysis partneris, gavėju;

Or. en

Pagrindimas

There is still considerable lack of clarity and thus of legal certainty in the definition of 
services concessions. In any case, it must be ensured that sovereign activities like licences 
and permits or court instructions and assignments are excluded from the concept of the 
concession contract. Permission procedures of member states which are based on the point 
that all service providers which fulfil certain statutory preconditions are permitted to provide 
services irrespective of their legal structure should not be deemed a service concession 
contract. Social services are for example in some Member States carried out by independent 
providers. These independent providers – and to some extent also the measures themselves –
require a permit under social law. This permit should be excluded from the scope of the 
directive. Under the current wording, this is not clearly the case.
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Pakeitimas 415
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) paslaugų koncesija – raštu tarp vieno ar 
daugiau ūkio subjektų ir vienos ar daugiau 
perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų 
subjektų sudaryta piniginės naudos sutartis, 
kurios objektas yra paslaugų, nepaminėtų 2 
ir 4 punktuose, teikimas, kai atlygis už 
teikiamas paslaugas yra tik teisė 
eksploatuoti paslaugas, kurios yra sutarties 
dalykas, arba tokia teisė kartu su 
mokėjimu;

7) paslaugų koncesija – raštu tarp vieno ar 
daugiau ekonominės veiklos vykdytojų ir 
vienos ar daugiau perkančiųjų organizacijų 
ar perkančiųjų subjektų sudaryta piniginės 
naudos sutartis, kurios objektas yra 
paslaugų, nepaminėtų 2 ir 4 punktuose, 
teikimas, kai atlygis už teikiamas paslaugas 
yra tik teisė eksploatuoti paslaugas, kurios 
yra sutarties dalykas, arba tokia teisė kartu 
su mokėjimu. Valstybių narių procedūros, 
grindžiamos tuo, kad visiems paslaugų 
teikėjams, atitinkantiems iš anksto 
įstatymais nustatytas sąlygas, leidžiama 
teikti paslaugas, nėra paslaugų 
koncesijos, jei laikomasi pirminėje teisėje 
įtvirtintų vienodo požiūrio, skaidrumo ir 
nediskriminacijos principų;

Or. de

Pagrindimas

Paaiškinama paslaugų koncesijos sąvoka. Siekiant teisinio aiškumo reikėtų aiškiai nurodyti, 
kad procedūros, kurios grindžiamos bendra ir nediskriminacine galimybe patekti į rinką ir 
kuriomis visiems paslaugų teikėjams, atitinkantiems iš anksto įstatymais nustatytus kriterijus, 
suteikiama galimybė tas paslaugas teikti, nepriskiriamos prie paslaugų koncesijų, 
neatsižvelgiant į tai, ar tokia galimybė suteikta pagal leidimą, licenciją ar susitarimą.

Pakeitimas 416
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) paslaugų koncesija – raštu tarp vieno ar 
daugiau ūkio subjektų ir vienos ar daugiau 
perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų 
subjektų sudaryta piniginės naudos sutartis, 
kurios objektas yra paslaugų, nepaminėtų 2 
ir 4 punktuose, teikimas, kai atlygis už 
teikiamas paslaugas yra tik teisė 
eksploatuoti paslaugas, kurios yra sutarties 
dalykas, arba tokia teisė kartu su 
mokėjimu;

7) paslaugų koncesija – raštu tarp vieno ar 
daugiau ekonominės veiklos vykdytojų ir 
vienos ar daugiau perkančiųjų organizacijų 
ar perkančiųjų subjektų sudaryta piniginės 
naudos sutartis, kurios objektas yra 
paslaugų, nepaminėtų 2 ir 4 punktuose, 
teikimas, kai atlygis už teikiamas paslaugas 
yra tik teisė eksploatuoti paslaugas, kurios 
yra sutarties dalykas, arba tokia teisė kartu 
su mokėjimu, išskyrus atvejus, kai tai yra 
tik leidimai, visų pirma leidimai naudoti 
viešąsias gėrybes arba viešąsias valdas;

Or. de

Pagrindimas

Paaiškinama, kad tik leidimai, pvz., kelių naudojimo sutartys, nėra direktyvos dalykas.

Pakeitimas 417
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) paslaugų koncesija – raštu tarp vieno ar 
daugiau ūkio subjektų ir vienos ar 
daugiau perkančiųjų organizacijų ar 
perkančiųjų subjektų sudaryta piniginės 
naudos sutartis, kurios objektas yra 
paslaugų, nepaminėtų 2 ir 4 punktuose, 
teikimas, kai atlygis už teikiamas 
paslaugas yra tik teisė eksploatuoti
paslaugas, kurios yra sutarties dalykas, 
arba tokia teisė kartu su mokėjimu;

7) paslaugų koncesija – raštu sudaryta 
piniginės naudos sutartis, pagal kurią 
viena ar daugiau perkančiųjų organizacijų 
ar perkančiųjų subjektų patiki joms skirtas 
paslaugas vykdyti vienam ar keliems 
ekonominės veiklos vykdytojams, o šio 
įgaliojimo, įtvirtinto įgaliojimo aktu,
atlygis yra tik teisė eksploatuoti paslaugą, 
kuri yra sutarties dalykas, arba tokia teisė 
kartu su mokėjimu. Teisė eksploatuoti 
darbus ar paslaugas reiškia, kad esminė 
ekonominė rizika, susijusi su šių darbų ar 
paslaugų eksploatavimu, apibrėžiama 
kaip rinkos svyravimų lemiama 
eksploatavimo rizika, perduodama 
koncesininkui. Laikoma, kad 



