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Pakeitimas 473
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu bendra dalių vertė yra lygi 
5 straipsnyje nurodytai ribai arba ją 
viršija, ši direktyva taikoma kiekvienos 
dalies skyrimui.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 474
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu bendra dalių vertė yra lygi 
5 straipsnyje nurodytai ribai arba ją 
viršija, ši direktyva taikoma kiekvienos 
dalies skyrimui.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 475
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu bendra dalių vertė yra lygi 
5 straipsnyje nurodytai ribai arba ją 

Išbraukta.
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viršija, ši direktyva taikoma kiekvienos 
dalies skyrimui.

Or. de

Pagrindimas

Supaprastinamos koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės.

Pakeitimas 476
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Perkančiosios organizacijos arba 
perkantieji subjektai gali suteikti 
koncesijas pagal atskiras dalis, 
netaikydamos šioje direktyvoje numatytų 
suteikimo nuostatų, jeigu numatoma 
atitinkamos dalies vertė be PVM yra 
mažesnė kaip 1 mln. EUR. Tačiau 
netaikant šios direktyvos šitaip paskirtų 
dalių bendra vertė neviršija 20 proc. visų 
dalių, į kurias yra suskaidytas siūlomas 
darbas ar siūlomas paslaugų pirkimas, 
bendros vertės.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 477
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Perkančiosios organizacijos arba 
perkantieji subjektai gali suteikti 
koncesijas pagal atskiras dalis, 
netaikydamos šioje direktyvoje numatytų 

Išbraukta.
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suteikimo nuostatų, jeigu numatoma 
atitinkamos dalies vertė be PVM yra 
mažesnė kaip 1 mln. EUR. Tačiau 
netaikant šios direktyvos šitaip paskirtų 
dalių bendra vertė neviršija 20 proc. visų 
dalių, į kurias yra suskaidytas siūlomas 
darbas ar siūlomas paslaugų pirkimas, 
bendros vertės.

Or. de

Pagrindimas

Supaprastinamos koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės.

Pakeitimas 478
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Paslaugų koncesijų vertė yra pagal 
objektyvius metodus, nurodytus 
koncesijos skelbime ar koncesijos 
dokumentuose, apskaičiuota bendra 
koncesininko teikiamų paslaugų viso 
koncesijos galiojimo laikotarpiu vertė.

Išbraukta.

Numatoma koncesijos vertė 
apskaičiuojama, jei reikia, remiantis:
a) draudimo paslaugų – mokėtinomis 
įmokomis ir kitų formų atlygiu;
b) bankininkystės ir kitų finansinių 
paslaugų – mokesčiais, komisiniais, 
palūkanomis ir kitų formų atlygiu;
c) projektavimo paslaugų – mokesčiais, 
mokėtinais komisiniais ir kitų formų 
atlygiu.

Or. en
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Pakeitimas 479
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Paslaugų koncesijų vertė yra pagal 
objektyvius metodus, nurodytus 
koncesijos skelbime ar koncesijos 
dokumentuose, apskaičiuota bendra 
koncesininko teikiamų paslaugų viso 
koncesijos galiojimo laikotarpiu vertė.

Išbraukta.

Numatoma koncesijos vertė 
apskaičiuojama, jei reikia, remiantis:
a) draudimo paslaugų – mokėtinomis 
įmokomis ir kitų formų atlygiu;
b) bankininkystės ir kitų finansinių 
paslaugų – mokesčiais, komisiniais, 
palūkanomis ir kitų formų atlygiu;
c) projektavimo paslaugų – mokesčiais, 
mokėtinais komisiniais ir kitų formų 
atlygiu.

Or. en

Pakeitimas 480
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Koncesijų vertė apima numatoma iš 
trečiųjų asmenų gautas pajamas ir sumas, 
kurias turi sumokėti perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 481
Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai ūkio subjektus vertina vienodai ir 
veikia skaidriai bei vadovaujasi 
proporcingumo principu. Koncesijos 
suteikimo procedūra negali būti parengta 
siekiant išvengti šios direktyvos taikymo 
arba dirbtinai sumažinti konkurenciją.

Perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai ekonominės veiklos vykdytojus
vertina vienodai ir veikia skaidriai bei 
vadovaujasi proporcingumo principu.
Koncesijos suteikimo procedūra negali būti 
parengta siekiant išvengti šios direktyvos 
taikymo arba dirbtinai sumažinti 
konkurenciją. Taip pat ji negali būti 
parengta siekiant apeiti sutarčių skyrimo 
procedūrą pagal Direktyvas 
COM(2011) 896 ir COM(2011) 985.

Or. de

Pakeitimas 482
Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai ūkio subjektus vertina vienodai ir 
veikia skaidriai bei vadovaujasi 
proporcingumo principu. Koncesijos 
suteikimo procedūra negali būti parengta 
siekiant išvengti šios direktyvos taikymo 
arba dirbtinai sumažinti konkurenciją.

Perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai ekonominės veiklos vykdytojus
vertina vienodai ir veikia skaidriai bei 
vadovaujasi proporcingumo principu.

Or. en

Pakeitimas 483
Heide Rühle
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva netaikoma paslaugų 
koncesijoms, kurias perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas 
suteikia ūkio subjektui, kuris pats yra 
perkantysis subjektas arba jų asociacija, 
remdamiesi išimtine teise, kuria ūkio 
subjektas naudojasi pagal taikomą ir 
paskelbtą nacionalinį įstatymą ar kitą 
teisės aktą ir kuri pagal Sutartį ir atskiro 
sektoriaus Sąjungos teisės aktą dėl tinklų 
infrastruktūros, susijusios su III priede 
nustatyta veikla, valdymo.

1. Ši direktyva netaikoma paslaugų 
koncesijoms dėl tinklų infrastruktūros, 
susijusios su III priede nustatyta veikla, 
valdymo, kai tokios koncesijos yra:

Or. en

Pakeitimas 484
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva netaikoma paslaugų 
koncesijoms, kurias perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas 
suteikia ūkio subjektui, kuris pats yra 
perkantysis subjektas arba jų asociacija, 
remdamiesi išimtine teise, kuria ūkio 
subjektas naudojasi pagal taikomą ir 
paskelbtą nacionalinį įstatymą ar kitą 
teisės aktą ir kuri pagal Sutartį ir atskiro 
sektoriaus Sąjungos teisės aktą dėl tinklų 
infrastruktūros, susijusios su III priede
nustatyta veikla, valdymo.

1. Ši direktyva netaikoma paslaugų 
koncesijoms, kurios susijusios su tinklų 
infrastruktūra, susijusia su III priede 
nustatyta veikla, jei:

a) paslaugų koncesija suteikiama
ekonominės veiklos vykdytojui remiantis
išimtine teise, kuria ekonominės veiklos 
vykdytojas naudojasi pagal taikomą ir 
paskelbtą įstatymą ar kitą teisės aktą, arba
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b) paslaugų koncesija susijusi su veikla, 
kuriai šios direktyvos įsigaliojimo metu 
taikomas pagal nacionalinės teisės aktus 
nacionaliniu lygmeniu reglamentuojamas 
tarifas, arba
c) paslaugų koncesija suteikiama 
ekonominės veiklos vykdytojui remiantis 
išimtine teise, kuria ekonominės veiklos 
vykdytojas naudojasi pagal taikomą ir 
paskelbtą įstatymą ar kitą teisės aktą arba 
dėl kurios šios direktyvos įsigaliojimo 
metu taikomos reglamentuojamos, 
nediskriminacinės naudojimosi sąlygos.

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama išlaikyti galiojančiose sutarčių skyrimo direktyvose jau numatytą išimtį 
paslaugų koncesijoms, kurios teikiamos pagal išimtinę teisę. Kartu šią išimtį reikėtų papildyti 
pranešėjo pasiūlymu išimtį taikyti paslaugų koncesijoms, susijusioms su veikla, kuriai 
taikomas nacionaliniu lygmeniu reglamentuojamas tarifas.

Pakeitimas 485
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva netaikoma paslaugų 
koncesijoms, kurias perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas 
suteikia ūkio subjektui, kuris pats yra 
perkantysis subjektas arba jų asociacija, 
remdamiesi išimtine teise, kuria ūkio 
subjektas naudojasi pagal taikomą ir 
paskelbtą nacionalinį įstatymą ar kitą teisės 
aktą ir kuri pagal Sutartį ir atskiro 
sektoriaus Sąjungos teisės aktą dėl tinklų 
infrastruktūros, susijusios su III priede 
nustatyta veikla, valdymo.

1. Ši direktyva netaikoma paslaugų 
koncesijoms, kurias perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas 
suteikia ekonominės veiklos vykdytojui, 
kuris pats yra perkantysis subjektas arba jų 
asociacija, remdamiesi specialia ar 
išimtine teise, kuria ekonominės veiklos 
vykdytojas naudojasi pagal taikomą ir 
paskelbtą nacionalinį įstatymą ar 
reglamentą ir kuri yra suteikta pagal Sutartį 
ir atskiro sektoriaus Sąjungos teisės aktą 
dėl tinklų infrastruktūros, susijusios su III 
priede nustatyta veikla, valdymo, arba bet 
kokiu atveju, kai pagal koncesiją 
teikiamai paslaugai jau buvo pritaikyti 
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sektoriaus teisės aktai.

Or. it

Pakeitimas 486
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva netaikoma paslaugų 
koncesijoms, kurias perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas 
suteikia ūkio subjektui, kuris pats yra 
perkantysis subjektas arba jų asociacija,
remdamiesi išimtine teise, kuria ūkio 
subjektas naudojasi pagal taikomą ir 
paskelbtą nacionalinį įstatymą ar kitą teisės 
aktą ir kuri pagal Sutartį ir atskiro 
sektoriaus Sąjungos teisės aktą dėl tinklų 
infrastruktūros, susijusios su III priede 
nustatyta veikla, valdymo.

1. Ši direktyva netaikoma nei paslaugų 
koncesijoms dėl tinklo infrastruktūros, 
susijusios su III priede nurodyta veikla, 
valdymo, nei paslaugų koncesijoms dėl III 
priede nurodytos veiklos, kuriai šios 
direktyvos priėmimo dieną taikomas 
nacionaliniu lygmeniu reglamentuojamas 
tarifas, numatytas įstatymų arba teisės 
aktų nuostatomis, kai koncesijos 
suteikėjas šias koncesijas suteikia 
ekonominės veiklos vykdytojui , 
remdamasis išimtine teise, kuria 
ekonominės veiklos vykdytojas naudojasi 
pagal taikomą ir paskelbtą nacionalinį 
įstatymą ar kitą teisės aktą ir kuri suteikta 
pagal Sutartį, taikant atskiro sektoriaus 
Sąjungos teisės aktą.

Nukrypstant nuo pirmosios pastraipos, kai 
minėtoje pastraipoje nurodytuose atskirų 
sektorių teisės aktuose nenumatyta 
atskiriems sektoriams taikomų skaidrumo 
įpareigojimų, yra taikomi 27 straipsnio 1 
ir 3 dalių reikalavimai.

Or. fr

Pagrindimas

Pranešėjo 69 pakeitimo paaiškinimas: nurodomos koncesijos, taikomos direktyvos priėmimo, 
o ne įsigaliojimo dieną, kad būtų išvengta galimo piktnaudžiavimo; paaiškinami vartojami 
teisiniai terminai („taikant“).
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Pakeitimas 487
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva netaikoma paslaugų 
koncesijoms, kurias perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas 
suteikia ūkio subjektui, kuris pats yra 
perkantysis subjektas arba jų asociacija,
remdamiesi išimtine teise, kuria ūkio 
subjektas naudojasi pagal taikomą ir 
paskelbtą nacionalinį įstatymą ar kitą teisės 
aktą ir kuri pagal Sutartį ir atskiro 
sektoriaus Sąjungos teisės aktą dėl tinklų 
infrastruktūros, susijusios su III priede 
nustatyta veikla, valdymo.

1. Ši direktyva netaikoma paslaugų 
koncesijoms, kurias perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas 
suteikia ekonominės veiklos vykdytojui, 
remdamiesi išimtine teise, kuria 
ekonominės veiklos vykdytojas naudojasi 
pagal taikomą ir paskelbtą nacionalinį 
įstatymą ar kitą teisės aktą ir kuri pagal 
Sutartį ir atskiro sektoriaus Sąjungos teisės 
aktą dėl tinklų infrastruktūros, susijusios su 
III priede nustatyta veikla, valdymo.

Or. en

Pagrindimas

Šioje dalyje nurodytą infrastruktūrą valdantis subjektas nėra perkantysis subjektas. Todėl iš 
teksto reikia pašalinti šią klaidinančią nuostatą.

Pakeitimas 488
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.  Ši direktyva netaikoma paslaugų 
koncesijoms, kurias perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas 
suteikia ūkio subjektui, kuris pats yra 
perkantysis subjektas arba jų asociacija,
remdamiesi išimtine teise, kuria ūkio 
subjektas naudojasi pagal taikomą ir 
paskelbtą nacionalinį įstatymą ar kitą teisės 
aktą ir kuri pagal Sutartį ir atskiro 
sektoriaus Sąjungos teisės aktą dėl tinklų 

1. Ši direktyva netaikoma nei paslaugų 
koncesijoms dėl tinklo infrastruktūros, 
susijusios su III priede nurodyta veikla, 
valdymo, nei paslaugų koncesijoms dėl III 
priede nurodytos veiklos, kuriai šios 
direktyvos įsigaliojimo dieną taikomas 
pažeidžiamiems vartotojams skirtas 
reguliuojamas tarifas, nacionaliniu 
lygmeniu numatytas įstatymų arba teisės 
aktų nuostatomis, kai koncesijos 
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infrastruktūros, susijusios su III priede 
nustatyta veikla, valdymo.

suteikėjas šias koncesijas suteikia 
ekonominės veiklos vykdytojui, 
remdamasis išimtine teise, kuria 
ekonominės veiklos vykdytojas naudojasi 
pagal taikomą ir paskelbtą nacionalinį 
įstatymą ar kitą teisės aktą ir kuri suteikta 
pagal Sutartį, taikant atskiro sektoriaus
Sąjungos teisės aktą.

Nukrypstant nuo pirmosios pastraipos, kai 
minėtoje pastraipoje nurodytuose atskirų 
sektorių teisės aktuose nenumatyta 
atskiriems sektoriams taikomų skaidrumo 
įpareigojimų, yra taikomi 27 straipsnio 1 
ir 3 dalių reikalavimai.

Or. fr

Pagrindimas

Paaiškinama išimtis, numatyta pagal išimtinę teisę suteikiamoms paslaugų koncesijoms dėl 
tinklo infrastruktūros, susijusios su III priede nurodyta veikla, valdymo. Be to, šią išimtį 
reikėtų išplėsti ir taikyti ją reguliuojamiems tarifams, skirtiems pažeidžiamiems vartotojams, 
laikantis Direktyvoje 2009/72/EB nurodytų taisyklių.

Pakeitimas 489
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva netaikoma paslaugų 
koncesijoms, kurias perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas 
suteikia ūkio subjektui, kuris pats yra 
perkantysis subjektas arba jų asociacija, 
remdamiesi išimtine teise, kuria ūkio 
subjektas naudojasi pagal taikomą ir 
paskelbtą nacionalinį įstatymą ar kitą 
teisės aktą ir kuri pagal Sutartį ir atskiro 
sektoriaus Sąjungos teisės aktą dėl tinklų
infrastruktūros, susijusios su III priede 
nustatyta veikla, valdymo.

1. Ši direktyva netaikoma paslaugų 
koncesijoms, kurios susijusios su tinklų 
infrastruktūra, susijusia su III priede 
nustatyta veikla, jei:

a) paslaugų koncesija suteikiama
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ekonominės veiklos vykdytojui remiantis
išimtine teise, kuria ekonominės veiklos 
vykdytojas naudojasi pagal taikomą ir 
paskelbtą įstatymą ar kitą teisės aktą, arba
b) paslaugų koncesija susijusi su veikla,
kuriai šios direktyvos įsigaliojimo metu 
taikomas pagal nacionalinės teisės aktus 
nacionaliniu lygmeniu reglamentuojamas 
tarifas, arba
c) paslaugų koncesija suteikiama 
ekonominės veiklos vykdytojui remiantis 
išimtine teise, kuria ekonominės veiklos 
vykdytojas naudojasi pagal taikomą ir 
paskelbtą įstatymą ar kitą teisės aktą arba 
dėl kurios šios direktyvos įsigaliojimo 
metu taikomos reglamentuojamos, 
nediskriminacinės naudojimosi sąlygos.

Or. de

Pakeitimas 490
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva netaikoma paslaugų 
koncesijoms, kurias perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas
suteikia ūkio subjektui, kuris pats yra 
perkantysis subjektas arba jų asociacija, 
remdamiesi išimtine teise, kuria ūkio 
subjektas naudojasi pagal taikomą ir 
paskelbtą nacionalinį įstatymą ar kitą teisės 
aktą ir kuri pagal Sutartį ir atskiro 
sektoriaus Sąjungos teisės aktą dėl tinklų 
infrastruktūros, susijusios su III priede 
nustatyta veikla, valdymo.

1. Ši direktyva netaikoma paslaugų 
koncesijoms dėl tinklų infrastruktūros, 
susijusios su III priede nurodyta veikla, 
valdymo, nei paslaugų koncesijoms, 
kurios yra susijusios su III priede 
nurodyta veikla arba kurioms šios 
direktyvos įsigaliojimo dieną taikomas 
nacionaliniu lygmeniu reglamentuojamas 
nacionaliniais įstatymais ar kitais teisės 
aktais nustatytas tarifas, kai koncesijos 
suteikėjas šias koncesijas suteikia 
ekonominės veiklos vykdytojui 
remdamasis išimtine teise, kuria 
pastarasis naudojasi pagal taikomą ir 
paskelbtą nacionalinį įstatymą ar kitą
administracinį arba teisės aktą.
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Or. it

Pagrindimas

Išplečiama išimtis, taikoma paslaugų koncesijai, skirtai atsižvelgiant į išimtinę teisę ir 
susijusiai su veikla, kuriai taikomi įkainiai reglamentuojami nacionaliniu lygmeniu, bei 3 
priede nurodyta veikla. Taigi reikalavimai turi būti laikomi ne kumuliaciniais, o 
alternatyviais.

Pakeitimas 491
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) koncesijoms, kurias perkančioji 
organizacija arba perkantysis subjektas 
suteikė ekonominės veiklos vykdytojui, 
remdamasis išimtine teise, kuria 
ekonominės veiklos vykdytojas naudojasi 
pagal taikomą ir paskelbtą nacionalinį 
įstatymą bei kitus teisės aktus ir kuri 
suteikta pagal Sutartį ir atskiro sektoriaus 
Sąjungos teisės aktą.

Or. en

Pakeitimas 492
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) arba paslaugų koncesijoms dėl veiklos, 
kuriai, po šios direktyvos įsigaliojimo, 
taikomas įstatyme arba kituose teisės 
aktuose apibrėžtas nacionaliniu lygmeniu 
reguliuojamas tarifas.

