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Pakeitimas 742
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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 
paskirtai nacionalinei priežiūros įstaigai 
jų prašymu nusiunčiamas pranešimas;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Išbraukiama siekiant suderinti su viešųjų pirkimų direktyva (30 straipsnis).

Pakeitimas 743
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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;

Išbraukta.
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Or. de

Pagrindimas

Būtina pritaikyti pagal naują visos dalies redakciją.

Pakeitimas 744
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Išbraukiama siekiant suderinti su viešųjų pirkimų direktyva (30 straipsnis).

Pakeitimas 745
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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 

b) jeigu atlikti darbus arba teikti paslaugas 
gali tik konkretus ekonominės veiklos 
vykdytojas, nes dėl techninių priežasčių, 
dėl patentų, autorių teisių ar kitų 
intelektinės nuosavybės teisių apsaugos ar
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nėra konkurencijos ir jeigu nėra pagrįstos 
alternatyvos arba pakaitalo ir
konkurencijos nebuvimas nėra nulemtas 
dirbtinio koncesijos suteikimo parametrų 
susiaurinimo;

kitų išimtinių teisių, įskaitant teises, 
ekonominės veiklos vykdytojui
užtikrinančias galimybę naudotis žeme ir 
kitomis nepakeičiamomis ir esminėmis 
ilgalaikio turto dotacijomis, reikalingomis 
koncesijos sutarties dalykui įgyvendinti, 
apsaugos nėra konkurencijos, ir jeigu nėra 
pagrįstos alternatyvos arba pakaitalo, o
konkurencijos nebuvimas nėra nulemtas 
dirbtinio koncesijos suteikimo parametrų 
susiaurinimo;

Or. it

Pagrindimas

Pakeitime pereinama nuo reikalavimo apsaugoti turtines teises, pvz., nuosavybės teisę arba 
prievolių teisę, kaip teises, įgyjamas sudarant nuomos sutartis, kuriomis ekonominės veiklos 
vykdytojas gali naudotis tam tikruose specialiuose žemės sklypuose, reikalinguose vykdyti 
darbams ir (arba) teikti paslaugoms, dėl kurių sudaroma koncesijos sutartis, šias teises 
priskiriant „kitoms išimtinėms teisėms“, apie kurias jau kalbama dabartiniame tekste.

Pakeitimas 746
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Būtina pritaikyti pagal naują visos dalies redakciją.

Pakeitimas 747
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Išbraukiama siekiant suderinti su viešųjų pirkimų direktyva (30 straipsnis).

Pakeitimas 748
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) dėl valstybei priklausančio turto, kuris 
ekonominės veiklos vykdytojo iniciatyva ir 
prašymu naudojamas teikti turistinėms 
kurortinėms paslaugoms, koncesijos, 
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tapusios jo įmonės gyvavimo prielaida, 
nes neturėdamas koncesijos sutarties jis 
prarastų pačios įmonės nuosavybės teisę.

Or. it

Pakeitimas 749
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) dėl valstybei priklausančio turto, kuris 
naudojamas teikti paslaugoms paprašius 
ekonominės veiklos vykdytojui, kuriam tos 
pačios perkančiosios organizacijos arba 
tie patys perkantieji subjektai buvo skyrę 
pradinę koncesijos sutartį, kuriai taikoma 
1 dalyje nurodyta pareiga, jeigu nebetekus 
koncesijos veikla būtų faktiškai 
nutraukta.

Or. it

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama apsaugoti dažnu atveju šeimų valdomus mikrosubjektus, dirbančius, 
pavyzdžiui, turistinių ir kurortinių paslaugų teikimo sferoje, tais atvejais, kai nebetekusios 
koncesijos šios įmonės nustotų egzistuoti.

Pakeitimas 750
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) dėl valstybei priklausančio turto, kuris 
ekonominės veiklos vykdytojo iniciatyva ir 
prašymu naudojamas teikti turistinėms 
kurortinėms paslaugoms, koncesijos, 
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tapusios jo įmonės gyvavimo prielaida, 
nes neturėdamas koncesijos sutarties jis 
prarastų pačios įmonės nuosavybės teisę.

Or. it

Pakeitimas 751
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš karto po to, kai dėl pirmojo projekto 
paskelbiamas konkursas, perkančiosios 
organizacijos arba perkantieji subjektai 
taikydami 5 straipsnio nuostatas 
atsižvelgia į visą numatomą paskesnių 
darbų arba paslaugų kainą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 752
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš karto po to, kai dėl pirmojo projekto 
paskelbiamas konkursas, perkančiosios 
organizacijos arba perkantieji subjektai 
taikydami 5 straipsnio nuostatas 
atsižvelgia į visą numatomą paskesnių 
darbų arba paslaugų kainą.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Išbraukiama siekiant suderinti su viešųjų pirkimų direktyva (30 straipsnis).
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Pakeitimas 753
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal pirmos pastraipos a punktą 
pasiūlymas laikomas netinkamu, jeigu:

Išbraukta.

– jis yra klaidingas arba nepriimtinas, ir
– jis neturi jokios reikšmės koncesijai, nes 
neatitinka koncesijos dokumentuose 
nurodytų perkančiosios organizacijos 
arba perkančiojo subjekto reikmių.
Pasiūlymai laikomi klaidingais, jei jie 
neatitinka koncesijos dokumentų arba 
jeigu pasiūlytos kainos yra apsaugotos 
nuo įprastos konkurencinės įtakos.
Pasiūlymai laikomi netinkamais bet 
kuriuo iš šių atvejų:
a) jie gauti pavėluotai;
b) juos pateikė konkurso dalyviai, kurie 
neturi reikiamos kvalifikacijos;
c) jų siūloma kaina viršija perkančiosios 
organizacijos arba perkančiojo subjekto 
biudžetą, nustatytą prieš pradedant 
koncesijos suteikimo procedūrą ir 
pateikiamą raštu;
d) jų siūloma kaina pripažinta neįprastai 
maža.

Or. en

Pagrindimas

Pernelyg išsamu, todėl didėja klaidų skiriant koncesijos sutartis tikimybė. Užtenka pareigos 
tinkama forma paskelbti koncesijos skelbimą.

Pakeitimas 754
Philippe Juvin
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Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal pirmos pastraipos a punktą 
pasiūlymas laikomas netinkamu, jeigu:

Pagal 5 dalies a punktą pasiūlymas 
laikomas netinkamu, jeigu yra nesusijęs su 
koncesija, nes juo negalima patenkinti 
koncesijos suteikėjo poreikių, nurodytų 
koncesijos dokumentuose.

Or. fr

Pagrindimas

Paaiškinami ir apribojami atvejai, kuriais koncesijos suteikėjas gali neskelbti naujo 
koncesijos skelbimo (numatyti 26 straipsnio 5 dalies a punkte; pranešėjo 145 pakeitimas). 
Tokia galimybė suteikiama tik tuomet, kai pasiūlymai nesusiję su koncesija. Todėl išsamiau 
nurodyti, kad pasiūlymas yra klaidingas ar nepriimtinas, nereikia.

Pakeitimas 755
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– jis yra klaidingas arba nepriimtinas, ir Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Paaiškinami ir apribojami atvejai, kuriais koncesijos suteikėjas gali neskelbti naujo 
koncesijos skelbimo (numatyti 26 straipsnio 5 dalies a punkte; pranešėjo 145 pakeitimas). 
Tokia galimybė suteikiama tik tuomet, kai pasiūlymai nesusiję su koncesija. Todėl išsamiau 
nurodyti, kad pasiūlymas yra klaidingas ar nepriimtinas, nereikia. Žr. pateiktą 26 straipsnio 6 
dalies pirmos pastraipos pakeitimą.

Pakeitimas 756
Philippe Juvin
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Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– jis neturi jokios reikšmės koncesijai, nes 
neatitinka koncesijos dokumentuose 
nurodytų perkančiosios organizacijos 
arba perkančiojo subjekto reikmių.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Paaiškinami ir apribojami atvejai, kuriais koncesijos suteikėjas gali neskelbti naujo 
koncesijos skelbimo (numatyti 26 straipsnio 5 dalies a punkte; pranešėjo 145 pakeitimas). 
Tokia galimybė suteikiama tik tuomet, kai pasiūlymai nesusiję su koncesija. Todėl išsamiau 
nurodyti, kad pasiūlymas yra klaidingas ar nepriimtinas, nereikia. Žr. pateiktą 26 straipsnio 6 
dalies pirmos pastraipos pakeitimą.

Pakeitimas 757
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymai laikomi klaidingais, jei jie 
neatitinka koncesijos dokumentų arba 
jeigu pasiūlytos kainos yra apsaugotos 
nuo įprastos konkurencinės įtakos.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Paaiškinami ir apribojami atvejai, kuriais koncesijos suteikėjas gali neskelbti naujo 
koncesijos skelbimo (numatyti 26 straipsnio 5 dalies a punkte; pranešėjo 145 pakeitimas). 
Tokia galimybė suteikiama tik tuomet, kai pasiūlymai nesusiję su koncesija. Todėl išsamiau 
nurodyti, kad pasiūlymas yra klaidingas ar nepriimtinas, nereikia. Žr. pateiktą 26 straipsnio 6 
dalies pirmos pastraipos pakeitimą.

Pakeitimas 758
Philippe Juvin
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Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 6 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymai laikomi netinkamais bet 
kuriuo iš šių atvejų:

Išbraukta.

a) jie gauti pavėluotai;
b) juos pateikė konkurso dalyviai, kurie 
neturi reikiamos kvalifikacijos;
c) jų siūloma kaina viršija perkančiosios 
organizacijos arba perkančiojo subjekto 
biudžetą, nustatytą prieš pradedant 
koncesijos suteikimo procedūrą ir 
pateikiamą raštu;
d) jų siūloma kaina pripažinta neįprastai 
maža.

Or. fr

Pagrindimas

Paaiškinami ir apribojami atvejai, kuriais koncesijos suteikėjas gali neskelbti naujo 
koncesijos skelbimo (numatyti 26 straipsnio 5 dalies a punkte; pranešėjo 145 pakeitimas). 
Tokia galimybė suteikiama tik tuomet, kai pasiūlymai nesusiję su koncesija. Todėl išsamiau 
nurodyti, kad pasiūlymas yra klaidingas ar nepriimtinas, nereikia. Žr. pateiktą 26 straipsnio 6 
dalies pirmos pastraipos pakeitimą.

Pakeitimas 759
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26a straipsnis
Bendrieji principai

1. Koncesijos suteikiamos remiantis 
koncesijos suteikėjo nustatytais kriterijais, 
vadovaujantis 38a straipsniu, jeigu 
tenkinamos toliau nurodytos 
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kumuliacinės 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 ir su sąlyga, kad laikomasi 39 
straipsnio 8 dalies;
ii) kuris atitinka koncesijos suteikėjo 
nustatytus atrankos kriterijus pagal 36 
straipsnio 2 ir 3 dalis;
iii) kuris atitinka taikytinas įdarbinimo 
sąlygas, įskaitant aplinkos, sveikatos ir 
saugos sąlygas, socialinę ir darbo teisę, 
taisykles ir standartus, apibrėžtus 
Sąjungos ir nacionalinės teisės aktuose ir 
kolektyviniuose susitarimuose, kurie 
taikomi ten, kur atliekami darbai, 
teikiamos paslaugos ir tiekiamos prekės.
2. Koncesijos suteikimo procedūros metu 
koncesijos suteikėjas ekonominės veiklos 
vykdytojus vertina vienodai ir veikia 
skaidriai bei 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 sumažinti konkurenciją.
3. Koncesijos suteikėjas ir ekonominės 
veiklos vykdytojas laikosi pareigų, 
susijusių su socialine apsauga ir apsauga 
įdarbinimo srityje, ir darbo sąlygų, 
taikytinų toje vietoje, kur vykdoma 
koncesija, kaip išdėstyta kolektyviniuose 
susitarimuose, nacionalinės ir Europos 
Sąjungos teisės aktuose ir tarptautinės 
darbo teisės nuostatose.
Koncesijos suteikėjas turi visišką laisvę 
konkurso dokumentuose nurodyti 
socialinius ir aplinkos kriterijus, 
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pranokstančius šias pareigas. Tai apima 
TDO konvencijos Nr. 94 laikymąsi, net ir 
tais atvejais, kai ta konvencija 
neįgyvendinta nacionalinės teisės aktais.

Or. en

Pakeitimas 760
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje numatyta pareiga taip pat 
taikoma paslaugų koncesijoms, kurių 
pagal 6 straipsnio 5 dalies metodą 
apskaičiuotoji numatoma vertė yra 
2 500 000 EUR ar daugiau, išskyrus 
socialines ir kitas specifines paslaugas, 
aprašytas 17 straipsnyje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 761
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tokiuose skelbimuose pateikiama V 
priede nurodyta informacija, o socialinių 
paslaugų ir kitų specifinių paslaugų 
koncesijų atveju – VI priede nurodyta 
informacija, ir jie turi būti skelbiami 
pagal 28 straipsnio nuostatas.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 762
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28 straipsnis Išbraukta.
[...]

Or. en

Pakeitimas 763
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28 straipsnis Išbraukta.
[...]

Or. de

Pagrindimas

Supaprastinamos koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės.

Pakeitimas 764
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29 straipsnis Išbraukta.
Skelbimas nacionaliniu lygmeniu
1. 26 ir 27 straipsniuose nurodyti 
skelbimai ir juose esanti informacija nėra 
skelbiami nacionaliniu lygmeniu prieš 
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juos paskelbiant 28 straipsnyje nustatyta 
tvarka.
2. Nacionaliniu lygmeniu skelbiamuose 
skelbimuose nėra kitokios informacijos 
nei Komisijai išsiųstuose skelbimuose 
nurodyta informacija, tačiau juose 
nurodoma skelbimo išsiuntimo Komisijai 
data.

Or. en

Pakeitimas 765
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29 straipsnis Išbraukta.
Skelbimas nacionaliniu lygmeniu
1. 26 ir 27 straipsniuose nurodyti 
skelbimai ir juose esanti informacija nėra 
skelbiami nacionaliniu lygmeniu prieš 
juos paskelbiant 28 straipsnyje nustatyta 
tvarka.
2. Nacionaliniu lygmeniu skelbiamuose 
skelbimuose nėra kitokios informacijos 
nei Komisijai išsiųstuose skelbimuose 
nurodyta informacija, tačiau juose 
nurodoma skelbimo išsiuntimo Komisijai 
data.

Or. de

Pagrindimas

Supaprastinamos koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės.

Pakeitimas 766
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30 straipsnis Išbraukta.
Galimybė gauti koncesijos dokumentus 
elektronine forma
1. Perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai suteikia neribotą ir 
visišką tiesioginę galimybę nemokamai 
elektroninėmis priemonėmis nuo skelbimo 
paskelbimo dienos pagal 28 straipsnį arba 
kvietimo teikti pasiūlymus išsiuntimo 
dienos gauti koncesijos dokumentus. 
Skelbimo arba tokio kvietimo tekste 
nurodomas interneto adresas, kuriuo 
galima gauti tokius dokumentus.
2. Jeigu papildomos informacijos, 
susijusios su koncesijos dokumentais, 
prašoma laiku, perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai arba 
kompetentingi skyriai ją pateikia ne vėliau 
kaip šešios dienos iki pasiūlymų gavimo 
termino.

Or. de

Pagrindimas

Supaprastinamos koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės.

Pakeitimas 767
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30a straipsnis
Apie teisės pažeidimą pranešusių asmenų 

apsauga
Perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
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subjektai darbuotojams taiko vidaus 
pranešimo apie teisės pažeidimą tvarką, 
kuria siekiama užtikrinti, kad:
a) visi darbuotojai (įskaitant laikinus ir 
pagal sutartį dirbančius darbuotojus, 
praktikantus ir konsultantus), sąžiningai 
atskleidę bet kurios rūšies svarbią 
netinkamą veiklą, būtų apsaugoti nuo 
visų atsakomųjų veiksmų, priekabiavimo 
ar kenksmingų veiksmų;
b) būtų išsaugotas apie teisės pažeidimą 
pranešusių asmenų konfidencialumas, 
nebent šie asmenys jo konkrečiai atsisako;
c) būtų sukurti tinkami atskleidimo 
mechanizmai, pavyzdžiui, pagalbos linijos 
ir internetinės formos;
d) apie teisės pažeidimą pranešęs asmuo, 
prieš kurį buvo imtasi atsakomųjų 
veiksmų, nešališkame forume turėtų teisę 
būti sąžiningai išklausytas ir jam būtų 
visapusiškai atlyginta, o asmenys, ėmęsi 
atsakomųjų veiksmų, būtų deramai 
nubausti;
e) būtų tinkamai ištirtas atskleidimas ir 
būtų imamasi taisomųjų veiksmų (jei 
taikytina), o teisės pažeidimą atskleidę 
asmenys turėtų galimybę dalyvauti šiose 
procedūrose;
f) vadovai privalėtų įrodyti, kad visi 
veiksmai, kurių imtasi prieš teisės 
pažeidimą atskleidusį asmenį, pagrįsti ne 
teisės pažeidimo atskleidimu, o kitomis 
priežastimis;
g) gera valia netikslią informaciją 
atskleidę asmenys būtų apsaugoti, o bloga 
valia informaciją atskleidę asmenys (jeigu 
tai įrodyta) saugomi nebūtų;
h) vadovybė ir darbuotojai būtų tinkamai 
informuoti apie asmens, pranešančio apie 
teisės pažeidimą, teises, pažeidimų 
atskleidimo politiką ir procedūras;
i) nepriklausomos institucijos reguliariai 
stebėtų ir vertintų teisės pažeidimų 
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atskleidimo politiką;
j) išorės pranešimui apie teisės pažeidimus 
išrinktiems pareigūnams, NVO, 
žiniasklaidai ir kitoms atitinkamoms 
suinteresuotosioms šalims būtų taikoma 
apsauga, jeigu vidaus kanalai tinkamai 
neveiktų arba jų nebūtų.

Or. en

Pakeitimas 768
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30a straipsnis
Kova su korupcija ir interesų konfliktų 

prevencija
Valstybės narės priima taisykles, kuriomis 
kovojama su sukčiavimu, favoritizmu ir 
korupcija, užkertamas kelias interesų 
konfliktams ir taip siekiama užtikrinti 
sutarčių skyrimo procedūros skaidrumą ir 
vienodą požiūrį į visus kandidatus ir 
dalyvius.
Patvirtintomis priemonėmis siekiama 
nustatyti ir taikyti visapusiškas 
įgyvendinamas rodiklių ir stebėjimo 
sistemas, kuriomis būtų užkertamas kelias 
sukčiavimui, korupcijai, interesų 
konfliktui ir kitiems dideliems 
pažeidimams koncesijų srityje, kad 
nebepasitaikytų atvejų, apie kuriuos reikia 
pranešti. Taikant šias priemones interesų 
konflikto prevencijai, dalyvį ar kandidatą 
nušalinti nuo dalyvavimo koncesijos 
suteikimo procedūroje leidžiama tik 
tuomet, kai interesų konflikto neįmanoma 
veiksmingai panaikinti kitomis 
priemonėmis.
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Or. en

Pakeitimas 769
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31 straipsnis Išbraukta.
[...]

Or. en

Pagrindimas

Nereikalinga, nes bendrieji vienodo vertinimo ir nediskriminavimo, skaidrumo ir 
proporcingumo principai jau įtraukti į direktyvos 7 straipsnį.

Pakeitimas 770
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31 straipsnis Išbraukta.
[...]

Or. en

Pakeitimas 771
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VIII priedo 1 dalyje apibrėžtos techninės Techninės specifikacijos ir (arba) 
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specifikacijos išdėstomos koncesijos 
dokumentuose. Jose apibrėžiamos 
reikalaujamos darbų, paslaugų arba 
prekių savybės.

funkciniai reikalavimai išdėstomi 
koncesijos dokumentuose, jiems taikomas 
vienodų galimybių principas koncesijos 
suteikimo procedūroje dalyvauti visiems 
ekonominės veiklos vykdytojams ir jais 
neturi būti sudaroma nepagrįstų kliūčių 
atverti koncesijos suteikimą 
konkurencijai.

Visų pirma, jei sutarties dalykas to 
nepateisina, techniniuose ir (arba) 
funkciniuose reikalavimuose nenurodoma 
konkretaus modelio ar tiekimo šaltinio, 
konkretaus proceso ar prekių ženklų, 
patentų, rūšių ar gamybos būdo taip, kad 
tam tikroms įmonėms ar tam tikriems 
produktams būtų sudarytos palankios 
sąlygos arba jie būtų pašalinami. Tokia 
nuoroda leistina išimties tvarka, jeigu 
sutarties dalyko neįmanoma pakankamai 
tiksliai ir suprantamai apibūdinti; tokia 
nuoroda pateikiama kartu su žodžiais 
„arba lygiavertis“.

Or. en

Pagrindimas

Pradiniame pasiūlymo projekte tiesiog pakartojamos pagrindinėje direktyvoje išdėstytos 
techninių specifikacijų nuostatos, kurios iš tikrųjų nėra visiškai tinkamos koncesijoms. 
Pranešėjas siūlo naujajame 38b straipsnyje pateikti ne tokią griežtą nuorodą į technines 
specifikacijas, tačiau tikriausiai geriau, kad ji liktų 32 straipsnyje. Nepatartina panaikinti 
visas nuorodas į technines specifikacijas, nes taip gali būti skatinama protekcionistinė 
praktika. Tai grindžiama paties pranešėjo pasiūlymu.