PE496.581v03-00 140/168 AM\916800LT.doc

LT

koncesininkas prisiima esminę 
eksploatavimo riziką, jei normaliomis 
eksploatavimo sąlygomis nėra garantijos 
amortizuoti investicijas ar išlaidas, 
susijusias su darbų ar paslaugų 
eksploatavimu pagal koncesijos sutartį;

Or. fr

Pakeitimas 418
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) paslaugų koncesija – raštu tarp vieno 
ar daugiau ekonominės veiklos vykdytojų
ir vienos ar daugiau perkančiųjų 
organizacijų ar perkančiųjų subjektų 
sudaryta piniginės naudos sutartis, kurios 
objektas yra paslaugų, nepaminėtų 2 ir 4 
punktuose, teikimas, kai atlygis už 
teikiamas paslaugas yra tik teisė 
eksploatuoti paslaugas, kurios yra 
sutarties dalykas, arba tokia teisė kartu su 
mokėjimu. Valstybių narių procedūros, 
grindžiamas tuo, kad visiems paslaugų 
teikėjams, atitinkantiems iš anksto 
įstatymais nustatytas sąlygas, leidžiama 
teikti paslaugas, neatsižvelgiant į jų 
teisinę formą, nelaikomos paslaugų 
koncesijomis, jei laikomasi pirminėje 
teisėje įtvirtintų vienodo požiūrio, 
skaidrumo ir nediskriminacijos principų;

Or. de

Pagrindimas

Direktyvoje turi būti aiškiai pasakyta, kad visiems galimiems paslaugų teikėjams suteikiama 
bendra teisė teikti paslaugas ir tai nepatenka į direktyvos taikymo sritį.
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Pakeitimas 419
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 7 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b) paslaugų koncesija – raštu tarp vieno 
ar daugiau ekonominės veiklos vykdytojų
ir vienos ar daugiau perkančiųjų 
organizacijų ar perkančiųjų subjektų 
sudaryta piniginės naudos sutartis, kurios 
objektas yra paslaugų, nepaminėtų 2 ir 4 
punktuose, teikimas, pagal kurią 
perkančioji organizacija arba perkantysis 
subjektas atsako už užtikrinimą ir kuri 
apima specialių ar išimtinių teisių 
suteikimą, kai atlygis už teikiamas 
paslaugas yra tik teisė eksploatuoti 
paslaugas, kurios yra sutarties dalykas, 
arba tokia teisė kartu su mokėjimu.
Leidimai arba tik leidimas naudoti 
viešąsias valdas arba viešąsias gėrybes 
nėra paslaugų koncesijos, kaip nustatyta 
šioje direktyvoje;

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų paaiškinti, kad tam tikros sritys nepatenka į direktyvos taikymo sritį, pvz., kelių 
naudojimo sutartys, nes jos susijusios tik su viešaisiais leidimais, o ne su viešųjų pirkimų 
taisyklėmis.

Pakeitimas 420
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) ūkio subjektas – kiekvienas fizinis ar 
juridinis asmuo arba viešojo sektoriaus 
subjektas, arba tokių asmenų ir (arba) 

10) ekonominės veiklos vykdytojas –
kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo arba 
viešojo sektoriaus subjektas, arba tokių 
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subjektų grupė, kurie rinkoje siūlo darbų 
vykdymą ir (arba) darbo vykdymą, prekių 
tiekimą arba paslaugų teikimą;

asmenų ir (arba) subjektų grupė, įskaitant 
įmonių konsorciumus, kurie rinkoje siūlo 
darbų atlikimą ir (arba) darbo vykdymą, 
prekių tiekimą arba paslaugų teikimą;

Or. it

Pakeitimas 421
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) elektroninės priemonės – elektroninė 
įranga, naudojama duomenims, 
perduodamiems ir gaunamiems laidinėmis, 
radijo, optinėmis ar kitomis 
elektromagnetinėmis priemonėmis, tvarkyti 
(įskaitant skaitmeninį suspaudimą) ir 
saugoti;

12) elektroninės priemonės – elektroninė 
įranga, naudojama duomenims, 
perduodamiems ir gaunamiems laidinėmis, 
radijo, optinėmis ar kitomis 
elektromagnetinėmis priemonėmis, tvarkyti 
(įskaitant skaitmeninį suspaudimą) ir 
saugoti; darbų koncesijos atveju 
elektroninės priemonės taip pat reiškia 
sąveikiojo trijų dimensijų skaitmeninio 
vaizdo, apimančio kūrimą, vykdymą ir 
pastato arba infrastruktūros vykdymą, 
naudojimą;

Or. en

Pagrindimas

Tai pagrindinė priemonė, suteikianti galimybę perkančiosioms organizacijoms pagerinti 
sprendimų priėmimo teikiamą didžiausią ekonominę vertę ir veiksmingumą. Ši priemonė 
padės sutaupyti mokesčių mokėtojų pinigų užtikrinant, kad pakaitinės priemonės būtų 
vertinamos palyginti lengvai ir visų pirma, kad energija ir kitos gyvavimo ciklo taupymo 
priemonės būtų tinkamai įvertinamos ir palyginamos.