Or. en
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Pakeitimas 493
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, 
kai šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose 
atskirų sektorių teisės aktuose 
nenumatyta atskiriems sektoriams 
taikomų skaidrumo įpareigojimų, yra 
taikomi 27 straipsnio 1 ir 3 dalių 
reikalavimai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 494
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva netaikoma koncesijoms, kurias 
perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas privalo suteikti ar organizuoti 
vadovaudamiesi pirkimų procedūromis, 
nustatytomis:

Ši direktyva netaikoma koncesijoms, kurias 
perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas privalo suteikti ar organizuoti 
vadovaudamiesi paslaugų koncesijų 
sutarčių suteikimo procedūromis, 
nustatytomis:

Or. en

Pakeitimas 495
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tarptautiniu susitarimu, vadovaujantis a) tarptautiniu susitarimu, vadovaujantis 
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Sutartimi sudarytu tarp valstybės narės ir 
vienos ar kelių trečiųjų šalių dėl darbų, 
prekių ar paslaugų, skirtų pasirašiusiųjų 
valstybių projektui bendrai įgyvendinti 
arba bendrai naudoti;

Sutartimi sudarytu tarp valstybės narės ir 
vienos ar kelių trečiųjų šalių dėl darbų ar 
paslaugų, skirtų pasirašiusiųjų valstybių 
projektui bendrai įgyvendinti arba bendrai 
naudoti;

Or. en

Pakeitimas 496
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apie visus pirmos pastraipos a punkte 
nurodytus susitarimus pranešama 
Komisijai, o ši gali konsultuotis su 
48 straipsnyje nurodytu Patariamuoju 
viešųjų sutarčių komitetu.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 497
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant pirmos pastraipos d punktą, jeigu 
didelę koncesijos dalį bendrai finansuoja 
tarptautinė organizacija arba tarptautinė 
finansų institucija, šalys priima 
sprendimą dėl taikytinų koncesijos 
suteikimo procedūrų, kurios atitinka 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
nuostatas.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 498
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atsižvelgiant į Sutarties 346 straipsnį, ši 
direktyva netaikoma koncesijų suteikimui 
gynybos ir saugumo srityse, jei šios 
direktyvos taisyklės negali užtikrinti 
svarbiausių valstybės narės saugumo
interesų apsaugos.

4. Atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 346 straipsnį, ši 
direktyva taikoma koncesijų suteikimui 
gynybos ir saugumo srityse, išskyrus šias 
sutartis:

a) koncesijas, dėl kurių šios direktyvos
taisykles taikydama valstybė narė 
privalėtų pateikti informaciją, kurios 
atskleidimas, jos nuomone, prieštarautų 
esminiams jos saugumo interesams;

b) koncesijas, suteiktas pagal Direktyvos 
2009/81/EB 13 straipsnio c punkte 
nurodytą bendradarbiavimo sistemą;
c) sutartis, kurias vyriausybė suteikė kitai 
vyriausybei dėl darbų ir paslaugų, 
tiesiogiai susijusių su karine įranga arba 
jautria įranga, arba konkrečiai karinės 
paskirties darbų ir paslaugų arba 
jautriems darbams ir paslaugoms;
d) trečiosiose šalyse suteikiamas 
koncesijas, vykdomas, kai karinės pajėgos 
dislokuojamos ne Europos Sąjungoje, 
jeigu dėl operatyvinių poreikių koncesijas 
reikia sudaryti su operacijų zonoje 
įsisteigusiais ekonominės veiklos 
vykdytojais.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra paketo, kuriuo siekiama užtikrinti, kad 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, taip pat susiję atitinkami Sutarties straipsniai, dalis.
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Pakeitimas 499
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Ši direktyva netaikoma koncesijos 
sutartims, kurios neišskirtos pagal 4 dalį, 
jeigu:
a) valstybės narės esminių saugumo 
interesų apsaugos negalima užtikrinti 
šioje direktyvoje numatyta pirkimo 
procedūra;
b) taikant šią direktyvą valstybė narė būtų 
įpareigota teikti informaciją, kurios 
atskleidimas, jos nuomone, yra būtinas jos 
esminiams saugumo interesams; arba
c) viešiesiems pirkimams ir sutarties arba 
koncesijos vykdymui turi būti taikomos 
konkrečioje valstybėje narėje galiojančiais 
teisės aktais, reglamentais arba 
administracinėmis nuostatomis nustatytos 
specialiosios saugumo priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra paketo, kuriuo siekiama užtikrinti, kad 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, taip pat susiję atitinkami Sutarties straipsniai, dalis.

Pakeitimas 500
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dėl žemės, esamų pastatų ar kito a) dėl žemės, esamų pastatų ar kito 



AM\916802LT.doc 19/139 PE497.782v03-00

LT

nekilnojamojo turto arba teisių į juos 
įsigijimo ar nuomos bet kokiomis 
finansinėmis priemonėmis; tačiau ši 
direktyva taikoma finansinių paslaugų 
koncesijoms, bet kuria forma suteiktoms 
tuo pačiu metu, prieš arba po įsigijimo ar 
nuomos sutarčių sudarymo;

nekilnojamojo turto arba teisių į juos 
įsigijimo nuomos bet kokiomis 
finansinėmis priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 501
Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dėl žemės, esamų pastatų ar kito 
nekilnojamojo turto arba teisių į juos 
įsigijimo ar nuomos bet kokiomis 
finansinėmis priemonėmis; tačiau ši 
direktyva taikoma finansinių paslaugų 
koncesijoms, bet kuria forma suteiktoms 
tuo pačiu metu, prieš arba po įsigijimo ar 
nuomos sutarčių sudarymo;

a) dėl perkančiosios organizacijos ar 
perkančiojo subjekto atliekamo žemės, 
esamų pastatų ar kito nekilnojamojo turto 
arba teisių į juos įsigijimo, nuomos ar 
finansinės nuomos bet kokiomis 
finansinėmis priemonėmis; tačiau ši 
direktyva taikoma finansinių paslaugų 
koncesijoms, bet kuria forma suteiktoms 
tuo pačiu metu, prieš arba po įsigijimo ar 
nuomos sutarčių sudarymo;

Or. de

Pagrindimas

Paaiškinama, kad čia mintyje turima tik nuoma.

Pakeitimas 502
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) dėl visuotinės ekonominės svarbos 
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paslaugų;

Or. de

Pagrindimas

Lisabonos sutarties protokole Nr. 26 aiškiai pripažįstama teisė į viešųjų paslaugų savivaldą 
regionų ir vietos lygmenimis ir institucijoms suteikiama didelė veiksmų laisvė teikiant, 
pavedant teikti ar organizuojant kuo labiau vartotojų poreikius atitinkančias bendrus 
ekonominius interesus tenkinančias paslaugas. Todėl direktyva šioms paslaugoms negali būti 
taikoma.

Pakeitimas 503
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) transliuotojams skiriamoms 
koncesijoms dėl programų medžiagos, 
skirtos transliuoti (tai apibūdinama kaip 
perdavimas ir platinimas naudojant bet 
kurią elektroninio tinklo formą), 
įsigijimo, kūrimo, gaminimo ar bendro 
gaminimo, taip pat koncesijoms dėl 
transliacijos laiko;

b) sutartims dėl programų medžiagos ir 
susijusių parengiamųjų paslaugų, skirtų 
žiniasklaidos paslaugoms teikti, įsigijimo, 
kūrimo, gaminimo ar bendro gaminimo
arba sutartims dėl transliacijos arba 
skirstymo ir perdavimo;

Or. en

Pakeitimas 504
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) transliuotojams skiriamoms
koncesijoms dėl programų medžiagos, 
skirtos transliuoti (tai apibūdinama kaip 
perdavimas ir platinimas naudojant bet 
kurią elektroninio tinklo formą), 

b) koncesijoms dėl programų medžiagos ir
susijusių parengiamųjų paslaugų, skirtų
žiniasklaidos paslaugoms teikti, įsigijimo, 
kūrimo, gaminimo ar bendro gaminimo, 
taip pat koncesijoms dėl transliacijos laiko 
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įsigijimo, kūrimo, gaminimo ar bendro 
gaminimo, taip pat koncesijoms dėl 
transliacijos laiko;

ar vietos žiniasklaidos priemonėse ir 
žiniasklaidos paslaugų perdavimo bei 
platinimo;

Or. fr

Pakeitimas 505
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) transliuotojams skiriamoms
koncesijoms dėl programų medžiagos, 
skirtos transliuoti (tai apibūdinama kaip 
perdavimas ir platinimas naudojant bet 
kurią elektroninio tinklo formą), 
įsigijimo, kūrimo, gaminimo ar bendro 
gaminimo, taip pat koncesijoms dėl 
transliacijos laiko;

b) koncesijoms dėl programų medžiagos ir
kitų parengiamųjų paslaugų, skirtų 
žiniasklaidos paslaugoms teikti, įsigijimo, 
kūrimo, gaminimo ar bendro gaminimo, 
taip pat koncesijoms dėl transliacijos arba 
skirstymo ir perdavimo;

Or. fr

Pakeitimas 506
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) lošimų veiklai, susijusiai su piniginės 
sumos statymu žaidžiant atsitiktinumo 
principu grindžiamus žaidimus, įskaitant 
loterijas ir lažybų sandorius;

Or. en

Pakeitimas 507
Peter Simon
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pakeitimas 508
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pakeitimas 509
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) azartinių lošimų veikla apima pinigų 
statymą žaidžiant atsitiktinumo principu 
grindžiamus žaidimus, kuriuos vykdo 
organai, gavę išskirtines teises iš vienos ar 
daugiau valstybių narių pagal paskelbtą 
įstatymą ar kitą teisės aktą, ir įgalioti 
pagal Sutartis;

Or. pt
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Pakeitimas 510
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) dėl lošimų veiklos, susijusios su 
finansine rizika užstatant tam tikrą pinigų 
sumą žaidžiant azartinius lošimus 
(loterijos, lažybos), vykdomos 
nacionaliniu lygmeniu vienintelio 
subjekto, kuriam viena ar daugiau 
valstybių narių suteikė išimtines teises 
pagal taikomą ir paskelbtą nacionalinį 
įstatymą ar kitą teisės aktą, laikydamasi 
sutarčių;

Or. fr

Pagrindimas

Pranešėjo 75 pakeitimo paaiškinimas.

Pakeitimas 511
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) dėl finansinių paslaugų, susijusių su 
vertybinių popierių ar kitų finansinių 
priemonių emisija, pardavimu, pirkimu ar 
perleidimu, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2004/39/EB, dėl centrinio banko paslaugų 
ir sandorių, atliekamų su Europos 
finansinio stabilumo fondu, taip pat dėl 
perkančiosios organizacijos operacijų, 
atliekamų siekiant apsirūpinti pinigais ar 
kapitalu;

Or. en
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Pakeitimas 512
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter 
Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Kadangi imant paskolas palūkanų skaičiavimai galioja valandas ar dienas, ilga konkurso 
procedūra būtų nepraktiška ir dėl jos perkančiosios organizacijos gali patirti didesnių 
kapitalo išlaidų.

Pakeitimas 513
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Šiuo metu vietos valdžios institucijos be jokių problemų gali teikti paklausimus dėl kredito 
pasiūlymų mažiausiai 20 bankų. Jei bankai turėtų išlaikyti savo sąlygas per ilgesnį laikotarpį 
– iki šiol tai tik kelios valandos – negalėdami atitinkamai savęs refinansuoti, vadinamieji 
apsikeitimo sandoriai ateityje turėtų būti apskaičiuojami kredito suteikimo laikotarpiui. To 
sąnaudos viršytų dabartines vietos valdžios institucijų kreditų sąlygas ir dėl to labai padidėtų 
viešojo sektoriaus finansavimo išlaidos.

Pakeitimas 514
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 515
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 516
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) dėl darbų ar paslaugų, susijusių su 
lyninių keltuvų linijų, skirtų įmonėms, 
kurios kalnuotose vietovėse eksploatuoja 
judumą turizmo, rekreacijos, žaidimų ir 
sporto tikslais ir teikia atitinkamas 
paslaugas, įrengimu ar eksploatavimu;

Or. it

Pagrindimas

Komisija yra paskelbusi Komunikatą valstybėms narėms ir kitiems suinteresuotiems 
asmenims dėl valstybės pagalbos Nr.  376/01 „Pagalbos schema lynų keliams“ (OL C 
172/02, 2002 7 18). Jame išskiriami sporto veiklai skirti lynų kelio įrenginiai, skirti ne 
bendrojo pobūdžio pagrindiniams gyventojų poreikiams tenkinti, o pelną nešančiai kalnų 
sporto ir turizmo veiklai vykdyti, taip pat lynų kelio įrenginiai, kuriais tenkinami bendrieji 
transporto poreikiai.

Pakeitimas 517
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) dėl viešojo transporto paslaugų, kaip 
apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1370/200719.

g) dėl viešojo transporto paslaugų, jeigu 
jos valdomos kitomis Sąjungos 
priemonėmis.

Or. en
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Pakeitimas 518
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) dėl viešojo transporto paslaugų, kaip 
apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1370/200719.

g) dėl viešojo transporto paslaugų.

Or. en

Pakeitimas 519
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) dėl civilinės saugos, avarinės 
parengties bei atsako ir kasdien vykdomos 
pavojaus prevencijos;

Or. en

Pakeitimas 520
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter 
Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) dėl civilinės saugos, nelaimių 
prevencijos, gelbėjimo paslaugų ir 
gelbėjimo nelaimės atveju bei dėl 
kasdienio saugumo.
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Or. de

Pagrindimas

Visų pirma kalbant apie gelbėjimą nelaimės atveju ekonomiškumas neturi būti lemiamas 
kriterijus. Todėl pakanka, jei skelbiant koncesijų konkursą bus taikomi pirminės teisės 
principai.

Pakeitimas 521
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) dėl civilinės saugos, nelaimių 
prevencijos, gelbėjimo paslaugų ir 
gelbėjimo nelaimės atveju bei dėl 
kasdienio saugumo.

Or. de

Pakeitimas 522
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) dėl visuotinės ekonominės svarbos 
paslaugų, visų pirma tiekimo ir šalinimo 
paslaugų vandens, nuotekų, atliekų ir 
energijos sektoriuose;

Or. de

Pakeitimas 523
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies g b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pakeitimas 524
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) dėl paslaugų, susijusių su geriamojo 
vandens gavyba, paskirstymu ir tiekimu 
bei nuotekų tvarkymu.

Or. en

Pakeitimas 525
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) dėl geriamojo vandens gavybos, 
skirstymo ir tiekimo ir nuotekų šalinimo ir 
tvarkymo paslaugų bei dėl tam 
naudojamos infrastruktūros statybos, 
priežiūros ir eksploatacijos.

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ypatingus aplinkos ir higienos reikalavimus vandens sektorių taip pat reikia 
traktuoti atskirai. Todėl, suderinant su Direktyvos 2006/123/EB 17 straipsniu, su vandeniu 
susijusios paslaugos turėtų nepatekti į direktyvos taikymo sritį.
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Pakeitimas 526
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) dėl geriamojo vandens gavybos, 
skirstymo ir tiekimo ir nuotekų šalinimo ir 
tvarkymo paslaugų bei dėl tam 
naudojamos infrastruktūros statybos, 
priežiūros ir eksploatacijos.

Or. de

Pakeitimas 527
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies g c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pakeitimas 528
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos g c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gc) dėl socialinių paslaugų ir sveikatos 
priežiūros paslaugų;
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Or. en

Pakeitimas 529
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos g c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gc) dėl elektros, dujų ir šilumos tiekimo ir 
tam naudojamos infrastruktūros statybos, 
priežiūros ir eksploatacijos.

Or. de

Pagrindimas

Energetikos sektorius jau reglamentuojamas daugybe konkrečių šiam sektoriui taikomų 
nuostatų. Be to, jam būdingi ypatingi įvairių subjektų ryšiai. Todėl nekonkretus 
reglamentavimas pagal šią direktyvą nėra tikslingas.

Pakeitimas 530
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos g d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gd) dėl neekonominio pobūdžio bendrų 
interesų paslaugų.

Or. en

Pakeitimas 531
Heide Rühle

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

Pirmos pastraipos b punkte nurodytu 
transliavimu laikomas bet koks signalų 
visų rūšių elektroniniame tinkle 
perdavimas ir sklaida.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 532
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmos pastraipos b punkte nurodytu 
transliavimu laikomas bet koks signalų 
visų rūšių elektroniniame tinkle 
perdavimas ir sklaida.

Pirmos pastraipos b punkte nurodytos 
žiniasklaidos paslaugos apima bet kokį
signalų visų rūšių elektroniniame tinkle 
perdavimą ir sklaidą.

Or. fr

Pakeitimas 533
Wim van de Camp

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva netaikoma viešųjų valdų 
sutartims ir privačios žemės nuomos 
sutartims, kuriose valstybė arba 
perkančioji organizacija ar subjektas 
nustato tik bendras sąlygas ir (arba) 
konkrečius privalomus ir teisiškai 
užtikrinamus įsipareigojimus, susijusius 
su žemės naudojimu, neperkant konkrečių 
darbų ar paslaugų.

Or. en
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Pagrindimas

Su žeme susijusių sutarčių nereikėtų įtraukti į direktyvą. Nėra nei darbų, nei paslaugų 
pirkimo, o įsipareigojimai nustatyti subjektui, kurio nuomos susijusios tik su žemės 
naudojimu, o ne su paslauga.

Pakeitimas 534
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Ši direktyva netaikoma paslaugų 
koncesijoms, susijusioms su visuotinės 
ekonominės svarbos paslaugomis ir 
visuotinės svarbos paslaugomis, pvz.:
a) vandens tiekimo paslaugomis;
b) kanalizacijos paslaugomis;
c) atliekų rinkimo paslaugomis;
d) energetikos paslaugomis;
e) socialinėmis paslaugomis, 
vadovaujantis Socialinės apsaugos 
komiteto patvirtinta savanoriška Europos 
socialinių paslaugų kokybės sistema 
sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos 
sektoriuose, įstatymu numatytu socialiniu 
draudimu, avarinio ir nelaimių atsako 
paslaugomis.

Or. en

Pakeitimas 535
Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Ši direktyva netaikoma koncesijų 
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paslaugoms, jei tai yra visuotinės 
ekonominės svarbos paslaugos, visų 
pirma vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, 
socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros 
paslaugų ir darbuotojų susivienijimų 
paslaugų sektoriuose.

Or. de

Pakeitimas 536
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 a straipsnis
Ši direktyva netaikoma viešųjų valdų 
sutartims ir privačios žemės nuomos 
sutartims, kuriose valstybė arba 
perkančioji organizacija ar subjektas 
nustato tik bendras sąlygas ir (arba) 
konkrečius privalomus ir teisiškai 
užtikrinamus įsipareigojimus, susijusius 
su žemės naudojimu.

Or. en

Pakeitimas 537
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame straipsnyje: Išbraukta.

a) viešasis ryšių tinklas – elektroninių 
ryšių tinklas, naudojamas vien tik ar 
didžiąja dalimi viešai prieinamoms 
elektroninių ryšių paslaugoms teikti, 
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kuriuo informaciją galima perduoti iš 
vieno galinio taško į kitą;

b) elektroninių ryšių tinklas – perdavimo 
sistemos ir atitinkamais atvejais 
komutavimo ar maršruto parinkimo 
įranga bei kiti ištekliai, įskaitant 
neaktyvius tinklo elementus, kurie leidžia 
perduoti signalus laidais, radijo, 
optinėmis ar kitomis elektromagnetinėmis 
priemonėmis, įskaitant palydovinius 
tinklus, fiksuoto (linijų ir paketų 
perjungiamojo, įskaitant internetą) ir 
judriojo ryšio antžeminius tinklus, 
elektros perdavimo kabelines sistemas, 
tokiu mastu, kokiu jos yra naudojamos 
signalams perduoti, radijo ir televizijos 
programoms transliuoti naudojami tinklai 
ir kabelinės televizijos tinklai, 
neatsižvelgiant į perduodamos 
informacijos pobūdį;

c) tinklo galinis taškas (NTP) – fizinis 
taškas, kuriame abonento įranga 
prijungiama prie viešojo ryšių tinklo;
tinkluose, kuriose atliekamas perjungimas 
ar maršruto parinkimas, NTP įvardijamas 
konkrečiu tinklo adresu, kuris gali būti 
susietas su abonento numeriu ar 
pavadinimu;

d) elektroninių ryšių paslauga – paslauga, 
paprastai teikiama už atlygį, kuri visa ar 
didžiąja dalimi susideda iš signalų 
perdavimo elektroninių ryšių tinklais, 
įskaitant telekomunikacijų paslaugas ir 
perdavimo paslaugas tinklais, 
naudojamais transliavimui, išskyrus 
elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis 
perduodamo turinio teikimo ar redakcinės 
jo kontrolės paslaugas; į šią paslaugą 
neįeina informacinės visuomenės 
paslaugos, apibrėžtos Direktyvos 
98/34/EB 1 straipsnyje, kurios visos ar 
didžiąja dalimi susideda iš signalų 
perdavimo elektroninių ryšių tinklais.