Pakeitimas 772
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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gyvavimo ciklo, kaip nurodyta 2 straipsnio 
14 punkte, etapo procesu.

Or. en

Pagrindimas

Šį išbraukimą reikia vertinti kartu su pakeitimu, kuriuo pakeičiamas 32 straipsnio tekstas.

Pakeitimas 773
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Techninėse specifikacijose taip pat 
nurodoma, ar bus reikalaujama 
intelektinės nuosavybės teisių perdavimo.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šį išbraukimą reikia vertinti kartu su pakeitimu, kuriuo pakeičiamas 32 straipsnio tekstas.

Pakeitimas 774
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios techninės visų suteikiamų 
koncesijų, kurių dalykas yra skirtas 
naudoti asmenims, ar tai būtų plačioji 
visuomenė, ar perkančiosios organizacijos 
ar perkančiojo subjekto darbuotojai, 
specifikacijos, išskyrus tinkamai pagrįstus 
atvejus, rengiamos taip, kad būtų 
atsižvelgta į prieinamumo neįgaliems 
asmenims kriterijus arba projektą, 

Išbraukta.
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tinkamą visiems naudotojams.

Or. en

Pagrindimas

Šį išbraukimą reikia vertinti kartu su pakeitimu, kuriuo pakeičiamas 32 straipsnio tekstas.

Pakeitimas 775
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šį išbraukimą reikia vertinti kartu su pakeitimu, kuriuo pakeičiamas 32 straipsnio tekstas.

Pakeitimas 776
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Techninėmis specifikacijomis 
suteikiamos vienodos galimybės 
koncesijos suteikimo procedūroje 
dalyvauti visiems ūkio subjektams ir 
neturi būti sudaromos nepagrįstos kliūtys 
atverti koncesijos suteikimą 
konkurencijai.

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Šį išbraukimą reikia vertinti kartu su pakeitimu, kuriuo pakeičiamas 32 straipsnio tekstas.

Pakeitimas 777
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeidžiant privalomųjų 
nacionalinių techninių taisyklių, jeigu jos 
yra suderinamos su Sąjungos teise, 
techninės specifikacijos formuluojamos 
vienu iš toliau nurodytų būdų:

Išbraukta.

a) nurodant rezultatų ar funkcinius 
reikalavimus, įskaitant aplinkosaugines 
charakteristikas, su sąlyga, jog 
parametrai yra pakankamai tikslūs, kad 
konkurso dalyviai galėtų nustatyti 
sutarties dalyką, o perkančiosios 
organizacijos arba perkantieji subjektai –
skirti sutartį;
b) remiantis techninėmis specifikacijomis, 
apibrėžtomis VIII priede ir, pirmumo 
tvarka, nacionaliniais standartais, kuriais 
perkeliami Europos standartai, Europos 
techniniais liudijimais, bendrosiomis 
techninėmis specifikacijomis, 
tarptautiniais standartais, kitomis 
Europos standartizacijos institucijų 
nustatytomis techninių etalonų 
sistemomis arba, jei tokių nėra, 
nacionaliniais standartais, nacionaliniais 
techniniais liudijimais arba 
nacionalinėmis techninėmis 
specifikacijomis, susijusiomis su darbų 
projektavimu, apskaičiavimu ir vykdymu 
bei produktų naudojimu; kiekviena 
nuoroda pateikiama kartu su fraze „arba 
lygiavertis“;
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c) nurodant rezultatų ar funkcinius 
reikalavimus, nurodytus a punkte, ir 
remiantis b punkte nurodytomis 
techninėmis specifikacijomis kaip 
priemone daryti prielaidą, kad tokių 
atlikimo ar funkcinių reikalavimų yra 
laikomasi;
d) remiantis b punkte nurodytomis tam 
tikrų duomenų techninėmis 
specifikacijomis ir rezultatų ar 
funkciniais reikalavimais, nurodytais a 
punkte kitoms charakteristikoms.

Or. en

Pagrindimas

Šį išbraukimą reikia vertinti kartu su pakeitimu, kuriuo pakeičiamas 32 straipsnio tekstas.

Pakeitimas 778
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nurodant socialinius motyvus, 
susijusius su išorinėmis socialinėmis 
išlaidomis, kurios tiesiogiai susijusios su 
gyvavimo ciklu ir kurioms priskiriamas, 
pavyzdžiui, gamybos poveikis aplinkai ir 
aplinkinėms bendruomenėms; nurodant 
reikalavimus dėl socialinių ir įdarbinimo 
sąlygų, kuriomis nustatoma sveikatos 
apsauga ir sauga darbe, socialinė 
apsauga ir darbo sąlygos, kaip nustatyta 
ES teisės aktuose, nacionaliniuose 
įstatymuose, reguliuojamuosiuose aktuose 
arba administracinėse taisyklėse, 
arbitražo sprendimuose, kolektyviniuose 
susitarimuose ir sutartyse, kaip nustatyta 
tarptautinėse darbo teisės nuostatose, 
galiojančiose darbų atlikimo, paslaugų 
teikimo ar prekių tiekimo vietoje; šie 
įpareigojimai taip pat taikomi 
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tarpvalstybinėse situacijose, kai 
darbuotojai iš vienos valstybės narės 
teikia paslaugas kitoje valstybėje narėje.

Or. de

Pagrindimas

Iš esmės aš pritariu Ph. Juvino pasiūlymui šioje vietoje išbraukti technines specifikacijas. Tuo 
atveju, jei jis nesulauktų daugumos palaikymo, aš prisijungiu prie šio pakeitimo.

Pakeitimas 779
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šį išbraukimą reikia vertinti kartu su pakeitimu, kuriuo pakeičiamas 32 straipsnio tekstas.

Pakeitimas 780
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník



AM\916835LT.doc 27/147 PE497.783v03-00

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu perkančioji organizacija arba 
perkantysis subjektas pasinaudoja 
galimybe pateikti nuorodą į 3 dalies 
b punkte nurodytas specifikacijas, jie 
negali atmesti pasiūlymo remdamiesi tuo, 
kad siūlomi darbai, prekės ir paslaugos 
neatitinka jų nurodytų specifikacijų, jei 
konkurso dalyvis savo pasiūlyme bet 
kokiomis tinkamomis priemonėmis, 
įskaitant 33 straipsnyje nurodytas 
įrodinėjimo priemones, įrodo, jog jo 
siūlomi sprendimai lygiavertiškai tenkina 
techninėse specifikacijose nustatytus 
reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šį išbraukimą reikia vertinti kartu su pakeitimu, kuriuo pakeičiamas 32 straipsnio tekstas.

Pakeitimas 781
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu perkančioji organizacija arba 
perkantysis subjektas pasinaudoja 3 dalies 
a punkte nustatyta galimybe suformuluoti 
technines specifikacijas kaip rezultatus 
arba funkcinius reikalavimus, jie negali 
atmesti darbų, prekių ar paslaugų 
pasiūlymo, jei jis atitinka nacionalinį 
standartą, kuriuo perkeliamas Europos 
standartas, Europos techninį liudijimą, 
bendrąją techninę specifikaciją, 
tarptautinį standartą arba Europos 
standartizacijos institucijos nustatytą 

Išbraukta.
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techninių etalonų sistemą, jeigu tokiose 
specifikacijose nurodomi jų nustatyti 
rezultatų arba funkciniai reikalavimai.

Or. en

Pagrindimas

Šį išbraukimą reikia vertinti kartu su pakeitimu, kuriuo pakeičiamas 32 straipsnio tekstas.

Pakeitimas 782
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Savo pasiūlyme konkurso dalyvis turi bet 
kokiomis tinkamomis priemonėmis, 
įskaitant 33 straipsnyje nurodytas 
įrodinėjimo priemones, įrodyti, kad 
standartą atitinkantys darbai, prekės ar 
paslaugos atitinka perkančiosios 
organizacijos arba perkančiojo subjekto 
nustatytus rezultatų ar funkcinius 
reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šį išbraukimą reikia vertinti kartu su pakeitimu, kuriuo pakeičiamas 32 straipsnio tekstas.

Pakeitimas 783
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33 straipsnis Išbraukta.
Bandymo ataskaitos, sertifikavimas ir 
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kitos įrodinėjimo priemonės
1. Perkančiosios organizacijos arba 
perkantieji subjektai gali reikalauti, kad 
ūkio subjektai kaip atitikties techninėms 
specifikacijoms įrodinėjimo priemonę 
pateiktų pripažintos organizacijos 
bandymų ataskaitą arba tokios 
organizacijos išduotą sertifikatą.
Jeigu perkančiosios organizacijos 
reikalauja pateikti pripažintų organizacijų 
sertifikatus, kuriais patvirtinama atitiktis 
konkrečiai techninei specifikacijai, 
perkančiosios organizacijos pripažįsta ir 
kitų lygiaverčių pripažintų organizacijų 
sertifikatus.
2. Perkančiosios organizacijos arba 
perkantieji subjektai taip pat pripažįsta 
kitas tinkamas įrodinėjimo priemones, 
pvz., gamintojo techninius dokumentus, 
jeigu atitinkamas ūkio subjektas negali 
gauti 1 dalyje nurodytų sertifikatų arba 
bandymo ataskaitų arba neturi galimybės 
jų gauti iki nustatyto termino.
3. Šiame straipsnyje „pripažintos 
organizacijos“ – bandymų ir kalibravimo 
laboratorijos ir sertifikavimo bei patikros 
įstaigos, akredituotos pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 765/2008.
4. Valstybės narės kitų valstybių narių 
paprašytos pateikia visą informaciją, 
susijusią su įrodymais ir dokumentais, 
pateiktais siekiant įrodyti atitiktį 32 ir 
šiame straipsniuose nurodytiems 
techniniams reikalavimams. Įsteigimo 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos šią informaciją pateikia pagal 
(Direktyvos, kuria pakeičiama Direktyva 
2004/18/EB) 88 straipsnyje nurodytas 
valdymo nuostatas.

Or. en
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Pakeitimas 784
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

34 straipsnis Išbraukta.
Bendrieji principai
Koncesijos suteikiamos remiantis 
perkančiosios organizacijos ar 
perkančiojo subjekto nustatytais 
kriterijais, atsižvelgiant į 39 straipsnį, 
jeigu yra tenkinamos toliau nurodytos 
kumuliacinės sąlygos:
a) pasiūlymas atitinka koncesijos 
skelbime arba kvietime patvirtinti 
susidomėjimą ir koncesijos suteikimo 
dokumentuose nustatytus reikalavimus, 
sąlygas ir kriterijus;
b) pasiūlymą pateikia konkurso dalyvis:
i) kuriam nėra neleista dalyvauti 
suteikimo procedūroje pagal 36 straipsnio 
4–8 dalis ir
ii) kuris atitinka perkančiosios 
organizacijos arba perkančiojo subjekto 
nustatytus atrankos kriterijus pagal 
36 straipsnio 1–3 dalis.

Or. en

Pakeitimas 785
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio pirmos pastraipos b punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) kuris atitinka taikytinas įdarbinimo 
sąlygas, įskaitant aplinkos, sveikatos ir 
saugos sąlygas, socialinę ir darbo teisę, 
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taisykles ir standartus, apibrėžtus 
Sąjungos ir nacionalinės teisės aktuose ir 
kolektyviniuose susitarimuose, kurie 
taikomi ten, kur atliekami darbai, 
teikiamos paslaugos ir tiekiamos prekės.

Or. en

Pakeitimas 786
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35 straipsnis Išbraukta.
[...]

Or. en

Pagrindimas

Pernelyg išsamu, todėl didėja klaidų skiriant koncesijos sutartis tikimybė, o pagrindinių 
vienodo vertinimo ir nediskriminavimo, skaidrumo ir proporcingumo taisyklių pakanka ir jos 
jau įtrauktos į direktyvos 7 straipsnį.

Pakeitimas 787
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei koncesijos suteikimo procedūroje 
numatomos derybos, perkančiosios 
organizacijos ar perkantieji subjektai 
laikosi šių taisyklių:

Išbraukta.

a) jei derybos rengiamos jau pateikus 
pasiūlymus, su konkurso dalyviais 
deramasi dėl pateiktų pasiūlymų, kad jie 
būtų pritaikyti prie 1 dalyje nurodytų 
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kriterijų ir reikalavimų;
b) jie neatskleidžia kitiems dalyviams 
derybose dalyvaujančio kandidato 
pasiūlytų sprendimų ar kitos 
konfidencialios informacijos be šio 
kandidato sutikimo. Šis sutikimas yra ne 
bendro pobūdžio atsisakymo dokumentas, 
bet pateikiamas nurodant, kokius 
konkrečiai siūlymus ar kitą konfidencialią 
informaciją ketinama atskleisti;
c) jie gali rengti derybas nuosekliais 
etapais, siekdami sumažinti pasiūlymų, 
dėl kurių bus deramasi, skaičių, taikydami 
suteikimo kriterijus, nurodytus skelbime 
apie sutartį, kvietime teikti pasiūlymus ar 
koncesijos dokumentuose. Skelbime apie 
sutartį, kvietime teikti pasiūlymus ar 
koncesijos dokumentuose perkančioji 
organizacija nurodo, ar tokia pasirinktis 
bus taikoma;
d) jie vertina pasiūlymus, dėl kurių 
derėtasi, remdamiesi pradiniais 
nurodytais koncesijos suteikimo 
kriterijais;
e) jie parengia dokumentą apie oficialius 
svarstymus ir visus kitus žingsnius bei 
įvykius, svarbius koncesijos suteikimo 
procedūrai. Visomis tinkamomis 
priemonėmis užtikrinama, kad būtų 
galima atsekti derybų eigą.

Or. de

Pagrindimas

Visos procedūros turėtų būti lygiareikšmės, todėl nė vienos nereikėtų pabrėžti.

Pakeitimas 788
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu to prašo atitinkamas asmuo, 
perkančioji organizacija kuo greičiau ir 
bet kuriuo atveju per 15 dienų nuo 
rašytinio prašymo gavimo praneša:

Išbraukta.

a) kiekvienam nelaimėjusiam kandidatui 
apie priežastis, dėl kurių jo paraiška buvo 
atmesta;
b) kiekvienam nelaimėjusiam konkurso 
dalyviui apie priežastis, dėl kurių buvo 
atmestas jo pasiūlymas, taip pat atvejais, 
aprašytais 32 straipsnio 5 ir 6 dalyse, apie 
sprendimo dėl nelygiavertiškumo ar 
sprendimo dėl darbų, prekių ar paslaugų 
neatitikties rezultatų ar funkciniams 
reikalavimams priežastis;
c) kiekvienam priimtiną pasiūlymą 
pateikusiam konkurso dalyviui apie 
laimėjusio pasiūlymo savybes ir 
santykinius pranašumus ir pateikti 
laimėjusiojo dalyvio ar preliminaraus 
susitarimo šalių pavadinimus;
d) kiekvienam priimtiną pasiūlymą 
pateikusiam konkurso dalyviui apie 
derybų procesą ir eigą bei dialogą su 
konkurso dalyviais.

Or. de

Pagrindimas

Supaprastinamos koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės. Be to, sprendimas dėl koncesijos ir 
taip skelbiamas, taigi šios pranešimo prievolės nereikalingos.

Pakeitimas 789
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 8 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Tačiau perkančiosios organizacijos gali 
nuspręsti neatskleisti su sutartimi 
susijusios tam tikros informacijos, 
nurodytos 6 dalyje, jei tokios informacijos 
paviešinimas kliudytų vykdyti įstatymus, 
kitaip prieštarautų viešajam interesui, 
kenktų teisėtiems viešųjų ar privačių ūkio 
subjektų verslo interesams ar sąžiningai 
jų konkurencijai.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Supaprastinamos koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės.

Pakeitimas 790
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kandidatų atranka ir kokybinis vertinimas Kandidatų ir pasiūlymų atranka, kokybinis 
vertinimas ir atmetimo motyvai

Or. en

Pakeitimas 791
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kandidatų atranka ir kokybinis vertinimas Kandidatų ir dalyvių atranka, kokybinis 
vertinimas ir atmetimo priežastys

Or. fr
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Pagrindimas

Pranešėjo 169 pakeitimo paaiškinimas.

Pakeitimas 792
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Koncesijos suteikėjas:
a) koncesijos skelbime aprašo koncesiją ir 
dalyvavimo sąlygas;
b) koncesijos skelbime, kvietime pateikti 
pasiūlymą ar koncesijos dokumentuose 
aprašo koncesijos suteikimo kriterijus.

Or. fr

Pagrindimas

Pranešėjo 169 pakeitimo paaiškinimas. Koncesijos skelbime, kuris yra privalomas siekiant 
užtikrinti, kad būtų laikomasi skaidrumo, nediskriminavimo ir vienodo požiūrio į kandidatus 
bei dalyvius principų, būtinai turi būti aprašytos dalyvavimo sąlygos ir koncesija.

Pakeitimas 793
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos koncesijos 
skelbime nustato dalyvavimo sąlygas, 
susijusias su:

Perkančiosios organizacijos tikrina 
dalyvavimo sąlygas, susijusias su 
profesinėmis ir techninėmis kandidatų ir 
dalyvių galimybėmis ir jų finansine 
padėtimi, taip pat nuorodą ar nuorodas, 
kurias reikia pateikti kaip įrodymą, 
atitinkantį koncesijos skelbime nurodytus 
reikalavimus. Tos sąlygos yra susijusios 
su sutarties dalyku, nediskriminacinės ir, 
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prireikus, gali būti pateikiamos kartu su 
būtiniausiais reikalavimais.

Or. en

Pakeitimas 794
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos koncesijos 
skelbime nustato dalyvavimo sąlygas, 
susijusias su:

Perkančiosios organizacijos koncesijos 
skelbime nustato dalyvavimo sąlygas, visų 
pirma susijusias su:

Or. de

Pakeitimas 795
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) tinkamumu vykdyti profesinę veiklą; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 796
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) ekonomine ir finansine padėtimi; Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 797
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) techniniais ir profesiniais gebėjimais. Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 798
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos nustato tik 
tas dalyvavimo sąlygas, kurios yra 
tinkamos užtikrinti, kad kandidatas ar 
konkurso dalyvis būtų teisiškai ir 
finansiškai pajėgus ir turėtų komercinius 
ir techninius gebėjimus įvykdyti suteiktiną 
koncesiją. Visi reikalavimai yra susiję su 
sutarties dalyku ir griežtai jam 
proporcingi, atsižvelgiant į poreikį 
užtikrinti tikrą konkurenciją.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 799
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos nustato tik tas Perkančiosios organizacijos nustato tik tas 
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dalyvavimo sąlygas, kurios yra tinkamos 
užtikrinti, kad kandidatas ar konkurso
dalyvis būtų teisiškai ir finansiškai pajėgus 
ir turėtų komercinius ir techninius 
gebėjimus įvykdyti suteiktiną koncesiją. 
Visi reikalavimai yra susiję su sutarties 
dalyku ir griežtai jam proporcingi, 
atsižvelgiant į poreikį užtikrinti tikrą 
konkurenciją.

dalyvavimo sąlygas, kurios yra tinkamos 
užtikrinti, kad kandidatas ar dalyvis būtų 
teisiškai ir finansiškai pajėgus ir turėtų 
komercinius ir techninius gebėjimus 
įvykdyti suteiktiną koncesiją. Visi 
reikalavimai yra susiję su sutarties dalyku 
ir jam proporcingi, atsižvelgiant į poreikį 
užtikrinti tikrą konkurenciją.

Or. de

Pagrindimas

Žodis „griežtai“ šiuo atveju nereikalingas, nes žodžio „proporcingai“ reikšmės šiame 
kontekste neįmanoma sustiprinti.

Pakeitimas 800
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos nustato tik tas 
dalyvavimo sąlygas, kurios yra tinkamos 
užtikrinti, kad kandidatas ar konkurso
dalyvis būtų teisiškai ir finansiškai pajėgus 
ir turėtų komercinius ir techninius 
gebėjimus įvykdyti suteiktiną koncesiją. 
Visi reikalavimai yra susiję su sutarties 
dalyku ir griežtai jam proporcingi, 
atsižvelgiant į poreikį užtikrinti tikrą 
konkurenciją.

Perkančiosios organizacijos nustato tik tas 
dalyvavimo sąlygas, kurios yra tinkamos 
užtikrinti, kad kandidatas ar dalyvis būtų 
teisiškai ir finansiškai pajėgus ir turėtų 
komercinius ir techninius gebėjimus 
įvykdyti suteiktiną koncesiją.

Or. de

Pakeitimas 801
Heide Rühle

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

Perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai koncesijos skelbime taip pat 
nurodo, kokią nuorodą ar nuorodas reikia 
pateikti siekiant įrodyti ūkio subjekto 
pajėgumą. Su tokiomis nuorodomis susiję 
reikalavimai yra nediskriminaciniai ir 
proporcingi koncesijos sutarties dalykui.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 802
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai koncesijos skelbime taip pat 
nurodo, kokią nuorodą ar nuorodas reikia 
pateikti siekiant įrodyti ūkio subjekto
pajėgumą. Su tokiomis nuorodomis susiję 
reikalavimai yra nediskriminaciniai ir 
proporcingi koncesijos sutarties dalykui.

Perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai koncesijos skelbime taip pat 
nurodo, kokią nuorodą ar nuorodas reikia 
pateikti siekiant įrodyti ekonominės veiklos 
vykdytojo pajėgumą. Su tokiomis 
nuorodomis susiję reikalavimai yra 
nediskriminaciniai.

Or. de

Pakeitimas 803
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Koncesijos suteikėjas koncesijos 
skelbime, kvietime teikti pasiūlymus ar 
koncesijos dokumentuose pateikia 
koncesijos aprašymą, dalyvavimo sąlygas 
ir koncesijos suteikimo kriterijus.
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Koncesijos suteikėjas tikrina dalyvavimo 
sąlygas, susijusias su:
(a) tinkamumu vykdyti profesinę veiklą;
(b) ekonomine ir finansine padėtimi;
(c) techniniais ir profesiniais gebėjimais;
(d) aplinkos, sveikatos ir saugos 
sąlygomis, socialine ir darbo teise, 
taisyklėmis ir standartais, apibrėžtais 
Sąjungos ir nacionalinės teisės aktuose ir 
kolektyviniuose susitarimuose, kurie 
taikomi ten, kur atliekami darbai, 
teikiamos paslaugos ir tiekiamos prekės.
Profesinės ir techninės kandidatų ir 
dalyvių galimybės ir jų finansinė padėtis, 
taip pat nuoroda ar nuorodos, kurias 
reikia pateikti kaip įrodymą, atitinka 
koncesijos skelbime nurodytus 
reikalavimus. Tos sąlygos yra susijusios 
su sutarties dalyku ir jam proporcingos, 
nediskriminacinės ir, prireikus, gali būti 
pateikiamos kartu su būtiniausiais 
reikalavimais.

Or. en

Pakeitimas 804
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kalbant apie 1 dalyje nurodytus 
kriterijus, ūkio subjektas, kai taikytina ir 
dėl konkrečios koncesijos gali remtis kitų 
subjektų pajėgumu, nepriklausomai nuo 
ryšių su jais teisinio pobūdžio. Tokiu 
atveju jis perkančiajai organizacijai ar 
perkančiajam subjektui įrodo, kad visu 
koncesijos laikotarpiu disponuos būtinais 
ištekliais, pvz., pateikdamas šių subjektų 
tuo tikslu prisiimtą įsipareigojimą. Dėl 
ekonominės ir finansinės padėties 

Išbraukta.
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užtikrinimo perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai gali reikalauti, kad 
ūkio subjektas ir tokie subjektai bendrai 
atsakytų už sutarties vykdymą.

Or. de

Pagrindimas

Koncesininko ir, atsižvelgiant į aplinkybes, subrangovų ryšiai turėtų būti reglamentuojami ne 
ES teise, o valstybių narių civiline teise.

Pakeitimas 805
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kalbant apie 1 dalyje nurodytus 
kriterijus, ūkio subjektas, kai taikytina ir 
dėl konkrečios koncesijos gali remtis kitų 
subjektų pajėgumu, nepriklausomai nuo 
ryšių su jais teisinio pobūdžio. Tokiu 
atveju jis perkančiajai organizacijai ar 
perkančiajam subjektui įrodo, kad visu 
koncesijos laikotarpiu disponuos būtinais 
ištekliais, pvz., pateikdamas šių subjektų 
tuo tikslu prisiimtą įsipareigojimą. Dėl 
ekonominės ir finansinės padėties 
užtikrinimo perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai gali reikalauti, kad 
ūkio subjektas ir tokie subjektai bendrai 
atsakytų už sutarties vykdymą.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Supaprastinamos koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės. Be to, atsakomybės taisyklės yra 
civilinės teisės dalykas ir neturėtų būti sprendžiamos sutarčių skyrimo teisėje.
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Pakeitimas 806
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kalbant apie 1 dalyje nurodytus 
kriterijus, ūkio subjektas, kai taikytina ir 
dėl konkrečios koncesijos gali remtis kitų 
subjektų pajėgumu, nepriklausomai nuo 
ryšių su jais teisinio pobūdžio. Tokiu 
atveju jis perkančiajai organizacijai ar 
perkančiajam subjektui įrodo, kad visu 
koncesijos laikotarpiu disponuos būtinais 
ištekliais, pvz., pateikdamas šių subjektų 
tuo tikslu prisiimtą įsipareigojimą. Dėl 
ekonominės ir finansinės padėties 
užtikrinimo perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai gali reikalauti, kad 
ūkio subjektas ir tokie subjektai bendrai 
atsakytų už sutarties vykdymą.

2. Siekdamas atitikti 1 dalyje nustatytas 
dalyvavimo sąlygas, ekonominės veiklos 
vykdytojas, kai taikytina, ir dėl konkrečios 
koncesijos gali remtis kitų subjektų 
pajėgumu, nepriklausomai nuo ryšių su jais 
teisinio pobūdžio. Tokiu atveju jis 
perkančiajai organizacijai ar perkančiajam 
subjektui įrodo, kad visu koncesijos 
laikotarpiu disponuos būtinais ištekliais, 
pvz., pateikdamas šių subjektų tuo tikslu 
prisiimtą įsipareigojimą. Dėl ekonominės ir 
finansinės padėties užtikrinimo 
perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai gali reikalauti, kad ekonominės 
veiklos vykdytojas ir tokie subjektai bendrai 
atsakytų už sutarties vykdymą.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjo pasiūlymas daug geresnis.

Pakeitimas 807
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kalbant apie 1 dalyje nurodytus 
kriterijus, ūkio subjektas, kai taikytina ir 
dėl konkrečios koncesijos gali remtis kitų 
subjektų pajėgumu, nepriklausomai nuo 
ryšių su jais teisinio pobūdžio. Tokiu 
atveju jis perkančiajai organizacijai ar 
perkančiajam subjektui įrodo, kad visu 

2. Jei samdomi subrangovai, ekonominės 
veiklos vykdytojas perkančiajai 
organizacijai ar perkančiajam subjektui 
įrodo, kad visu koncesijos laikotarpiu 
disponuos būtinais ištekliais, pateikdamas 
šių subjektų tuo tikslu prisiimtą 
įsipareigojimą. To paties straipsnio 5–
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koncesijos laikotarpiu disponuos būtinais 
ištekliais, pvz., pateikdamas šių subjektų 
tuo tikslu prisiimtą įsipareigojimą. Dėl 
ekonominės ir finansinės padėties 
užtikrinimo perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai gali reikalauti, kad
ūkio subjektas ir tokie subjektai bendrai 
atsakytų už sutarties vykdymą.

7 dalyse nurodytas sąlygas turi tenkinti ir 
samdomi subrangovai. Ekonominės 
veiklos vykdytojas turi įrodyti, kad nėra 
pašalinimo iš konkurso pagrindo. Dėl 
ekonominės ir finansinės padėties 
užtikrinimo ekonominės veiklos vykdytojas 
atsako už visus savo samdomus 
subrangovus, nepriklausomai nuo ryšių 
su jais teisinio pobūdžio.

Or. de

Pakeitimas 808
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tomis pačiomis sąlygomis 
22 straipsnyje nurodyta ūkio subjektų 
grupė gali remtis grupės dalyvių arba kitų 
subjektų pajėgumu.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 809
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Koncesijos suteikėjas, užtikrindamas 
skaidrumą ir remdamasis objektyviais 
kriterijais, gali apriboti kandidatų ar 
dalyvių skaičių iki priimtino lygmens. 
Pakviestų kandidatų ar dalyvių skaičius 
turi būti pakankamas, siekiant užtikrinti 
faktinę konkurenciją.

Or. fr
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Pagrindimas

Paaiškinamas pranešėjo 173 pakeitimas, siekiant užtikrinti faktinę konkurenciją.

Pakeitimas 810
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Pagal 38a straipsnį koncesijos 
suteikėjas yra laisvas rengti derybas su 
kandidatais ir dalyviais. Jis užtikrina, kad 
pagrindiniai procedūros etapai būtų 
tinkamai vykdomi naudojant, jo 
nuomone, tinkamas priemones, laikantis 
šios direktyvos 24 straipsnio 1 dalies.

Or. fr

Pagrindimas

Kompensuojant tai, kad pripažįstama didelė perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų 
veiksmų laisvė, turi būti laikomasi skaidrumo principo. Tikslas, kurio siekiama koncesijos 
suteikėjui vykdant pagrindinius procedūros etapus, – išvengti savavališkų sprendimų.

Pakeitimas 811
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės priima taisykles, kuriomis 
kovojama su favoritizmu ir korupcija, 
užkertamas kelias interesų konfliktams ir 
taip siekiama užtikrinti sutarčių skyrimo 
procedūros skaidrumą ir vienodą požiūrį į 
visus konkurso dalyvius.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 812
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl interesų konfliktų priimtos priemonės 
neviršija to, kas visiškai būtina siekiant 
užkirsti kelią interesų konfliktui arba 
nustatytam interesų konfliktui panaikinti. 
Visų pirma pagal jas konkurso dalyvį ar 
kandidatą nušalinti nuo dalyvavimo 
procedūroje leidžiama tik tuomet, jei 
interesų konflikto neįmanoma 
veiksmingai panaikinti kitomis 
priemonėmis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 813
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Koncesijos procedūroje neleidžiama 
dalyvauti kandidatui arba konkurso 
dalyviui, įsiteisėjusiu teismo sprendimu 
nuteistam dėl vienos iš toliau išvardytų 
priežasčių:

Išbraukta.

a) dėl dalyvavimo nusikalstamoje 
organizacijoje, kaip apibrėžta Tarybos 
pagrindų sprendimo 2008/841/TVR30 2 
straipsnio 1 dalyje;
b) dėl korupcijos, kaip apibrėžta 
Konvencijos dėl kovos su korupcija, 
susijusia su Europos Bendrijų 
pareigūnais ar Europos Sąjungos 
valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje 
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ir Tarybos pagrindų sprendimo 
2003/568/TVR31 2 straipsnyje, taip pat dėl 
korupcijos, kaip apibrėžta perkančiosios 
organizacijos arba ūkio subjekto 
nacionalinėje teisėje;
c) dėl sukčiavimo, kaip apibrėžta 
Konvencijos dėl Europos Bendrijų 
finansinių interesų apsaugos32 1 
straipsnyje;
d) dėl teroristinių nusikaltimų arba su 
terorizmo veikla susijusių nusikaltimų, 
kaip atitinkamai apibrėžta Tarybos 
pagrindų sprendimo 2002/475/TVR33 1 ir 
3 straipsniuose, arba dėl nusikaltimo 
kurstymo, bendrininkavimo darant 
nusikaltimą arba pasikėsinimo jį padaryti, 
kaip nurodyta to paties sprendimo 4 
straipsnyje;
e) dėl pinigų plovimo, kaip apibrėžta 
Tarybos direktyvos 91/308/EEB34 1 
straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 814
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Koncesijos procedūroje neleidžiama 
dalyvauti kandidatui arba konkurso 
dalyviui, įsiteisėjusiu teismo sprendimu 
nuteistam dėl vienos iš toliau išvardytų
priežasčių:

Koncesijos procedūroje neleidžiama 
dalyvauti kandidatui arba dalyviui, 
įsiteisėjusiu teismo sprendimu nuteistam 
dėl vienos iš priežasčių, atitinkamai 
taikomų viešųjų pirkimų direktyvos 
[anksčiau 2004 m. kovo 31 d. Direktyva 
2004/18/EB] 55 straipsnio 1 dalyje:

Or. de

Pagrindimas

Supaprastinamos koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės ir suderinama su viešųjų pirkimų 
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direktyvos nuostatomis.

Pakeitimas 815
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dėl dalyvavimo nusikalstamoje 
organizacijoje, kaip apibrėžta Tarybos 
pagrindų sprendimo 2008/841/TVR30 2 
straipsnio 1 dalyje;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Supaprastinamos koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės ir suderinama su viešųjų pirkimų 
direktyvos nuostatomis.

Pakeitimas 816
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) dėl korupcijos, kaip apibrėžta 
Konvencijos dėl kovos su korupcija, 
susijusia su Europos Bendrijų 
pareigūnais ar Europos Sąjungos 
valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje 
ir Tarybos pagrindų sprendimo 
2003/568/TVR31 2 straipsnyje, taip pat dėl 
korupcijos, kaip apibrėžta perkančiosios 
organizacijos ar ūkio subjekto 
nacionalinėje teisėje;

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Supaprastinamos koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės ir suderinama su viešųjų pirkimų 
direktyvos nuostatomis.

Pakeitimas 817
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) dėl sukčiavimo, kaip apibrėžta 
Konvencijos dėl Europos Bendrijų 
finansinių interesų apsaugos32 1 
straipsnyje;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Supaprastinamos koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės ir suderinama su viešųjų pirkimų 
direktyvos nuostatomis.

Pakeitimas 818
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) dėl sukčiavimo, kaip apibrėžta 
Konvencijos dėl Europos Bendrijų 
finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;

c) dėl sukčiavimo, kaip apibrėžta 
Konvencijos dėl Europos Bendrijų 
finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje, 
ir dėl sukčiavimo, kaip apibrėžta valstybių 
narių teisėje;

Or. de

Pakeitimas 819
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) dėl teroristinių nusikaltimų arba su 
terorizmo veikla susijusių nusikaltimų, 
kaip atitinkamai apibrėžta Tarybos 
pagrindų sprendimo 2002/475/TVR 1 ir 3 
straipsniuose, arba dėl nusikaltimo 
kurstymo, bendrininkavimo darant 
nusikaltimą arba pasikėsinimo jį padaryti, 
kaip nurodyta to paties sprendimo 4 
straipsnyje;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Supaprastinamos koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės ir suderinama su viešųjų pirkimų 
direktyvos nuostatomis.

Pakeitimas 820
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) dėl pinigų plovimo, kaip apibrėžta 
Tarybos direktyvos 91/308/EEB34 1 
straipsnyje.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Supaprastinamos koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės ir suderinama su viešųjų pirkimų 
direktyvos nuostatomis.

Pakeitimas 821
Pier Antonio Panzeri
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Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) dėl dalyvavimo veikloje, susijusioje su 
naudojimusi prekyba žmonėmis ir vaikų 
darbu, įtrauktoje į 2011 m. balandžio 5 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos dėl prekybos žmonėmis 
prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos 
taikymo sritį.

Or. en

Pakeitimas 822
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pareiga neleisti kandidatui arba konkurso 
dalyviui dalyvauti koncesijos procedūroje 
taip pat taikoma, jeigu dėl minėtų 
nusikaltimų įsiteisėjusiu teismo 
nuosprendžiu nuteisti įmonės direktoriai 
arba bet kurie kiti atstovavimo kandidatui 
arba konkurso dalyviui, sprendimo arba 
kontrolės teisę kandidato arba konkurso 
dalyvio atžvilgiu turintys asmenys.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 823
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pareiga neleisti kandidatui arba konkurso Išbraukta.
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dalyviui dalyvauti koncesijos procedūroje 
taip pat taikoma, jeigu dėl minėtų 
nusikaltimų įsiteisėjusiu teismo 
nuosprendžiu nuteisti įmonės direktoriai 
arba bet kurie kiti atstovavimo kandidatui 
arba konkurso dalyviui, sprendimo arba 
kontrolės teisę kandidato arba konkurso 
dalyvio atžvilgiu turintys asmenys.

Or. de

Pagrindimas

Supaprastinamos koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės ir suderinama su viešųjų pirkimų 
direktyvos nuostatomis.

Pakeitimas 824
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nė vienam ūkio subjektui neleidžiama 
dalyvauti koncesijos procedūroje, jeigu 
perkančiajai organizacijai arba 
perkančiajam subjektui žinoma, jog yra 
res judicata galią turintis sprendimas, 
kuriuo nustatyta, kad ūkio subjektas nėra 
įvykdęs įpareigojimų, susijusių su 
mokesčių arba socialinio draudimo įmokų 
mokėjimu pagal šalies, kurioje šis ūkio 
subjektas yra įsteigtas, arba perkančiosios 
organizacijos arba subjekto valstybės 
narės teisės nuostatas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 825
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nė vienam ūkio subjektui neleidžiama 
dalyvauti koncesijos procedūroje, jeigu 
perkančiajai organizacijai arba 
perkančiajam subjektui žinoma, jog yra 
res judicata galią turintis sprendimas, 
kuriuo nustatyta, kad ūkio subjektas nėra 
įvykdęs įpareigojimų, susijusių su 
mokesčių arba socialinio draudimo įmokų 
mokėjimu pagal šalies, kurioje šis ūkio 
subjektas yra įsteigtas, arba perkančiosios 
organizacijos arba subjekto valstybės 
narės teisės nuostatas.

6. Nė vienam ekonominės veiklos 
vykdytojui neleidžiama dalyvauti 
koncesijos procedūroje, jeigu atitinkamai 
pritaikoma viešųjų pirkimų direktyvos 
[anksčiau 2004 m. kovo 31 d. Direktyva 
2004/18/EB] 55 straipsnio 2 dalis.

Or. de

Pagrindimas

Supaprastinamos koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės ir suderinama su viešųjų pirkimų 
direktyvos nuostatomis.

Pakeitimas 826
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nė vienam ūkio subjektui neleidžiama 
dalyvauti koncesijos procedūroje, jeigu 
perkančiajai organizacijai arba 
perkančiajam subjektui žinoma, jog yra res 
judicata galią turintis sprendimas, kuriuo 
nustatyta, kad ūkio subjektas nėra įvykdęs 
įpareigojimų, susijusių su mokesčių arba 
socialinio draudimo įmokų mokėjimu 
pagal šalies, kurioje šis ūkio subjektas yra 
įsteigtas, arba perkančiosios organizacijos 
arba subjekto valstybės narės teisės 
nuostatas.

6. Nė vienam ekonominės veiklos 
vykdytojui neleidžiama dalyvauti 
koncesijos procedūroje, jeigu perkančiajai 
organizacijai arba perkančiajam subjektui 
žinoma, jog yra res judicata galią turintis 
sprendimas, kuriuo nustatyta, kad 
ekonominės veiklos vykdytojas nėra 
įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su 
mokesčių arba socialinio draudimo įmokų 
mokėjimu pagal šalies, kurioje šis 
ekonominės veiklos vykdytojas yra 
įsteigtas, arba perkančiosios organizacijos 
arba subjekto valstybės narės teisės 
nuostatas.
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Or. de

Pagrindimas

Kalbinis patikslinimas.

Pakeitimas 827
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nė vienam ūkio subjektui neleidžiama 
dalyvauti koncesijos procedūroje, jeigu 
perkančiajai organizacijai arba 
perkančiajam subjektui žinoma, jog yra res 
judicata galią turintis sprendimas, kuriuo 
nustatyta, kad ūkio subjektas nėra įvykdęs 
įpareigojimų, susijusių su mokesčių arba 
socialinio draudimo įmokų mokėjimu 
pagal šalies, kurioje šis ūkio subjektas yra 
įsteigtas, arba perkančiosios organizacijos 
arba subjekto valstybės narės teisės 
nuostatas.

6. Nė vienam ekonominės veiklos 
vykdytojui neleidžiama dalyvauti 
koncesijos procedūroje, jeigu perkančiajai 
organizacijai arba perkančiajam subjektui 
žinoma, jog yra res judicata galią turintis 
sprendimas arba teisinę galią turintis 
valstybės institucijos sprendimas, kuriuo 
nustatyta, kad ekonominės veiklos 
vykdytojas nėra įvykdęs įpareigojimų, 
susijusių su mokesčių arba socialinio 
draudimo įmokų mokėjimu, arba bet kurių 
kitų įsipareigojimų, susijusių su socialine 
apsauga ir įdarbinimo sąlygomis, pvz., 
sveikata ir sauga darbe, socialine apsauga 
ir darbo sąlygomis, kaip nustatyta 
Sąjungos teisės aktuose ir 
nacionaliniuose įstatymuose, kituose 
teisės aktuose ir administracinėse 
nuostatose, arbitražo sprendime, 
kolektyviniuose susitarimuose ir sutartyse, 
taip pat XI priede išvardytose tarptautinės 
darbo teisės nuostatose, taikomose toje 
vietoje, kur atliekami darbai, teikiamos 
paslaugos ar tiekiamos prekės; šie 
įsipareigojimai taip pat taikomi 
tarpvalstybiniais atvejais, kai darbuotojai 
iš vienos valstybės narės teikia paslaugas 
kitoje valstybėje narėje ar kai 
kompetentingos institucijos žino apie 
dokumentais pagrįstus ir įrodytus 
pažeidimus.
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Or. en

Pakeitimas 828
Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nė vienam ūkio subjektui neleidžiama 
dalyvauti koncesijos procedūroje, jeigu 
perkančiajai organizacijai arba 
perkančiajam subjektui žinoma, jog yra res 
judicata galią turintis sprendimas, kuriuo 
nustatyta, kad ūkio subjektas nėra įvykdęs 
įpareigojimų, susijusių su mokesčių arba 
socialinio draudimo įmokų mokėjimu 
pagal šalies, kurioje šis ūkio subjektas yra 
įsteigtas, arba perkančiosios organizacijos 
arba subjekto valstybės narės teisės 
nuostatas.