Pakeitimas 422
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 13 punktas



AM\916800LT.doc 143/168 PE496.581v03-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) koncesijos dokumentai – visi 
dokumentai, kuriuos pateikė arba nurodė 
perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas ir kuriais apibrėžiami ar 
nustatomi pirkimo ar procedūros
elementai, įskaitant skelbimą apie sutartį, 
technines specifikacijas, siūlomas 
sutarties sąlygas, kandidatų ir konkurso 
dalyvių dokumentų pateikimo formas, 
informaciją apie bendrai taikomus 
įsipareigojimus ir kitus papildomus 
dokumentus;

13) koncesijos dokumentai – visi 
dokumentai, kuriuos pateikė arba nurodė 
perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas ir kuriais apibrėžiami ar 
nustatomi koncesijos sutarties elementai;

Or. en

Pakeitimas 423
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 13 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a) socialiniu požiūriu tvarus gamybos 
procesas – koncesijos sutartis vykdoma 
remiantis įstatymais, taisyklėmis ir 
normomis sveikatos ir apsaugos srityje, 
ypač atsižvelgiant į vienodo požiūrio 
darbo vietoje principą. Vienodo požiūrio 
darbo vietoje principas susijęs su taikomų 
nuostatų ir darbo sąlygų, įskaitant 
sveikatos ir saugos, socialinės ir darbo 
teisės aktų, taisyklių ir standartų, 
apibrėžtų Sąjungos ir nacionaliniuose 
teisės aktuose bei kolektyvinėse sutartyse, 
kurios taikomos atliekant darbus, teikiant 
paslaugas ir tiekiant prekes, laikymusi;

Or. fr
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Pakeitimas 424
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) gyvavimo ciklas – visi vienas po kito 
einantys 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;

14) gyvavimo ciklo savybės susijusios su
bet kuria produkto gyvavimo ciklo arba 
darbų atlikimo arba paslaugų teikimo 
dalimi. Gyvavimo ciklo ypatybės yra 
produkte dėl to, kokie pasirinkimai 
padaryti per gamybos procesą arba 
kituose produkto gyvavimo ciklo 
nenaudojimo etapuose, netgi jeigu tokios 
savybės neatsispindi fizinėse darbo arba 
paslaugos savybėse arba funkcijose. Su 
produkto gamybos procesais susijusios 
gyvavimo ciklo ypatybės apima 
aplinkosauginių, sveikatos ir saugos, 
socialinių ir darbo teisės reikalavimų 
laikymąsi, kaip apibrėžta tarptautiniuose, 
Europos Sąjungos ir nacionaliniuose 
teisės aktuose ir, jeigu taikoma, 
kolektyvinėse sutartyse, kurios taikomos 
ten, kur atliekamas darbas arba teikiamos 
paslaugos;

Or. en

Pakeitimas 425
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) gyvavimo ciklas – visi vienas po kito 
einantys 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 

14) gyvavimo ciklas – visi vienas po kito 
einantys 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 ir sunaikinimo.
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užbaigimo.

Or. de

Pagrindimas

Neaišku, kas konkrečiai turima mintyje sąvoka „užbaigimas“. Kadangi ši sąvoka yra 
pernelyg neaiški, ją reikia išbraukti.

Pakeitimas 426
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) gyvavimo ciklas – visi vienas po kito 
einantys 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.

14) gyvavimo ciklas ir socialiniu požiūriu 
tvarus gamybos procesas – ekonomiškai 
naudingiausias pasiūlymas, kai 
atsižvelgiama į socialinius ir 
aplinkosaugos aspektus, visi vienas po 
kito einantys 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. Perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai taip pat gali naudoti 
technines specifikacijas ar suteikimo 
kriterijus siekiant kuo labiau sumažinti 
neigiamą socialinį ar aplinkosaugos 
poveikį ir kuo labiau padidinti teigiamą 
socialinį ar aplinkosaugos poveikį, kuris 
geriausiai atitinka išlaidų ir naudos 
santykį;

Or. fr

Pakeitimas 427
Heide Rühle
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 14 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a) finansinis interesas atsiranda, jeigu 
abipusiai privalomi įpareigojimai teisiškai 
įgyvendinami, jeigu šių darbų atlikimas 
arba paslaugų teikimas vykdomas pagal 
specifinius reikalavimus, kuriuos apibrėžė 
perkančioji organizacija arba perkantysis 
subjektas;

Or. en

Pakeitimas 428
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisė eksploatuoti darbus ar paslaugas, 
kaip nurodyta pirmos pastraipos 2, 4 ir 7 
punktuose, reiškia, kad esminė operacinė 
rizika perduodama koncesininkui.
Laikoma, kad koncesininkas prisiima 
esminę operacinę riziką, jei nėra garantijos 
atgauti investicijas ar išlaidas, susijusias su 
darbų ar paslaugų vykdymu pagal 
koncesijos sutartį.

Teisė naudotis darbais arba paslaugomis 
reiškia ekonominės rizikos perleidimą 
koncesininkui naudojant šiuos darbus 
arba paslaugas, apibrėžtus kaip rinkos 
užgaidos rizika. Laikoma, kad 
įprastinėmis naudojimo sąlygomis 
koncesininkas prisiima operacinę riziką, jei 
nėra garantijos atgauti investicijas ar 
išlaidas, susijusias su darbų ar paslaugų 
vykdymu pagal koncesijos sutartį, tačiau 
kai tam tikrų rinkų operacinė rizika 
apribota nuo pradžių, bet ši ribota rizika 
visiškai perkelta koncesininkui, tokios 
sąlygos netrukdo to traktuoti kaip 
koncesijos.