Or. en
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Pakeitimas 538
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnis Išbraukta.
Išimtys, taikomos perkančiųjų subjektų 
suteikiamoms koncesijoms
1. Ši direktyva netaikoma koncesijoms, 
kurias perkantieji subjektai suteikia 
kitokiais tikslais nei veiklai, apibūdintai 
III priede, vykdyti arba tokiai veiklai 
vykdyti trečiojoje šalyje sąlygomis, 
nesusijusiomis su fiziniu tinklo ar 
geografinės teritorijos panaudojimu 
Sąjungoje.
2. Jei Komisija arba nacionalinė 
priežiūros įstaiga pareikalauja, 
perkantieji subjektai jai praneša apie visas 
veiklos rūšis, kurioms, jų nuomone,
taikoma išimtis. Komisija Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje 
informaciniais tikslais gali reguliariai 
skelbti veiklos kategorijų, kurioms, jos 
nuomone, taikoma ši išimtis, sąrašus. Tai 
darydama Komisija atsižvelgia į visus 
jautrius komercinius aspektus, kuriuos, 
perduodami informaciją, gali nurodyti 
perkantieji subjektai.

Or. en

Pakeitimas 539
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Jei Komisija arba, atsižvelgiant į 
aplinkybes, esamos atitinkamai 
kompetentingos nacionalinės įstaigos
pareikalauja, perkantieji subjektai joms
praneša apie visas veiklos rūšis, kurioms, 
jų nuomone, taikoma išimtis. Komisija 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje
informaciniais tikslais gali reguliariai 
skelbti veiklos kategorijų, kurioms, jos 
nuomone, taikoma ši išimtis, sąrašus. Tai 
darydama Komisija atsižvelgia į visus 
jautrius komercinius aspektus, kuriuos, 
perduodami informaciją, gali nurodyti 
perkantieji subjektai.

Or. de

Pagrindimas

Sąvoka „nacionalinė priežiūros įstaiga“ nepriimtina, nes ją galima laikyti kišimusi į valstybių 
narių vidaus organizacinį suverenumą.

Pakeitimas 540
Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) kurios kontrolė gali būti grindžiama 
valdžios institucijų tarpusavio 
bendradarbiavimu;

Or. en

Pakeitimas 541
Cristian Silviu Buşoi

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

a) koncesijoms, kurias perkantysis 
subjektas suteikia susijusiai įmonei;

a) koncesijoms, kurias 4 straipsnio 1 dalies 
2 ir 3 punktuose nurodytas perkantysis 
subjektas suteikia susijusiai įmonei;

Or. fr

Pagrindimas

Į šio straipsnio nuostatas įtraukiamos Direktyvos 2004/17/EB nuostatos, kuriomis siekta 
užtikrinti, kad perkantieji subjektai – rinkoje įsitvirtinę vietos ir nacionaliniai operatoriai, 
kurie nebuvo perkančiosios organizacijos, galėtų vykdyti pramoninę ir bendrą grupės veiklą 
siekdami pasitelkti savo patronuojamąsias bendroves, kurias įsteigė patronuojančioji 
bendrovė. Todėl pageidautina šią nuostatą taikyti tik perkantiesiems subjektams, kurie nėra 
perkančiosios organizacijos.

Pakeitimas 542
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) koncesijoms, kurias suteikia bendroji 
įmonė, sudaryta išimtinai tik iš perkančiųjų 
subjektų, siekianti vykdyti veiklą, apibrėžtą 
III priede, įmonei, susijusiai su vienu iš šių 
perkančiųjų subjektų.

b) koncesijoms, kurias suteikia bendroji 
įmonė, sudaryta išimtinai tik iš 4 straipsnio 
1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytų
perkančiųjų subjektų, siekianti vykdyti 
veiklą, apibrėžtą III priede, įmonei, 
susijusiai su vienu iš šių perkančiųjų 
subjektų.

Or. fr

Pagrindimas

Į šio straipsnio nuostatas įtraukiamos Direktyvos 2004/17/EB nuostatos, kuriomis siekta 
užtikrinti, kad perkantieji subjektai – rinkoje įsitvirtinę vietos ir nacionaliniai operatoriai, 
kurie nebuvo perkančiosios organizacijos, galėtų vykdyti pramoninę ir bendrą grupės veiklą 
siekdami pasitelkti savo patronuojamąsias bendroves, kurias įsteigė patronuojančioji 
bendrovė. Todėl pageidautina šią nuostatą taikyti tik perkantiesiems subjektams, kurie nėra 
perkančiosios organizacijos.
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Pakeitimas 543
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) paslaugų koncesijoms, jei bent 80 proc. 
susijusios įmonės veiklos, kuriai taikoma 
paslaugų koncesijos sutartis, sudarė tokių 
paslaugų teikimas įmonėms, su kuriomis ji 
yra susijusi;

Or. en

Pakeitimas 544
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 545
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

susijusios įmonės veiklos, kuriai taikoma 
darbų koncesijos sutartis, sudarė tokių 
darbų atlikimas įmonėms, su kuriomis ji 
yra susijusi.

Or. en

Pakeitimas 546
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) darbų koncesijoms, jei bent 80 proc. 
susijusios įmonės vidutinės darbų, kurie 
yra darbų koncesijų dalykas, apyvartos 
per ankstesniuosius trejus metus sudarė 
tokių darbų atlikimas įmonėms, su 
kuriomis ji yra susijusi.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi susijusios įmonės gali veikti skirtingose rinkose, kurios skirtingu mastu atvertos 
konkurencijai, nustatant ribą, kiek savo veiklos susijusios įmonės gali teikti rinkoje ir 
trečiosioms šalims, reikėtų atsižvelgti tik į tą veiklą, kuri yra paslaugų arba darbų koncesijos 
dalykas. Norint išvengti rinkos iškreipimo nebūtina atsižvelgti į visą susijusios įmonės veiklą.

Pakeitimas 547
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) darbų koncesijoms, jei bent 80 proc. 
susijusios įmonės visos vidutinės darbų 
apyvartos per ankstesniuosius trejus metus 
sudarė tokių darbų atlikimas įmonėms, su 

b) darbų koncesijoms, jei bent 80 proc. 
susijusios įmonės visos atliekant darbus 
vykdytos veiklos per ankstesniuosius trejus 
metus sudarė tokių darbų atlikimas 
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kuriomis ji yra susijusi. įmonėms, su kuriomis ji yra susijusi.

Or. de

Pakeitimas 548
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kai ne viena, o kelios su perkančiuoju 
subjektu susijusios įmonės teikia tas 
pačias ar panašias paslaugas, tiekia tas 
pačias ar panašias prekes ar vykdo tuos 
pačius ar panašius darbus, 4 dalyje 
nurodyti procentiniai dydžiai 
apskaičiuojami atsižvelgiant į visą 
apyvartą, kurią sudaro atitinkamai tų 
susijusių įmonių paslaugų teikimas, 
prekių tiekimas ir darbų vykdymas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 549
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepaisant 15 straipsnio ir su sąlyga, kad 
bendroji įmonė yra įsteigta atitinkamai 
veiklai vykdyti bent trejus metus ir jos 
steigimo dokumentuose nurodyta, jog 
perkantieji subjektai, kurie tą įmonę 
sudaro, bus jos dalis bent jau tokios pat 
trukmės laikotarpiu, ši direktyva netaikoma 
koncesijoms, kurias suteikia:

Nepaisant 15 straipsnio ir su sąlyga, kad 
bendroji oficialaus bendradarbiavimo 
įmonė yra įsteigta atitinkamai veiklai 
vykdyti vienus metus ir jos steigimo arba 
oficialaus bendradarbiavimo 
dokumentuose nurodyta, jog perkantieji 
arba bendradarbiaujantieji subjektai, 
kurie tą įmonę sudaro, bus jos dalis bent 
jau tokios pat trukmės laikotarpiu, ši 
direktyva netaikoma koncesijoms, kurias 
suteikia:
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Or. en

Pakeitimas 550
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bendroji įmonė, sudaryta išimtinai iš 
kelių perkančiųjų subjektų, siekianti 
vykdyti III priede nurodytų rūšių veiklą, 
vienam iš tų perkančiųjų subjektų;

a) bendroji įmonė arba oficialus 
bendradarbiavimas, sudarytas išimtinai iš 
kelių perkančiųjų subjektų, siekianti 
vykdyti III priede nurodytų rūšių veiklą, 
vienam iš tų perkančiųjų subjektų; arba

Or. en

Pakeitimas 551
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bendroji įmonė, sudaryta išimtinai iš 
kelių perkančiųjų subjektų, siekianti 
vykdyti III priede nurodytų rūšių veiklą, 
vienam iš tų perkančiųjų subjektų;

a) bendroji įmonė, sudaryta išimtinai iš 
kelių 4 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose
nurodytų perkančiųjų subjektų, siekianti 
vykdyti III priede nurodytų rūšių veiklą, 
vienam iš tų perkančiųjų subjektų;

Or. fr

Pakeitimas 552
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio pirmos pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) perkantysis subjektas bendrajai įmonei, 
kuriai jis priklauso.

b) subjektas bendrajai įmonei arba 
oficialiam bendradarbiavimui, kuriam jis 
priklauso.

Or. en

Pakeitimas 553
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) perkantysis subjektas bendrajai įmonei, 
kuriai jis priklauso.

b) 4 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose
nurodytas perkantysis subjektas bendrajai 
įmonei, kuriai jis priklauso.

Or. fr

Pakeitimas 554
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 straipsnis Išbraukta.
Perkančiųjų subjektų informacijos 
pateikimas
Komisijai ar nacionalinei priežiūros 
įstaigai pareikalavus perkantieji subjektai 
pateikia toliau nurodytą informaciją dėl 
11 ir 12 straipsnių 2 ir 3 dalių taikymo:
a) atitinkamų įmonių ar bendrųjų įmonių 
pavadinimus;
b) atitinkamų koncesijų pobūdį ir vertę;
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c) Komisijos ar nacionalinės priežiūros 
įstaigos nuomone, būtinus įrodymus, kad 
įmonės ar bendrosios įmonės, kuriai 
suteikta koncesija, santykis su 
perkančiuoju subjektu atitinka 
11 straipsnio arba 12 straipsnio 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 555
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai ar nacionalinei priežiūros 
įstaigai pareikalavus perkantieji subjektai 
pateikia toliau nurodytą informaciją dėl 11 
ir 12 straipsnių 2 ir 3 dalių taikymo:

Komisijai ar kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms pareikalavus 
perkantieji subjektai pateikia toliau 
nurodytą informaciją dėl 11 ir 12 straipsnių 
2 ir 3 dalių taikymo:

Or. en

Pakeitimas 556
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai ar nacionalinei priežiūros
įstaigai pareikalavus perkantieji subjektai 
pateikia toliau nurodytą informaciją dėl 11 
ir 12 straipsnių 2 ir 3 dalių taikymo:

Komisijai ar, atsižvelgiant į aplinkybes, 
esamai atitinkamai kompetentingai
nacionalinei įstaigai pareikalavus 
perkantieji subjektai pateikia toliau 
nurodytą informaciją dėl 11 ir 12 straipsnių 
2 ir 3 dalių taikymo:

Or. de
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Pagrindimas

Sąvoka „nacionalinė priežiūros įstaiga“ nepriimtina, nes ją galima laikyti kišimusi į valstybių 
narių vidaus organizacinį suverenumą.

Pakeitimas 557
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Komisijos ar nacionalinės priežiūros 
įstaigos nuomone, būtinus įrodymus, kad 
įmonės ar bendrosios įmonės, kuriai 
suteikta koncesija, santykis su 
perkančiuoju subjektu atitinka 
11 straipsnio arba 12 straipsnio 
reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 558
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Komisijos ar nacionalinės priežiūros
įstaigos nuomone, būtinus įrodymus, kad 
įmonės ar bendrosios įmonės, kuriai 
suteikta koncesija, santykis su 
perkančiuoju subjektu atitinka 
11 straipsnio arba 12 straipsnio 
reikalavimus.

c) Komisijos ar, atsižvelgiant į aplinkybes, 
esamos atitinkamai kompetentingos
nacionalinės įstaigos nuomone, būtinus 
įrodymus, kad įmonės ar bendrosios 
įmonės, kuriai suteikta koncesija, santykis 
su perkančiuoju subjektu atitinka 
11 straipsnio arba 12 straipsnio 
reikalavimus.

Or. de
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Pagrindimas

Sąvoka „nacionalinė priežiūros įstaiga“ nepriimtina, nes ją galima laikyti kišimusi į valstybių 
narių vidaus organizacinį suverenumą.

Pakeitimas 559
Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio pirmos pastraipos pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva netaikoma valstybinėms 
žemės valdoms, esančioms valstybės narės 
pasienyje, nes tai strateginės teritorijos, 
jautrios nacionalinio saugumo požiūriu.

Or. it

Pakeitimas 560
Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio pirmos pastraipos antra pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės pasienyje esančioje 
valstybinėje žemės valdoje vykdytinų 
darbų koncesija negali būti skiriama 
tarptautinio konkurso tvarka.

Or. it

Pakeitimas 561
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio antraštė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdžios institucijų santykiai Perkančiųjų organizacijų 
bendradarbiavimas

Or. en

Pakeitimas 562
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdžios institucijų santykiai Perkančiųjų organizacijų 
bendradarbiavimas

Or. fr

Pakeitimas 563
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tokia organizacija ar subjektas 
atitinkamą juridinį asmenį kontroliuoja 
panašiai kaip ir savo skyrius;

a) tokia organizacija ar subjektas 
atitinkamą juridinį asmenį kontroliuoja taip 
pat kaip ir savo skyrius;

Or. en

Pakeitimas 564
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tokia organizacija ar subjektas 
atitinkamą juridinį asmenį kontroliuoja 
panašiai kaip ir savo skyrius;

a) tokia organizacija ar subjektas 
atitinkamą juridinį asmenį kontroliuoja 
panašiai kaip ir savo skyrius. Tam, kad 
būtų laikoma, jog kontrolė pagal šią dalį 
vykdoma, perkančioji organizacija ar 
perkantysis subjektas nebūtinai turi būti 
100 procentų savininkas;

Or. de

Pagrindimas

Suderinant su Reglamentu (EB) Nr. 1370/2007 reikėtų paaiškinti, kad sutartis galima 
tiesiogiai skirti kontroliuojamajam vienetui, jei perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas gali daryti lemiamą įtaką jo strateginiams tikslams ir reikšmingiems sprendimams. 
Šiuo tikslu nereikia, kad kontroliuojamasis vienetas 100 procentų būtų perkančiosios 
organizacijos arba perkančiojo subjekto nuosavybė.

Pakeitimas 565
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tokia organizacija ar subjektas 
atitinkamą juridinį asmenį kontroliuoja 
panašiai kaip ir savo skyrius;

a) tokia organizacija ar subjektas 
atitinkamą juridinį asmenį kontroliuoja 
panašiai kaip ir savo skyrius. Daroma 
prielaida, kad tokia kontrolė vykdoma, jei 
perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas daro lemiamą įtaką ir 
kontroliuojamojo juridinio asmens 
strateginiams tikslams, ir reikšmingiems 
sprendimams. Siekiant nustatyti, ar  tokia 
kontrolė vykdoma, galima atsižvelgti į 
tokius dalykus kaip atstovavimo lygis 
administravimo, vadovavimo ar priežiūros 
įstaigose, su tuo susiję įstatuose nurodyti 
duomenys ar nuosavybės santykiai.
Nebūtina, kad kontroliuojamasis juridinis 
asmuo 100 procentų būtų perkančiosios
organizacijos arba perkančiojo subjekto 
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nuosavybė;

Or. de

Pakeitimas 566
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tokia organizacija ar subjektas 
atitinkamą juridinį asmenį kontroliuoja 
panašiai kaip ir savo skyrius;

a) tokia organizacija ar subjektas 
atitinkamą juridinį asmenį kontroliuoja 
analogiškai kaip ir savo skyrius, t. y. daro 
lemiamą įtaką tiek kontroliuojamo 
juridinio asmens strateginiams tikslams, 
tiek svarbiems sprendimams. Valstybės 
narės nustato, pagal kokias taisykles ši 
kontrolė gali būti vykdoma;

Or. fr

Pakeitimas 567
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 568
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) bent 80 proc. to juridinio asmens, kuris 
yra koncesijos objektas, veiklos vykdoma 
kontroliuojančiajai perkančiajai 
organizacijai ar subjektui arba kitiems tos 
pačios perkančiosios organizacijos ar 
subjekto kontroliuojamiems juridiniams 
asmenims;

Or. en

Pakeitimas 569
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 570
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 571
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją, būtina riboti vidaus išimtį. Būtų nesąžininga, jei 
vidaus subjektai taip pat turėtų prieigą prie laisvosios rinkos ir konkuruotų su kitais 
privačiaisiais subjektais, kuriems nesuteiktos jokios sutartys be jokio konkurso. Be to, likusieji 
10 proc. veiklos nebūtinai turi būti labai nedidelės apimties.
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Pakeitimas 572
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) bent 80 proc. to juridinio asmens 
veiklos, kuri yra koncesijos dalykas,
vykdoma kontroliuojančiajai perkančiajai 
organizacijai ar subjektui arba kitiems tos 
pačios perkančiosios organizacijos ar 
subjekto kontroliuojamiems juridiniams 
asmenims. Veiklai, kuri vykdoma 
kontroliuojančiajai perkančiajai 
organizacijai ar subjektui arba kitiems tos 
pačios perkančiosios organizacijos ar 
subjekto kontroliuojamiems juridiniams 
asmenims, priskiriama ir tokia veikla, 
kuri vykdoma trečiosioms šalims, jei ta 
paslauga patenka į įstatymais nustatytą 
perkančiosios organizacijos užduočių 
sritį;

Or. de

Pagrindimas

Savivaldos institucijos privalo vykdyti savo pareigą užtikrinti bendros svarbos paslaugų 
teikimą. Tai vienodai taikoma ir rinkai svarbioms, ir rinkai nesvarbioms paslaugoms. Visų 
komunalinių paslaugų gavėjas visada yra pilietis – taigi trečiosios šalys. Vadinasi, savivaldos 
institucijos, kaip vietos valdžios institucijos ir per savo įmones, kurios neturi savarankiško 
teisinio statuso, teikia paslaugas trečiosioms šalims lygiai taip pat, kaip ir miestų 
komunalinės įmonės, kurios turi akcininkų ir teisinį statusą.