6. Nė vienam ekonominės veiklos 
vykdytojui neleidžiama dalyvauti 
koncesijos procedūroje, jeigu perkančiajai 
organizacijai arba perkančiajam subjektui 
žinoma, jog yra res judicata galią turintis 
sprendimas arba administravimo 
institucijos sprendimas, kuriuo nustatyta, 
kad ekonominės veiklos vykdytojas nėra 
įvykdęs įpareigojimų, susijusių su 
mokesčių arba socialinio draudimo įmokų 
mokėjimu pagal šalies, kurioje šis 
ekonominės veiklos vykdytojas yra 
įsteigtas, arba perkančiosios organizacijos 
arba subjekto valstybės narės teisės 
nuostatas, arba dalyvis kelis kartus yra 
teistas už darbo teisės pažeidimus.
Laikoma, kad dalyvis kelis kartus yra 
teistas už darbo teisės pažeidimus, jei yra 
paskelbti bent penki nuosprendžiai dėl 
atitinkamo dalyvio padarytų darbo teisės 
pažeidimų.

Or. de

Pakeitimas 829
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nė vienam ūkio subjektui neleidžiama 
dalyvauti koncesijos procedūroje, jeigu 

6. Nė vienam ekonominės veiklos 
vykdytojui neleidžiama dalyvauti 
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perkančiajai organizacijai arba 
perkančiajam subjektui žinoma, jog yra res 
judicata galią turintis sprendimas, kuriuo 
nustatyta, kad ūkio subjektas nėra įvykdęs 
įpareigojimų, susijusių su mokesčių arba 
socialinio draudimo įmokų mokėjimu 
pagal šalies, kurioje šis ūkio subjektas yra 
įsteigtas, arba perkančiosios organizacijos 
arba subjekto valstybės narės teisės 
nuostatas.

koncesijos procedūroje, jeigu perkančiajai 
organizacijai arba perkančiajam subjektui 
žinoma, jog yra sprendimas, kuriuo 
nustatyta, kad ekonominės veiklos 
vykdytojas nėra įvykdęs įpareigojimų, 
susijusių su mokesčių arba socialinio 
draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, 
kurioje šis ekonominės veiklos vykdytojas 
yra įsteigtas, arba perkančiosios 
organizacijos arba subjekto valstybės narės 
teisės nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse tokius sprendimus priima administracinės institucijos, o vėliau 
juos gali persvarstyti teismai.

Pakeitimas 830
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nė vienam ūkio subjektui neleidžiama
dalyvauti koncesijos procedūroje, jeigu 
perkančiajai organizacijai arba
perkančiajam subjektui žinoma, jog yra 
res judicata galią turintis sprendimas, 
kuriuo nustatyta, kad ūkio subjektas nėra 
įvykdęs įpareigojimų, susijusių su 
mokesčių arba socialinio draudimo įmokų 
mokėjimu pagal šalies, kurioje šis ūkio 
subjektas yra įsteigtas, arba perkančiosios 
organizacijos arba subjekto valstybės 
narės teisės nuostatas.

6. Perkančioji organizacija arba 
perkantysis subjektas gali nuspręsti 
neleisti ekonominės veiklos vykdytojui 
dalyvauti koncesijos procedūroje, jeigu 
jiems žinoma, jog yra res judicata galią 
turintis sprendimas, kuriuo nustatyta, kad 
ekonominės veiklos vykdytojas nėra 
įvykdęs įpareigojimų, susijusių su 
mokesčių arba socialinio draudimo įmokų 
mokėjimu, arba bet kokių kitų 
įpareigojimų, susijusių su socialinėmis ir 
darbo sąlygomis, pavyzdžiui, sveikatos 
priežiūros, darbo saugos, socialinės 
apsaugos ir darbo sąlygomis, nustatytomis 
Sąjungos ir nacionalinės teisės aktuose, 
įskaitant kolektyvines sutartis, kurie 
taikomi darbų vykdymo ar paslaugų 
teikimo vietoje.
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Pagrindimas

Ekonominės veiklos vykdytojui procedūroje neturėtų būti leidžiama dalyvauti ne tik tuo 
atveju, kai nesilaikoma su mokesčiais susijusių įpareigojimų, bet ir tuomet, kai nesilaikoma 
socialinių įpareigojimų; už tai, kad šiam subjektui nebūtų leidžiama dalyvauti, ir toliau turi 
būti atsakingas koncesijos suteikėjas.

Pakeitimas 831
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali numatyti, kad 
perkančioji organizacija arba perkantysis 
subjektas gali neleisti ūkio subjektui 
dalyvauti koncesijos suteikimo 
procedūroje, jeigu vykdoma bent viena iš 
toliau nurodytų sąlygų:

Išbraukta.

a) yra žinoma apie kokį rimtą nors 
Europos Sąjungos arba nacionalinės 
teisės, susijusios su Sutartį atitinkančio 
viešojo intereso apsauga, nuostatų 
pažeidimą;
b) jeigu ūkio subjektui taikoma 
nemokumo arba likvidavimo procedūra, 
jeigu jo turtą administruoja likvidatorius 
arba teismas, jeigu jis yra sudaręs 
susitarimą su kreditoriais, jeigu jis yra 
sustabdęs verslo veiklą arba yra 
analogiškoje padėtyje, susiklosčiusioje dėl 
panašios nacionaliniuose įstatymuose ir 
kituose teisės aktuose nustatytos 
procedūros;
c) ūkio subjektas kurį nors su ta pačia 
perkančiąja organizacija arba 
perkančiuoju subjektu sudarytoje 
ankstesnėje koncesijos sutartyje ar 
panašaus pobūdžio koncesijos sutartyse 
nustatytą esminį reikalavimą vykdė su 
dideliais arba nuolatiniais trūkumais.
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Pakeitimas 832
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali numatyti, kad 
perkančioji organizacija arba perkantysis 
subjektas gali neleisti ūkio subjektui
dalyvauti koncesijos suteikimo 
procedūroje, jeigu vykdoma bent viena iš 
toliau nurodytų sąlygų:

Valstybės narės numato, kad perkančioji 
organizacija arba perkantysis subjektas gali 
neleisti ekonominės veiklos vykdytojui 
dalyvauti koncesijos suteikimo 
procedūroje, jeigu vykdoma bent viena iš 
toliau nurodytų sąlygų:

Or. de

Pakeitimas 833
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali numatyti, kad 
perkančioji organizacija arba perkantysis 
subjektas gali neleisti ūkio subjektui
dalyvauti koncesijos suteikimo 
procedūroje, jeigu vykdoma bent viena iš 
toliau nurodytų sąlygų:

Valstybės narės numato, kad perkančioji 
organizacija arba perkantysis subjektas gali 
neleisti ekonominės veiklos vykdytojui 
dalyvauti koncesijos suteikimo 
procedūroje, jeigu vykdoma bent viena iš 
toliau nurodytų sąlygų:

Or. en

Pakeitimas 834
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) yra žinoma apie kokį rimtą nors Europos 
Sąjungos arba nacionalinės teisės, 
susijusios su Sutartį atitinkančio viešojo 
intereso apsauga, nuostatų pažeidimą;

a) yra žinoma apie kokį nors rimtą Europos 
Sąjungos arba nacionalinės teisės, 
susijusios su Sutartį atitinkančio viešojo 
intereso apsauga, nuostatų pažeidimą, jeigu 
pažeidimą patvirtino teismas;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti proporcingumą ir laisvą koncesijos sutarčių prieinamumą aiškiau 
išdėstomos aplinkybės, kuriomis galimas toks nušalinimas.

Pakeitimas 835
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) yra žinoma apie kokį rimtą nors Europos 
Sąjungos arba nacionalinės teisės, 
susijusios su Sutartį atitinkančio viešojo 
intereso apsauga, nuostatų pažeidimą;

a) yra žinoma apie kokį nors Europos 
Sąjungos arba nacionalinės teisės, 
susijusios su Sutartį atitinkančio viešojo 
intereso apsauga, nuostatų pažeidimą; tai 
apima visų pirma ir pažeidimus 
socialinės, darbo ir aplinkos teisės srityse;

Or. de

Pakeitimas 836
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ūkio subjektas kurį nors su ta pačia 
perkančiąja organizacija arba 
perkančiuoju subjektu sudarytoje

c) ekonominės veiklos vykdytojas kurį nors 
ankstesnėje koncesijos sutartyje ar 
panašaus pobūdžio koncesijos sutartyse 
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ankstesnėje koncesijos sutartyje ar 
panašaus pobūdžio koncesijos sutartyse 
nustatytą esminį reikalavimą vykdė su 
dideliais arba nuolatiniais trūkumais.

nustatytą esminį reikalavimą vykdė su 
dideliais arba nuolatiniais trūkumais.

Or. en

Pagrindimas

Ekonominės veiklos vykdytoją turėtų būti įmanoma nušalinti ir tais atvejais, kai perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas žino apie tokius nuolatinius bendradarbiavimo su kita 
perkančiąja organizacija ar perkančiuoju subjektu trūkumus.

Pakeitimas 837
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) perkančioji organizacija ar 
perkantysis subjektas žino apie didelius 
aplinkos, sveikatos ir saugos, socialinės ir 
darbo teisės, taisyklių ir standartų, 
apibrėžtų Sąjungos ir nacionalinės teisės 
aktuose ir kolektyviniuose susitarimuose, 
taikomuose ten, kur atliekami darbai, 
teikiamos paslaugos ir tiekiamos prekės, 
pažeidimus.

Or. en

Pakeitimas 838
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) yra socialinės apsaugos nuostatų, 
darbo, mokesčių arba aplinkos teisės 
pažeidimų.
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Pakeitimas 839
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) ekonominės veiklos vykdytojas arba jo 
patronuojančioji įmonė yra įsteigti 
trečiojoje šalyje, kuri, skiriant koncesijos 
sutartis, taiko ribojamąsias priemones 
Europos Sąjungoje įsteigtiems 
ekonominės veiklos vykdytojams, ir dėl šių 
priemonių labai ir nuolat 
diskriminuojami Europos Sąjungoje 
įsteigti ekonominės veiklos vykdytojai.

Or. fr

Pagrindimas

Vykdant koncesijos sutarčių skyrimo procedūrą, taikomas abipusiškumo principas. 
Ekonominės veiklos vykdytojui, norinčiam dalyvauti koncesijos sutarties skyrimo procedūroje 
ES valstybėje narėje, gali būti uždrausta dalyvauti joje, jeigu jis įsteigtas trečiojoje valstybėje, 
taikančioje priemones, kuriomis, sudarant koncesijos sutartis, į šios valstybės rinką 
neleidžiama patekti Europos Sąjungos ekonominės veiklos vykdytojams.

Pakeitimas 840
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad galėtų taikyti pirmos pastraipos 
c punkte nurodytą atmetimo pagrindą, 
perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai nustato sutarties vykdymo 
rezultatų vertinimo metodą, grindžiamą 
objektyviais ir įvertinamais kriterijais ir 
taikomą sistemiškai, nuosekliai bei 

Išbraukta.
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skaidriai. Atitinkamam ūkio subjektui turi 
būti pranešta apie sutarties vykdymo 
rezultatų vertinimą ir jam turi būti 
suteikta galimybė prieštarauti vertinimo 
išvadoms ir kreiptis dėl teisminės gynybos.

Or. en

Pakeitimas 841
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Bet kuris kandidatas arba konkurso 
dalyvis, atsidūręs vienoje iš 5–7 dalyse 
nurodytų padėčių, gali perkančiajai 
organizacijai arba perkančiajam subjektui 
pateikti įrodymus, patvirtinančius savo 
patikimumą, nepaisant to, jog yra 
pagrindas jį pašalinti iš konkurso.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 842
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Bet kuris kandidatas arba konkurso
dalyvis, atsidūręs vienoje iš 5–7 dalyse 
nurodytų padėčių, gali perkančiajai 
organizacijai arba perkančiajam subjektui 
pateikti įrodymus, patvirtinančius savo 
patikimumą, nepaisant to, jog yra 
pagrindas jį pašalinti iš konkurso.

8. Bet kuris kandidatas arba dalyvis, 
atsidūręs vienoje iš 5–7 dalyse nurodytų 
padėčių, gali, atitinkamai pritaikydamas 
viešųjų pirkimų direktyvos [anksčiau 
2004 m. kovo 31 d. Direktyva 2004/18/EB] 
55 straipsnio 4 dalį, perkančiajai 
organizacijai arba perkančiajam subjektui 
pateikti įrodymus, patvirtinančius savo 
patikimumą, nepaisant to, jog yra 
pagrindas jį pašalinti iš konkurso.
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Pagrindimas

Supaprastinamos koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės ir suderinama su viešųjų pirkimų 
direktyvos nuostatomis.

Pakeitimas 843
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Bet kuris kandidatas arba konkurso 
dalyvis, atsidūręs vienoje iš 5–7 dalyse
nurodytų padėčių, gali perkančiajai 
organizacijai arba perkančiajam subjektui 
pateikti įrodymus, patvirtinančius savo 
patikimumą, nepaisant to, jog yra 
pagrindas jį pašalinti iš konkurso.

8. Bet kuris kandidatas arba dalyvis, 
atsidūręs vienoje iš 7 dalyje nurodytų 
padėčių, jei yra pagrindas, į kurį reikia 
ypač atsižvelgti, gali perkančiajai 
organizacijai arba perkančiajam subjektui 
pateikti įrodymus, patvirtinančius savo 
patikimumą, nepaisant to, jog yra 
pagrindas jį pašalinti iš konkurso. 
Pagrindas, į kurį reikia ypač atsižvelgti, 
yra, pavyzdžiui, seniai buvęs teistumas.

Or. de

Pakeitimas 844
Robert Rochefort, Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Bet kuris kandidatas arba konkurso 
dalyvis, atsidūręs vienoje iš 5–7 dalyse
nurodytų padėčių, gali perkančiajai 
organizacijai arba perkančiajam subjektui 
pateikti įrodymus, patvirtinančius savo
patikimumą, nepaisant to, jog yra 
pagrindas jį pašalinti iš konkurso.

8. Bet kuris kandidatas arba dalyvis, 
atsidūręs vienoje iš 7 dalyje nurodytų 
padėčių, gali perkančiajai organizacijai 
arba perkančiajam subjektui pateikti 
įrodymus, patvirtinančius jo patikimumą, 
nepaisant to, jog yra pagrindas jį pašalinti 
iš konkurso.
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Pakeitimas 845
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Valstybės narės nustato šio straipsnio 
taikymo sąlygas. Paprašytos valstybės 
narės pateikia visą informaciją, susijusią 
su šiame straipsnyje išvardytais atmetimo 
pagrindais. Įsisteigimo valstybės narės 
kompetentingos institucijos šią 
informaciją teikia laikydamosi Direktyvos 
[kuria pakeičiama Direktyva 2004/18/EB] 
88 straipsnio nuostatų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 846
Josef Weidenholzer, Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36a straipsnis
Sutarčių įvykdymo sąlygos

1. Perkančiosios organizacijos ar 
perkantieji subjektai skelbime nurodo 
papildomas socialines ir su aplinka 
susijusias paslaugos teikimo ar darbo 
atlikimo sąlygas.
2. Dėl koncesijai vykdyti samdomiems 
darbuotojams mokamo darbo užmokesčio 
(įskaitant priedus), jų darbo laiko ir kitų 
darbo sąlygų perkančiosios organizacijos 
ar perkantieji subjektai nustato 
reikalavimus, kurie būtų ne mažiau 
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palankūs kaip sąlygos, taikomos toje 
pačioje vietovėje panašiam darbui tos 
profesijos darbuotojams arba tame 
pramonės sektoriuje, remiantis:
a) kolektyvine sutartimi arba kitos 
pripažintos darbdavių ir darbuotojų 
sąjungų, kurioms priklauso didžioji dalis 
tos profesijos arba to pramonės sektoriaus 
darbdavių ir darbuotojų, derybų 
rezultatais arba
b) arbitražo sprendimu (jei tai numatyta 
nacionaliniuose teisės aktuose), arba
c) nacionaliniais teisės aktais.
Jei nurodytos darbo sąlygos toje vietovėje, 
kurioje atliekamas darbas, 
nereglamentuojamos vienu iš pirmiau 
nurodytų būdų, perkančiųjų organizacijų 
ir perkančiųjų subjektų nustatytomis 
sąlygomis samdomiems darbuotojams turi 
būtų užtikrinamas toks darbo užmokestis 
(įskaitant priedus), darbo laikas ir kitos 
darbo sąlygos, kurios būtų ne mažiau 
palankios kaip tos, kurias taiko gretimos 
tinkamos vietovės arba tos pačios, kaip ir 
susitariančioji šalis, profesijos, arba to 
paties pramonės sektoriaus ir panašioje 
padėtyje esantys darbdaviai.

Or. de

Pakeitimas 847
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36a straipsnis
1. Perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai nustato specialias 
sąlygas, susijusias su paslaugos teikimu 
ar darbų atlikimo koncesija, o ypač 
susijusias su socialiniais ir aplinkosaugos 
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sumetimais, jeigu jie nurodyti koncesijos 
skelbime.
2. Darbo užmokesčio (įskaitant išmokas), 
darbo valandų ir kitų atitinkamų 
darbuotojų darbo sąlygų klausimu 
perkančiosios organizacijos įtraukia 
sąlygas, kuriomis atitinkamiems 
darbuotojams užtikrinamas ne mažiau 
palankus apsaugos lygis, negu būdingas 
tame pačiame rajone, kur atliekamas 
darbas, veiklą vykdančių atitinkamos 
profesijos ar pramonės šakos atstovų 
atliekamam darbui, ir tai įtvirtinta:
a) kolektyviniais susitarimais ar kitomis 
pripažintomis darbdavių ir darbuotojų 
atstovų organizacijų derybų priemonėmis, 
laikantis esminių darbdavių ir darbuotojų 
proporcijų, būdingų atitinkamai profesijai 
ar pramonės šakai; arba
b) arbitražo sprendimu (jeigu tai 
numatyta atitinkamuose nacionalinės 
teisės aktuose); arba
c) nacionaliniais įstatymais ar kitais teisės 
aktais.
Kai pirmesnėje pastraipoje nurodytos 
darbo sąlygos rajone, kuriame atliekamas 
darbas arba teikiama paslauga, 
nereguliuojamos taip, kaip toje 
pastraipoje nurodyta, sutarties vykdymo 
sąlygos nustatomos remiantis 
artimiausiame tinkamame rajone 
taikomomis priemonėmis arba bendru 
lygiu, būdingu profesijai ar pramonės 
šakai, kuriai priklausantį koncesijos 
vykdytoją samdo panašiomis bendromis 
sąlygomis veiklą vykdantys darbdaviai.

Or. en

Pakeitimas 848
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37 straipsnis Išbraukta.
Terminų nustatymas
1. Nustatydamos pasiūlymų ir paraiškų 
dėl koncesijos priėmimo terminus, 
perkančiosios organizacijos arba 
perkantieji subjektai visų pirma 
atsižvelgia į koncesijos sudėtingumą ir 
pasiūlymams parengti reikalingą laiką, 
nepažeisdamos 37 straipsnyje nustatytų 
minimalių laikotarpių.
2. Jeigu paraiškos arba pasiūlymai gali 
būti parengti tik apsilankius vietoje arba 
vietoje patikrinus dokumentus, kuriais 
grindžiami koncesijos suteikimo 
dokumentai, paraiškų dėl koncesijos 
pateikimo laikotarpiai pratęsiami, kad visi 
atitinkami ūkio subjektai galėtų sužinoti 
visą paraiškoms arba pasiūlymams 
parengti būtiną informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Nereikalinga, nes minimalus terminas numatytas 38 straipsnyje.

Pakeitimas 849
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nustatydamos pasiūlymų ir paraiškų dėl 
koncesijos priėmimo terminus, 
perkančiosios organizacijos arba 
perkantieji subjektai visų pirma atsižvelgia 
į koncesijos sudėtingumą ir pasiūlymams 
parengti reikalingą laiką, nepažeisdamos 
37 straipsnyje nustatytų minimalių 
laikotarpių.

1. Nustatydamos pasiūlymų ir paraiškų dėl 
koncesijos priėmimo terminus, 
perkančiosios organizacijos arba 
perkantieji subjektai visų pirma atsižvelgia 
į koncesijos sudėtingumą ir pasiūlymams 
parengti reikalingą laiką, nepažeisdamos 
38 straipsnyje nustatytų minimalių 
laikotarpių.
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Or. es

Pakeitimas 850
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Paraiškų dėl koncesijos ar pasiūlymų 
pateikimo laikotarpis negali būti 
trumpesnis nei 52 dienos atitinkamai nuo 
koncesijos skelbimo išsiuntimo dienos ir 
dienos, kurią kandidatai galėjo susipažinti 
su kvietimu pateikti pasiūlymą.

Or. fr

Pagrindimas

Pranešėjo siūlomas 30 dienų terminas per trumpas, norint pateikti koncesijų pasiūlymus, 
kurie dėl savo pobūdžio yra labai sudėtingi. Todėl tinkamesnis 52 dienų terminas, kuris leistų 
išsaugoti konkurenciją ir užtikrinti, kad išorės kandidatams nebūtų sudaromos palankesnės 
sąlygos, palyginti su naujais rinkos dalyviais.