Or. en

Pakeitimas 429
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisė eksploatuoti darbus ar paslaugas, 
kaip nurodyta pirmos pastraipos 2, 4 ir 7 
punktuose, reiškia, kad esminė operacinė 
rizika perduodama koncesininkui.
Laikoma, kad koncesininkas prisiima 
esminę operacinę riziką, jei nėra garantijos 
atgauti investicijas ar išlaidas, susijusias su 
darbų ar paslaugų vykdymu pagal 
koncesijos sutartį.

Teisė eksploatuoti darbus ar paslaugas, 
kaip nurodyta pirmos pastraipos 2, 4 ir 7 
punktuose, reikalauja, kad esminė 
operacinė rizika būtų perduodama 
koncesininkui. Laikoma, kad 
koncesininkas prisiima esminę operacinę 
riziką, jei nėra garantijos atgauti 
investicijas ar išlaidas, susijusias su darbų 
ar paslaugų vykdymu pagal koncesijos 
sutartį. Jeigu koncesija taikoma 
sektoriuje, kurio veikla priklauso nuo 
taisyklių ir reguliavimo, kurie riboja 
finansinę riziką, susijusią su koncesijos 
vykdymu, koncesininkas vis dėlto bus 
laikomas atsakingas už didelės operacinės 
rizikos prisiėmimą, jeigu koncesininkas 
prisiima visą arba bent didelę dalį 
operacinės rizikos, su kuria susiduria 
perkančioji organizacija arba subjektas, 
netgi jeigu ta rizika nuo pradžių labai 
ribota išsamių viešosios teisės taisyklių, 
reglamentuojančių tą paslaugą, atžvilgiu.

Or. en

Pagrindimas

Didelės rizikos perkėlimo apibrėžtis turėtų aiškiai atsispindėti ESTT praktikoje (C-206/08 ir 
C 274-09), kad koncesija gali atsirasti netgi tuomet, jeigu realios perkeltos rizikos kiekis 
apsiriboja įstatymo veikimu.

Pakeitimas 430
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisė eksploatuoti darbus ar paslaugas, 
kaip nurodyta pirmos pastraipos 2, 4 ir 7 

Teisė eksploatuoti darbus ar paslaugas, 
kaip nurodyta pirmos pastraipos 2, 4 ir 7 
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punktuose, reiškia, kad esminė operacinė 
rizika perduodama koncesininkui.
Laikoma, kad koncesininkas prisiima 
esminę operacinę riziką, jei nėra garantijos 
atgauti investicijas ar išlaidas, susijusias su 
darbų ar paslaugų vykdymu pagal 
koncesijos sutartį.

punktuose, reiškia, kad esminė operacinė 
rizika perduodama koncesininkui.
Laikoma, kad koncesininkas prisiima 
esminę operacinę riziką, jei nėra garantijos 
atgauti investicijas ar išlaidas, susijusias su 
darbų ar paslaugų vykdymu pagal 
koncesijos sutartį. Nuo pat pradžių 
apribota operacinė rizika šiam principui 
poveikio nedaro.

Or. de

Pagrindimas

Paaiškinama atsižvelgiant į ESTT praktiką byloje WAZV Gotha (C-206/08), pagal kurią 
koncesijos galimos ir tuo atveju, jei koncesininko rizika dėl esamų viešosios teisės nuostatų 
nuo pat pradžių yra apribota.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisė eksploatuoti darbus ar paslaugas, 
kaip nurodyta pirmos pastraipos 2, 4 ir 7 
punktuose, reiškia, kad esminė operacinė 
rizika perduodama koncesininkui.
Laikoma, kad koncesininkas prisiima 
esminę operacinę riziką, jei nėra garantijos 
atgauti investicijas ar išlaidas, susijusias su 
darbų ar paslaugų vykdymu pagal 
koncesijos sutartį.

Koncesijos suteikimas reiškia, kad esminė 
operacinė rizika perduodama 
koncesininkui. Laikoma, kad 
koncesininkas prisiima esminę operacinę 
riziką, jei nėra garantijos atgauti 
investicijas ar išlaidas, susijusias su darbų 
ar paslaugų vykdymu pagal koncesijos 
sutartį.

Or. pl

Pagrindimas

Teisės eksploatuoti suteikimas yra tiktai koncesijai tinkamo atlyginimo forma, todėl siūloma jį 
pakeisti.
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Pakeitimas 432
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši ekonominė rizika gali būti: Išbraukta.
a) rizika, susijusi su darbų naudojimu 
arba paslaugų poreikiu; arba
b) rizika, susijusi su infrastruktūra, kurią 
teikia koncesininkas arba kuri naudojama 
paslaugoms vartotojams teikti.

Or. en

Pakeitimas 433
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši ekonominė rizika gali būti: Išbraukta.
a) rizika, susijusi su darbų naudojimu 
arba paslaugų poreikiu; arba
b) rizika, susijusi su infrastruktūra, kurią 
teikia koncesininkas arba kuri naudojama 
paslaugoms vartotojams teikti.

Or. de

Pagrindimas

Sąvoka „ekonominė rizika“ siekiant nuoseklumo turėtų būti pakeista sąvoka „operacinė 
rizika“. Ši tiksliau apibrėžta 8a konstatuojamojoje dalyje (naujoje).