Pakeitimas 573
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent 90 proc. to juridinio asmens veiklos 
vykdoma kontroliuojančiajai perkančiajai 

b) bent 90 proc. to juridinio asmens 
veiklos, kuri yra sutarties dalykas,
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organizacijai ar subjektui arba kitiems tos 
pačios perkančiosios organizacijos ar 
subjekto kontroliuojamiems juridiniams 
asmenims;

vykdoma kontroliuojančiajai perkančiajai 
organizacijai ar subjektui arba kitiems tos 
pačios perkančiosios organizacijos ar 
subjekto kontroliuojamiems juridiniams 
asmenims;

Or. de

Pakeitimas 574
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) bent 90 proc. to juridinio asmens visos 
vidutinės apyvartos gaunama
kontroliuojančiosios perkančiosios 
organizacijos ar subjekto arba kitų tos 
pačios perkančiosios organizacijos ar 
subjekto kontroliuojamų juridinių asmenų 
vardu;

Or. fr

Pagrindimas

Redakcinis suderinimas atsižvelgiant į koncesijų sąlygas.

Pakeitimas 575
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) didžioji dalis to juridinio asmens veiklos 
vykdoma kontroliuojančiajai perkančiajai 
organizacijai ar subjektui arba kitiems tos 
pačios perkančiosios organizacijos ar 
subjekto kontroliuojamiems juridiniams 
asmenims;
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Or. fr

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl

Pakeitimas 577
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) bent 80 proc. visos to juridinio asmens 
pasiektos vidutinės apyvartos, kuri yra 
koncesijos dalykas, vykdoma 
kontroliuojančiajai perkančiajai 
organizacijai ar perkančiajam subjektui 
arba kitiems tos pačios perkančiosios 
organizacijos ar subjekto 
kontroliuojamiems juridiniams 
asmenims;

Or. de

Pakeitimas 578
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer
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Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 579
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 580
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo neturi 
privataus kapitalo.

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo neturi 
privataus kapitalo, išskyrus įstatymais 
nustatytų formų privatų kapitalą.

Or. en

Pakeitimas 581
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo neturi 
privataus kapitalo.

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo neturi 
privataus kapitalo, išskyrus įstatymais 
nustatytų formų privatų kapitalą.

Or. en

Pakeitimas 582
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo neturi 
privataus kapitalo.

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo neturi 
privataus kapitalo, išskyrus ne pelno 
privataus kapitalo formas, kurios 
būdingos kontroliuojančiajai perkančiajai 
organizacijai arba kontroliuojamam 
juridiniam asmeniui, esančiam kai 
kuriose socialinėse įmonėse, atsakingose 
už viešųjų paslaugų uždavinio, konkrečiai 
parengto visuotinės svarbos 
reikalavimams įgyvendinti, vykdymą, 
kurios nėra pramoninio arba komercinio 
pobūdžio ir kurioms taikomi galiojantys 
valstybės narės įstatymai.

Or. en

Pakeitimas 583
Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo neturi
privataus kapitalo.

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

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 584
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo neturi 
privataus kapitalo.

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo neturi 
privataus kapitalo, išskyrus privatų 
kapitalą, kuriuo nesiekiama pelno, kuris 
priklauso kontrolę vykdančiai 
perkančiajai organizacijai arba 
kontroliuojamajam juridiniam asmeniui 
ir kuris yra tam tikrose socialinėse 
įmonėse, atsakingose už viešųjų paslaugų 
funkcijos vykdymą, specialiai įsteigtose 
tam, kad būtų patenkinti visuotinės 
svarbos ne pramoniniai ir ne komerciniai 
poreikiai, ir reglamentuojamose pagal 
galiojančius valstybių narių teisės aktus.

Or. fr

Pakeitimas 585
Pablo Arias Echeverría

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. es

Pakeitimas 586
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 
dalies 1 punkte, laikomi 
kontroliuojančiais juridinį asmenį 
panašiai kaip ir savo skyrius pagal pirmos 
pastraipos a punktą, jeigu jie daro 
lemiamą įtaką kontroliuojamojo juridinio 
asmens strateginiams tikslams ir 
reikšmingiems sprendimams.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 587
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 
dalies 1 punkte, laikomi 
kontroliuojančiais juridinį asmenį 
panašiai kaip ir savo skyrius pagal pirmos 
pastraipos a punktą, jeigu jie daro 
lemiamą įtaką kontroliuojamojo juridinio 
asmens strateginiams tikslams ir 
reikšmingiems sprendimams.

Išbraukta.



AM\916802LT.doc 59/139 PE497.782v03-00

LT

Or. de

Pagrindimas

Siekiant keliamų tikslų – koncesijos sutarčių teisės supaprastinimo ir racionalizavimo –
reikėtų vengti perdėtų aiškinimų teisės akte, nes jie nepadidina teisinio tikrumo ir, be to, 
viršija Teisingumo Teismo praktikos ribas.

Pakeitimas 588
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 
dalies 1 punkte, laikomi 
kontroliuojančiais juridinį asmenį 
panašiai kaip ir savo skyrius pagal pirmos 
pastraipos a punktą, jeigu jie daro 
lemiamą įtaką kontroliuojamojo juridinio 
asmens strateginiams tikslams ir 
reikšmingiems sprendimams.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 589
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 
dalies 1 punkte, laikomi kontroliuojančiais 
juridinį asmenį panašiai kaip ir savo 
skyrius pagal pirmos pastraipos a punktą, 
jeigu jie daro lemiamą įtaką 
kontroliuojamojo juridinio asmens 
strateginiams tikslams ir reikšmingiems 

Perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 
dalies 1 punkte, laikomi kontroliuojančiais 
juridinį asmenį panašiai kaip ir savo 
skyrius pagal pirmos pastraipos a punktą, 
jeigu jie daro lemiamą įtaką 
kontroliuojamojo juridinio asmens 
strateginiams tikslams ir reikšmingiems 
sprendimams. Pirmiau nurodytos sąlygos 
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sprendimams. atitinkamai turi būti įvykdytos, jei 
perkančioji organizacija viešojo pirkimo 
sutartį skiria juridiniam asmeniui, kurį ji 
kontroliuoja bendrai kartu su kitomis 
perkančiosiomis organizacijomis.

Or. de

Pakeitimas 590
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 
dalies 1 punkte, laikomi kontroliuojančiais 
juridinį asmenį panašiai kaip ir savo 
skyrius pagal pirmos pastraipos a punktą, 
jeigu jie daro lemiamą įtaką 
kontroliuojamojo juridinio asmens 
strateginiams tikslams ir reikšmingiems 
sprendimams.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 591
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis taikoma ir tuo atveju, kai Išbraukta.
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kontroliuojamasis subjektas, kuris yra 
perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 
dalies 1 punkte, suteikia koncesiją savo 
kontroliuojančiajam subjektui ar kitam 
tos pačios perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamam juridiniam asmeniui, 
jeigu tik juridinis asmuo, kuriam 
suteikiama viešoji koncesija, neturi 
privataus kapitalo.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata viršija ETT praktiką (sprendimas Teckal) ir ja būtų pernelyg ribojama 
konkurencija.

Pakeitimas 592
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis taikoma ir tuo atveju, kai 
kontroliuojamasis subjektas, kuris yra 
perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 
dalies 1 punkte, suteikia koncesiją savo 
kontroliuojančiajam subjektui ar kitam tos 
pačios perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamam juridiniam asmeniui, 
jeigu tik juridinis asmuo, kuriam 
suteikiama viešoji koncesija, neturi 
privataus kapitalo.

2. 1 dalis taikoma ir tuo atveju, kai 
kontroliuojamasis subjektas, kuris yra 
perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 
dalies 1 punkte, suteikia koncesiją savo 
kontroliuojančiajam subjektui ar kitam tos 
pačios perkančiosios organizacijos arba 
perkančiojo subjekto kontroliuojamam 
juridiniam asmeniui, jeigu tik juridinis 
asmuo, kuriam suteikiama viešoji 
koncesija, neturi privataus kapitalo,
išskyrus įstatymais nustatytų formų 
privatų kapitalą.

Or. en

Pakeitimas 593
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja 



PE497.782v03-00 62/139 AM\916802LT.doc

LT

Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis taikoma ir tuo atveju, kai 
kontroliuojamasis subjektas, kuris yra 
perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 
dalies 1 punkte, suteikia koncesiją savo 
kontroliuojančiajam subjektui ar kitam tos 
pačios perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamam juridiniam asmeniui, 
jeigu tik juridinis asmuo, kuriam 
suteikiama viešoji koncesija, neturi 
privataus kapitalo.

2. 1 dalis taikoma ir tuo atveju, kai 
kontroliuojamasis subjektas, kuris yra 
perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 
dalies 1 punkte, suteikia koncesiją savo 
kontroliuojančiajam vienetui ar 
kontroliuojantiesiems vienetams arba
kitam tos pačios perkančiosios 
organizacijos kontroliuojamam juridiniam 
asmeniui.

Or. de

Pagrindimas

Suderinant su Reglamentu (EB) Nr. 1370/2007 reikėtų paaiškinti, kad koncesiją galima 
suteikti tiesiogiai kontroliuojamajam vienetui, jei perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas gali daryti lemiamą įtaką jo strateginiams tikslams ir reikšmingiems sprendimams. 
Šiuo tikslu nereikia, kad kontroliuojamasis vienetas 100 proc. būtų perkančiosios 
organizacijos arba perkančiojo subjekto nuosavybė.

Pakeitimas 594
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis taikoma ir tuo atveju, kai 
kontroliuojamasis subjektas, kuris yra 
perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 
dalies 1 punkte, suteikia koncesiją savo 
kontroliuojančiajam subjektui ar kitam tos 
pačios perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamam juridiniam asmeniui, 
jeigu tik juridinis asmuo, kuriam 

2. 1 dalis taikoma ir tuo atveju, kai 
kontroliuojamasis subjektas, kuris yra 
perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 
dalies 1 punkte, suteikia koncesiją savo 
kontroliuojančiajam subjektui arba 
subjektams ar kitam tos pačios 
perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamam juridiniam asmeniui, 
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suteikiama viešoji koncesija, neturi 
privataus kapitalo.

jeigu tik juridinis asmuo, kuriam 
suteikiama viešoji koncesija, neturi 
privataus kapitalo, išskyrus įstatymais 
nustatytų formų privatų kapitalą.

Or. en

Pakeitimas 595
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis taikoma ir tuo atveju, kai 
kontroliuojamasis subjektas, kuris yra 
perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 
dalies 1 punkte, suteikia koncesiją savo 
kontroliuojančiajam subjektui ar kitam tos 
pačios perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamam juridiniam asmeniui, 
jeigu tik juridinis asmuo, kuriam 
suteikiama viešoji koncesija, neturi 
privataus kapitalo.

2. 1 dalis taikoma ir tuo atveju, kai 
kontroliuojamasis subjektas arba 
subjektai, kurie yra perkančiosios
organizacijos ar perkantieji subjektai, kaip 
apibrėžta 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, 
suteikia koncesiją savo 
kontroliuojančiajam subjektui ar kitam tos 
pačios perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamam juridiniam asmeniui, 
jeigu tik juridinis asmuo, kuriam 
suteikiama viešoji koncesija, neturi 
privataus kapitalo, išskyrus ne pelno 
privataus kapitalo formas, kurios 
būdingos kontroliuojančiajai perkančiajai 
organizacijai arba kontroliuojamam 
juridiniam asmeniui, esančiam kai 
kuriose socialinėse įmonėse, atsakingose 
už viešųjų paslaugų uždavinių, konkrečiai 
parengtų visuotinės svarbos 
reikalavimams įgyvendinti, vykdymą, 
kurios nėra pramoninio arba komercinio 
pobūdžio ir kurioms taikomi galiojantys 
valstybės narės įstatymai.

Or. en

Pakeitimas 596
Peter Simon
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Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis taikoma ir tuo atveju, kai 
kontroliuojamasis subjektas, kuris yra 
perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 
dalies 1 punkte, suteikia koncesiją savo 
kontroliuojančiajam subjektui ar kitam tos 
pačios perkančiosios organizacijos
kontroliuojamam juridiniam asmeniui, 
jeigu tik juridinis asmuo, kuriam 
suteikiama viešoji koncesija, neturi 
privataus kapitalo.

2. 1 dalis taikoma ir tuo atveju, kai 
kontroliuojamasis subjektas, kuris yra 
perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 
dalies 1 punkte, suteikia koncesiją savo 
kontroliuojančiajam vienetui ar 
kontroliuojantiesiems vienetams arba
kitam tos pačios perkančiosios 
organizacijos kontroliuojamam juridiniam 
asmeniui.

Or. de

Pakeitimas 597
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis taikoma ir tuo atveju, kai 
kontroliuojamasis subjektas, kuris yra 
perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 
dalies 1 punkte, suteikia koncesiją savo 
kontroliuojančiajam subjektui ar kitam tos 
pačios perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamam juridiniam asmeniui, 
jeigu tik juridinis asmuo, kuriam 
suteikiama viešoji koncesija, neturi 
privataus kapitalo.

2. 1 dalis taikoma ir tuo atveju, kai 
kontroliuojamasis subjektas, kuris yra 
perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 
dalies 1 punkte, suteikia koncesiją savo 
kontroliuojančiajam subjektui ar 
kontroliuojantiesiems subjektams, ar 
kitam tos pačios perkančiosios 
organizacijos kontroliuojamam juridiniam 
asmeniui, jeigu tik juridinis asmuo, su 
kuriuo sudaroma viešojo pirkimo sutartis, 
neturi privataus kapitalo, išskyrus privatų 
kapitalą, kuriuo nesiekiama pelno, kuris 
priklauso kontrolę vykdančiai 
perkančiajai organizacijai, kontrolę 
vykdančiam perkančiajam subjektui arba 
kontroliuojamajam juridiniam asmeniui 
ir kuris yra tam tikrose socialinėse 
įmonėse, atsakingose už viešųjų paslaugų 
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funkcijos vykdymą, specialiai įsteigtose 
tam, kad būtų patenkinti visuotinės 
svarbos ne pramoniniai ir ne komerciniai 
poreikiai, ir reglamentuojamose pagal 
galiojančius valstybių narių teisės aktus.

Or. fr

Pakeitimas 598
Françoise Castex

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išimtis taikoma šio straipsnio nuostatoms, 
susijusioms su ne pelno juridiniais 
asmenimis, vykdančiais veiklą socialinės 
ir solidariosios ekonomikos srityje 
(asociacijomis, savidraudos draugijomis, 
kooperatyvais ir pan.);

Or. fr

Pakeitimas 599
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. [...] Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 600
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 
dalies 1 punkte, kurie nekontroliuoja 
juridinio asmens pagal 1 dalį, vis tiek gali 
suteikti koncesiją netaikydami šios 
direktyvos nuostatų juridiniam asmeniui, 
kurį jie kontroliuoja kartu su kitomis 
tokiomis perkančiosiomis organizacijomis 
ar subjektais, jeigu yra įvykdytos šios 
sąlygos:

Išbraukta.

a) perkančiosios organizacijos ar 
perkantieji subjektai, kaip apibrėžta 4 
straipsnio 1 dalies 1 punkte, kartu 
kontroliuoja juridinį asmenį panašiai kaip 
savo pačių skyrius;

b) bent 90 proc. to juridinio asmens 
veiklos vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms ar 
perkantiesiems subjektams, kaip apibrėžta 
4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, arba 
kitiems tų pačių perkančiųjų organizacijų 
ar subjektų kontroliuojamiems 
juridiniams asmenims;

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo.

Taikant a punktą, perkančiosios 
organizacijos ar perkantieji subjektai, 
kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 dalies 1 
punkte, laikomi bendrai 
kontroliuojančiais juridinį asmenį, jei yra 
įvykdytos tokios kumuliacinės sąlygos:  

a) kontroliuojamojo juridinio asmens 
sprendimų priėmimo organus sudaro visų 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų 
ar perkančiųjų subjektų, kaip apibrėžta 4 
straipsnio 1 dalies 1 punkte, atstovai;

b) perkančiosios organizacijos ar 
perkantieji subjektai, kaip apibrėžta 4 
straipsnio 1 dalies 1 punkte, gali kartu 
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daryti lemiamą įtaką kontroliuojamojo 
juridinio asmens strateginiams tikslams ir 
reikšmingiems sprendimams;

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

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

Or. en

Pagrindimas

Vidaus išimtis turėtų būti taikoma tik tiems subjektams, kuriuos kontroliuoja perkančioji 
organizacija. Taikant šią išimtį ir juridiniams vienetams, kuriuos kartu kontroliuoja 
perkančioji organizacija ir kita perkančioji organizacija, būtų pernelyg ribojama 
konkurencija.

Pakeitimas 601
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 
dalies 1 punkte, kurie nekontroliuoja 
juridinio asmens pagal 1 dalį, vis tiek gali 
suteikti koncesiją netaikydami šios 
direktyvos nuostatų juridiniam asmeniui, 
kurį jie kontroliuoja kartu su kitomis 
tokiomis perkančiosiomis organizacijomis 
ar subjektais, jeigu yra įvykdytos šios 
sąlygos:

Perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 
dalies 1 punkte, kurie nekontroliuoja 
juridinio asmens pagal 1 dalį, 
neatsižvelgdami į šios direktyvos taikymo 
sritį, vis tiek gali suteikti koncesiją 
juridiniam asmeniui, kurį jie kontroliuoja 
kartu su kitomis tokiomis perkančiosiomis 
organizacijomis ar subjektais, ir juridinis 
asmuo, per kurį perkančioji organizacija 
arba organizacijos vykdo kontrolę, gali 
įsigyti prekių ir paslaugų iš tų viešųjų 
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savininkų netaikydamas šios direktyvos, 
jeigu yra įvykdytos šios sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 602
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) perkančiosios organizacijos ar 
perkantieji subjektai, kaip apibrėžta 4 
straipsnio 1 dalies 1 punkte, kartu 
kontroliuoja juridinį asmenį panašiai kaip 
savo pačių skyrius;

a) perkančiosios organizacijos ar 
perkantieji subjektai, kaip apibrėžta 4 
straipsnio 1 dalies 1 punkte, kartu 
kontroliuoja juridinį asmenį taip pat kaip 
savo pačių skyrius;

Or. en

Pakeitimas 603
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) perkančiosios organizacijos ar 
perkantieji subjektai, kaip apibrėžta 4 
straipsnio 1 dalies 1 punkte, kartu 
kontroliuoja juridinį asmenį panašiai kaip 
savo pačių skyrius;

a) perkančiosios organizacijos ar 
perkantieji subjektai, kaip apibrėžta 4 
straipsnio 1 dalies 1 punkte, kartu 
kontroliuoja juridinį asmenį panašiai kaip 
savo pačių skyrius. Tam, kad būtų 
laikoma, jog kontrolė pagal šią dalį 
vykdoma, perkančioji organizacija ar 
perkantysis subjektas nebūtinai turi būti 
100 procentų savininkas;

Or. de

Pagrindimas

Suderinant su Reglamentu (EB) Nr. 1370/2007 reikėtų paaiškinti, kad koncesiją galima 
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suteikti tiesiogiai kontroliuojamajam vienetui, jei perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas gali daryti lemiamą įtaką jo strateginiams tikslams ir reikšmingiems sprendimams. 
Šiuo tikslu nereikia, kad kontroliuojamasis vienetas 100 procentų būtų perkančiosios 
organizacijos arba perkančiojo subjekto nuosavybė.