Pakeitimas 851
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai nusprendžia 
pasinaudoti koncesija, paraiškų dėl 
koncesijos pateikimo laikotarpis yra ne 
trumpesnis nei 52 dienos nuo koncesijos 
skelbimo išsiuntimo dienos.

1. Jei perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai nusprendžia 
pasinaudoti koncesija, paraiškų dėl 
koncesijos pateikimo laikotarpis yra ne 
trumpesnis nei 30 dienų nuo koncesijos 
skelbimo išsiuntimo dienos.

Or. en
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Pakeitimas 852
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai nusprendžia 
pasinaudoti koncesija, paraiškų dėl 
koncesijos pateikimo laikotarpis yra ne 
trumpesnis nei 52 dienos nuo koncesijos 
skelbimo išsiuntimo dienos.

1. Jei perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai nusprendžia 
pasinaudoti koncesija, paraiškų dėl 
koncesijos pateikimo laikotarpis yra ne 
trumpesnis nei 52 kalendorinės dienos nuo 
koncesijos skelbimo išsiuntimo dienos.

Or. de

Pagrindimas

Žodžiais „kalendorinės dienos“ patikslinama taisyklės prasmė.

Pakeitimas 853
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai nusprendžia 
pasinaudoti koncesija, paraiškų dėl 
koncesijos pateikimo laikotarpis yra ne 
trumpesnis nei 52 dienos nuo koncesijos 
skelbimo išsiuntimo dienos.

1. Jei perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai nusprendžia 
pasinaudoti koncesija, paraiškų dėl 
koncesijos pateikimo laikotarpis yra ne 
trumpesnis nei 30 dienų nuo koncesijos 
skelbimo išsiuntimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 854
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pasiūlymų priėmimo terminas gali būti 
paankstintas penkiomis dienomis, jeigu 
perkantysis subjektas sutinka, kad 
pasiūlymai gali būti teikiami 
elektroninėmis priemonėmis pagal 25 
straipsnį.

2. Pasiūlymų priėmimo terminas gali būti 
paankstintas penkiomis dienomis, jeigu 
perkantysis subjektas sutinka, kad 
pasiūlymai gali būti teikiami 
elektroninėmis priemonėmis.

Or. en

Pakeitimas 855
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pasiūlymų priėmimo terminas gali būti 
paankstintas penkiomis dienomis, jeigu 
perkantysis subjektas sutinka, kad 
pasiūlymai gali būti teikiami 
elektroninėmis priemonėmis pagal 25 
straipsnį.

2. Pasiūlymų priėmimo terminas gali būti 
paankstintas penkiomis dienomis, jeigu 
perkantysis subjektas sutinka, kad 
pasiūlymai gali būti teikiami 
elektroninėmis priemonėmis.

Or. en

Pakeitimas 856
Mikael Gustafsson, Regina Bastos

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38a straipsnis
Koncesijos suteikimo kriterijai

1. Koncesijos suteikėjas gali surengti 
derybas su kandidatais ir dalyviais. 
Koncesijos suteikėjas suteikia koncesijas 
remdamasis objektyviais kriterijais, 
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atitinkančiais -26a straipsnio antroje 
pastraipoje nurodytus principus.
2. Koncesijos dalykas, suteikimo kriterijai 
ir būtiniausi reikalavimai derybų procese 
savavališkai arba diskriminuojamu būdu 
nekeičiami. Apie bet kokį pakeitimą 
nedelsiant pranešama atitinkamiems 
kandidatams ir dalyviams.
3. Koncesijos suteikimo kriterijai yra 
susiję su koncesijos dalyku. Jie gali apimti 
aplinkosaugos, socialinius, lyčių lygybės 
ir su inovacijomis susijusius kriterijus. 
Koncesijos suteikėjas tikrina, ar 
pasiūlymai iš tiesų atitinka suteikimo 
kriterijus.
4. Koncesijos suteikėjas koncesijos 
skelbime ar kvietime teikti pasiūlymus, 
kur reikia, nurodo 1 dalyje nurodytiems 
kriterijams taikomą hierarchiją.

Or. en

Pakeitimas 857
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38a straipsnis
Funkciniai reikalavimai

1. Funkciniuose reikalavimuose 
nustatomi laukiami koncesijos darbų ir 
(arba) paslaugų tikslai. Šie reikalavimai 
pateikiami koncesijos dokumentuose.
2. Funkciniams reikalavimams taikomas 
vienodų galimybių principas, pagal kurį 
koncesijos suteikimo procedūroje gali 
dalyvauti visi ekonominės veiklos 
vykdytojai, ir dėl šių reikalavimų neturi 
būti sudaromos nepagrįstos kliūtys atverti 
koncesijos suteikimą konkurencijai.
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Visų pirma, jei sutarties dalykas to 
nepateisina, funkciniuose reikalavimuose 
nenurodoma konkretaus modelio ar 
tiekimo šaltinio, konkretaus proceso ar 
prekių ženklų, patentų, rūšių ar 
konkrečios kilmės šalies ar gamybos būdo 
taip, kad tam tikroms įmonėms ar tam 
tikriems produktams taip būtų sudarytos 
palankios sąlygos arba jie būtų 
pašalinami. Toks nurodymas yra leistinas 
išimties tvarka, jeigu sutarties dalyko 
neįmanoma pakankamai tiksliai ir aiškiai 
apibūdinti; toks nurodymas ar nuoroda 
pateikiami kartu su žodžiais „arba 
lygiavertis“.

Or. fr

Pagrindimas

Naujas straipsnis įterpiamas kompensuojant pranešėjo išbrauktą 32 straipsnį. 
Koncesininkams turėtų būti taikomi su priemonėmis susiję reikalavimai (pranc. „obligations 
de moyens“, o ne „obligations de moýens“). Atrodo, kad terminu „techniniai ir (arba) 
funkciniai reikalavimai“ nepakankamai atsižvelgiama į koncesijų ypatumus.

Pakeitimas 858
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38a straipsnis
Koncesijos suteikimo kriterijai

1. Koncesijos suteikėjas gali laisvai rengti 
derybas su kandidatais ir dalyviais. 
Koncesijos suteikėjas suteikia koncesijas 
remdamasis objektyviais kriterijais, 
atitinkančiais -26 straipsnio antroje 
pastraipoje nurodytus principus.
2. Koncesijos dalykas, suteikimo kriterijai 
ir būtiniausi reikalavimai, apibrėžti 
koncesijos dokumentuose, derybų procese 
savavališkai arba diskriminuojamu būdu 
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nekeičiami. Apie bet kokį pakeitimą 
nedelsiant turi būti pranešta 
suinteresuotiems kandidatams ir 
dalyviams.
3. Į koncesijos suteikimo kriterijus gali 
būti įtraukti aplinkosaugos, socialiniai, 
sanglaudos ar su inovacijomis susiję 
kriterijai. Koncesijos suteikėjas tikrina, ar 
pasiūlymai iš tiesų atitinka koncesijos 
suteikimo kriterijus.

Or. fr

Pagrindimas

Įtraukiamas pranešėjo pateiktas naujas 38a straipsnis ir socialiniai bei aplinkosaugos 
kriterijai nebesiejami su koncesijos dalyku, taip pat kriterijai nebeskirstomi pagal svarbą, nes 
dėl to gali atsirasti teisinis netikrumas ir tai yra neproporcinga, atsižvelgiant į siekiamą 
skaidrumo tikslą.

Pakeitimas 859
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38a straipsnis
Techniniai ir (arba) funkciniai 

reikalavimai
1. Techniniai ir (arba) funkciniai 
reikalavimai nurodomi koncesijos 
dokumentuose.
Jais apibrėžiamos reikalaujamos darbų, 
paslaugų arba prekių savybės.
Tos savybės gali sietis su konkrečiu 
gamybos procesu arba prašomų darbų 
atlikimo, prekių tiekimo arba paslaugų 
suteikimo procesu arba bet kurio kito 
gyvavimo ciklo, kaip nurodyta 2 straipsnio 
14 punkte, etapo procesu.
2. Techniniais ir (arba) funkciniais 
reikalavimais apibrėžiamos darbams ir 
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(arba) paslaugoms, kurie yra koncesijos 
dalykas, būtinos savybės.
3. Techniniams ir (arba) funkciniams 
reikalavimams taikomas vienodų 
galimybių principas koncesijos suteikimo 
procedūroje dalyvauti ekonominės veiklos 
vykdytojams ir jais neturi būti sudaromos 
nepagrįstos kliūtys atverti koncesijų 
suteikimą konkurencijai.
Techniniai ir (arba) funkciniai 
reikalavimai atitinka aplinkos ypatumus, 
sveikatos ir saugos sąlygas, socialinę ir 
darbo teisę, taisykles ir standartus, 
apibrėžtus Sąjungos ir nacionalinės teisės 
aktuose ir kolektyviniuose susitarimuose, 
kurie taikomi ten, kur atliekami darbai, 
teikiamos paslaugos ir tiekiamos prekės.
Visų pirma, jei sutarties dalykas to 
nepateisina, techniniuose ir (arba) 
funkciniuose reikalavimuose nenurodoma 
konkretaus modelio ar tiekimo šaltinio, 
konkretaus proceso ar prekių ženklų, 
patentų, rūšių ar konkretaus gamybos 
būdo taip, kad tam tikroms įmonėms ar 
tam tikriems produktams būtų sudarytos 
palankios sąlygos arba jie būtų 
pašalinami. Tokia nuoroda leistina 
išimties tvarka, jeigu sutarties dalyko 
neįmanoma pakankamai tiksliai ir 
suprantamai apibūdinti; tokia nuoroda 
pateikiama kartu su žodžiais „arba 
lygiavertis“.
Perkančiosios organizacijos arba 
perkantieji subjektai gali reikalauti, kad 
ekonominės veiklos vykdytojai kaip 
atitikties koncesijų dokumentuose 
išdėstytiems techniniams ir (arba) 
funkciniams reikalavimams įrodymo 
priemonę pateiktų pripažintos 
organizacijos išduotą sertifikatą.

Or. en



PE497.783v03-00 74/147 AM\916835LT.doc

LT

Pakeitimas 860
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39 straipsnis Išbraukta.
[...]

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata nereikalinga ir nepadeda didinti teisinio aiškumo. Pagrindinės vienodo vertinimo 
ir nediskriminavimo, skaidrumo ir proporcingumo taisyklės jau įtrauktos į direktyvos 7 
straipsnį ir jas pakanka paminėti vieną kartą. O aiški sąsaja su sutarties dalyku būtina, tačiau 
jau įtraukta į 36 straipsnį.

Pakeitimas 861
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Koncesijos suteikiamos remiantis 
objektyviais kriterijais, kuriais užtikrinama 
atitiktis skaidrumo, nediskriminavimo ir 
vienodo požiūrio principams ir 
garantuojama, kad pasiūlymai būtų 
vertinami veiksmingos konkurencijos
sąlygomis, kad būtų galima nustatyti 
bendrą ekonominę naudą perkančiajai 
organizacijai arba perkančiajam 
subjektui.

1. Koncesijos suteikiamos remiantis 
objektyviais kriterijais, kuriais užtikrinama 
atitiktis skaidrumo, nediskriminavimo ir 
vienodo požiūrio principams.

Or. de

Pakeitimas 862
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis
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Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Koncesijos suteikiamos remiantis 
objektyviais kriterijais, kuriais užtikrinama 
atitiktis skaidrumo, nediskriminavimo ir
vienodo požiūrio principams ir 
garantuojama, kad pasiūlymai būtų 
vertinami veiksmingos konkurencijos 
sąlygomis, kad būtų galima nustatyti 
bendrą ekonominę naudą perkančiajai 
organizacijai arba perkančiajam subjektui.

1. Koncesijos suteikiamos remiantis 
objektyviais kriterijais, kuriais užtikrinama 
atitiktis skaidrumo, nediskriminavimo,
vienodo požiūrio ir ekonomiškumo 
principams ir garantuojama, kad 
pasiūlymai būtų vertinami veiksmingos 
konkurencijos sąlygomis, kad būtų galima 
nustatyti bendrą ekonominę naudą 
perkančiajai organizacijai arba 
perkančiajam subjektui.

Or. de

Pakeitimas 863
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutarties suteikimo kriterijai yra susiję su 
koncesijos sutarties dalyku, taip pat jais 
perkančiajai organizacijai ar perkančiajam 
subjektui neturi būti suteikiama neribota 
pasirinkimo laisvė.

Sutarties suteikimo kriterijais perkančiajai 
organizacijai ar perkančiajam subjektui 
neturi būti suteikiama neribota pasirinkimo 
laisvė.

Or. de

Pakeitimas 864
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tais kriterijais užtikrinama veiksminga 
konkurencija ir jie pateikiami kartu su 

Tais kriterijais užtikrinama veiksminga 
konkurencija ir jie pateikiami kartu su 
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reikalavimais, pagal kuriuos galima 
veiksmingai patikrinti konkurso dalyvių 
pateiktą informaciją. Perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai, 
remdamiesi konkurso dalyvių pateikta 
informacija ir įrodymais, veiksmingai 
patikrina, ar pasiūlymai atitinka sutarties 
skyrimo kriterijus.

reikalavimais, pagal kuriuos galima 
veiksmingai patikrinti dalyvių pateiktą 
informaciją. Perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai, pasirinkę jų 
nuomone tinkamą būdą ir užtikrindami 
skaidrumo ir vienodo požiūrio į dalyvius 
principus, veiksmingai patikrina, ar 
dalyvių pateikti duomenys atitinka 
sutarties skyrimo kriterijus.

Or. de

Pagrindimas

Perimami ESTT sprendime byloje „Wienstrom“ nustatyti principai dėl perkančiųjų subjektų 
atliekamo patikrinimo, ar pateikta informacija atitinka sutarties skyrimo kriterijus.

Pakeitimas 865
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės gali nustatyti, kad 
perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai koncesijos suteikimą grįstų 
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 
kriterijumi pagal 2 dalį. Tokie kriterijai 
gali apimti ne tik kainą ar sąnaudas, bet ir 
bet kuriuos iš šių kriterijų:

Išbraukta.

a) kokybę, įskaitant techninius 
pranašumus, estetines ir funkcines 
savybes, prieinamumą, tinkamumą 
visiems naudotojams, aplinkosaugos 
charakteristikas ir novatorišką pobūdį;
b) kai ketinama suteikti paslaugų 
koncesijas ir koncesijas, apimančias 
darbų projektavimą, gali būti 
atsižvelgiama į atitinkamai koncesijai 
vykdyti paskirto personalo organizavimą, 
kvalifikaciją ir patirtį, o po koncesijos 
suteikimo toks personalas gali būti 
keičiamas tik perkančiajai organizacijai 
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arba perkančiajam subjektui sutikus ir jie 
privalo patikrinti, kad jį pakeitus būtų 
užtikrintas lygiavertis organizavimas ir 
kokybė;
c) garantines paslaugas ir techninę 
pagalbą, pristatymo datą ir pristatymo 
arba užbaigimo laikotarpį;
d) konkretų gamybos procesą arba 
prašomų darbų atlikimo, prekių tiekimo 
arba paslaugų suteikimo procesą arba bet 
kurio kito gyvavimo ciklo, kaip nurodyta 2 
straipsnio 1 dalies 14 punkte, etapo 
procesą, jeigu šie kriterijai susiję su 
veiksniais, tiesiogiai siejamais su šiais 
procesais, ir apibūdina konkretų gamybos 
procesą arba prašomų darbų atlikimo, 
prekių tiekimo arba paslaugų teikimo 
procesą.

Or. de

Pagrindimas

Supaprastinamos koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės.

Pakeitimas 866
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 4 dalies įvadinė frazė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės gali nustatyti, kad 
perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai koncesijos suteikimą grįstų 
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 
kriterijumi pagal 2 dalį. Tokie kriterijai gali 
apimti ne tik kainą ar sąnaudas, bet ir bet 
kuriuos iš šių kriterijų:

4. Valstybės nustato, kad perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai 
koncesijos suteikimą grįstų ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo kriterijumi pagal 
2 dalį. Tokie kriterijai gali apimti ne tik 
kainą ar sąnaudas, bet ir bet kuriuos iš šių 
kriterijų:

Or. it
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Pakeitimas 867
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 4 dalies įvadinė frazė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės gali nustatyti, kad 
perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai koncesijos suteikimą grįstų 
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 
kriterijumi pagal 2 dalį. Tokie kriterijai gali 
apimti ne tik kainą ar sąnaudas, bet ir bet 
kuriuos iš šių kriterijų:

4. Valstybės narės nustato, kad 
perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai koncesijos suteikimą grįstų 
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 
kriterijumi pagal 2 dalį. Tokie kriterijai gali 
apimti šiuos kriterijus:

Or. de

Pakeitimas 868
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) kokybę, įskaitant techninius 
pranašumus, estetines ir funkcines savybes, 
prieinamumą, tinkamumą visiems 
naudotojams, aplinkosaugos 
charakteristikas ir novatorišką pobūdį; 
socialinius ir užimtumo politikos 
kriterijus, kaip antai moterų ir vyrų lygių 
galimybių skatinimas, ypač pažeidžiamų 
grupių, visų pirma jaunimo ir moksleivių, 
ilgą laiką nedirbančių asmenų, migrantų, 
neįgaliųjų, integracija į darbo rinką, 
dalyvio, subrangovų ir tiekėjų taikomos 
palankios įdarbinimo sąlygos;

Or. de

Pakeitimas 869
Josef Weidenholzer
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Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai ketinama suteikti paslaugų 
koncesijas ir koncesijas, apimančias 
darbų projektavimą, gali būti 
atsižvelgiama į atitinkamai koncesijai 
vykdyti paskirto personalo organizavimą, 
kvalifikaciją ir patirtį, o po koncesijos 
suteikimo toks personalas gali būti 
keičiamas tik perkančiajai organizacijai 
arba perkančiajam subjektui sutikus ir jie 
privalo patikrinti, kad jį pakeitus būtų 
užtikrintas lygiavertis organizavimas ir 
kokybė;

b) atitinkamai koncesijai vykdyti paskirto 
personalo organizavimą, kvalifikaciją ir 
patirtį, taip pat galimybę, kad toks 
personalas gali būti keičiamas tik 
perkančiajai organizacijai arba 
perkančiajam subjektui sutikus;

Or. de

Pakeitimas 870
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai ketinama suteikti paslaugų 
koncesijas ir koncesijas, apimančias darbų 
projektavimą, gali būti atsižvelgiama į 
atitinkamai koncesijai vykdyti paskirto 
personalo organizavimą, kvalifikaciją ir 
patirtį, o po koncesijos suteikimo toks 
personalas gali būti keičiamas tik
perkančiajai organizacijai arba 
perkančiajam subjektui sutikus ir jie
privalo patikrinti, kad jį pakeitus būtų 
užtikrintas lygiavertis organizavimas ir 
kokybė;

b) kai ketinama suteikti paslaugų 
koncesijas ir koncesijas, apimančias darbų 
projektavimą, gali būti atsižvelgiama į 
atitinkamai koncesijai vykdyti paskirto 
personalo organizavimą, kvalifikaciją ir
patirtį, o po koncesijos suteikimo 
koncesininkas tokio personalo negali 
keisti kitu, kurio kvalifikacija arba 
gebėjimai būtų mažesni už reikalaujamus; 
pakeitimo atveju vėliau turi būti gautas 
perkančiosios organizacijos arba 
perkančiojo subjekto sutikimas ir ši 
organizacija ar subjektas privalo 
patikrinti, kad pakeitus personalą būtų 
užtikrintas lygiavertis organizavimas ir 
kokybė;
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Or. es

Pakeitimas 871
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) garantines paslaugas ir techninę pagalbą, 
pristatymo datą ir pristatymo arba 
užbaigimo laikotarpį;

c) garantines paslaugas ir techninę pagalbą, 
pristatymo datą ir pristatymo arba 
užbaigimo laikotarpį bei kokybės kriterijus 
paslaugos naudotojams;

Or. de

Pakeitimas 872
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) konkretų gamybos procesą arba prašomų 
darbų atlikimo, prekių tiekimo arba 
paslaugų suteikimo procesą arba bet kurio 
kito gyvavimo ciklo, kaip nurodyta 2 
straipsnio 1 dalies 14 punkte, etapo 
procesą, jeigu šie kriterijai susiję su 
veiksniais, tiesiogiai siejamais su šiais 
procesais, ir apibūdina konkretų gamybos 
procesą arba prašomų darbų atlikimo, 
prekių tiekimo arba paslaugų teikimo 
procesą.

d) konkretų gamybos procesą arba prašomų 
darbų atlikimo, prekių tiekimo arba 
paslaugų suteikimo procesą arba bet kurio 
kito gyvavimo ciklo, kaip nurodyta 2 
straipsnio 1 dalies 14 punkte, etapo 
procesą, bei gamybos proceso tvarumą ir
sąžiningos prekybos kriterijų įtvirtinimą;

e) išorines išlaidas, pavyzdžiui, su aplinka 
susijusias išlaidas, kurios atsiranda dėl 
ilgo važiavimo keliais, kuris reikalingas 
paslaugoms suteikti, ir kurias galima 
atitinkamai sumažinti pasirinkus aplinką 
tausojančias transporto rūšis, pavyzdžiui, 
geležinkelius.
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Or. de

Pakeitimas 873
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 4 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) pasiūlymo pateikėjo užtikrinamą 
saugumą ir techninį bei finansinį 
pajėgumą.