Pakeitimas 434
Riikka Manner
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši ekonominė rizika gali būti: Ši veiklos rizika gali būti:

Or. fi

Pakeitimas 435
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) rizika, susijusi su infrastruktūra, kurią 
teikia koncesininkas arba kuri naudojama 
paslaugoms vartotojams teikti.

b) rizika, susijusi su infrastruktūra, kurią 
teikia koncesininkas arba kuri naudojama 
paslaugoms vartotojams, įskaitant 
susitariančiąsias organizacijas, teikti.

Or. it

Pakeitimas 436
Lara Comi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant nustatyti esminę operacinę riziką, 
reikia remtis ir Eurostato kriterijais, 
būtinais siekiant išsiaiškinti, ar investicija 
turi būti įtraukta į valdžios institucijos 
arba privataus subjekto balansą ir ar dėl 
to turi būti pradėta perviršinio deficito 
procedūra.

Or. it
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Pakeitimas 437
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Teisė eksploatuoti darbus ar 
paslaugas, kaip nurodyta pirmos 
pastraipos 2, 4 ir 7 punktuose, reiškia, kad 
operacinė rizika perduodama 
koncesininkui. Laikoma, kad 
koncesininkas prisiima operacinę riziką, 
jei nėra garantijos atgauti investicijas ar 
išlaidas, susijusias su darbų ar paslaugų 
vykdymu pagal koncesijos sutartį. Tai 
taikoma ir tuo atveju, jei operacinė rizika 
nuo pat pradžių apribota.

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ESTT praktiką (plg. bylą WAZV Gotha (C-206/08) perkančiosioms 
organizacijoms turi būti leidžiama, kad paslaugos būtų teikiamos per koncesijas, net jei su 
naudojimu susijusi rizika dėl sektoriui taikomų viešosios teisės nuostatų yra apribota. Tai 
taikoma ir toms rinkoms, kuriose koncesininko rizika dėl esamų viešosios teisės nuostatų 
apribota nuo pat pradžių.

Pakeitimas 438
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisės, suteiktos laikantis pakankamą 
viešumą užtikrinančios procedūros ir 
remiantis objektyviais kriterijais, nėra 
laikomos specialiosiomis ar išimtinėmis 
teisėmis, kaip apibrėžta šioje direktyvoje.
Ši procedūra apima:

Išbraukta.

a) pirkimo procedūras skelbiant kvietimą 
dalyvauti konkurse pagal Direktyvą 
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[2004/18/EB arba 2004/17/EB] ar šią 
direktyvą;
b) procedūras, vykdomas laikantis kitų XI 
priede išvardytų Sąjungos teisės aktų ir 
užtikrinant skaidrų, objektyviais 
kriterijais grindžiamą leidimų išdavimą.

Or. en

Pakeitimas 439
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies antros pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) procedūros pagal valstybių narių 
teisės aktus atitinka Sutarties principus 
vienodo elgesio, skaidrumo, 
proporcingumo ir abipusio pripažinimo 
srityse.

Or. it

Pakeitimas 440
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pagal 46 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus dėl XI priede 
pateikto Sąjungos teisės aktų sąrašo 
keitimo, jei tų teisės aktų pakeitimai būtini 
dėl naujų Sąjungos teisės aktų priėmimo 
arba Sąjungos teisės aktų panaikinimo.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 441
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis Išbraukta.
Vertės ribos
1. Ši direktyva taikoma šioms koncesijos 
sutartims, kurių vertė – 5 000 000 eurų ar 
daugiau:
a) perkančiųjų subjektų sudarytoms 
koncesijos sutartims III priede nurodytai 
veiklai vykdyti;
b) perkančiųjų organizacijų sudarytoms 
koncesijos sutartims.
2. Paslaugų koncesijos sutarčių, kurių 
vertė – 2 500 000 eurų ar daugiau, tačiau 
nesiekia 5 000 000 eurų, ir pagal kurias 
nėra teikiamos socialinės paslaugos ar 
kitos specifinės paslaugos, atveju 
skelbiama apie koncesijos suteikimą pagal 
27 ir 28 straipsnius.

Or. en

Pakeitimas 442
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma šioms koncesijos 
sutartims, kurių vertė – 5 000 000 eurų ar 
daugiau:

1. Ši direktyva taikoma šioms koncesijos 
sutartims, kurių vertė – ne mažiau kaip:

Or. en
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Pakeitimas 443
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma šioms koncesijos 
sutartims, kurių vertė – 5 000 000 eurų ar 
daugiau:

1. Ši direktyva taikoma šioms koncesijos 
sutartims, kurių vertė – 10 000 000 eurų ar 
daugiau:

Or. de

Pagrindimas

Dėl ilgos koncesijų galiojimo trukmės turi būti apskaičiuota pakankama vertės riba, siekiant 
užtikrinti administracinės naštos proporcingumą. Dėl tik 5 mln. EUR vertės ribos didelė 
administracinė našta atsirastų būtent mažoms perkančiosioms organizacijoms.