Pakeitimas 604
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) perkančiosios organizacijos ar 
perkantieji subjektai, kaip apibrėžta 4 
straipsnio 1 dalies 1 punkte, kartu 
kontroliuoja juridinį asmenį panašiai kaip 
savo pačių skyrius;

a) atitinkamų juridinių asmenų organus, 
kurie priima sprendimus, skiria dauguma 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų;

Or. fr

Pakeitimas 605
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) perkančiosios organizacijos ar 
perkantieji subjektai, kaip apibrėžta 4 
straipsnio 1 dalies 1 punkte, kartu 
kontroliuoja juridinį asmenį panašiai kaip 
savo pačių skyrius;

a) perkančiosios organizacijos ar 
perkantieji subjektai, kaip apibrėžta 4 
straipsnio 1 dalies 1 punkte, kartu 
kontroliuoja juridinį asmenį analogiškai
kaip savo pačių skyrius, t. y. daro lemiamą 
įtaką tiek kontroliuojamo juridinio 
asmens strateginiams tikslams, tiek 
svarbiems sprendimams. Valstybės narės 
nustato, pagal kokias taisykles šioje 
nuostatoje nurodyta kontrolė vykdoma;

Or. fr
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Pakeitimas 606
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) perkančiosios organizacijos ar 
perkantieji subjektai, kaip apibrėžta 4 
straipsnio 1 dalies 1 punkte, kartu 
kontroliuoja juridinį asmenį panašiai kaip 
savo pačių skyrius;

a) perkančiosios organizacijos ar 
perkantieji subjektai, kaip apibrėžta 4 
straipsnio 1 dalies 1 punkte, kartu 
kontroliuoja juridinį asmenį panašiai kaip 
savo pačių skyrius. Daroma prielaida, kad 
tokia kontrolė vykdoma, jei perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas daro 
lemiamą įtaką ir kontroliuojamojo 
juridinio asmens strateginiams tikslams, 
ir reikšmingiems sprendimams. Siekiant 
nustatyti, ar  tokia kontrolė vykdoma, 
galima atsižvelgti į tokius dalykus kaip 
atstovavimo lygis administravimo, 
vadovavimo ar priežiūros įstaigose, su tuo 
susiję įstatuose nurodyti duomenys ar 
nuosavybės santykiai. Nebūtina, kad 
kontroliuojamasis juridinis asmuo 
100 procentų būtų perkančiosios 
organizacijos arba perkančiojo subjekto 
nuosavybė;

Or. de

Pakeitimas 607
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent 90 proc. to juridinio asmens 
veiklos vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms ar 
perkantiesiems subjektams, kaip apibrėžta 
4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, arba 
kitiems tų pačių perkančiųjų organizacijų 
ar subjektų kontroliuojamiems 

Išbraukta.
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juridiniams asmenims;

Or. fr

Pakeitimas 608
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent 90 proc. to juridinio asmens veiklos 
vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms ar 
perkantiesiems subjektams, kaip apibrėžta 
4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, arba kitiems 
tų pačių perkančiųjų organizacijų ar 
subjektų kontroliuojamiems juridiniams 
asmenims;

b) bent 80 proc. to juridinio asmens, kuris 
yra koncesijos objektas, veiklos vykdoma 
kontroliuojančiosioms perkančiosioms 
organizacijoms ar perkantiesiems 
subjektams, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 
dalies 1 punkte, arba kitiems tų pačių 
perkančiųjų organizacijų ar subjektų 
kontroliuojamiems juridiniams asmenims;

Or. en

Pakeitimas 609
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent 90 proc. to juridinio asmens veiklos 
vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms ar 
perkantiesiems subjektams, kaip apibrėžta 
4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, arba 
kitiems tų pačių perkančiųjų organizacijų 
ar subjektų kontroliuojamiems 
juridiniams asmenims;

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

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 610
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent 90 proc. to juridinio asmens veiklos 
vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms ar 
perkantiesiems subjektams, kaip apibrėžta 
4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, arba kitiems 
tų pačių perkančiųjų organizacijų ar 
subjektų kontroliuojamiems juridiniams 
asmenims;

b) bent 80 proc. to juridinio asmens veiklos 
vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms ar 
perkantiesiems subjektams, kaip apibrėžta 
4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, arba kitiems 
tų pačių perkančiųjų organizacijų ar 
subjektų kontroliuojamiems juridiniams 
asmenims;

Or. en

Pakeitimas 611
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent 90 proc. to juridinio asmens veiklos 
vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms ar 
perkantiesiems subjektams, kaip apibrėžta 
4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, arba kitiems
tų pačių perkančiųjų organizacijų ar 
subjektų kontroliuojamiems juridiniams 

b) bent 90 proc. to juridinio asmens
vidutinės apyvartos gaunama
kontroliuojančiųjų perkančiųjų 
organizacijų ar perkančiųjų subjektų, kaip 
apibrėžta 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, 
arba kitų tų pačių perkančiųjų organizacijų 
ar subjektų kontroliuojamų juridinių 
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asmenims; asmenų vardu;

Or. fr

Pagrindimas

Redakcinis suderinimas atsižvelgiant į koncesijų sąlygas.

Pakeitimas 612
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent 90 proc. to juridinio asmens veiklos 
vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms ar 
perkantiesiems subjektams, kaip apibrėžta 
4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, arba kitiems 
tų pačių perkančiųjų organizacijų ar 
subjektų kontroliuojamiems juridiniams 
asmenims;

b) bent 80 proc. to juridinio asmens 
veiklos, kuri yra sutarties dalykas,
vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms ar 
perkantiesiems subjektams, kaip apibrėžta 
4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, arba kitiems 
tų pačių perkančiųjų organizacijų ar 
subjektų kontroliuojamiems juridiniams 
asmenims. Veiklai, kuri vykdoma 
kontroliuojančiosioms perkančiosioms 
organizacijoms ar perkantiesiems 
subjektams, kaip apibrėžta 4 straipsnio 
1 dalies 1 punkte, arba kitiems tų pačių 
perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų 
subjektų kontroliuojamiems juridiniams 
asmenims, priskiriama ir tokia veikla, 
kuri vykdoma trečiosioms šalims, jei ta 
paslauga patenka į įstatymais nustatytą 
perkančiosios organizacijos užduočių sritį 
arba teikiama kitoms perkančiosioms 
organizacijoms;

Or. de

Pagrindimas

Vietoje 90 proc. geriau nustatyti 80 proc. veiklos vertę siekiant direktyvos nuoseklumo 
(plg. 80 proc. ribą, nustatytą 11 straipsnio 4 dalies a punkte). Be to, 80 proc. verte praktikoje 
vietos valdžios institucijoms suteikiamas didesnis lankstumas, o sąsaja su koncesijos dalyku 
sukuriamas didesnis teisinis aiškumas.
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Pakeitimas 613
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent 90 proc. to juridinio asmens veiklos 
vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms ar 
perkantiesiems subjektams, kaip apibrėžta 
4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, arba kitiems 
tų pačių perkančiųjų organizacijų ar 
subjektų kontroliuojamiems juridiniams 
asmenims;

b) bent 90 proc. to juridinio asmens 
veiklos, kuri yra sutarties dalykas,
vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms ar 
perkantiesiems subjektams, kaip apibrėžta 
4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, arba kitiems 
tų pačių perkančiųjų organizacijų ar 
subjektų kontroliuojamiems juridiniams 
asmenims;

Or. de

Pakeitimas 614
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent 90 proc. to juridinio asmens 
veiklos vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms ar 
perkantiesiems subjektams, kaip apibrėžta 
4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, arba kitiems 
tų pačių perkančiųjų organizacijų ar 
subjektų kontroliuojamiems juridiniams 
asmenims;

b) didžioji dalis to juridinio asmens veiklos 
vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms ar 
perkantiesiems subjektams, kaip apibrėžta 
4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, arba kitiems 
tų pačių perkančiųjų organizacijų ar 
subjektų kontroliuojamiems juridiniams 
asmenims. Valstybės narės gali nurodyti 
mažiausią privalomą apyvartos, kurią 
kontroliuoja perkančioji organizacija, 
dalį;

Or. fr
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Pakeitimas 615
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent 90 proc. to juridinio asmens 
veiklos vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms ar 
perkantiesiems subjektams, kaip apibrėžta 
4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, arba kitiems 
tų pačių perkančiųjų organizacijų ar 
subjektų kontroliuojamiems juridiniams 
asmenims;

b) pagrindinė to juridinio asmens veiklos 
dalis vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms ar 
perkantiesiems subjektams, kaip apibrėžta 
4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, arba kitiems 
tų pačių perkančiųjų organizacijų ar 
subjektų kontroliuojamiems juridiniams 
asmenims;

Or. pl

Pakeitimas 616
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pakeitimas 617
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

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

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant keliamų tikslų – koncesijos sutarčių teisės supaprastinimo ir racionalizavimo –
reikėtų vengti perdėtų aiškinimų teisės akte, nes jie nepadidina teisinio tikrumo ir, be to, 
viršija Teisingumo Teismo praktikos ribas.

Pakeitimas 618
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 619
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo neturi 
privataus kapitalo.

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo neturi 
privataus kapitalo, išskyrus įstatymais 
nustatytų formų privatų kapitalą.

Or. en
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Pakeitimas 620
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo neturi 
privataus kapitalo.

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo neturi 
privataus kapitalo, išskyrus įstatymais 
nustatytų formų privatų kapitalą.

Or. en

Pakeitimas 621
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo neturi 
privataus kapitalo.

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo neturi 
privataus kapitalo, išskyrus ne pelno 
privataus kapitalo formas, kurios 
būdingos kontroliuojančiajai perkančiajai 
organizacijai arba kontroliuojamam 
juridiniam asmeniui, esančiam kai 
kuriose socialinėse įmonėse, atsakingose 
už viešųjų paslaugų uždavinių, konkrečiai 
parengtų visuotinės svarbos 
reikalavimams įgyvendinti, vykdymą, 
kurios nėra pramoninio arba komercinio 
pobūdžio ir kurioms taikomi galiojantys 
valstybės narės įstatymai.

Or. en

Pakeitimas 622
Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Jorgo Chatzimarkakis

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

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo neturi 
privataus kapitalo.

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

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 623
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo neturi 
privataus kapitalo.

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo neturi 
privataus kapitalo, išskyrus privatų 
kapitalą, kuriuo nesiekiama pelno, kuris 
priklauso kontrolę vykdančiai 
perkančiajai organizacijai, kontrolę 
vykdančiam perkančiajam subjektui arba 
kontroliuojamajam juridiniam asmeniui 
ir kuris yra tam tikrose socialinėse 
įmonėse, atsakingose už viešųjų paslaugų 
funkcijos vykdymą, specialiai įsteigtose 
tam, kad būtų patenkinti visuotinės 
svarbos ne pramoniniai ir ne komerciniai 
poreikiai, ir reglamentuojamose pagal 
galiojančius valstybių narių teisės aktus.

Or. fr

Pakeitimas 624
Heide Rühle
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Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant a punktą, perkančiosios 
organizacijos ar perkantieji subjektai, 
kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 dalies 1 
punkte, laikomi bendrai 
kontroliuojančiais juridinį asmenį, jei yra 
įvykdytos tokios kumuliacinės sąlygos:

Išbraukta.

a) kontroliuojamojo juridinio asmens 
sprendimų priėmimo organus sudaro visų 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų 
ar perkančiųjų subjektų, kaip apibrėžta 4 
straipsnio 1 dalies 1 punkte, atstovai;
b) perkančiosios organizacijos ar 
perkantieji subjektai, kaip apibrėžta 4 
straipsnio 1 dalies 1 punkte, gali kartu 
daryti lemiamą įtaką kontroliuojamojo 
juridinio asmens strateginiams tikslams ir 
reikšmingiems sprendimams;
c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
nesiekia jokių interesų, kurie skirtųsi nuo 
su juo susijusių valdžios institucijų 
interesų;
d) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
negauna jokios kitos naudos nei pagal 
viešojo pirkimo sutartis su 
perkančiosiomis organizacijomis 
patiriamų faktinių sąnaudų 
kompensavimas.

Or. en

Pakeitimas 625
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

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

Taikant a punktą, perkančiosios 
organizacijos ar perkantieji subjektai, 
kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 dalies 1 
punkte, laikomi bendrai 
kontroliuojančiais juridinį asmenį, jei yra 
įvykdytos tokios kumuliacinės sąlygos:

Išbraukta.

a) kontroliuojamojo juridinio asmens 
sprendimų priėmimo organus sudaro visų 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų 
ar perkančiųjų subjektų, kaip apibrėžta 4 
straipsnio 1 dalies 1 punkte, atstovai;
b) perkančiosios organizacijos ar 
perkantieji subjektai, kaip apibrėžta 4 
straipsnio 1 dalies 1 punkte, gali kartu 
daryti lemiamą įtaką kontroliuojamojo 
juridinio asmens strateginiams tikslams ir 
reikšmingiems sprendimams;
c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
nesiekia jokių interesų, kurie skirtųsi nuo 
su juo susijusių valdžios institucijų 
interesų;
d) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
negauna jokios kitos naudos nei pagal 
viešojo pirkimo sutartis su 
perkančiosiomis organizacijomis 
patiriamų faktinių sąnaudų 
kompensavimas.

Or. de

Pakeitimas 626
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant a punktą, perkančiosios 
organizacijos ar perkantieji subjektai, 
kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 dalies 1 

Išbraukta.
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punkte, laikomi bendrai 
kontroliuojančiais juridinį asmenį, jei yra 
įvykdytos tokios kumuliacinės sąlygos:
a) kontroliuojamojo juridinio asmens 
sprendimų priėmimo organus sudaro visų 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų 
ar perkančiųjų subjektų, kaip apibrėžta 4 
straipsnio 1 dalies 1 punkte, atstovai;
b) perkančiosios organizacijos ar 
perkantieji subjektai, kaip apibrėžta 4 
straipsnio 1 dalies 1 punkte, gali kartu 
daryti lemiamą įtaką kontroliuojamojo 
juridinio asmens strateginiams tikslams ir 
reikšmingiems sprendimams;
c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
nesiekia jokių interesų, kurie skirtųsi nuo 
su juo susijusių valdžios institucijų 
interesų;
d) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
negauna jokios kitos naudos nei pagal 
viešojo pirkimo sutartis su 
perkančiosiomis organizacijomis 
patiriamų faktinių sąnaudų 
kompensavimas.

Or. de

Pakeitimas 627
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kontroliuojamojo juridinio asmens 
sprendimų priėmimo organus sudaro visų 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų ar 
perkančiųjų subjektų, kaip apibrėžta 4 
straipsnio 1 dalies 1 punkte, atstovai;

a) kontroliuojamojo juridinio asmens 
sprendimų priėmimo organus sudaro visų 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų ar 
perkančiųjų subjektų, kaip apibrėžta 4 
straipsnio 1 dalies 1 punkte, atstovai;
vienas atstovas gali atstovauti vienai ar 
daugeliui dalyvaujančių perkančiųjų 
organizacijų;
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Or. en

Pakeitimas 628
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kontroliuojamojo juridinio asmens 
sprendimų priėmimo organus sudaro visų 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų ar 
perkančiųjų subjektų, kaip apibrėžta 4 
straipsnio 1 dalies 1 punkte, atstovai;

a) kontroliuojamojo juridinio asmens 
sprendimų priėmimo organus sudaro 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų ar 
perkančiųjų subjektų, kaip apibrėžta 4 
straipsnio 1 dalies 1 punkte, atstovai;

Or. de

Pakeitimas 629
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 630
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.
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nesiekia jokių interesų, kurie skirtųsi nuo 
su juo susijusių valdžios institucijų 
interesų;

Or. fr

Pakeitimas 631
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
negauna jokios kitos naudos nei pagal 
koncesijų sutartis su perkančiosiomis 
organizacijomis arba perkančiaisiais 
subjektais, nurodytais 4 straipsnio 1 dalies 
1 punkte, patiriamų veiklos ir investicijų 
sąnaudų kompensavimas.

Or. fr

Pagrindimas

Redakcinis suderinimas atsižvelgiant į koncesijų sąlygas.

Pakeitimas 632
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Dviejų ar daugiau perkančiųjų 
organizacijų ar perkančiųjų subjektų, kaip 
apibrėžta 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, 
sudarytas susitarimas nelaikomas koncesija 
pagal šios direktyvos 2 straipsnio 1 dalies 1 
punktą, jeigu yra įvykdytos tokios 

4. Dviejų ar daugiau perkančiųjų 
organizacijų ar perkančiųjų subjektų, kaip 
apibrėžta 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, 
sudarytas susitarimas nelaikomas koncesija 
pagal šios direktyvos 2 straipsnio 1 dalies 1 
punktą, ir todėl nepatenka į šios direktyvos 



PE497.782v03-00 84/139 AM\916802LT.doc

LT

kumuliacinės sąlygos: taikymo sritį, jeigu yra įvykdytos tokios 
kumuliacinės sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 633
Françoise Castex

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Ši direktyva netaikoma susitarimams, 
sudarytiems tarp kelių perkančiųjų 
organizacijų ar perkančiųjų subjektų, 
nurodytų 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, 
arba grupių, sudarytų iš perkančiųjų 
organizacijų ar perkančiųjų subjektų, 
nurodytų 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, 
kuriais numatomas įgaliojimų perdavimas 
tarp šalių, siekiant vykdyti viešųjų 
paslaugų funkcijas, kai darbas 
organizuojamas valstybių narių viduje.
Išimtis taikoma šio straipsnio 

nuostatoms, susijusioms su ne pelno 
juridiniais asmenimis, vykdančiais veiklą 
socialinės ir solidariosios ekonomikos 
srityje (asociacijomis, savidraudos 
draugijomis, kooperatyvais ir pan.)

Or. fr

Pakeitimas 634
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) susitarimu nustatomas tikras 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų 
ar subjektų bendradarbiavimas siekiant 

Išbraukta.
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bendrai atlikti savo viešųjų paslaugų 
funkcijas ir jis apima šalių savitarpio 
teises ir pareigas;

Or. en

Pakeitimas 635
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 636
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) partnerystės tikslas – tai visų 
dalyvaujančių valdžios institucijų 
pareigos – kokios nors su viešuoju 
interesu susijusios užduoties –
įgyvendinimas;

Or. en

Pakeitimas 637
Cristian Silviu Buşoi
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Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) susitarimu nustatomas tikras 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų ar 
subjektų, veikiančių kaip kompetentingos 
institucijos, bendradarbiavimas siekiant
kartu užtikrinti, kad būtų rengiama ta pati 
viešųjų paslaugų misija;

Or. en

Pagrindimas

Horizontaliojo bendradarbiavimo paaiškinimas.

Pakeitimas 638
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) susitarimu nustatomas tikras 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų ar 
subjektų bendradarbiavimas siekiant 
bendrai atlikti savo viešųjų paslaugų 
funkcijas arba bendrai naudotis 
priemonėmis, kurių reikia šioms 
funkcijoms tinkamai atlikti, ir jis apima 
šalių savitarpio teises ir pareigas;

Or. fr

Pakeitimas 639
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 640
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) susitarimu nustatomas tikras 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų ar 
subjektų bendradarbiavimas siekiant 
bendrai atlikti savo viešųjų paslaugų 
funkcijas;

Or. de

Pakeitimas 641
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) susitarimui taikomi su viešuoju 
interesu susiję motyvai; tai apima ir
pagalbines paslaugas, kurios būtinos 
viešojo intereso paslaugoms teikti;
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Or. de

Pagrindimas

Apsiribojimas viešojo intereso paslaugomis atsiranda iš ESTT praktikos byloje C-480/06. 
Taip pat jis turi apimti pagalbines paslaugas (vidaus paslaugas), kuriomis perkančioji 
organizacija naudojasi norėdama užtikrinti savo paslaugų ir savo administracinių struktūrų 
veiksmingumą bei organizuodama įstatymais nustatytų funkcijų atlikimą. Ir šios paslaugos 
yra viešojo intereso.