Or. it

Pakeitimas 874
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 4 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) kainą ir išlaidas.

Or. de

Pakeitimas 875
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 4 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) socialinius motyvus, susijusius su 
išorinėmis socialinėmis išlaidomis, kurios 
tiesiogiai susijusios su gyvavimo ciklu ir 
kurioms priskiriamas, pavyzdžiui, 
gamybos poveikis aplinkai ir aplinkinėms 
bendruomenėms; reikalavimus dėl 
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socialinių ir įdarbinimo sąlygų, kuriomis 
nustatoma sveikatos apsauga ir sauga 
darbe, socialinė apsauga ir darbo sąlygos, 
kaip nustatyta ES teisės aktuose, 
nacionaliniuose įstatymuose, 
reguliuojamuosiuose aktuose arba 
administracinėse taisyklėse, arbitražo 
sprendimuose, kolektyviniuose 
susitarimuose ir sutartyse, kaip nustatyta 
tarptautinėse darbo teisės nuostatose, 
galiojančiose darbų atlikimo, paslaugų 
teikimo ir prekių tiekimo vietoje; Šie 
įpareigojimai taip pat taikomi 
tarpvalstybinėse situacijose, kai 
darbuotojai iš vienos valstybės narės 
teikia paslaugas kitoje valstybėje narėje.

Or. de

Pagrindimas

Iš esmės aš pritariu Ph. Juvino pasiūlymui šioje vietoje išbraukti sutarties skyrimo kriterijus. 
Tuo atveju, jei jis nesulauktų daugumos palaikymo, aš prisijungiu prie šio pakeitimo.

Pakeitimas 876
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 877
Heide Rühle
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Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu perkančiosios organizacijos sąnaudas 
vertina pagal gyvavimo ciklo sąnaudų 
metodą, jos koncesijos suteikimo 
dokumentuose nurodo gyvavimo ciklo 
sąnaudų skaičiavimo metodiką. 
Naudojama metodika turi atitikti šias 
sąlygas:

Jeigu perkančiosios organizacijos sąnaudas 
vertina pagal gyvavimo ciklo sąnaudų 
metodą, jos koncesijos suteikimo 
dokumentuose nurodo duomenis, kuriuos 
turi pateikti dalyviai, ir gyvavimo ciklo 
sąnaudų skaičiavimo metodiką, kurią 
naudos perkančioji organizacija arba 
perkantysis subjektas. Šioms gyvavimo 
ciklo sąnaudoms įvertinti naudojamas 
metodas turi atitikti šias sąlygas:

Or. en

Pakeitimas 878
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) ji grindžiama objektyviai patikrinamais 
ir nediskriminaciniais kriterijais;

Or. en

Pakeitimas 879
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) ji skirta pakartotinai ar nuolat taikyti; Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 880
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) ji yra prieinama visoms 
suinteresuotoms šalims.

(c) duomenis, kurių reikalaujama, 
pagrįstai stengdamiesi gali pateikti 
įprastai rūpestingi ekonominės veiklos 
vykdytojai, įskaitant ekonominės veiklos 
vykdytojus iš trečiųjų šalių.

Or. en

Pakeitimas 881
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai leidžia ūkio subjektams taikyti 
skirtingas jų pasiūlymo gyvavimo ciklo 
sąnaudų apskaičiavimo metodikas, jeigu jie 
įrodo, kad taikoma metodika atitinka a, b ir 
c punktuose išdėstytus reikalavimus ir yra 
lygiavertė perkančiosios organizacijos arba 
perkančiojo subjekto nurodytai metodikai.

Perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai leidžia ekonominės veiklos 
vykdytojams taikyti skirtingas jų pasiūlymo 
gyvavimo ciklo sąnaudų apskaičiavimo 
metodikas, jeigu jie įrodo, kad taikoma 
metodika atitinka a, b ir c punktuose 
išdėstytus reikalavimus ir yra lygiavertė 
perkančiosios organizacijos arba 
perkančiojo subjekto nurodytai metodikai. 
Vis dėlto, siekiant nediskriminuoti tų 
dalyvių, kurie investuoja laiką ir pinigus, 
kad naudotų perkančiosios organizacijos 
nurodytą metodiką, perkančiosios 
organizacijos kaip lygiavertiškumo 
įrodymo gali prašyti trečiosios šalies 
oficialiai patvirtinto dokumento.

Or. en
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Pakeitimas 882
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai bendra gyvavimo ciklo sąnaudų 
skaičiavimo metodika priimama kaip 
įstatymo galią turinčio Sąjungos akto, 
įskaitant atskirų sektorių teisinės bazės 
deleguotuosius aktus, dalis, ji taikoma, jei 
gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimas yra 
įtraukiamas į 39 straipsnio 4 dalyje 
nurodytus sutarties skyrimo kriterijus.

Išbraukta.

Tokių įstatymo galią turinčių aktų ir 
deleguotųjų aktų sąrašas pateiktas 
II priede. Komisija pagal 46 straipsnį 
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus 
dėl šio sąrašo atnaujinimo, jeigu dėl 
naujų teisės aktų priėmimo, tokių teisės 
aktų panaikinimo arba pakeitimo tokie 
pakeitimai yra būtini.

Or. en

Pakeitimas 883
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai bendra gyvavimo ciklo sąnaudų 
skaičiavimo metodika priimama kaip 
įstatymo galią turinčio Sąjungos akto, 
įskaitant atskirų sektorių teisinės bazės 
deleguotuosius aktus, dalis, ji taikoma, jei 
gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimas yra 
įtraukiamas į 39 straipsnio 4 dalyje 
nurodytus sutarties skyrimo kriterijus.

Išbraukta.
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Komisija pagal 46 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus dėl šio sąrašo 
atnaujinimo, jeigu dėl naujų teisės aktų 
priėmimo, tokių teisės aktų panaikinimo 
arba pakeitimo tokie pakeitimai yra 
būtini.

Or. de

Pagrindimas

Raginimas į koncesijų skyrimo procedūrą įtraukti gyvavimo ciklo sąnaudas vertintinas 
palankiai. Tačiau teisinis įpareigojimas susijęs su būsima, dar nenustatyta apskaičiavimo 
metodika ir todėl šiuo metu dėl nenuspėjamumo atmestinas.

Pakeitimas 884
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

41 straipsnis Išbraukta.
Subranga
1. Koncesijos dokumentuose perkančioji 
organizacija arba perkantysis subjektas 
gali prašyti arba valstybės narės gali būti 
įpareigoti prašyti konkurso dalyvio 
pasiūlyme nurodyti visas sutarties dalis, 
kurias jis ketina subrangos sutartimi 
pavesti atlikti tretiesiems asmenims ir 
kuriems nors siūlomiems subrangovams.
2. Šio straipsnio 1 dalis neturi poveikio 
pagrindinio ūkio subjekto atsakomybei.

Or. en

Pakeitimas 885
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab
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Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

41 straipsnis Išbraukta.
Subranga
1. Koncesijos dokumentuose perkančioji 
organizacija arba perkantysis subjektas 
gali prašyti arba valstybės narės gali būti 
įpareigoti prašyti konkurso dalyvio 
pasiūlyme nurodyti visas sutarties dalis, 
kurias jis ketina subrangos sutartimi 
pavesti atlikti tretiesiems asmenims ir 
kuriems nors siūlomiems subrangovams. 
2. 1 dalis neturi poveikio pagrindinio ūkio 
subjekto atsakomybei.

Or. de

Pagrindimas

Dalyvio ir subrangovo santykį reglamentuoja valstybių narių sutarčių teisė, kuriai ši 
direktyva neturėtų daryti poveikio. Be to, dėl šios nuostatos atsiranda teisinis neaiškumas, nes 
subrangovas dėl to jau tampa rangovu. Dėl šios nuostatos perkančioji organizacija taip pat 
gali netekti galimybės sulaikyti mokėjimą laukdama, kol sutartis bus įvykdyta tinkamai.

Pakeitimas 886
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Koncesijos dokumentuose koncesijos 
suteikėjas gali prašyti arba valstybės narės 
gali būti įpareigoti prašyti dalyvio 
pasiūlyme nurodyti visas sutarties dalis, 
kurias jis ketina subrangos sutartimi 
pavesti atlikti tretiesiems asmenims ir 
kuriems nors siūlomiems subrangovams. 
Valstybės narės apriboja dalyvio galimybę 
pagal subrangos sutartį perduoti vykdyti 
bet kurias darbų ar teikiamų paslaugų 
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dalis arba tiekti prekes ne daugiau nei 
trimis nuosekliais subrangos lygiais.

Or. en

Pakeitimas 887
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Koncesijos dokumentuose perkančioji 
organizacija arba perkantysis subjektas gali 
prašyti arba valstybės narės gali būti 
įpareigoti prašyti dalyvio pasiūlyme 
nurodyti visas sutarties dalis, kurias jis 
ketina subrangos sutartimi pavesti atlikti 
tretiesiems asmenims.

Subrangovų sąrašas atnaujinamas 
vykdant koncesijos sutartį, atsižvelgiant į 
atliktus pakeitimus.

Or. it

Pakeitimas 888
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Perkančioji organizacija arba perkantysis 
subjektas prašo dalyvio pasiūlyme 
nurodyti visas sutarties dalis, kurias jis 
ketina subrangos sutartimi pavesti atlikti 
tretiesiems asmenims ir kuriems nors 
siūlomiems subrangovams.
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Or. de

Pakeitimas 889
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Koncesijos dokumentuose koncesijos 
suteikėjas gali prašyti arba valstybės narės 
gali būti įpareigoti prašyti dalyvio 
pasiūlyme nurodyti visas sutarties dalis, 
kurias jis ketina subrangos sutartimi 
pavesti atlikti tretiesiems asmenims ir 
kuriems nors siūlomiems subrangovams. 
Koncesijos suteikėjas gali nurodyti, kurių 
darbų ar paslaugų dalių negalima pavesti 
atlikti subrangos sutartimi. Kai tam tikros 
darbų ar paslaugų dalys pavedamos atlikti 
subrangos sutartimi, dalyvis apie tai 
informuoja koncesijos suteikėją. 
Valstybės narės apriboja dalyvio galimybę 
pagal subrangos sutartį perduoti vykdyti 
bet kurias darbų ar paslaugų dalis ne 
daugiau nei trimis nuosekliais subrangos 
lygiais. Subranga negali būti priežastis 
taikyti blogesnes darbo sąlygas ar 
aplinkos standartus.

Or. en

Pakeitimas 890
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Koncesijos dokumentuose perkančioji 
organizacija arba perkantysis subjektas gali 
prašyti arba valstybės narės gali būti 

1. Koncesijos dokumentuose perkančioji 
organizacija arba perkantysis subjektas 
prašo ir valstybė narė juos įpareigoja
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įpareigoti prašyti konkurso dalyvio 
pasiūlyme nurodyti visas sutarties dalis, 
kurias jis ketina subrangos sutartimi 
pavesti atlikti tretiesiems asmenims ir 
kuriems nors siūlomiems subrangovams.

prašyti dalyvio pasiūlyme nurodyti visas 
sutarties dalis, kurias jis ketina subrangos 
sutartimi pavesti atlikti tretiesiems 
asmenims ir kuriems nors siūlomiems 
subrangovams.

Or. fr

Pakeitimas 891
Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis neturi poveikio pagrindinio ūkio 
subjekto atsakomybei.

2. 1 dalis neturi poveikio pagrindinio 
ekonominės veiklos vykdytojo atsakomybei. 
Valstybės narės numato solidariosios 
atsakomybės visoje subrangos grandinėje 
sistemą. Jos užtikrina, kad pagrindinis 
rangovas ir bet kuris tarpinis 
subrangovas, pažeidę pagrindines teises, 
saugos ir sveikatos reikalavimus arba 
Sąjungos ir nacionalinės teisės aktuose 
bei darbų atlikimo, paslaugų teikimo ir 
prekių tiekimo vietoje taikomuose 
kolektyviniuose susitarimuose nustatytas 
socialines ir darbo normas bei standartus, 
galėtų būti įpareigoti sumokėti su tokiais 
pažeidimais susijusias mokėtinas sumas, 
pvz., neišmokėtą atlygį, nesumokėtus 
mokesčius ar socialinio draudimo įmokas, 
kartu su samdančiu subrangovu arba 
rangovu, kurio darbdavys yra tiesioginis 
subrangovas, arba tai padaryti už juos.

Or. en

Pakeitimas 892
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis neturi poveikio pagrindinio ūkio 
subjekto atsakomybei.

2. 1 dalis neturi poveikio pagrindinio 
ekonominės veiklos vykdytojo atsakomybei.

Valstybės narės numato solidarios 
atsakomybės visoje subrangos grandinėje 
sistemą. Jos užtikrina, kad pagrindinis 
koncesininkas ir visi tarpiniai 
subrangovai, pažeidę pagrindines teises, 
sveikatos priežiūros ir saugos 
reikalavimus ar socialinės ir darbo teisės 
taisykles bei standartus, nustatytus 
kolektyvinėse sutartyse ir Sąjungos bei 
nacionalinės teisės aktuose, kurie taikomi 
darbų vykdymo, paslaugų teikimo ar 
prekių tiekimo vietoje, būtų įpareigoti 
sumokėti su šiais pažeidimais susijusią 
privalomą sumą, kaip priedą prie 
darbdavio, kuris yra subrangovas, arba 
konkurso laimėtojo, kurio darbdavys yra 
tiesioginis subrangovas, mokamos sumos 
arba vietoj šios sumos.
Valstybės narės, vadovaudamosi 
nacionaline teise, gali numatyti 
griežtesnes atsakomybę 
reglamentuojančias taisykles.

Or. fr

Pakeitimas 893
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
koncesijos davėjas gali atmesti rangovo 
pasiūlymą dėl subrangovo, jeigu:
i) subrangovas neatitinka sutartį 
vykdančiam rangovui nustatytų 
dalyvavimo sąlygų;
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ii) neturi gebėjimų tinkamai įvykdyti 
sutarties dalį.
Dalyvavimo sąlygos ir subrangovo 
gebėjimai įvykdyti sutartį vertinami 
proporcingai pagal vykdomą sutarties 
dalį, remiantis 36 straipsnyje nustatytais 
kriterijais.

Or. pl

Pakeitimas 894
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

42 straipsnis Išbraukta.
[...]

Or. de

Pagrindimas

Galiojančiose direktyvose numatyta pakankamai procedūrinių koncesijos sutarčių skyrimo 
taisyklių. Šiomis nuostatomis sukuriama nereikalinga administracinė našta perkančiosioms 
organizacijoms ir apribojamas koncesijos sutarčių skyrimo procedūrų lankstumas.

Pakeitimas 895
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Koncesijos keitimas galiojimo laikotarpiu Po šios direktyvos įsigaliojimo skirtų 
koncesijos sutarčių keitimas

Or. it
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Pakeitimas 896
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Esminis koncesijos sutarties nuostatų 
keitimas jos galiojimo laikotarpiu pagal 
šią direktyvą laikomas naujos sutarties 
skyrimu ir todėl reikia naujos koncesijos 
suteikimo procedūros pagal šios 
direktyvos nuostatas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 897
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Esminis koncesijos sutarties nuostatų 
keitimas jos galiojimo laikotarpiu pagal šią 
direktyvą laikomas naujos sutarties 
skyrimu ir todėl reikia naujos koncesijos 
suteikimo procedūros pagal šios direktyvos 
nuostatas.

1. Esminis po šios direktyvos įsigaliojimo 
skirtos koncesijos sutarties nuostatų 
keitimas jos galiojimo laikotarpiu pagal šią 
direktyvą laikomas naujos sutarties 
skyrimu ir todėl reikia naujos koncesijos 
suteikimo procedūros pagal šios direktyvos 
nuostatas.

Or. it

Pakeitimas 898
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Esminis koncesijos sutarties nuostatų 1. Koncesija jos galiojimo laikotarpiu gali 
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keitimas jos galiojimo laikotarpiu pagal šią 
direktyvą laikomas naujos sutarties 
skyrimu ir todėl reikia naujos koncesijos 
suteikimo procedūros pagal šios 
direktyvos nuostatas.

būti pakeista įtraukiant papildomas 
sąlygas, išskyrus tuos atvejus, kai 
pakeitimai yra esminiai. Darant esminį 
koncesijos sutarties nuostatų pakeitimą jos 
galiojimo laikotarpiu, turi būti rengiama
nauja koncesijos suteikimo procedūra
pagal šios direktyvos nuostatas, laikantis 6 
dalies nuostatų.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia paaiškinti nuostatas, susijusias su koncesijų sutarčių keitimu įtraukiant papildomas 
sąlygas, kad būtų užtikrintas didesnis lankstumas, siekiant atsižvelgti į koncesijų sutarčių, 
kurios yra ilgalaikės, pobūdį.

Pakeitimas 899
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Koncesijos sutarties nuostatų keitimas 
jos galiojimo laikotarpiu laikomas 
esminiu pagal 1 dalį, jeigu dėl pakeitimo 
koncesija iš esmės skiriasi nuo iš pradžių 
suteiktos koncesijos. Bet kokiu atveju, 
nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, pakeitimas 
laikomas esminiu, jeigu vykdoma viena iš 
toliau nurodytų sąlygų:

Išbraukta.

(a) pakeitimu nustatomos sąlygos, dėl 
kurių, jeigu jos būtų buvusios įtrauktos į 
pradinę koncesijos suteikimo procedūrą, 
būtų buvę galima pasirinkti kitus 
kandidatus nei iš pradžių atrinktieji arba 
koncesiją būtų buvę galima suteikti kitam 
pareiškėjui arba konkurso dalyviui;
(b) pakeitimu koncesininko naudai 
pakeičiama koncesijos ekonominė 
pusiausvyra arba
(c) pakeitimu labai išplečiama koncesijos 
taikymo sritis ir apimamos prekės, 
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paslaugos ar darbai, kurių ji iš pradžių 
neapėmė.

Or. en

Pakeitimas 900
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 2 dalies įvadinė frazė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Koncesijos sutarties nuostatų keitimas 
jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu 
pagal 1 dalį, jeigu dėl pakeitimo koncesija 
iš esmės skiriasi nuo iš pradžių suteiktos 
koncesijos. Bet kokiu atveju, 
nepažeidžiant 3 ir 4 dalių, pakeitimas 
laikomas esminiu, jeigu vykdoma viena iš 
toliau nurodytų sąlygų:

2. Koncesijos sutarties nuostatų keitimas 
jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, 
jeigu vykdoma viena iš toliau nurodytų 
sąlygų:

-a) keičiamas koncesijos pobūdis;
-aa) dėl pakeitimo reikia keisti 
koncesininką. 
Ši nuostata netaikoma atvejams, kai visos 
pradinio rangovo teisės arba dalis jų 
perimamos:
i) dėl įmonės restruktūrizavimo;
ii) dėl vienos įmonės turto perdavimo kitai 
įmonei;
iii) dėl koncesininko teisių perėmimo jam
tapus nemokiam arba pagal sutarties 
nuostatą, kai šias teises perima kitas 
ekonominės veiklos vykdytojas, 
atitinkantis pradinius kokybinės atrankos 
kriterijus, jeigu dėl to nereikia iš esmės 
keisti koncesijos ir taip nesiekiama 
išvengti šios direktyvos taikymo.

Or. fr
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Pagrindimas

Paaiškinama sąvoka „esminis keitimas“.

Pakeitimas 901
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pakeitimu koncesininko naudai
pakeičiama koncesijos ekonominė 
pusiausvyra arba

(b) pakeitimu labai pakeičiama koncesijos 
ekonominė pusiausvyra arba

Or. fr

Pakeitimas 902
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei pakeitimu nekeičiamas bendras 
koncesijos pobūdis, koncesijos pakeitimas 
nelaikomas esminiu, kai: 
a) jis buvo numatytas pradinės koncesijos 
sutarties aiškiose, tiksliose ir 
vienareikšmėse persvarstymo sąlygose 
arba galimybėse, kuriose nurodoma 
galimų pakeitimų arba galimybių taikymo 
sritis, pobūdis ir jų taikymo sąlygos;
b) koncesijos vertė neviršija 6 straipsnyje 
nustatytos ribos ir galutinę šios direktyvos 
perkėlimo į nacionalinę teisę dieną yra 
mažesnė negu 15 proc. koncesijos 
esamosios vertės.
Taikant šios dalies b punktą:
i) jeigu daromi keli pakeitimai iš eilės, 
vertinama pagal iš eilės daromų 
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pakeitimų esamąją kumuliacinę vertę. 
Tuo atveju, kai koncesijos galioja galutinę 
šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę 
teisę dieną, vertinama pagal pakeitimų, iš 
eilės padarytų nuo galutinės šios 
direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę 
dienos, esamąją kumuliacinę vertę;
ii) vertė apskaičiuojama pagal 6 
straipsnyje nustatytą metodą;
iii) atitinkamais atvejais vertė išreiškiama 
galutinę šios direktyvos perkėlimo į 
nacionalinę teisę dieną arba numatomo 
pakeitimo dieną galiojančiu pinigų kursu.

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimu užtikrinamas didesnis lankstumas, iš dalies keičiant koncesijų sutartis.