Pakeitimas 444
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma šioms koncesijos 
sutartims, kurių vertė – 5 000 000 eurų ar 
daugiau:

1. Ši direktyva taikoma šioms koncesijos 
sutartims, kurių vertė – 10 000 000 eurų ar 
daugiau:

Or. fr

Pakeitimas 445
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) perkančiųjų subjektų sudarytoms 
koncesijos sutartims III priede nurodytai 

a) 5 000 000 EUR, jeigu koncesijos 
trukmė neviršija penkerių metų.
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veiklai vykdyti;

Or. en

Pakeitimas 446
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) perkančiųjų subjektų sudarytoms 
koncesijos sutartims III priede nurodytai 
veiklai vykdyti;

a) perkančiųjų subjektų sudarytoms 
koncesijos sutartims III priede nurodytai 
veiklai vykdyti, susijusioms su tinklu, prie 
kurio yra prisijungę ne mažiau kaip 
100 000 klientų, arba geografiniu 
požiūriu atskirta vietove, kurioje gyvena 
ne mažiau kaip 100 000 gyventojų;

Or. de

Pagrindimas

Pritaikoma pagal Direktyvos 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus bendrųjų taisyklių 
26 straipsnio 4 dalyje nurodytas vertes.

Pakeitimas 447
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) perkančiųjų organizacijų sudarytoms 
koncesijos sutartims.

b) 1 000 000 EUR, padauginus iš 
ilgiausios koncesijos trukmės 
kalendoriniais metais, kai numatytoji 
trukmė neįskaitant leidžiamo pratęsimo, 
viršija penkerius metus. Kai nustatytoji 
trukmė nėra apvalus metų skaičius, 
trukmė suapvalinama iki pirmojo pilno 
kalendorinio mėnesio, o riba 
suapvalinama iki artimiausio 80 000 EUR 
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skaičiaus.
Numatytoji trukmė ribai apskaičiuoti bus 
trukmė, kuri nustatyta koncesijos 
skelbime, arba jeigu kvietimas 
nenumatytas, apskaičiuota trukmė 
perkančiajai organizacijai arba subjektui 
pradedant koncesijos skyrimo procedūrą, 
pvz., susisiekiant su ekonominės veiklos 
vykdytojais dėl pirkimo.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu sprendžiamas klausimas, kad 5 mln. EUR riba gali būti per maža ilgojo 
laikotarpio sutartims ir įvedamas pagrįstas kintančios ribos mechanizmas ilgesniems 
laikotarpiams. Taip pat reikės apskaičiuoti nacionalinės valiutos ekvivalentą euro zonai 
nepriklausančioms šalims: tai tikriausiai galima nukopijuoti iš pagrindinės direktyvos (arba 
esamos viešųjų pirkimų direktyvos 78 straipsnio) ir tai yra techninis pakeitimas, kurį 
tikriausiai gali padaryti teisininkai-lingvistai.

Pakeitimas 448
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija peržiūrės 1 dalies a ir b 
punktais nustatytas ribas kas dvejus metus 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo ir 
prireikus jas peržiūrės remdamasi šioje 
direktyvoje nustatyta procedūra.
Ribos bus padidintos sudėtine vidutine
metine infliacijos verte, kuri apskaičiuota 
Europos Sąjungos suderintame vartotojų 
kainų indekse, kuris apibrėžtas 1995 m.
spalio 23 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 
2494/95 dėl suderintų vartotojų kainų 
indeksų, kurį paskelbė EUROSTATAS 
naudodamasis naujausiu indeksu, kuris 
paskelbtas prieš tai, kai jis buvo 
peržiūrėtas pagal šį straipsnį. Taip 
peržiūrėtų ribų vertė prireikus bus 
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suapvalinta iki artimiausio 100 000 EUR.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nepaminėtos nustatytos ribų peržiūros procedūros.

Pakeitimas 449
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Paslaugų koncesijos sutarčių, kurių 
vertė – 2 500 000 eurų ar daugiau, tačiau 
nesiekia 5 000 000 eurų, ir pagal kurias 
nėra teikiamos socialinės paslaugos ar 
kitos specifinės paslaugos, atveju 
skelbiama apie koncesijos suteikimą pagal 
27 ir 28 straipsnius.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Išbraukta tarpinė riba, kaip pasiūlyta pranešėjo.

Pakeitimas 450
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Paslaugų koncesijos sutarčių, kurių vertė 
– 2 500 000 eurų ar daugiau, tačiau 
nesiekia 5 000 000 eurų, ir pagal kurias 
nėra teikiamos socialinės paslaugos ar kitos 
specifinės paslaugos, atveju skelbiama apie 
koncesijos suteikimą pagal 27 ir 28 

2. Paslaugų koncesijos sutarčių, kurių vertė 
– 5 000 000 eurų ar daugiau, tačiau 
nesiekia 10 000 000 eurų, ir pagal kurias 
nėra teikiamos socialinės paslaugos ar kitos 
specifinės paslaugos, atveju skelbiama apie 
koncesijos suteikimą pagal 27 ir 28 
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straipsnius. straipsnius.

Or. fr

Pakeitimas 451
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Numatomos koncesijos vertės skaičiavimo 
metodai

Numatomos koncesijos vertės skaičiavimo 
ribinės vertės ir metodai

Or. en

Pakeitimas 452
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Numatomos koncesijos vertės 
skaičiavimas grindžiamas visa mokėtina 
suma be PVM, kurią yra apskaičiavusi 
perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas, įskaitant bet kokią opciono 
formą ir bet kokį koncesijos pratęsimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 453
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Numatomos koncesijos vertės 
skaičiavimas grindžiamas visa mokėtina 
suma be PVM, kurią yra apskaičiavusi 
perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas, įskaitant bet kokią opciono 
formą ir bet kokį koncesijos pratęsimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 454
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Numatomos koncesijos vertės 
skaičiavimas grindžiamas visa mokėtina 
suma be PVM, kurią yra apskaičiavusi 
perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas, įskaitant bet kokią opciono 
formą ir bet kokį koncesijos pratęsimą.