Pakeitimas 642
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) partnerystės tikslas yra viešojo 
intereso funkcijos, kuri pavesta vietos 
valdžios institucijoms, atlikimas arba 
pagalbinės pirkimo veiklos, kaip nustatyta 
2 straipsnio 17 dalyje, kuri būtina viešojo 
intereso viešųjų paslaugų funkcijai atlikti, 
vykdymas.
Laikomasi nuomonės, kad funkcijos 
susietos ir tuo atveju, kai kuri nors vietos 
valdžios institucija įpareigota tik mokėti, 
jei ji dėl bendradarbiavimo savo pačios 
įpareigojimus gali įvykdyti ekonomiškiau 
arba veiksmingiau;

Or. de

Pakeitimas 643
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) susitarimui taikomi tik su viešuoju 
interesu susiję motyvai;

Išbraukta.
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Or. de

Pakeitimas 644
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) susitarimui taikomi tik su viešuoju 
interesu susiję motyvai;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 645
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) susitarimui taikomi tik su viešuoju 
interesu susiję motyvai;

b) susitarimui taikomi su viešuoju interesu 
susiję motyvai, taip pat gali būti taikoma 
nuostata dėl papildomo uždavinio, kurio 
reikia atitinkamai paslaugai atlikti;

Or. en

Pakeitimas 646
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) susitarimui taikomi tik su viešuoju 
interesu susiję motyvai;

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

Pagrindimas

Horizontaliojo bendradarbiavimo paaiškinimas.

Pakeitimas 647
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) susitarimui taikomi tik su viešuoju 
interesu susiję motyvai;

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

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 648
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) susitarimui taikomi tik su viešuoju 
interesu susiję motyvai;

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

Or. de
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Pakeitimas 649
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) šią funkciją atlieka tik susijusios 
vietos valdžios institucijos, neįtraukiant 
aktyvaus privataus kapitalo;

Or. de

Pagrindimas

Savaime suprantama, kad viešasis interesas yra susitarimo esmė. Konkrečiau – nuoroda į 
aktyvaus privataus kapitalo draudimą.

Pakeitimas 650
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 651
Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) dalyvaujančios perkančiosios Išbraukta.
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organizacijos ar subjektai neveikia 
atviroje rinkoje daugiau nei 10 proc., 
vertinant pagal veiklos, turinčios reikšmės 
pagal susitarimą, apyvartą;

Or. en

Pakeitimas 652
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 653
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 654
Peter Simon
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Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 655
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) dalyvaujančios perkančiosios 
organizacijos ar subjektai neveikia atviroje 
rinkoje daugiau nei 20 proc., vertinant 
pagal veiklos, turinčios reikšmės pagal 
susitarimą, apyvartą;

Or. en

Pakeitimas 656
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) dalyvaujančios perkančiosios 
organizacijos ar subjektai neveikia atviroje 
rinkoje;

Or. en
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Pakeitimas 657
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 658
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 659
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) susitarimas neapima jokių finansinių 
pervedimų tarp dalyvaujančių 

Išbraukta.
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perkančiųjų organizacijų ar subjektų, 
išskyrus darbų, paslaugų ar prekių 
faktinių sąnaudų kompensavimą;

Or. de

Pakeitimas 660
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 661
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 662
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer
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Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 663
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) nė vienoje iš dalyvaujančių perkančiųjų 
organizacijų ar subjektų nėra privataus 
kapitalo, išskyrus įstatymais nustatytų 
formų privatų kapitalą.

Or. en

Pakeitimas 664
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) šią užduotį atlieka tik atitinkamos 
valdžios institucijos ir nė vienoje iš 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų ar 
subjektų nėra privataus kapitalo, išskyrus 
teisiškai numatytą privalomą privatų 
kapitalą.

Or. en
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Pakeitimas 665
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) dalyvaujančios perkančiosios 
organizacijos ar subjektai neturi privataus 
kapitalo, išskyrus ne pelno privataus 
kapitalo formas, kurios būdingos 
kontroliuojančiajai skiriančiajai 
organizacijai arba kontroliuojamam 
juridiniam asmeniui, veikiančiam kaip 
viešosios teisės pagal 4 straipsnio 1 dalies 
pirmą pastraipą reglamentuojamos 
organizacijos, esančios kai kuriose 
socialinėse įmonėse, atsakingose už 
viešųjų paslaugų uždavinį, konkrečiai 
parengtą visuotinės svarbos 
reikalavimams įgyvendinti, vykdymą, 
kurios nėra pramoninio arba komercinio 
pobūdžio ir kurioms taikomi galiojantys 
valstybės narės įstatymai.

Or. en

Pakeitimas 666
Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) nė vienoje iš dalyvaujančių perkančiųjų 
organizacijų ar subjektų nėra privataus 
kapitalo, jei tai atitinkamose valstybėse 
narėse nėra privalomai nustatyta 
įstatymais.

Or. de
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 667
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) nė vienoje iš dalyvaujančių perkančiųjų 
organizacijų ar subjektų nėra privataus 
kapitalo, išskyrus privatų kapitalą, kuriuo 
nesiekiama pelno, kuris priklauso 
kontrolę vykdančiai perkančiajai 
organizacijai arba kontroliuojamajam 
juridiniam asmeniui, kaip pagal viešąją 
teisę reglamentuojamiems subjektams, 
nurodytiems 4 straipsnio 1 dalies 1 
punkte, ir kuris yra tam tikrose 
socialinėse įmonėse, atsakingose už 
viešųjų paslaugų funkcijos vykdymą, 
specialiai įsteigtose tam, kad būtų 
patenkinti visuotinės svarbos ne 
pramoniniai ir ne komerciniai poreikiai, 
ir reglamentuojamose pagal galiojančius 
valstybių narių teisės aktus.

Or. fr

Pakeitimas 668
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Privataus kapitalo nebuvimas, Išbraukta.
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nurodytas 1–4 dalyse, tikrinamas 
suteikiant koncesiją arba sudarant 
susitarimą.
Šiame straipsnyje numatytos išimtys 
nebetaikomos nuo to momento, kai 
atsiranda privatus kapitalas ir dėl to 
tebevykdomos koncesijos turi būti atvertos 
konkurencijai taikant įprastas koncesijų 
suteikimo procedūras.

Or. de

Pakeitimas 669
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Privataus kapitalo nebuvimas, nurodytas 
1–4 dalyse, tikrinamas suteikiant 
koncesiją arba sudarant susitarimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 670
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Privataus kapitalo nebuvimas, nurodytas 
1–4 dalyse, tikrinamas suteikiant 
koncesiją arba sudarant susitarimą.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 671
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Privataus kapitalo nebuvimas, nurodytas 
1–4 dalyse, tikrinamas suteikiant 
koncesiją arba sudarant susitarimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 672
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Privataus kapitalo nebuvimas, nurodytas
1–4 dalyse, tikrinamas suteikiant koncesiją 
arba sudarant susitarimą.

Visos sąlygos, nurodytos 1–4 dalyse, 
tikrinamas suteikiant koncesiją arba 
sudarant susitarimą.

Or. en

Pagrindimas

Reikia patikrinti ne tik privatų kapitalą, bet ir visas sąlygas.

Pakeitimas 673
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame straipsnyje numatytos išimtys 
nebetaikomos nuo to momento, kai 
atsiranda privatus kapitalas ir dėl to 
tebevykdomos koncesijos turi būti atvertos 
konkurencijai taikant įprastas koncesijų 
suteikimo procedūras.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 674
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame straipsnyje numatytos išimtys 
nebetaikomos nuo to momento, kai 
atsiranda privatus kapitalas ir dėl to 
tebevykdomos koncesijos turi būti atvertos 
konkurencijai taikant įprastas koncesijų 
suteikimo procedūras.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 675
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame straipsnyje numatytos išimtys 
nebetaikomos nuo to momento, kai 
atsiranda privatus kapitalas ir dėl to 
tebevykdomos koncesijos turi būti atvertos 
konkurencijai taikant įprastas koncesijų 
suteikimo procedūras.

Šiame straipsnyje numatytos išimtys 
nebetaikomos nuo to momento, kai 
atsiranda privatus kapitalas, išskyrus 
įstatymais nustatytų formų privatų 
kapitalą, ir dėl to tebevykdomos 
koncesijos turi būti atvertos konkurencijai 
taikant įprastas koncesijų suteikimo 
procedūras.

Or. en

Pakeitimas 676
Cristian Silviu Buşoi
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Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame straipsnyje numatytos išimtys 
nebetaikomos nuo to momento, kai 
atsiranda privatus kapitalas ir dėl to 
tebevykdomos koncesijos turi būti atvertos 
konkurencijai taikant įprastas koncesijų 
suteikimo procedūras.

Šiame straipsnyje numatytos išimtys 
nebetaikomos nuo to momento, kai 
nebevykdoma kuri nors šiame straipsnyje 
nurodyta kumuliacinė sąlyga ir dėl to 
tebevykdomos koncesijos turi būti atvertos 
konkurencijai taikant įprastas koncesijų 
suteikimo procedūras.

Or. en

Pakeitimas 677
Vicente Miguel Garcés Ramón

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame straipsnyje numatytos išimtys 
nebetaikomos nuo to momento, kai 
atsiranda privatus kapitalas ir dėl to 
tebevykdomos koncesijos turi būti atvertos 
konkurencijai taikant įprastas koncesijų 
suteikimo procedūras.

Šiame straipsnyje numatytos išimtys 
nebetaikomos nuo to momento, kai 
nebevykdoma kuri nors nurodyta 
kumuliacinė sąlyga ir dėl to tebevykdomos 
koncesijos, sudarytos po šios direktyvos 
įsigaliojimo, turi būti atvertos 
konkurencijai taikant įprastas koncesijų 
suteikimo procedūras.

Or. en

Pakeitimas 678
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame straipsnyje numatytos išimtys 
nebetaikomos nuo to momento, kai 

Šiame straipsnyje numatytos išimtys 
įsigaliojus direktyvai nebetaikomos nuo to 



AM\916802LT.doc 103/139 PE497.782v03-00

LT

atsiranda privatus kapitalas ir dėl to 
tebevykdomos koncesijos turi būti atvertos 
konkurencijai taikant įprastas koncesijų 
suteikimo procedūras.

momento, kai atsiranda privatus kapitalas 
ir dėl to tebevykdomos koncesijos turi būti 
atvertos konkurencijai taikant įprastas 
koncesijų suteikimo procedūras.

Or. de

Pakeitimas 679
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame straipsnyje numatytos išimtys 
nebetaikomos nuo to momento, kai 
atsiranda privatus kapitalas ir dėl to 
tebevykdomos koncesijos turi būti atvertos 
konkurencijai taikant įprastas koncesijų 
suteikimo procedūras.

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

Or. es

Pakeitimas 680
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Koncesijos trukmė yra numatomas 
laikotarpis, per kurį koncesininkui 
atsipirks darbų ar paslaugų vykdymo 
investicijos kartu gaunant pagrįstą pelną 
už investuotą kapitalą.

Koncesijų trukmė bus ribojama.
Suteikėjas nustato trukmę pagal 
reikalaujamus darbus arba paslaugas.
Jeigu koncesininkas turi padengti 
investicijų išlaidas, koncesijos trukmė 
nustatoma atsižvelgiant į konkrečių tiek 
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pradinių, tiek tolesnių investicijų per 
koncesijos galiojimo laikotarpį pobūdį ir 
sumą, be to, reikėtų atsižvelgti į įprastą 
amortizacijos laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 681
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Koncesijos trukmė yra numatomas 
laikotarpis, per kurį koncesininkui atsipirks 
darbų ar paslaugų vykdymo investicijos 
kartu gaunant pagrįstą pelną už investuotą 
kapitalą.

Koncesijos trukmė yra numatomas 
laikotarpis, per kurį koncesininkui atsipirks 
pradinės ir vėlesnės darbų ar paslaugų 
vykdymo investicijos kartu gaunant 
pagrįstą pelną už investuotą kapitalą.

Or. it

Pakeitimas 682
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Koncesijos trukmė yra numatomas
laikotarpis, per kurį koncesininkui
atsipirks darbų ar paslaugų vykdymo 
investicijos kartu gaunant pagrįstą pelną 
už investuotą kapitalą.

Koncesijos trukmė yra ribota. Nustatant 
sutarties trukmę atsižvelgiama į 
laikotarpį, per kurį koncesininkas galės 
padengti veiklos ir investicijų sąnaudas, 
gauti pelno ir pasiekti koncesijos suteikėjo 
nustatytus tikslus, visų pirma susijusius 
su paslaugų kokybe.

Or. fr

Pagrindimas

Paaiškinama koncesijų trukmė, siekiant atsižvelgti į koncesijų pobūdį. Svarbu įtraukti 
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paslaugų kokybės kriterijų. Darbų koncesijų nebūtina atskirti nuo paslaugų koncesijų.

Pakeitimas 683
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Koncesijos trukmė yra numatomas 
laikotarpis, per kurį koncesininkui atsipirks 
darbų ar paslaugų vykdymo investicijos 
kartu gaunant pagrįstą pelną už investuotą 
kapitalą.

Koncesijos trukmė yra numatomas 
laikotarpis, per kurį, be kita ko,
koncesininkui atsipirks darbų ar paslaugų 
vykdymo investicijos kartu gaunant 
pagrįstą pelną už investuotą kapitalą, 
atsižvelgiant į kitus objektyvius kriterijus, 
pavyzdžiui, viešąjį interesą dėl nuolatinio 
aukštos kokybės aprūpinimo arba 
aplinkosaugos ir socialiniu požiūriu tvarų 
paslaugų vykdymą.

Or. en

Pakeitimas 684
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Koncesijos trukmė yra numatomas 
laikotarpis, per kurį koncesininkui 
atsipirks darbų ar paslaugų vykdymo 
investicijos kartu gaunant pagrįstą pelną 
už investuotą kapitalą.

1. Koncesijos trukmė yra ribota. Ją, 
atsižvelgdamas į darbus ar paslaugas, 
kurias koncesininko prašoma atlikti, 
nustato koncesijos suteikėjas.

Jei investicijos atliekamos koncesininko 
sąskaita, nustatant koncesijos trukmę 
atsižvelgiama į šių investicijų pobūdį ir 
dydį, ir tokiu atveju ši trukmė negali 
viršyti įprasto nusidėvėjimo laikotarpio.

Jei koncesininkas neinvestuoja, nustatant 
koncesijos trukmę atsižvelgiama į 
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laikotarpį, kuris būtinas norint pasiekti 
sutartyje nustatytus tikslus, visų pirma 
susijusius su atitinkamos paslaugos 
kokybe.
2. Įprastas nusidėvėjimo laikotarpis –
paprastai laukiamas laikotarpis, per kurį
koncesininkas gali padengti investicijų 
sąnaudas ir gauti pagrįstą pelną už 
investuotą kapitalą.

Or. fr

Pagrindimas

Pranešėjas iš dalies keičia 106 pakeitimą. Įprastas nusidėvėjimo laikotarpis – būtinas 
laikotarpis, kad koncesininkas galėtų padengti investicijų, o ne veiklos sąnaudas. Veiklos 
sąnaudos yra ekonominės rizikos, kurią prisiima koncesininkas, dalis.

Pakeitimas 685
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu koncesijos trunka ilgiau kaip 
5 metus, ilgiausia koncesijos trukmė 
neviršija būtino numatyto laiko, per kurį 
koncesininkui atsipirks darbų ar paslaugų 
vykdymo investicijos kartu gaunant pelną 
už investuotą kapitalą. Trukmę nustato 
perkančioji organizacija arba subjektas, 
veikiantis pagrįstai, tuo momentu, kai 
siunčiamas koncesijos skelbimas, arba,
jeigu kvietimas nenumatytas, trukmė 
nustatoma, kai perkančioji organizacija 
arba subjektas pradeda koncesijos 
suteikimo procedūrą, pavyzdžiui, 
susisiekdamas su ekonominės veiklos 
vykdytojais dėl pirkimo.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti, kad koncesijos trukmė nėra tiksliai apskaičiuojamas 
dalykas, ir teigiama, kad, jeigu suteikta koncesija veikia pagrįstai, institucijos nustatyta 
trukmė turėtų būti tinkama.

Pakeitimas 686
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši sąlyga neprieštarauja 42 straipsnio 
nuostatoms.

Or. en

Pagrindimas

Šis papildymas yra svarbus siūlomų 42 straipsnio pakeitimų tikslais.

Pakeitimas 687
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 straipsnis Išbraukta.
Socialinės ir kitos specifinės paslaugos
X priede išvardytų socialinių ir kitų 
specifinių paslaugų koncesijoms, kurioms 
taikoma ši direktyva, taikomi 26 straipsnio 
3 dalies ir 27 straipsnio 1 dalies 
įpareigojimai.

Or. en
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Pakeitimas 688
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

X priede išvardytų socialinių ir kitų 
specifinių paslaugų koncesijoms, kurioms 
taikoma ši direktyva, taikomi 26 straipsnio 
3 dalies ir 27 straipsnio 1 dalies 
įpareigojimai.

X priede išvardytų socialinių ir kitų 
specifinių paslaugų koncesijoms, kurioms 
taikoma ši direktyva, taikomi tik
27 straipsnio 1 dalies įpareigojimai.

Or. en

Pagrindimas

Tam tikra alternatyvi pozicija, jei nebus patvirtinta nukrypti leidžianti nuostata.

Pakeitimas 689
Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

X priede išvardytų socialinių ir kitų 
specifinių paslaugų koncesijoms, kurioms 
taikoma ši direktyva, taikomi 26 straipsnio 
3 dalies ir 27 straipsnio 1 dalies 
įpareigojimai.

X priede išvardytų socialinių ir kitų 
specifinių paslaugų koncesijoms, kurioms 
taikoma ši direktyva, taikomi 26 straipsnio 
3 dalies ir 27 straipsnio 1 dalies sumažinti 
įpareigojimai.

Or. de

Pakeitimas 690
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pirma pastraipa



AM\916802LT.doc 109/139 PE497.782v03-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

X priede išvardytų socialinių ir kitų 
specifinių paslaugų koncesijoms, kurioms 
taikoma ši direktyva, taikomi 26 straipsnio 
3 dalies ir 27 straipsnio 1 dalies 
įpareigojimai.

X priede išvardytų socialinių ir kitų 
specifinių paslaugų koncesijoms, kurioms 
taikoma ši direktyva, taikomi tik
26 straipsnio 3 dalies ir 27 straipsnio 
1 dalies įpareigojimai.

Or. en

Pagrindimas

Būtinas paaiškinimas dėl reikalavimų.