Pakeitimas 903
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei pakeitimu nekeičiamas bendras 
koncesijos pobūdis, koncesijos pakeitimas 
nelaikomas esminiu, kai:
a) jis buvo numatytas pradinės koncesijos 
sutarties aiškiose, tiksliose ir 
vienareikšmėse persvarstymo sąlygose 
arba galimybėse, kuriose nurodoma 
galimų pakeitimų arba galimybių taikymo 
sritis, pobūdis ir jų taikymo sąlygos;
b) pakeitimo vertė neviršija 6 straipsnyje 
nustatytų ribų ir yra mažesnė nei 10 proc. 
pradinės sutarties esamosios vertės.
Jeigu daromi keli pakeitimai iš eilės, visi 
jie vertinami pagal iš eilės daromų 
pakeitimų esamąją kumuliacinę vertę.



PE497.783v03-00 98/147 AM\916835LT.doc

LT

Or. fr

Pagrindimas

Įtraukiama pranešėjo pateikta nuostata (pranešimo projekto 191 pakeitimas), pakeitus ribą, 
kuri nuo 5 proc. padidinama iki 10 proc., kad būtų užtikrintas didesnis lankstumas.

Pakeitimas 904
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei pakeitimu nekeičiamas bendras 
koncesijos pobūdis, koncesijos pakeitimas 
nelaikomas esminiu, kai:
a) jis buvo numatytas pradinės koncesijos 
sutarties aiškiose, tiksliose ir 
vienareikšmėse persvarstymo sąlygose 
arba galimybėse, kuriose nurodoma 
galimų pakeitimų arba galimybių taikymo 
sritis, pobūdis ir jų taikymo sąlygos; arba
b) pakeitimo vertė neviršija 6 straipsnyje 
nustatytų ribų ir yra mažesnė nei 5 proc. 
pradinės sutarties esamosios vertės.
Jeigu daromi keli pakeitimai iš eilės, visi 
jie vertinami pagal iš eilės daromų 
pakeitimų esamąją kumuliacinę vertę.

Or. fr

Pagrindimas

(Paaiškinamas 191 pranešėjo pakeitimas: šioje naujoje dalyje nurodomos sąlygos netaikomos 
visos kartu (įterptas žodis „arba“).)

Pakeitimas 905
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Koncesininko pakeitimas laikomas 
esminiu pakeitimu pagal 1 dalį.

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 906
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Koncesininko pakeitimas laikomas 
esminiu pakeitimu pagal 1 dalį.

Išbraukta.

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

Or. fr

Pagrindimas

Tekstas įtrauktas į 2 dalį.
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Pakeitimas 907
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 908
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr
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Pagrindimas

Techninis pakeitimas (skaityti kartu su pranešėjo 191 pakeitimu: 42 straipsnio 4 dalis įtraukta 
į naują 42 straipsnio 2a dalį).

Pakeitimas 909
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Tekstas įtrauktas į 2a dalį.

Pakeitimas 910
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu pakeitimo vertę galima išreikšti 
pinigais, pakeitimas nelaikomas esminiu 
pagal 1 dalį, jei jo vertė neviršija 
5 straipsnyje nustatytų ribų ir yra mažesnė 
nei 5 proc. pradinės sutarties kainos, su
sąlyga, kad pakeitimu nepakeičiamas 
bendras sutarties pobūdis. Jeigu daromi 

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

keli pakeitimai iš eilės, visi jie vertinami 
pagal iš eilės daromų pakeitimų 
kumuliacinę vertę.

Or. it

Pakeitimas 911
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Jeigu pakeitimo vertę galima išreikšti 
pinigais, pakeitimas nelaikomas esminiu 
pagal 1 dalį, jei jo vertė neviršija 5 
straipsnyje nustatytų ribų ir yra mažesnė 
nei 20 proc. pradinės sutarties kainos, su 
sąlyga, kad pakeitimu nepakeičiamas 
bendrasis pirkimo pobūdis. Jeigu daromi 
keli pakeitimai iš eilės, visi jie vertinami 
pagal iš eilės daromų pakeitimų 
kumuliacinę vertę. Kai koncesininkas iš 
trečiųjų šalių gauna didesnes sumas, 
negu pirkimo proceso pradžioje 
apskaičiavo perkančioji organizacija arba 
perkantysis subjektas, tai nėra sutarties 
pakeitimas.

Or. en

Pagrindimas

Atitinka pagrindinėje direktyvoje išdėstytą ECR frakcijos požiūrį. Leistina standartinė vertė 
prieš koncesijos sutarties pakeitimą pagal 42 straipsnio 4 dalį laikoma „esmine“ ir turėtų 
būti padidinta nuo 5 proc. iki bent 20 proc. Be to, verta konkrečiai nustatyti, kad, jeigu 
koncesininkui tenka veiklos rizika, papildomos sumos turėtų likti jam.

Pakeitimas 912
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 913
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Koncesijos pakeitimai nelaikomi 
esminiais pagal 1 dalį, jeigu jie numatyti 
koncesijos dokumentuose, aiškiose, 
tiksliose ir vienareikšmėse persvarstymo 
sąlygose arba galimybėse. Tokiose 
sąlygose nurodoma galimų pakeitimų 
arba galimybių taikymo sritis, pobūdis ir 
jų taikymo sąlygos. Jose nenumatomi 
pakeitimai arba galimybės, dėl kurių 
pasikeistų bendras koncesijos pobūdis.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Tekstas įtrauktas į 2a dalį.

Pakeitimas 914
Lara Comi
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Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Koncesijos pakeitimai nelaikomi 
esminiais pagal 1 dalį, jeigu jie numatyti 
koncesijos dokumentuose, aiškiose, 
tiksliose ir vienareikšmėse persvarstymo 
sąlygose arba galimybėse. Tokiose 
sąlygose nurodoma galimų pakeitimų arba 
galimybių taikymo sritis, pobūdis ir jų 
taikymo sąlygos. Jose nenumatomi 
pakeitimai arba galimybės, dėl kurių 
pasikeistų bendras koncesijos pobūdis.

5. Koncesijos pakeitimai nelaikomi 
esminiais pagal 1 dalį, jeigu jie numatyti 
koncesijos dokumentuose, aiškiose, 
tiksliose ir vienareikšmėse persvarstymo 
sąlygose arba galimybėse; ir jeigu jie 
atliekami pagal įstatymų nuostatas. 
Tokiose sąlygose nurodoma galimų 
pakeitimų arba galimybių taikymo sritis, 
pobūdis ir jų taikymo sąlygos. Jose 
nenumatomi pakeitimai arba galimybės, 
dėl kurių pasikeistų bendras koncesijos 
pobūdis.

Or. it

Pakeitimas 915
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo 1 dalies, dėl esminio 
pakeitimo nereikia rengti naujos koncesijos 
suteikimo procedūros, jeigu yra toliau 
nurodytos kumuliacinės sąlygos:

Dėl esminio pakeitimo nereikia rengti 
naujos koncesijos suteikimo procedūros, 
jeigu pakeitimas apima tik koncesijos 
trukmės pratęsimą, reikalingą siekiant 
išlaikyti ar pagerinti į direktyvos taikymo 
sritį patenkančios veiklos našumą ir 
rezultatus, arba jeigu yra toliau nurodytos 
kumuliacinės sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 916
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) būtinybė daryti pakeitimą atsirado dėl 
aplinkybių, kurių rūpestinga perkančioji 
organizacija arba subjektas negalėjo 
numatyti;

(a) būtinybė daryti pakeitimą atsirado dėl 
aplinkybių, kurių rūpestinga perkančioji 
organizacija arba subjektas negalėjo iš 
anksto numatyti;

Or. fr

Pagrindimas

Redakcinio pobūdžio pakeitimas.

Pakeitimas 917
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) būtinybė daryti pakeitimą atsirado dėl 
aplinkybių, kurių rūpestinga perkančioji 
organizacija arba subjektas negalėjo 
numatyti;

(a) būtinybė daryti pakeitimą atsirado dėl 
aplinkybių, ypač techninio ir (arba) 
finansinio pobūdžio aplinkybių, kurių 
rūpestingas koncesijos suteikėjas negalėjo 
numatyti;

Or. en

Pakeitimas 918
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) pakeitimu nekeičiamas bendras 
koncesijos pobūdis;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 919
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kai koncesijas suteikia perkančiosios 
organizacijos, kainos padidėjimas
neviršija 50 proc. pradinės koncesijos 
vertės.

(c) numatyto pakeitimo vertė neviršija 
50 proc. koncesijos esamosios vertės.
Esamoji vertė nustatoma pagal 2a dalies 
nuostatas.

Or. fr

Pakeitimas 920
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kai koncesijas suteikia perkančiosios 
organizacijos, kainos padidėjimas neviršija 
50 proc. pradinės koncesijos vertės.

(c) kai koncesijas suteikia perkančiosios 
organizacijos, numatyto pakeitimo vertė
neviršija 50 proc. pradinės esamosios
koncesijos vertės.

Or. fr

Pagrindimas

Techninis pranešėjo 194 pakeitimo pakeitimas (pradinėje pakeitimo versijoje pamirštas 
neiginys).

Pakeitimas 921
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) kai koncesijas suteikia perkančiosios 
organizacijos, kainos padidėjimas 
neviršija 50 proc. pradinės koncesijos 
vertės.

(f) arba planuojamo pakeitimo vertė yra 
didesnė negu 50 proc. esamosios pradinės 
koncesijos vertės.

Or. en

Pakeitimas 922
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos arba 
perkantieji subjektai Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje skelbia skelbimą 
apie šiuos pakeitimus. Tokiuose 
skelbimuose pateikiama VII priede 
nurodyta informacija ir jie skelbiami pagal 
28 straipsnio nuostatas.

Koncesijos suteikėjas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje skelbia skelbimą 
apie šiuos pakeitimus. Tokiuose 
skelbimuose pateikiama VII priede 
nurodyta informacija ir jie skelbiami pagal 
28 straipsnio nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 923
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai nekeičia koncesijos 
šiais atvejais:

Išbraukta.

(a) kai keitimo tikslas būtų atitaisyti 
koncesininko veiklos trūkumus ar 
pasekmes, kuriuos būtų galima atitaisyti 
įgyvendinant sutartinius įsipareigojimus;
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(b) kai pakeitimais būtų siekiama 
kompensuoti už kainų svyravimo nulemtą 
kainų augimo, galinčio reikšmingai 
paveikti sutarties įgyvendinimą, riziką, 
nuo kurios koncesininkas apsidraudžia.

Or. en

Pakeitimas 924
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 7 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) kai pakeitimas apima tik koncesijos 
trukmės pratęsimą, reikalingą, kad 
koncesininkas galėtų susigrąžinti tolesnes 
investicijas, padarytas siekiant išlaikyti ar 
pagerinti pagal koncesijos sutartį pradėtos 
veiklos našumą ir rezultatus. Tokios 
investicijos pirmiau išdėstytų 2 dalies 
nuostatų tikslais nelaikomos esminiais 
koncesijos pakeitimais.

Or. en

Pagrindimas

Dažnai koncesininkas, siekdamas atnaujinti objektą pagal rinkos raidą ir savo klientų 
poreikius, toliau daro investicijas (nenumatytas koncesijos sutarties vykdymo pradžioje), ypač 
koncesijų, pagal kurias paslaugoms teikti naudojami infrastruktūros objektai, atveju. Jeigu 
šių investicijų nebūtų daroma, tai pakenktų bendram koncesininko veiklos našumui, o tai 
prieštarautų bendram interesui.

Pakeitimas 925
Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio pirmos pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas procese pagal Sutarties 
258 straipsnį pripažįsta, kad valstybė narė 
neįvykdė savo įsipareigojimų pagal 
Sutartis, nes tai valstybei narei 
priklausanti perkančioji organizacija arba 
subjektas atitinkamą koncesiją suteikė 
nesilaikydami jiems pagal Sutartis ir šią 
direktyvą tenkančių įpareigojimų.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 926
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, valstybės narės užtikrina, kad, kai 
pasibaigus koncesijai koncesininkas turi 
toliau teikti paslaugas, būtų įvykdytos šios 
sąlygos:
(a) bet kuriuo atveju esamas 
koncesininkas turėtų teisę dalyvauti 
atrankos procedūroje naujai koncesijai 
suteikti;
(b) tuo atveju, kai koncesija suteikiama 
naujam koncesininkui, būtų imtasi visų 
palankių priemonių siekiant užtikrinti, 
kad esamą koncesininką keičiant 
naujuoju paslauga būtų toliau 
nenutrūkstamai teikiama;
(c) naujasis koncesininkas arba 
perkančioji organizacija privalėtų 
esamam koncesininkui kompensuoti tas 
investicijas, kurios baigiantis koncesijai 
dar nebuvo susigrąžintos. Deramais 
atvejais, jeigu taikomi objektyvūs, 
skaidrūs kriterijai, kuriuos įmanoma 
numatyti, valstybės narės gali papildomai 
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nustatyti, kad į kompensaciją gali būti 
įtraukta ir nuoroda į prestižą, kurį esamas 
koncesininkas įgijo naudodamasis 
koncesija ir kurį paveldės naujasis.

Or. en

Pagrindimas

The proposed directive establishes the principle of selective procedures to tender for the 
market of a concession, but says nothing in respect of the potential negative effects of the 
replacement of a new entrant in lieu of the previous incumbent concessionaire. When the 
existing concessionaire has actually developed a market which was not existing (e.g. the 
development of an infrastructure which has attracted many clients), it seems appropriate to 
consider the possibility to acknowledge an indemnification for intangible goodwill that has 
been created and would be otherwise inherited for free by the newcomer.

Pakeitimas 927
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
V antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

V antraštinė dalis Išbraukta.
Direktyvų 89/665/EEB ir 98/13/EEB 
pakeitimai
[...]

Or. en

Pagrindimas

Deja, Komisija nepersvarstė Teisių gynimo priemonių direktyvų 89/665/EB ir 92/13/EB, kaip 
prašė Europos Parlamentas. Tokiomis direktyvomis, kokios jos yra dabar, bus sukurta 
neproporcingai didelė biurokratinė našta paslaugų koncesijoms, kurios pagal savo pobūdį 
yra lanksčios priemonės.

Pakeitimas 928
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44 straipsnis Išbraukta.
[...]

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 929
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44 straipsnis Išbraukta.
[...]

Or. de

Pagrindimas

ESTT savo sprendime byloje C-324/98 konstatavo, kad valstybės narės tik įpareigojamos 
leisti atlikti patikrinimą, ar procedūra vykdyta objektyviai.

Pakeitimas 930
Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44 straipsnis Išbraukta.
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[...]

Or. en

Pakeitimas 931
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44a straipsnis
Valstybės narės užtikrina, kad esama 
pakankamų procedūrų patikrinti, ar 
sutartis paskirta objektyviai.

Or. de

Pagrindimas

ESTT savo sprendime byloje C-324/98 konstatavo, kad valstybės narės tik įpareigojamos 
leisti atlikti patikrinimą, ar procedūra vykdyta objektyviai.

Pakeitimas 932
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

45 straipsnis Išbraukta.
[...]

Or. de

Pagrindimas

Teisių gynimo priemonių direktyvų (89/665/EEB ir 92/13/EEB) taikymas tokio sudėtingumo 
sutartims kaip koncesijų būtų neproporcingas. Pakeitimu siekiama nurodymus valstybėms 
narėms susieti su Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, pagal kurią sprendimu 
byloje C-324/98 valstybės narės tik įpareigojamos patikrinti, ar procedūra vykdyta nešališkai.
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Pakeitimas 933
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

45 straipsnis Išbraukta.
[...]

Or. de

Pakeitimas 934
Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

45 straipsnis Išbraukta.
[...]

Or. en

Pakeitimas 935
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 4 straipsnio 3 dalyje, 21 straipsnio 3 
dalyje, 23 straipsnio 2 dalyje, 25 straipsnio 
3 dalyje, 40 straipsnio 3 dalyje ir 52 
straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai 
Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo [šios direktyvos 
įsigaliojimo data].

2. 23 straipsnio 2 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus
Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo [šios direktyvos 
įsigaliojimo data].
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Or. en

Pakeitimas 936
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu panaikinti 4 straipsnio 3 
dalyje, 21 straipsnio 3 dalyje, 23 straipsnio 
2 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 40 
straipsnio 3 dalyje ir 52 straipsnio 2 dalyje
nurodytus įgaliojimus priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų 
aktų teisėtumui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu panaikinti 23 straipsnio 
2 dalyje nurodytus įgaliojimus priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų 
aktų teisėtumui.

Or. en

Pakeitimas 937
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
49 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina įstatymų ir kitų 
teisės aktų, būtinų, kad šios direktyvos 
būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo 2014 m. 
birželio 30 d., įsigaliojimą. Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai tokių 
nuostatų tekstą.

Valstybės narės užtikrina įstatymų ir kitų 
teisės aktų, būtinų, kad šios direktyvos 
būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo 2014 m. 
birželio 30 d., įsigaliojimą. Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai tokių 
nuostatų tekstą. Ši direktyva neturi 
poveikio koncesijų, kurios buvo suteiktos 
iki [...]1, sutarčių skyrimui.
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__________________
1perkėlimo į nacionalinę teisę termino 
data

Or. en

Pakeitimas 938
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
49 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina įstatymų ir kitų 
teisės aktų, būtinų, kad šios direktyvos 
būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo 2014 m. 
birželio 30 d., įsigaliojimą. Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai tokių 
nuostatų tekstą.

Valstybės narės užtikrina įstatymų ir kitų 
teisės aktų, būtinų, kad šios direktyvos 
būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo 2015 m. 
birželio 30 d., įsigaliojimą. Valstybės narės 
užtikrina, kad šios taisyklės nebūtų 
taikomos iki šio momento suteiktoms 
koncesijoms. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tokių nuostatų tekstą.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išvengti teisinio neaiškumo dėl jau paskirtų koncesijos sutarčių.

Pakeitimas 939
Andreas Schwab, Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuorodos į Direktyvos 2004/17/EB 1 
straipsnio 3 dalies a ir b punktus ir 
Direktyvos 2004/18/EB 1 straipsnio 3 ir 4 
dalis ir III antraštinę dalį laikomos 
nuorodomis į šią direktyvą.

1. Nuorodos į Direktyvos 2004/17/EB 1 
straipsnio 3 dalies a ir b punktus ir 
Direktyvos 2004/18/EB 1 straipsnio 3 ir 4 
dalis ir III antraštinę dalį laikomos 
nuorodomis į šią direktyvą.

Or. en
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Pagrindimas

Šia naująja nuostata nustatomas pereinamasis laikotarpis vandens sektoriuje ir kitose srityse 
veikiančioms susijusioms įmonėms, kurių veiklos negalima atskirti skaičiuojant bendrą 
apyvartą, kai siekiama įvykdyti 11 straipsnyje reikalaujamas sąlygas. Tai leis šiems 
subjektams prisitaikyti prie dabartinių taisyklių neardant savo bendros struktūros.

Pakeitimas 940
Françoise Castex

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės savo įstatymuose, kituose 
teisės aktuose ir administracinėse 
nuostatose bet kuriai naujai koncesijos 
sutarčiai nustato 5–10 metų pereinamąjį 
laikotarpį šios direktyvos nuostatoms 
įgyvendinti.

Or. en

Pakeitimas 941
Andreas Schwab, Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Paslaugų koncesijų sutartys III priedo 
3 dalyje nurodytai veiklai vykdyti, kurias 
dabar vykdo susijusios įmonės, kaip 
apibrėžta 11 straipsnyje, gali būti 
pratęstos netaikant šios direktyvos 
nuostatų, jeigu 100 proc. susijusios 
įmonės bendros apyvartos, gaunamos iš 
paslaugų, teikiamų vykdant III priedo 3 
dalyje nurodytą veiklą, per praėjusius 
trejus metus buvo gauta teikiant 
paslaugas įmonėms, su kuriomis ji 
susijusi.
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Taip pratęsti sutartis galima 3 metus nuo 
49 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos. 
Atitinkamai pratęstos sutartys galios tol, 
kol bus laikomasi minėtųjų sąlygų, ir 
baigs galioti vėliausiai praėjus 5 metams 
nuo 49 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
datos.

Or. en

Pagrindimas

Šia naująja nuostata nustatomas pereinamasis laikotarpis vandens sektoriuje ir kitose srityse 
veikiančioms tarpusavyje susijusioms įmonėms, kurių veiklos negalima atskirti skaičiuojant 
bendrą apyvartą, kai siekiama įvykdyti 11 straipsnyje reikalaujamas sąlygas. Tai leis šiems 
subjektams prisitaikyti prie dabartinių taisyklių neardant savo bendros struktūros.