1. Koncesijos vertė yra numatoma bendra 
koncesininko apyvarta be PVM,
atsižvelgiant į vykdant koncesiją atliktus 
darbus ir suteiktas paslaugas, įskaitant
patiektas prekes.

Or. de

Pakeitimas 455
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Numatomos koncesijos vertės 
skaičiavimas grindžiamas visa mokėtina 
suma be PVM, kurią yra apskaičiavusi 
perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas, įskaitant bet kokią opciono 
formą ir bet kokį koncesijos pratęsimą.

1. Numatomos koncesijos vertės 
skaičiavimas grindžiamas bendra apyvarta 
be mokesčių per sutarties laikotarpį, 
apskaičiuota koncesijos suteikėjo, prie 
apyvartos pridedamos galimos 
koncesininkui skirtos valstybės subsidijos.
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Toks skaičiavimas galioja koncesijos 
skelbimo išsiuntimo momentu, o jeigu 
toks skelbimas nenumatytas, tuo 
momentu, kai koncesijos suteikėjas 
pradeda koncesijos suteikimo procedūrą.
Kai suteikimo procedūros metu vertė 
pakeičiama dėl derybų, galioja 
skaičiavimas, nurodytas sutarties 
pasirašymo metu.

Or. fr

Pagrindimas

Į apyvartos skaičiavimą šiuo metu neįtraukiamos valstybės subsidijos investicijoms 
(priešingai nei subsidijos eksploatavimui). Tačiau kai kurioms koncesijoms valstybės 
subsidijos investicijoms gali būti labai svarbios. Taigi siekiant išvengti koncesijos vertės 
skaičiavimo netikslumų, reikia atsižvelgti ir į apyvartą, ir į valstybės subsidijas investicijoms.

Pakeitimas 456
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ši direktyva taikoma koncesijos 
sutartims, kurių vertė – 8 000 000 EUR ar 
daugiau.

Or. en

Pakeitimas 457
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Numatoma koncesijos vertė 
apskaičiuojama kaip visų darbų ar 
paslaugų vertė, net jei jie buvo perkami 

Išbraukta.
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pagal skirtingas sutartis, jeigu tos sutartys 
yra vieno bendro projekto dalis. Požymiai, 
rodantys, kad yra vienas bendras 
projektas – perkančiosios organizacijos ar 
perkančiojo subjekto vykdomas bendras 
išankstinis planavimas ir koncepcija, tai, 
kad perkami skirtingi elementai atlieka 
vieną bendrą ekonominę ir techninę 
funkciją arba yra kitaip logiškai 
tarpusavyje susiję.
Jeigu perkančioji organizacija ar 
perkantysis subjektas yra numatę prizus 
ar mokėjimus kandidatams ar konkurso 
dalyviams, jie į juos atsižvelgia 
apskaičiuodami numatomą koncesijos 
vertę.

Or. en

Pakeitimas 458
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Numatoma koncesijos vertė 
apskaičiuojama kaip visų darbų ar 
paslaugų vertė, net jei jie buvo perkami 
pagal skirtingas sutartis, jeigu tos sutartys 
yra vieno bendro projekto dalis. Požymiai, 
rodantys, kad yra vienas bendras 
projektas – perkančiosios organizacijos ar 
perkančiojo subjekto vykdomas bendras 
išankstinis planavimas ir koncepcija, tai, 
kad perkami skirtingi elementai atlieka 
vieną bendrą ekonominę ir techninę 
funkciją arba yra kitaip logiškai 
tarpusavyje susiję.

Išbraukta.

Jeigu perkančioji organizacija ar 
perkantysis subjektas yra numatę prizus 
ar mokėjimus kandidatams ar konkurso 
dalyviams, jie į juos atsižvelgia 
apskaičiuodami numatomą koncesijos 
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vertę.

Or. de

Pagrindimas

Supaprastinamos koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės. Be to, dėl sutarčių jungimo kyla 
problemų, taigi sąvoką „vienas bendras projektas“ reikėtų išbraukti, taip pat 
žr. 10 konstatuojamosios dalies išbraukimą.

Pakeitimas 459
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekiant įvertinti ribą, nustatyta 
koncesijos vertė bus lygi kaupiamosioms 
apskaičiuotoms pajamoms, atėmus 
mokesčius, per sutarties laikotarpį.
Koncesijos vertės skaičiavimo metodika 
nurodoma koncesijos dokumentuose.

Or. en

Pakeitimas 460
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Numatomos koncesijos vertės 
skaičiavimo metodas nėra pasirenkamas 
taip, kad jam būtų galima išvengti šios 
direktyvos taikymo. Todėl darbų projekto 
ar paslaugų visuma neskaidoma į dalis, 
siekiant išvengti šios direktyvos taikymo, 
nebent tai yra pateisinama dėl objektyvių 
priežasčių.

Išbraukta.
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Or. de

Pagrindimas

Supaprastinamos koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės.

Pakeitimas 461
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Numatomos koncesijos vertės 
skaičiavimo metodas nėra pasirenkamas 
taip, kad jam būtų galima išvengti šios 
direktyvos taikymo. Todėl darbų projekto
ar paslaugų visuma neskaidoma į dalis, 
siekiant išvengti šios direktyvos taikymo, 
nebent tai yra pateisinama dėl objektyvių 
priežasčių.