Pakeitimas 691
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Koncesijos, kurių objektas yra ir 
paslaugos, kaip apibrėžta 17 straipsnyje, 
ir kitos paslaugos, yra suteikiamos 
laikantis nuostatų, taikomų paslaugų, 
kurios yra pagrindinis sutarties objektas, 
rūšiai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 692
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Mišriųjų sutarčių, nurodytų 1 ir 2 
dalyse, pagrindinis objektas nustatomas 
lyginant atitinkamų paslaugų ar prekių 
vertes.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 693
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei sutarčių objektas yra koncesijos, 
kurioms taikoma ši direktyva, ir pirkimai 
ar kiti elementai, kuriems netaikoma nei 
ši direktyva, nei direktyvos [kuriomis 
pakeičiamos direktyvos 2004/17/EB ir 
2004/18] arba 2009/81/EB, sutarties dalis, 
kurią sudaro koncesija, kuriai ši direktyva 
taikoma, yra skiriama laikantis šios 
direktyvos. Tačiau kai skirtingos sutarties 
dalys negali būti objektyviai atskiriamos, 
sprendimas dėl šios direktyvos taikymo 
priimamas atsižvelgiant į pagrindinį tos 
sutarties dalyką.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 694
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei sutarčių objektas yra koncesijos, 
kurioms taikoma ši direktyva, ir pirkimai ar 
kiti elementai, kuriems netaikoma nei ši
direktyva, nei direktyvos [kuriomis 
pakeičiamos direktyvos 2004/17/EB ir 
2004/18] arba 2009/81/EB, sutarties dalis, 
kurią sudaro koncesija, kuriai ši direktyva 
taikoma, yra skiriama laikantis šios 
direktyvos. Tačiau kai skirtingos sutarties 
dalys negali būti objektyviai atskiriamos, 

4. Vadovaujantis 5a (nauja) ir 5b (nauja) 
dalimis, jei sutarčių objektas yra 
koncesijos, kurioms taikoma ši direktyva, 
ir pirkimai ar kiti elementai, kuriems 
taikomos direktyvos [kuriomis 
pakeičiamos direktyvos 2004/17/EB ir 
2004/18], sutarties dalis, kurią sudaro 
koncesija, kuriai ši direktyva taikoma, yra 
skiriama laikantis šios direktyvos. Tačiau 
kai skirtingos sutarties dalys negali būti 
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sprendimas dėl šios direktyvos taikymo 
priimamas atsižvelgiant į pagrindinį tos 
sutarties dalyką.

objektyviai atskiriamos, sprendimas dėl 
šios direktyvos taikymo priimamas 
atsižvelgiant į pagrindinį tos sutarties 
dalyką.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra paketo, kuriuo siekiama užtikrinti, kad 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, taip pat susiję atitinkami Sutarties straipsniai, dalis.

Pakeitimas 695
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei sutarčių objektas yra koncesijos, 
kurioms taikoma ši direktyva, ir pirkimai ar 
kiti elementai, kuriems netaikoma nei ši 
direktyva, nei direktyvos [kuriomis 
pakeičiamos direktyvos 2004/17/EB ir 
2004/18] arba 2009/81/EB, sutarties dalis, 
kurią sudaro koncesija, kuriai ši direktyva 
taikoma, yra skiriama laikantis šios 
direktyvos. Tačiau kai skirtingos sutarties 
dalys negali būti objektyviai atskiriamos,
sprendimas dėl šios direktyvos taikymo 
priimamas atsižvelgiant į pagrindinį tos 
sutarties dalyką.

4. Jei sutarčių objektas yra koncesijos, 
kurioms taikoma ši direktyva, ir pirkimai ar 
kiti elementai, kuriems netaikoma nei ši 
direktyva, nei direktyvos [kuriomis 
pakeičiamos direktyvos 2004/17/EB ir 
2004/18] arba 2009/81/EB, sprendimas dėl 
šios direktyvos taikymo priimamas 
atsižvelgiant į pagrindinį tos sutarties 
dalyką.

Or. es

Pakeitimas 696
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei sutarčių objektas yra koncesijos, 
kurioms taikoma ši direktyva, ir pirkimai ar 
kiti elementai, kuriems netaikoma nei ši 
direktyva, nei direktyvos [kuriomis 
pakeičiamos direktyvos 2004/17/EB ir 
2004/18] arba 2009/81/EB, sutarties dalis, 
kurią sudaro koncesija, kuriai ši direktyva 
taikoma, yra skiriama laikantis šios 
direktyvos. Tačiau kai skirtingos sutarties 
dalys negali būti objektyviai atskiriamos, 
sprendimas dėl šios direktyvos taikymo 
priimamas atsižvelgiant į pagrindinį tos 
sutarties dalyką.

4. Jei sutarčių objektas yra koncesijos, 
kurioms taikoma ši direktyva, ir pirkimai ar 
kiti elementai, kuriems netaikoma nei ši 
direktyva, nei direktyvos [kuriomis 
pakeičiamos direktyvos 2004/17/EB ir 
2004/18] arba 2009/81/EB, sutarties dalis, 
kurią sudaro koncesija, kuriai ši direktyva 
taikoma, yra skiriama laikantis šios 
direktyvos. Tačiau kai skirtingos sutarties 
dalys negali būti objektyviai atskiriamos, 
sprendimas dėl šios direktyvos taikymo 
priimamas atsižvelgiant į pagrindinį tos 
sutarties dalyką, nepažeidžiant Sąjungos 
teisės aktų nuostatų.

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiama į atskiro sektoriaus teisės aktus.

Pakeitimas 697
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei koncesijai taikoma ši direktyva, o 
sutarčiai – [Direktyva 2004/18/EB arba 
2004/17/EB] arba 2009/81/EB, sutarties 
dalis, kuri yra koncesija, kuriai taikoma ši 
direktyva, yra skiriama pagal jos 
nuostatas.

Jei koncesijai taikoma ši direktyva, o 
sutarčiai – [Direktyva 2004/18/EB arba 
2004/17/EB] arba 2009/81/EB, sprendimas 
dėl šios direktyvos taikymo priimamas 
atsižvelgiant į pagrindinį tos sutarties 
dalyką.

Kai skirtingos tokių sutarčių dalys negali 
būti objektyviai atskiriamos, sprendimas 
dėl šios direktyvos taikymo priimamas 
atsižvelgiant į pagrindinį tos sutarties 
dalyką.

Or. es
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Pakeitimas 698
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei koncesijai taikoma ši direktyva, o 
sutarčiai – [Direktyva 2004/18/EB arba 
2004/17/EB] arba 2009/81/EB, sutarties 
dalis, kuri yra koncesija, kuriai taikoma ši 
direktyva, yra skiriama pagal jos 
nuostatas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 699
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei koncesijai taikoma ši direktyva, o 
sutarčiai – [Direktyva 2004/18/EB arba 
2004/17/EB] arba 2009/81/EB, sutarties 
dalis, kuri yra koncesija, kuriai taikoma ši 
direktyva, yra skiriama pagal jos nuostatas.

Jei koncesijai taikoma ši direktyva, o 
sutarčiai – [Direktyva 2004/18/EB arba 
2004/17/EB], sutarties dalis, kuri yra 
koncesija, kuriai taikoma ši direktyva, yra 
skiriama pagal jos nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra paketo, kuriuo siekiama užtikrinti, kad 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, taip pat susiję atitinkami Sutarties straipsniai, dalis.

Pakeitimas 700
Heide Rühle
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Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai skirtingos tokių sutarčių dalys negali 
būti objektyviai atskiriamos, sprendimas 
dėl šios direktyvos taikymo priimamas 
atsižvelgiant į pagrindinį tos sutarties 
dalyką.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 701
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Jei sutarties objektas yra koncesijos, 
kurioms taikoma ši direktyva ir Direktyva 
2009/81/EB, ir koncesijos ar kiti 
elementai, kuriems nė viena iš šių 
direktyvų netaikomos, sutartis skiriama 
netaikant šios direktyvos nuostatų, su 
sąlyga, kad vienos sutarties sudarymas 
yra pateisinamas dėl objektyvių 
priežasčių. Vis dėlto sprendimas sudaryti 
vieną sutartį negali būti priimtas siekiant, 
kad sutartys nepatektų į šios direktyvos 
taikymo sritį.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra paketo, kuriuo siekiama užtikrinti, kad 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, taip pat susiję atitinkami Sutarties straipsniai, dalis.
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Pakeitimas 702
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Kai skirtingos tokių sutarčių dalys 
negali būti objektyviai atskiriamos, 
sprendimas dėl šios direktyvos taikymo 
priimamas atsižvelgiant į pagrindinį tos 
sutarties dalyką.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra paketo, kuriuo siekiama užtikrinti, kad 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, taip pat susiję atitinkami Sutarties straipsniai, dalis.

Pakeitimas 703
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 5 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5c. Jei sutarties objektas yra koncesijos, 
kurioms taikoma ši direktyva, ir 
koncesijos ar kiti elementai, kuriems 
taikoma Direktyva 2009/81/EB, sutartis 
skiriama pagal Direktyvos 2009/81/EB 
nuostatas, su sąlyga, kad vienos sutarties 
sudarymas yra pateisinamas dėl 
objektyvių priežasčių.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 704
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau sprendimas, ar suteikti vieną, ar 
kelias atskiras koncesijas, negali būti 
priimamas siekiant išvengti šios 
direktyvos taikymo.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 705
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei viena iš veiklos rūšių, kuriai vykdyti 
suteikiama koncesija, kuriai taikoma ši 
direktyva, yra nurodyta III priede, o kita 
ten nenurodyta, ir jei objektyviai 
neįmanoma nustatyti, kuri iš koncesijos 
apimamų veiklos rūšių yra pagrindinė, 
koncesija suteikiama laikantis nuostatų, 
taikomų perkančiųjų organizacijų 
suteikiamoms koncesijoms.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 706
Bernadette Vergnaud
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Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei viena iš veiklos rūšių, kuriai vykdyti 
suteikiama koncesija, kuriai taikoma ši 
direktyva, yra nurodyta III priede, o kita 
ten nenurodyta, ir jei objektyviai 
neįmanoma nustatyti, kuri iš koncesijos 
apimamų veiklos rūšių yra pagrindinė, 
koncesija suteikiama laikantis nuostatų, 
taikomų perkančiųjų organizacijų 
suteikiamoms koncesijoms.

2. Jei viena iš veiklos rūšių, kuriai vykdyti 
suteikiama koncesija, kuriai taikoma ši 
direktyva, yra nurodyta III priede, o kita 
ten nenurodyta, ir jei objektyviai 
neįmanoma nustatyti, kuri iš koncesijos 
apimamų veiklos rūšių yra pagrindinė, 
koncesija suteikiama laikantis nuostatų, 
taikomų perkančiųjų organizacijų 
suteikiamoms koncesijoms, nepažeidžiant 
Sąjungos teisės aktų nuostatų.

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiama į atskiro sektoriaus teisės aktus.

Pakeitimas 707
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei vienai iš sutarties ar koncesijos 
veiklos rūšių taikoma ši direktyva, o kitai 
netaikoma nei ši direktyva, nei [Direktyva 
2004/18/EB arba 2004/17/EB] arba 
2009/81/EB22, ir jei neįmanoma 
objektyviai nustatyti, kuri sutarties ar 
koncesijos veiklos rūšis yra pagrindinė, 
sutartis ar koncesija sudaroma laikantis 
šios direktyvos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 708
Heide Rühle
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Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 709
Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali rezervuoti teisę 
dalyvauti koncesijų suteikimo procedūrose 
socialinio pobūdžio įmonėms ir ūkio 
subjektams, kurių pagrindinis tikslas yra 
socialinė ir profesinė neįgaliųjų ar 
nepalankioje padėtyje esančių darbuotojų 
integracija, arba numatyti, kad tokios 

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

tokios koncesijos gali būti vykdomos pagal 
socialinio pobūdžio įdarbinimo programas, 
jeigu tokios įmonės, ekonominės veiklos 
vykdytojai ar pagal tokias programas
įdarbinami neįgalūs ir (arba) nepalankioje 
padėtyje esantys asmenys. Prie 
nepalankioje padėtyje esančių asmenų, be 
kita ko, priskiriami: Bedarbiai, asmenys 
su migracijos patirtimi, asmenys, kuriems 
gresia atskirtis, pažeidžiamoms grupėms 
priklausantys asmenys, ilgą laiką sirgę 
asmenys ir nepalankioje padėtyje 
esančioms mažumoms priklausantys 
asmenys.

Or. en

Pakeitimas 710
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Koncesijos skelbime daroma nuoroda į šią 
nuostatą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 711
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma paslaugų 
koncesijoms dėl mokslinių tyrimų ir plėtros 
paslaugų, kurių CPV kodai yra nuo 
73000000-2 iki 73436000-7, išskyrus 
73200000-4, 73210000-7 arba 73220000-0, 
jei įvykdomos abi toliau nurodytos 

1. Ši direktyva taikoma paslaugų 
koncesijoms dėl mokslinių tyrimų ir plėtros 
paslaugų, kurių CPV kodai yra nuo 
73000000-2 iki 73436000-7, išskyrus 
73200000-4, 73210000-7 arba 73220000-
0:
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sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 712
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) naudą gauna tik perkančioji 
organizacija arba perkantysis subjektas 
vykdydami savo veiklą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 713
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) už teikiamą paslaugą visiškai atlygina 
perkančioji organizacija arba perkantysis 
subjektas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 714
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 46 straipsnį 

Išbraukta.
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dėl šiame straipsnyje pateikiamų 
nuorodos numerių pakeitimo, jeigu 
Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno 
nomenklatūros pakeitimai turi būti 
atspindėti šioje direktyvoje ir jeigu jie 
nereiškia šios direktyvos taikymo srities 
pasikeitimo.

Or. en

Pakeitimas 715
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 46 straipsnį 
dėl šiame straipsnyje pateikiamų 
nuorodos numerių pakeitimo, jeigu 
Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno 
nomenklatūros pakeitimai turi būti 
atspindėti šioje direktyvoje ir jeigu jie 
nereiškia šios direktyvos taikymo srities 
pasikeitimo.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 716
Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkio subjektai, pagal valstybės narės, 
kurioje jie įsteigti, teisę turintys teisę teikti 
atitinkamą paslaugą, neatmetami 
remiantis vien tik tuo, kad pagal valstybės 
narės, kurioje suteikiama koncesija, teisę 
reikalaujama, kad jie turi būti fiziniai 

Išbraukta.
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arba juridiniai asmenys.

Or. en

Pakeitimas 717
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkio subjektai, pagal valstybės narės, 
kurioje jie įsteigti, teisę turintys teisę teikti 
atitinkamą paslaugą, neatmetami 
remiantis vien tik tuo, kad pagal valstybės 
narės, kurioje suteikiama koncesija, teisę 
reikalaujama, kad jie turi būti fiziniai 
arba juridiniai asmenys.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 718
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Turi būti užtikrinamos sąlygos 
skiriant koncesijas dalyvauti ir įsitraukti 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Or. it

Pakeitimas 719
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalis



AM\916802LT.doc 123/139 PE497.782v03-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Teikti pasiūlymus arba siūlytis būti 
kandidatais gali ūkio subjektų grupės.

3. Teikti pasiūlymus arba siūlytis būti 
kandidatais gali ekonominės veiklos 
vykdytojų grupės, įskaitant įmonių 
konsorciumus.

Or. it

Pakeitimas 720
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai nenustato specialių tokių grupių 
dalyvavimo koncesijos suteikimo 
procedūrose sąlygų, kurios nėra 
nustatytos atskiriems kandidatams. Jei 
šios grupės nori pateikti pasiūlymą arba 
parašką, perkančiosios organizacijos ar 
perkantieji subjektai iš šių grupių 
nereikalauja įgyti tam tikrą teisinį statusą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 721
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai nenustato specialių 
tokių grupių dalyvavimo koncesijos 
suteikimo procedūrose sąlygų, kurios nėra 
nustatytos atskiriems kandidatams. Jei 

Išbraukta.
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šios grupės nori pateikti pasiūlymą arba 
parašką, perkančiosios organizacijos ar 
perkantieji subjektai iš šių grupių 
nereikalauja įgyti tam tikrą teisinį statusą.

Or. de

Pagrindimas

Šia dalimi be reikalo suvaržomas perkančiųjų subjektų lankstumas, o tokios nuostatos 
papildomos naudos nematyti.

Pakeitimas 722
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei šioje direktyvoje arba galimybę gauti 
informaciją reglamentuojančiuose 
nacionaliniuose teisės aktuose nenurodyta 
kitaip ir nepažeidžiamos nuostatos dėl 
įpareigojimų, susijusių su paskirtų
sutarčių skelbimu ir informacijos teikimu 
kandidatams ir konkurso dalyviams, kaip 
nurodyta šios direktyvos 27 ir 
35 straipsniuose, perkančioji organizacija
neatskleidžia ūkio subjektų jai atsiųstos 
informacijos, kurią jie pažymėjo kaip 
konfidencialią, įskaitant (bet 
neapsiribojant) technikos ir prekybos 
paslaptis ir konfidencialius pasiūlymų 
aspektus.

1. Jei šioje direktyvoje arba galimybę gauti 
informaciją reglamentuojančiuose 
nacionaliniuose teisės aktuose nenurodyta 
kitaip ir nepažeidžiamos nuostatos dėl 
įpareigojimų, susijusių su paskirtos
koncesijos skelbimu ir informacijos 
teikimu kandidatams ir konkurso 
dalyviams, kaip nurodyta šios direktyvos 
27 ir 35 straipsniuose, suteikėjas
neatskleidžia ekonominės veiklos vykdytojų
jai atsiųstos informacijos, kurią jie 
pažymėjo kaip konfidencialią, būtent
technikos ir prekybos paslapčių.

Neįvykdžius šio reikalavimo, atsakomybę 
prisiima suteikėjas

Or. en

Pakeitimas 723
Barbara Weiler
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Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei šioje direktyvoje arba galimybę gauti 
informaciją reglamentuojančiuose 
nacionaliniuose teisės aktuose nenurodyta 
kitaip ir nepažeidžiamos nuostatos dėl 
įpareigojimų, susijusių su paskirtų sutarčių 
skelbimu ir informacijos teikimu 
kandidatams ir konkurso dalyviams, kaip 
nurodyta šios direktyvos 27 ir 
35 straipsniuose, perkančioji organizacija 
neatskleidžia ūkio subjektų jai atsiųstos 
informacijos, kurią jie pažymėjo kaip 
konfidencialią, įskaitant (bet 
neapsiribojant) technikos ar prekybos 
paslaptis ir konfidencialius pasiūlymų 
aspektus.

1. Jei šioje direktyvoje arba galimybę gauti 
informaciją reglamentuojančiuose 
nacionaliniuose teisės aktuose nenurodyta 
kitaip ir nepažeidžiamos nuostatos dėl 
įpareigojimų, susijusių su paskirtų sutarčių 
skelbimu ir informacijos teikimu 
kandidatams ir dalyviams, nurodytiems 
šios direktyvos 27 ir 35 straipsniuose, ir 
nepažeidžiamos valstybių narių ir ES 
lygmens duomenų apsaugos nuostatos, 
priežiūros įstaiga, gavusi rašytinį 
prašymą, suteikia neribotas, visapusiškas, 
tiesiogines ir nemokamas galimybes 
susipažinti su paskirtomis sutartimis.
Galimybė susipažinti su tam tikromis 
sutarčių dalimis gali būti nesuteikta, jeigu 
jų atskleidimas trukdytų vykdyti įstatymus 
arba kitaip prieštarautų viešajam 
interesui, pažeistų teisėtus viešųjų arba 
privačiųjų ekonominės veiklos vykdytojų
komercinius interesus arba galėtų 
trukdyti sąžiningai jų konkurencijai.
Galimybė susipažinti su sutarčių dalimis, 
kurios gali būti atskleistos, turi būti 
suteikiama per tinkamą laikotarpį.
Prašymo susipažinti su sutarties tekstu
pateikėjams nebūtina turėti tiesioginį ar 
netiesioginį su ta konkrečia sutartimi 
susijusį interesą. Informacijos gavėjams 
leidžiama ją paskelbti viešai.