3. Numatomos koncesijos vertės 
skaičiavimo metodas nėra pasirenkamas 
taip, kad jam būtų galima išvengti šios 
direktyvos taikymo.

Or. en

Pakeitimas 462
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Toks skaičiavimas galioja koncesijos 
skelbimo išsiuntimo momentu, o jeigu 
toks skelbimas nenumatytas, tuo 
momentu, kai perkančioji organizacija 
arba perkantysis subjektas pradeda 
koncesijos suteikimo procedūrą, visų 
pirma apibrėždami esmines numatomos 
koncesijos ypatybes.

Išbraukta.

Or. en



PE496.581v03-00 164/168 AM\916800LT.doc

LT

Pakeitimas 463
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Numatoma viešųjų darbų koncesijų ir 
darbų koncesijų vertė apskaičiuojama 
atsižvelgiant tiek į darbų sąnaudas, tiek į 
bendrą numatomą prekių ir paslaugų, 
kurias rangovui siūlo perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas, jei 
jos yra būtinos darbams įvykdyti, vertę.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 464
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Numatoma viešųjų darbų koncesijų ir 
darbų koncesijų vertė apskaičiuojama 
atsižvelgiant tiek į darbų sąnaudas, tiek į 
bendrą numatomą prekių ir paslaugų, 
kurias rangovui siūlo perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas, jei 
jos yra būtinos darbams įvykdyti, vertę.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 465
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Numatoma viešųjų darbų koncesijų ir 
darbų koncesijų vertė apskaičiuojama 
atsižvelgiant tiek į darbų sąnaudas, tiek į 
bendrą numatomą prekių ir paslaugų, 
kurias rangovui siūlo perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas, jei 
jos yra būtinos darbams įvykdyti, vertę.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Supaprastinamos koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės.

Pakeitimas 466
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Numatoma viešųjų darbų koncesijų ir 
darbų koncesijų vertė apskaičiuojama 
atsižvelgiant tiek į darbų sąnaudas, tiek į 
bendrą numatomą prekių ir paslaugų, 
kurias rangovui siūlo perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas, jei 
jos yra būtinos darbams įvykdyti, vertę.

5. Numatoma viešųjų darbų koncesijų ir 
darbų koncesijų vertė apskaičiuojama 
atsižvelgiant tiek į darbų sąnaudas, tiek į 
bendrą numatomą prekių ir paslaugų, 
kurias rangovui siūlo perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas, jei 
jos yra būtinos darbams įvykdyti, vertę.
Kai koncesijos sutartis sudaroma dėl 
valstybės turto, naudojamo paslaugoms 
visuomenei teikti, įvertinama ir 
apskaičiuojama metinė ribinė vertė.

Or. it

Pakeitimas 467
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Numatoma viešųjų darbų koncesijų ir 
darbų koncesijų vertė apskaičiuojama 
atsižvelgiant tiek į darbų sąnaudas, tiek į 
bendrą numatomą prekių ir paslaugų, 
kurias rangovui siūlo perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas, jei 
jos yra būtinos darbams įvykdyti, vertę.

5. Numatoma viešųjų darbų koncesijų ir 
darbų koncesijų vertė apskaičiuojama 
atsižvelgiant tiek į darbų sąnaudas, tiek į 
bendrą numatomą prekių ir paslaugų, 
kurias rangovui siūlo perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas, jei 
jos yra būtinos darbams įvykdyti, vertę.
Kai koncesijos sutartis sudaroma dėl 
valstybės turto, naudojamo paslaugoms 
visuomenei teikti, įvertinama ir 
apskaičiuojama metinė ribinė vertė.

Or. it

Pakeitimas 468
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Kai koncesijos sutartis sudaroma dėl 
valstybės turto, naudojamo tiesioginėms 
paslaugoms vartotojams teikti, įvertinama 
ir apskaičiuojama metinė ribinė vertė.

Or. it

Pagrindimas

Turint omenyje tam tikrų tipų koncesijos (pvz., turizmo ir rekreacijos sektoriaus) ypatumus, 
svarbu pateikti direktyvos taikymo ribinę vertę, nurodant, kad turėtų būti apskaičiuojama 
metinė, o ne viso koncesijos laikotarpio ribinė vertė.

Pakeitimas 469
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu dėl siūlomo darbo ar paslaugų 
pirkimo koncesijos gali būti vienu metu 
suteikiamos pagal atskiras dalis, 
atsižvelgiama į visą numatomą visų šių 
dalių vertę.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 470
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu dėl siūlomo darbo ar paslaugų 
pirkimo koncesijos gali būti vienu metu 
suteikiamos pagal atskiras dalis, 
atsižvelgiama į visą numatomą visų šių 
dalių vertę.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 471
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu dėl siūlomo darbo ar paslaugų 
pirkimo koncesijos gali būti vienu metu 
suteikiamos pagal atskiras dalis, 
atsižvelgiama į visą numatomą visų šių 
dalių vertę.

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Supaprastinamos koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės.

Pakeitimas 472
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Perkančiosios organizacijos gali 
nuspręsti koncesiją skirti atskiromis 
dalimis; tokiu atveju vertinama visų jos 
dalių sumos bendra vertė. Jeigu bendra 
dalių vertė lygi 5 straipsnyje nurodytai 
ribai arba ją viršija, ši direktyva taikoma 
kiekvienos dalies skyrimui.

Or. it