Or. de

Pakeitimas 724
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei šioje direktyvoje arba galimybę gauti 
informaciją reglamentuojančiuose 
nacionaliniuose teisės aktuose nenurodyta 
kitaip ir nepažeidžiamos nuostatos dėl 
įpareigojimų, susijusių su paskirtų 
sutarčių skelbimu ir informacijos teikimu 
kandidatams ir konkurso dalyviams, kaip 
nurodyta šios direktyvos 27 ir 
35 straipsniuose, perkančioji organizacija
neatskleidžia ūkio subjektų jai atsiųstos 
informacijos, kurią jie pažymėjo kaip 
konfidencialią, įskaitant (bet 
neapsiribojant) technikos ar prekybos 
paslaptis ir konfidencialius pasiūlymų 
aspektus.

1. Jei šioje direktyvoje arba galimybę gauti 
informaciją reglamentuojančiuose 
nacionaliniuose teisės aktuose nenurodyta 
kitaip ir nepažeidžiamos nuostatos dėl 
įpareigojimų, susijusių su paskirtos 
koncesijos skelbimu ir informacijos 
teikimu kandidatams ir konkurso 
dalyviams, kaip nurodyta šios direktyvos 
27 ir 35 straipsniuose, suteikėjas
neatskleidžia ekonominės veiklos vykdytojų 
jai atsiųstos informacijos, kurią jie 
pagrįstai pažymėjo kaip konfidencialią, 
įskaitant (bet neapsiribojant) technikos ar 
prekybos paslaptis ir konfidencialius 
pasiūlymų aspektus.

Neįvykdžius šio reikalavimo, atsakomybę 
prisiima suteikėjas.
Šiuo straipsniu nedraudžiama viešai 
atskleisti sudarytų sutarčių, įskaitant visus 
vėlesnius pakeitimus

Or. en

Pakeitimas 725
Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perkančiosios organizacijos arba 
perkantieji subjektai gali nustatyti ūkio 
subjektams reikalavimus, kuriais 
siekiama apsaugoti konfidencialų 
informacijos, perkančiosios organizacijos 
arba perkančiojo subjekto teikiamos 
vykstant koncesijos suteikimo procedūrai, 
pobūdį.

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 726
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perkančiosios organizacijos arba 
perkantieji subjektai gali nustatyti ūkio 
subjektams reikalavimus, kuriais siekiama 
apsaugoti konfidencialų informacijos, 
perkančiosios organizacijos arba 
perkančiojo subjekto teikiamos vykstant 
koncesijos suteikimo procedūrai, pobūdį.

2. Suteikėjas gali nustatyti ekonominės 
veiklos vykdytojams reikalavimus, kuriais 
siekiama apsaugoti konfidencialų 
informacijos, jo teikiamos vykstant 
koncesijos suteikimo procedūrai, pobūdį.

Neįvykdžius šio reikalavimo, atsakomybę 
prisiima ekonominės veiklos vykdytojas.

Or. en

Pakeitimas 727
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25 straipsnis Išbraukta.
[...]

Or. en

Pakeitimas 728
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Priemonės, naudojamos bendraujant 
elektroniniu būdu, taip pat jų techninės 
charakteristikos yra 
nediskriminuojančios, visuotinai 
prieinamos, suderintos su visuotinai 
naudojamais informacinių ir ryšių 
technologijų produktais ir neriboja ūkio 
subjektų galimybės dalyvauti koncesijų 
suteikimo procedūroje. Elektroninio 
gavimo prietaisų techninė informacija ir 
charakteristikos, kurios turi atitikti šios 
dalies pirmos pastraipos reikalavimus, 
pateikiamos XII priede.

Išbraukta.

Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 46 straipsnį 
dėl XII priede nurodytos techninės 
informacijos ir charakteristikų pakeitimo, 
jei to reikia dėl techninių pokyčių ar 
administracinių priežasčių.
Siekiant užtikrinti techninio formato, taip 
pat proceso ir pranešimų standartų 
suderinamumą, visų pirma dėl 
tarptautinėmis aplinkybėmis, Komisija 
įgaliojama pagal 46 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, kuriuose nustatytų, 
kad privaloma naudoti konkrečius 
techninius standartus, susijusius bent jau 
su e. pasiūlymų teikimu, elektroninių 
katalogų naudojimu ir elektroninio 
autentifikavimo priemonėmis.

Or. en

Pakeitimas 729
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prireikus perkančiosios organizacijos ir Išbraukta.
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perkantieji subjektai gali reikalauti 
naudoti priemones, kurios nėra visuotinai 
prieinamos, jeigu tik suteikia alternatyvias 
prieigos galimybes.
Perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai laikomi siūlančiais tinkamas 
alternatyvias prieigos priemones, jeigu jie:
a) suteikia neribotą ir visišką tiesioginę 
prieigą elektroniniu būdu prie šių 
priemonių nuo skelbimo paskelbimo 
dienos pagal IX priedą arba kvietimo 
patvirtinti susidomėjimą išsiuntimo 
dienos; skelbimo arba kvietimo patvirtinti 
susidomėjimą tekste nurodomas interneto 
adresas, kuriuo tokios priemonės yra 
prieinamos;
b) užtikrina, kad kitose valstybėse narėse 
nei perkančiosios organizacijos valstybė 
narė įsteigti konkurso dalyviai galėtų 
dalyvauti koncesijos suteikimo 
procedūroje naudodami laikinus 
prisijungimo kodus, internete pateikiamus 
nemokamai;
c) jos suteikia alternatyvų pasiūlymų 
teikimo elektroninėmis priemonėmis 
kanalą.

Or. en

Pakeitimas 730
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Elektroniniams prietaisams, skirtiems 
pasiūlymams perduoti ir priimti, ir 
elektroniniams prietaisams, skirtiems 
paraiškoms perduoti ir priimti, taikomos 
šios taisyklės:

Išbraukta.

a) suinteresuotosioms šalims prieinama 
informacija apie elektroninio pasiūlymų 
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ir prašymų dalyvauti pirkime teikimo 
specifikacijas, įskaitant kodavimą ir laiko 
žymėjimą;
b) autentifikavimo ir elektroninio parašo 
prietaisai ir metodai atitinka XII priedo 
reikalavimus;
c) perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai nurodo 
elektroninėms ryšių priemonėms įvairiais 
koncesijos suteikimo procedūros etapais 
reikalaujamo saugumo lygį. Šis lygis yra 
proporcingas susijusiai rizikai;
d) jeigu reikalaujama saugaus 
elektroninio parašo, apibrėžto Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
1999/93/EB, perkančiosios organizacijos 
ir perkantieji subjektai taip pat pripažįsta 
galiojančius parašus, pagrįstus 
kvalifikuotu elektroniniu sertifikatu, 
nurodytu Europos Komisijos sprendime 
2009/767/EB pateiktame patikimame 
sąraše, ir sukurtus naudojant saugų 
parašo sukūrimo įrenginį arba jo 
nenaudojant, jei įvykdomos toliau 
nurodytos sąlygos:
i) remdamiesi Komisijos sprendime 
2011/130/ES26 nurodytais formatais, jie 
turi nustatyti reikalaujamą saugaus 
elektroninio parašo formatą ir parengia 
reikiamas priemones, kad galėtų 
techniškai šiuos formatus tvarkyti;
ii) jei pasiūlymas yra patvirtintas parašu, 
pagrįstu į patikimą sąrašą įtrauktu 
kvalifikuotu sertifikatu, jie nekelia 
papildomų reikalavimų, kurie galėtų 
kliudyti konkurso dalyviams naudoti 
tokius parašus.

Or. en

Pakeitimas 731
Liisa Jaakonsaari
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Pasiūlymas dėl direktyvos
II antraštinės dalies –I skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

–I skyrius
Bendrieji principai
–26 straipsnis
Suteikėjo laisvė organizuoti procedūrą
Suteikėjas turi laisvę organizuoti 
procedūrą, pagal kurią pasirenkamas 
koncesininkas, atsižvelgiant į šios 
direktyvos nuostatų laikymąsi. Yra tik du 
pagrindiniai šios procedūros etapai:
koncesijos skelbimo paskelbimas 
procedūros pradžioje, išskyrus 17 
straipsnyje ir 26 straipsnio 5 dalyje 
nurodytus atvejus, ir suteikimo skelbimo 
paskelbimas procedūros pabaigoje.
Suteikėjas per suteikimo procedūrą gali 
skirti tarpinius etapus, pavyzdžiui, 
kvietimo pateikti pasiūlymą siuntimą 
kandidatams, kurie atsakė, kur tinkama, į 
koncesijos skelbimą.
–26 a straipsnis
Bendrieji principai
1. Koncesijos suteikiamos remiantis 
suteikėjo nustatytais kriterijais, 
atsižvelgiant į 38 a straipsnį, jeigu yra 
tenkinamos toliau nurodytos 
kumuliacinės sąlygos:

a) pasiūlymas atitinka koncesijos 
skelbime arba kvietime pateikti pasiūlymą 
ir koncesijos dokumentuose nustatytus 
reikalavimus, sąlygas ir kriterijus;
b) pasiūlymą pateikia konkurso dalyvis:
i) kuriam nedraudžiama dalyvauti 
suteikimo procedūroje pagal 36 straipsnio 
5 ir 7 dalis bei vadovaujantis 39 straipsnio 
8 dalimi ir
ii) kuris atitinka suteikėjo išdėstytus 
atrankos kriterijus pagal 36 straipsnio 2–3 
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dalis.
2. Per koncesijos suteikimo procedūrą 
suteikėjas vienodai vertina ekonominės 
veiklos vykdytojus ir veikia skaidriai bei 
proporcingai. Pirmiausia, teikdamas 
informaciją jis neturi diskriminuoti vienų 
dalyvių ar kandidatų kitų naudai.
Koncesijos suteikimo procedūra negali 
būti parengta siekiant išvengti šios 
direktyvos taikymo arba dirbtinai 
sumažinti konkurenciją.
3. Suteikėjas ir ekonominės veiklos 
vykdytojas vykdo įsipareigojimus, 
susijusius su socialine ir užimtumo 
apsauga ir darbo sąlygomis, vietoje, 
kurioje atliekama koncesija, kaip išdėstyta 
kolektyvinėse sutartyse, nacionaliniuose 
teisės aktuose ir darbo teisės nuostatose.
Suteikėjas turi visišką laisvę pasiūlymo 
dokumentuose nurodyti socialinius ir 
aplinkosaugos kriterijus, kurie viršija 
šiuos įpareigojimus. Tai apima TDO 
konvencijos Nr. 94 laikymąsi, net ir tuo 
atveju, jeigu konvencija neįgyvendinta 
nacionalinėje teisėje.

Or. en

Pakeitimas 732
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
–26 straipsnis ir –26 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-26 straipsnis
Koncesijos suteikėjo laisvė organizuoti 

procedūrą
Laikantis šios direktyvos nuostatų, 
koncesijos suteikėjas yra laisvas 
organizuoti procedūrą, kuria išrenkamas 
koncesininkas, o privalomi turėtų būti tik 
du etapai – koncesijos skelbimo 
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publikavimas procedūros pradžioje, 
išskyrus atvejus, numatytus 17 straipsnyje 
ir 26 straipsnio 5 dalyje, ir skelbimo apie 
koncesijos suteikimą publikavimas 
procedūros pabaigoje.
Koncesijos suteikimo procedūros metu 
galima numatyti tarpinius etapus, 
pavyzdžiui, kvietimo teikti pasiūlymus 
siuntimą kandidatams, atsiliepusiems į 
koncesijos skelbimą.

-26a straipsnis
Bendrieji principai

1. Koncesijos suteikiamos remiantis 
koncesijos suteikėjo nustatytais kriterijais, 
atsižvelgiant į 38a straipsnį, jeigu yra 
tenkinamos toliau nurodytos sąlygos:
a) pasiūlymas atitinka koncesijos 
skelbime arba kvietime teikti pasiūlymą ir 
koncesijos suteikimo dokumentuose 
nustatytus reikalavimus, sąlygas ir 
kriterijus;
b) pasiūlymą pateikia dalyvis:
i) kuriam nėra neleista dalyvauti 
suteikimo procedūroje pagal 36 straipsnio 
5 ir 7 dalis, jeigu laikomasi 39 straipsnio 
8 dalies;
ii) kuris atitinka koncesijos suteikėjo 
nustatytus atrankos kriterijus pagal 
36 straipsnio 2 ir 3 dalis.
2. Koncesijos suteikimo procedūros metu 
koncesijos suteikėjas ekonominės veiklos 
vykdytojus vertina vienodai, veikia 
skaidriai ir vadovaujasi proporcingumo 
principu. Ypač teikdamas informaciją jis 
neturi diskriminuoti vienų kandidatų ar 
dalyvių kitų naudai. Koncesijos suteikimo 
procedūra negali būti parengta siekiant 
išvengti šios direktyvos taikymo arba 
dirbtinai mažinti konkurenciją.
3. Koncesijos suteikėjas turi įsitikinti, kad 
ekonominės veiklos vykdytojas laikosi 
taikomų įpareigojimų, susijusių su 
socialine apsauga ir darbo sąlygomis, 
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kaip numatyta kolektyvinėse sutartyse ir 
teisės aktuose, kurie galioja toje vietoje, 
kurioje koncesija vykdoma, ir gali 
nustatyti papildomus socialinius ir 
aplinkosauginius kriterijus.

Or. fr

Pagrindimas

Prie -26 straipsnio, kuris numatytas pranešėjo siūlomame naujos struktūros tekste, pridedama 
dalis, susijusi su socialinių teisių laikymusi.

Pakeitimas 733
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tokiuose koncesijos skelbimuose 
pateikiama IV priedo dalyje nurodyta 
informacija ir, jei reikia, bet kokia kita 
informacija, kurią perkančioji organizacija 
ar perkantysis subjektas laiko reikalinga ir 
pateikiama pagal standartinę formą.

2. Tokiuose koncesijos skelbimuose 
pateikiama IV priedo dalyje nurodyta 
informacija ir, jei reikia, bet kokia kita 
informacija, kurią perkančioji organizacija 
ar perkantysis subjektas laiko reikalinga.

Or. en

Pakeitimas 734
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Suteikėjas ir ekonominės veiklos 
vykdytojas vykdo įsipareigojimus, 
susijusius su socialine ir užimtumo 
apsauga ir darbo sąlygomis, vietoje, 
kurioje atliekama koncesija, kaip išdėstyta 
kolektyvinėse sutartyse, nacionaliniuose 
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teisės aktuose ir darbo teisės nuostatose.
Suteikėjas turi visišką laisvę pasiūlymo 
dokumentuose nurodyti socialinius ir 
aplinkosaugos kriterijus, kurie viršija 
šiuos įpareigojimus. Tai apima TDO 
konvencijos Nr. 94 laikymąsi, net ir tuo 
atveju, jeigu konvencija neįgyvendinta 
nacionalinėje teisėje.

Or. en

Pakeitimas 735
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai apie planuojamo 
socialinių ir kitų specifinių paslaugų 
koncesijos suteikimo ketinimus skelbia 
išankstiniame informaciniame skelbime 
kuo skubiau, prasidėjus finansiniams 
metams. Šiuose skelbimuose pateikiama 
XIII priede nurodyta informacija.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 736
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai apie planuojamo 
socialinių ir kitų specifinių paslaugų 
koncesijos suteikimo ketinimus skelbia 
išankstiniame informaciniame skelbime 
kuo skubiau, prasidėjus finansiniams 

3. Perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai apie planuojamo 
socialinių ir kitų X priede išvardytų 
specifinių paslaugų koncesijos suteikimo 
ketinimus skelbia išankstiniame 
informaciniame skelbime kuo skubiau, 
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metams. Šiuose skelbimuose pateikiama 
XIII priede nurodyta informacija.

prasidėjus finansiniams metams. Šiuose 
skelbimuose pateikiama XIII priede 
nurodyta informacija.

Or. en

Pagrindimas

Trūksta nuorodos.

Pakeitimas 737
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tokias standartines formas nustato 
Komisija. Tokie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 48 straipsnyje nurodytą 
patariamąją procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 738
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nukrypstant nuo 1 dalies, 
perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai neprivalo skelbti koncesijos 
skelbimo tokiais atvejais:

Išbraukta.

a) jeigu per koncesijos procedūrą 
nepateikta nė vieno pasiūlymo arba nė 
vieno tinkamo pasiūlymo ar paraiškos, su 
sąlyga, kad pradinės koncesijos sąlygos 
nėra keičiamos iš esmės ir kad Komisijai 
arba pagal Direktyvos [kuria pakeičiama 
Direktyva 2004/18/EB] 84 straipsnį 
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paskirtai nacionalinei priežiūros įstaigai 
jų prašymu nusiunčiamas pranešimas;
b) jeigu atlikti darbus arba teikti 
paslaugas gali tik konkretus ūkio 
subjektas, nes dėl techninių priežasčių , 
dėl patentų, autorių teisių ar kitų 
intelektinės nuosavybės teisių apsaugos ar 
kitų išimtinių teisių apsaugos nėra 
konkurencijos ir jeigu nėra pagrįstos 
alternatyvos arba pakaitalo ir 
konkurencijos nebuvimas nėra nulemtas 
dirbtinio koncesijos suteikimo parametrų 
susiaurinimo;
c) dėl naujų darbų arba paslaugų, kuriuos 
sudaro panašių darbų arba paslaugų, 
patikėtų atlikti arba teikti ūkio subjektui, 
kuriam tos pačios perkančiosios 
organizacijos arba perkantieji subjektai 
suteikė pradinę koncesiją, kuriai taikomas 
1 dalyje nurodytas įpareigojimas, 
pakartojimas, su sąlyga, kad tokie darbai 
arba paslaugos atitinka pagrindinį 
projektą, dėl kurio buvo suteikta pradinė 
koncesija. Pagrindiniame projekte 
paminima galimų papildomų darbų arba 
paslaugų aprėptis ir sąlygos, kuriomis jie 
bus skiriami.

Or. en

Pagrindimas

Pernelyg daug detalių, todėl padidėja klaidų tikimybė atliekant koncesijos sutarčių suteikimą. 
Užtenka įpareigojimo paskelbti koncesijos skelbimą naudojant tinkamą formą.

Pakeitimas 739
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo 1 dalies, perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai 

Nukrypstant nuo 1 dalies, perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai 
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neprivalo skelbti koncesijos skelbimo 
tokiais atvejais:

neprivalo skelbti koncesijos skelbimo 
viešųjų pirkimų direktyvos (anksčiau 
2004 m. kovo 31 d. Direktyva 2004/18/EB) 
30 straipsnyje numatytais atvejais:

Or. de

Pakeitimas 740
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo 1 dalies, perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai 
neprivalo skelbti koncesijos skelbimo 
tokiais atvejais:

Nukrypstant nuo 1 dalies, perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai 
neprivalo skelbti koncesijos skelbimo 
direktyvos (pakeičiančios Direktyvą 
2004/18/EB) 30 straipsnyje išvardytais
atvejais:

Or. de

Pagrindimas

Sukuriama sąsaja su viešųjų pirkimų direktyva, nes šiuo atveju tai yra tikslinga, kai 
koncesijos sutarčių skyrimo ir viešųjų pirkimų atveju taikomos tos pačios išimtys.

Pakeitimas 741
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jeigu per koncesijos procedūrą 
nepateikta nė vieno pasiūlymo arba nė 
vieno tinkamo pasiūlymo ar paraiškos, su 
sąlyga, kad pradinės koncesijos sąlygos 
nėra keičiamos iš esmės ir kad Komisijai 
arba pagal Direktyvos [kuria pakeičiama 
Direktyva 2004/18/EB] 84 straipsnį 

Išbraukta.
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paskirtai nacionalinei priežiūros įstaigai 
jų prašymu nusiunčiamas pranešimas;

Or. de

Pagrindimas

Būtina pritaikyti pagal naują visos dalies redakciją.