Pakeitimas 942
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 2, 3 ir 4 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dujų ir šilumos srityje: Išbraukta.
(a) fiksuotų tinklų, skirtų paslaugai 
visuomenei teikti, suteikimui ar 
eksploatavimui, susijusiam su dujų ar 
šilumos gamyba, perdavimu ar 
paskirstymu;
(b) dujų arba šilumos tiekimui tokiems 
tinklams.
Perkančiojo subjekto, nurodyto 4 
straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose, dujų 
ar šilumos tiekimas tinklams, skirtiems 
paslaugai visuomenei teikti, nelaikomas 
veikla, kaip apibrėžta 1 dalyje, kai 
vykdomos visos šios sąlygos:
(c) atitinkamo subjekto pagamintos dujos 
ar šiluma yra neišvengiama veiklos, kuri 
nėra nurodyta šioje dalyje arba šio priedo 
2–4 dalyse, vykdymo pasekmė;
(d) dujos ir šiluma viešiesiems tinklams 
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tiekiamos tik ekonominiais tikslais ir 
sudaro ne daugiau kaip 20 proc. subjekto 
apyvartos, atsižvelgiant į trejų 
ankstesniųjų metų, įskaitant einamuosius 
metus, vidurkį. 
3. Elektros srityje:
(a) fiksuotų tinklų, skirtų paslaugai 
visuomenei teikti, suteikimui ar 
eksploatavimui, susijusiam su elektros 
gamyba, perdavimu ar paskirstymu;
(b) elektros tiekimui tokiems tinklams. 
Šioje direktyvoje elektros tiekimas apima 
elektros gamybą ir didmeninę prekybą 
elektra. 
Perkančiojo subjekto, nurodyto 4 
straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose, 
elektros tiekimas tinklams, skirtiems 
paslaugai visuomenei teikti, nelaikomas 
veikla, kaip apibrėžta 1 dalyje, kai 
vykdomos visos šios sąlygos: 
a) atitinkamas subjektas gamina elektrą, 
kuri jam būtina šioje dalyje, arba šio 
priedo 1, 3 ir 4 dalyse nenurodytai veiklai 
vykdyti; 
b) tiekimas viešiesiems tinklams priklauso 
tik nuo paties subjekto vartojimo ir 
neviršijo 30 proc. viso subjekto gaminamo 
energijos kiekio, atsižvelgiant į trejų 
ankstesniųjų metų, įskaitant einamuosius 
metus, vidurkį. 
4. Vandens srityje:
(a) fiksuotų tinklų, skirtų paslaugai 
visuomenei teikti, suteikimui ar 
eksploatavimui, susijusiam su geriamojo 
vandens gamyba, perdavimu ar 
paskirstymu;
(b) geriamojo vandens tiekimui tokiems 
tinklams.
Ši direktyva taip pat taikoma pirmiau 
nurodytą veiklą vykdančių subjektų 
suteikiamoms arba organizuojamoms 
koncesijoms, kurios yra susijusios su 
vienu iš toliau nurodytų dalykų: 
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(c) hidraulinės inžinerijos projektais, 
drėkinimu arba žemės sausinimu, su 
sąlyga, kad vandens kiekis, skirtas 
geriamajam vandeniui tiekti, sudaro 
daugiau nei 20 proc. viso vandens kiekio, 
gaunamo pagal šiuos projektus arba 
įrengus drėkinimo ar sausinimo sistemas;
(d) nuotekų šalinimu arba valymu.
Perkančiojo subjekto, nurodyto 4 
straipsnio 1 dalies 1 ir 2 dalyje, geriamojo 
vandens tiekimas tinklams, skirtiems 
paslaugai visuomenei teikti, nelaikomas 
veikla, kaip apibrėžta 1 pastraipoje, kai 
vykdomos visos šios sąlygos:
(a) atitinkamas subjektas gamina 
geriamąjį vandenį, kuris jam būtinas šio 
priedo 1–4 dalyse nenurodytai veiklai 
vykdyti;
(b) tiekimas viešajam tinklui priklauso tik 
nuo paties subjekto vartojimo ir neviršijo 
30 proc. subjekto viso gaminamo 
geriamojo vandens kiekio, atsižvelgiant į 
trejų ankstesniųjų metų, įskaitant 
einamuosius metus, vidurkį.

Or. de

Pagrindimas

Pritaikoma pagal 8 straipsnio pakeitimus.

Pakeitimas 943
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dujų ir šilumos srityje: Perkančiojo 
subjekto, nurodyto 4 straipsnio 1 dalies 2 
ir 3 punktuose, dujų ar šilumos tiekimas 
tinklams, skirtiems paslaugai visuomenei 
teikti, nelaikomas veikla, kaip apibrėžta 1

Išbraukta.
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dalyje, kai vykdomos visos šios sąlygos:
(a) fiksuotų tinklų, skirtų paslaugai 
visuomenei teikti, suteikimui ar 
eksploatavimui, susijusiam su dujų ar 
šilumos gamyba, perdavimu ar 
paskirstymu;
(b) dujų arba šilumos tiekimui tokiems 
tinklams.
(c) atitinkamo subjekto pagamintos dujos 
ar šiluma yra neišvengiama veiklos, kuri 
nėra nurodyta šioje dalyje arba šio priedo 
2–4 dalyse, vykdymo pasekmė;
(d) dujos ir šiluma viešiesiems tinklams 
tiekiamos tik ekonominiais tikslais ir 
sudaro ne daugiau kaip 20 proc. subjekto 
apyvartos, atsižvelgiant į trejų 
ankstesniųjų metų, įskaitant einamuosius 
metus, vidurkį.

Or. en

Pakeitimas 944
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Elektros srityje: Išbraukta.
(a) fiksuotų tinklų, skirtų paslaugai 
visuomenei teikti, suteikimui ar 
eksploatavimui, susijusiam su elektros 
gamyba, perdavimu ar paskirstymu;
(b) elektros tiekimui tokiems tinklams.
Šioje direktyvoje elektros tiekimas apima 
elektros gamybą ir didmeninę prekybą 
elektra.
Perkančiojo subjekto, nurodyto 4 
straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose, 
elektros tiekimas tinklams, skirtiems 
paslaugai visuomenei teikti, nelaikomas 
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veikla, kaip apibrėžta 1 dalyje, kai 
vykdomos visos šios sąlygos:
(a) atitinkamas subjektas gamina elektrą, 
kuri jam būtina šioje dalyje, arba šio 
priedo 1, 3 ir 4 dalyse nenurodytai veiklai 
vykdyti;
(b) tiekimas viešiesiems tinklams 
priklauso tik nuo paties subjekto 
vartojimo ir neviršijo 30 proc. viso 
subjekto gaminamo energijos kiekio, 
atsižvelgiant į trejų ankstesniųjų metų, 
įskaitant einamuosius metus, vidurkį.

Or. en

Pakeitimas 945
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 1 dalies 2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje direktyvoje elektros tiekimas apima 
elektros gamybą ir didmeninę prekybą 
elektra.

Šioje direktyvoje elektros tiekimas apima 
elektros gamybą ir tiekimą (didmeninę 
prekybą elektra, taip pat mažmeninę 
prekybą, parduodant elektrą galutiniams 
vartotojams).

Or. fr

Pagrindimas

Suderinama su atskiro sektoriaus direktyvos nuostatomis.

Pakeitimas 946
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 1 dalies 3 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vandens srityje: Išbraukta.
(a) fiksuotų tinklų, skirtų paslaugai 
visuomenei teikti, suteikimui ar 
eksploatavimui, susijusiam su geriamojo 
vandens gamyba, perdavimu ar 
paskirstymu;
(b) geriamojo vandens tiekimui tokiems 
tinklams.
Ši direktyva taip pat taikoma pirmiau 
nurodytą veiklą vykdančių subjektų 
suteikiamoms arba organizuojamoms 
koncesijoms, kurios yra susijusios su 
vienu iš toliau nurodytų dalykų:
(a) hidraulinės inžinerijos projektais, 
drėkinimu arba žemės sausinimu, su 
sąlyga, kad vandens kiekis, skirtas 
geriamajam vandeniui tiekti, sudaro 
daugiau nei 20 proc. viso vandens kiekio, 
gaunamo pagal šiuos projektus arba 
įrengus drėkinimo ar sausinimo sistemas; 
arba
(b) nuotekų šalinimu arba valymu.
Perkančiojo subjekto, nurodyto 4 
straipsnio 1 dalies 1 ir 2 dalyje, geriamojo 
vandens tiekimas tinklams, skirtiems 
paslaugai visuomenei teikti, nelaikomas 
veikla, kaip apibrėžta 1 pastraipoje, kai 
vykdomos visos šios sąlygos:
(a) atitinkamas subjektas gamina 
geriamąjį vandenį, kuris jam būtinas šio 
priedo 1–4 dalyse nenurodytai veiklai 
vykdyti;
(b) tiekimas viešajam tinklui priklauso tik 
nuo paties subjekto vartojimo ir neviršijo 
30 proc. subjekto viso gaminamo 
geriamojo vandens kiekio, atsižvelgiant į 
trejų ankstesniųjų metų, įskaitant 
einamuosius metus, vidurkį.

Or. en
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Pakeitimas 947
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Vandens srityje: Išbraukta.
(a) fiksuotų tinklų, skirtų paslaugai 
visuomenei teikti, suteikimui ar 
eksploatavimui, susijusiam su geriamojo 
vandens gamyba, perdavimu ar 
paskirstymu;
(b) geriamojo vandens tiekimui tokiems 
tinklams.
Ši direktyva taip pat taikoma pirmiau 
nurodytą veiklą vykdančių subjektų 
suteikiamoms arba organizuojamoms 
koncesijoms, kurios yra susijusios su 
vienu iš toliau nurodytų dalykų:
(a) hidraulinės inžinerijos projektais, 
drėkinimu arba žemės sausinimu, su 
sąlyga, kad vandens kiekis, skirtas 
geriamajam vandeniui tiekti, sudaro 
daugiau nei 20 proc. viso vandens kiekio, 
gaunamo pagal šiuos projektus arba 
įrengus drėkinimo ar sausinimo sistemas;
(b) nuotekų šalinimu arba valymu.
Perkančiojo subjekto, nurodyto 4 
straipsnio 1 dalies 1 ir 2 dalyje, geriamojo 
vandens tiekimas tinklams, skirtiems 
paslaugai visuomenei teikti, nelaikomas 
veikla, kaip apibrėžta 1 pastraipoje, kai 
vykdomos visos šios sąlygos:
(a) atitinkamas subjektas gamina 
geriamąjį vandenį, kuris jam būtinas šio 
priedo 1–4 dalyse nenurodytai veiklai 
vykdyti;
(b) tiekimas viešajam tinklui priklauso tik 
nuo paties subjekto vartojimo ir neviršijo 
30 proc. subjekto viso gaminamo 
geriamojo vandens kiekio, atsižvelgiant į 
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trejų ankstesniųjų metų, įskaitant 
einamuosius metus, vidurkį.

Or. de

Pakeitimas 948
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Vandens srityje: Išbraukta.
(a) fiksuotų tinklų, skirtų paslaugai 
visuomenei teikti, suteikimui ar 
eksploatavimui, susijusiam su geriamojo 
vandens gamyba, perdavimu ar 
paskirstymu;
(b) geriamojo vandens tiekimui tokiems 
tinklams.
Ši direktyva taip pat taikoma pirmiau 
nurodytą veiklą vykdančių subjektų 
suteikiamoms arba organizuojamoms 
koncesijoms, kurios yra susijusios su 
vienu iš toliau nurodytų dalykų:
(a) hidraulinės inžinerijos projektais, 
drėkinimu arba žemės sausinimu, su 
sąlyga, kad vandens kiekis, skirtas 
geriamajam vandeniui tiekti, sudaro 
daugiau nei 20 proc. viso vandens kiekio, 
gaunamo pagal šiuos projektus arba 
įrengus drėkinimo ar sausinimo sistemas;
(b) nuotekų šalinimu arba valymu.
Perkančiojo subjekto, nurodyto 4 
straipsnio 1 dalies 1 ir 2 dalyje, geriamojo 
vandens tiekimas tinklams, skirtiems 
paslaugai visuomenei teikti, nelaikomas 
veikla, kaip apibrėžta 1 pastraipoje, kai 
vykdomos visos šios sąlygos:
(a) atitinkamas subjektas gamina 
geriamąjį vandenį, kuris jam būtinas šio 
priedo 1–4 dalyse nenurodytai veiklai 
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vykdyti;
(b) tiekimas viešajam tinklui priklauso tik 
nuo paties subjekto vartojimo ir neviršijo 
30 proc. subjekto viso gaminamo 
geriamojo vandens kiekio, atsižvelgiant į 
trejų ankstesniųjų metų, įskaitant 
einamuosius metus, vidurkį.

Or. de

Pakeitimas 949
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 1 dalies 4 punkto įvadinė frazė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ši direktyva taikoma veiklos rūšims, 
susijusioms su tinklų, skirtų paslaugoms 
visuomenei teikti transportavimo 
geležinkeliais, automatinėmis sistemomis, 
tramvajais, troleibusais, autobusais arba 
lynų kelio transportu srityje, suteikimu 
arba eksploatavimu.

4. Ši direktyva taikoma veiklos rūšims, 
susijusioms su tinklų, skirtų paslaugoms 
visuomenei teikti transportavimo 
geležinkeliais, automatinėmis sistemomis, 
tramvajais, troleibusais, autobusais arba 
lynų kelio transportu srityje, suteikimu 
arba eksploatavimu, jeigu atitinkami šių 
veiklos rūšių aspektai nereglamentuojami 
kitomis Bendrijos priemonėmis.

Or. en

Pakeitimas 950
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 1 dalies 4 punkto įvadinė frazė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ši direktyva taikoma veiklos rūšims, 
susijusioms su tinklų, skirtų paslaugoms 
visuomenei teikti transportavimo 
geležinkeliais, automatinėmis sistemomis, 
tramvajais, troleibusais, autobusais arba 
lynų kelio transportu srityje, suteikimu 

4. Ši direktyva taikoma veiklos rūšims, 
susijusioms su tinklų, skirtų paslaugoms 
visuomenei teikti bendruosius gyventojų 
poreikius atitinkančio transportavimo 
geležinkeliais, automatinėmis sistemomis, 
tramvajais, troleibusais, autobusais arba 
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arba eksploatavimu. lynų kelio transportu srityje, suteikimu 
arba eksploatavimu.

Or. it

Pagrindimas

Atlikus pakeitimą tampa aišku, jog neįmanoma į viešosios transporto tinklo paslaugos sąvoką 
sutalpinti teikimo ir valdymo tokių paslaugų kaip pvz. transportavimas lyniniais keltuvais, 
kurios reikalingos tik kaip priemonė, naudojama įmonių, ne tenkinančių bendruosius 
gyventojų transporto poreikius, o eksploatuojančių su kalnų panaudojimu susijusią turizmo, 
rekreacijos, žaidimų ar sporto veiklą.

Pakeitimas 951
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 1 dalies 4 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Transporto paslaugų srityje laikoma, kad 
tinklas egzistuoja, kai paslauga yra 
teikiama pagal eksploatavimo sąlygas, 
kurias yra nustačiusi valstybės narės 
kompetentinga institucija, pavyzdžiui, 
numatomų aptarnauti maršrutų 
eksploatavimo sąlygas, numatomą suteikti 
pajėgumą arba paslaugos teikimo dažnį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 952
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 1 dalies 4 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Transporto paslaugų srityje laikoma, kad 
tinklas egzistuoja, kai paslauga yra 
teikiama pagal eksploatavimo sąlygas, 
kurias yra nustačiusi valstybės narės 

Transporto paslaugų srityje laikoma, kad 
tinklas egzistuoja, kai paslauga yra 
teikiama pagal eksploatavimo sąlygas, 
kurias yra nustačiusi valstybės narės 
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kompetentinga institucija, pavyzdžiui, 
numatomų aptarnauti maršrutų 
eksploatavimo sąlygas, numatomą suteikti 
pajėgumą arba paslaugos teikimo dažnį.

kompetentinga institucija, pavyzdžiui, 
numatomų aptarnauti maršrutų 
eksploatavimo sąlygas, numatomą suteikti 
pajėgumą arba paslaugos teikimo dažnį. 
Bet kokiu atveju jam nepriskiriama 
veikla, susijusi su transporto sistemomis, 
kurios dėl struktūros ar funkcinių 
ypatybių naudojamos vien verslui, kurio 
objektas yra turizmo, rekreacijos ar sporto 
paslaugų teikimas ir kurio vykdymas nėra 
viena iš perkančiosios organizacijos 
pareigų ar kitų perkančiųjų subjektų 
veiklos sričių.

Or. it

Pagrindimas

Atlikus pakeitimą tampa aišku, jog neįmanoma į viešosios transporto tinklo paslaugos sąvoką 
sutalpinti teikimo ir valdymo tokių paslaugų kaip pvz. transportavimas lyniniais keltuvais, 
kurios reikalingos tik kaip priemonė, naudojama įmonių, ne tenkinančių bendruosius 
gyventojų transporto poreikius, o eksploatuojančių su kalnų panaudojimu susijusią turizmo, 
rekreacijos, žaidimų ar sporto veiklą.

Pakeitimas 953
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ši direktyva taikoma veiklos rūšims, 
susijusioms su geografinės teritorijos 
eksploatavimu siekiant vežėjams oru, jūra 
arba vidaus vandenų keliais teikti oro 
uostų, jūrų ar vidaus vandenų uostų ar kitų 
terminalų funkcines galimybes.

5. Ši direktyva taikoma veiklos rūšims, 
susijusioms su geografinės teritorijos 
eksploatavimu siekiant vežėjams oru, jūra 
arba vidaus vandenų keliais arba 
terminalų naudotojams, kuriems teisė 
juos naudoti bus suteikta juos užbaigus, 
teikti oro uostų, jūrų ar vidaus vandenų 
uostų ar kitų terminalų funkcines 
galimybes.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo papildymu ketinama panaikinti neaiškią padėtį, kai ekonominės veiklos vykdytojas, 
statantis tokius infrastruktūros objektus, jais tiesiogiai nesinaudoja kaip terminalo naudotojas 
ir juos nuomoja trečiajai šaliai už tam tikrą atlygį. Šiuo atveju nuomotojo ir nuomininko 
(arba teritorijos nuomotojo ir nuomininko) santykių negalima laikyti paslaugų koncesija.

Pakeitimas 954
Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Ši direktyva taikoma veiklos rūšims, 
susijusioms su geografinės teritorijos 
eksploatavimu siekiant vežėjams oru, jūra 
arba vidaus vandenų keliais teikti oro 
uostų, jūrų ar vidaus vandenų uostų ar kitų 
terminalų funkcines galimybes.

6. Ši direktyva taikoma veiklos rūšims, 
susijusioms su geografinės teritorijos 
eksploatavimu siekiant vežėjams oru, jūra 
arba vidaus vandenų keliais teikti oro 
uostų, jūrų ar vidaus vandenų uostų ar kitos 
bendros infrastruktūros funkcines 
galimybes.

Or. de

Pagrindimas

Terminalai nėra bendra infrastruktūra, su kuria susijusi perkančiųjų subjektų veikla, o 
suprastruktūra, su kuria susijusi privačių įmonių veikla.

Pakeitimas 955
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perkančiosios organizacijos ar 
perkančiojo subjekto rūšis ir pagrindinė 
veikla.

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Ši informacija koncesijų vykdymui nėra svarbi, todėl ją galima išbraukti. 1 dalyje pateikiama 
pakankamai informacijos apie perkantįjį subjektą.

Pakeitimas 956
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perkančiosios organizacijos ar 
perkančiojo subjekto rūšis ir pagrindinė 
veikla.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Supaprastinamos koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės.

Pakeitimas 957
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Numatoma bendra koncesijos (-ų) 
vertė; jei koncesija suskirstyta į dalis, ši 
informacija pateikiama kiekvienai daliai 
atskirai ir pridedamas detalus bendros 
numatomos koncesijos vertės 
apskaičiavimo metodas pagal 6 straipsnio 
nuostatas.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Supaprastinamos koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės.
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Pakeitimas 958
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo 10 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kur reikia, nurodyti, ar taikomi 
koncesijos apribojimai socialinio 
pobūdžio įmonėms, ar jos vykdymas 
rezervuotas pagal socialinio pobūdžio 
įdarbinimo programas;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Supaprastinamos koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės.

Pakeitimas 959
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo 10 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kur reikia, nurodyti, ar paslaugų 
teikimas yra įstatymu ar kitu teisės aktu 
rezervuotas tam tikrai profesijai; pateikti 
atitinkamo įstatymo ar kito teisės akto 
nuorodą;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Supaprastinamos koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės.

Pakeitimas 960
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15. Kur reikia, ypatingos koncesijos 
vykdymo sąlygos.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Supaprastinamos koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės.

Pakeitimas 961
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18. Kur reikia, elektroninių ryšių 
priemonių naudojimui keliami 
reikalavimai ir sąlygos.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Supaprastinamos koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės.

Pakeitimas 962
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19. Informacija, ar koncesija susijusi su 
projektu ir (arba) programa, 
finansuojama iš Europos Sąjungos fondų.

Išbraukta.
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Or. de

Pagrindimas

Koncesijos skelbimuose turėtų būti pateikiama tik ta informacija, kuri reikalinga galimiems 
susidomėjusiems asmenims, kad jie galėtų pateikti pasiūlymą. Neaišku, kiek šiuo tikslu yra 
reikalinga ši informacija.

Pakeitimas 963
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19. Informacija, ar koncesija susijusi su 
projektu ir (arba) programa, 
finansuojama iš Europos Sąjungos fondų.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Supaprastinamos koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės.

Pakeitimas 964
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo I punkto 5 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Viešojo pirkimo aprašymas: darbų 
pobūdis ir aprėptis, prekių pobūdis ir kiekis 
arba vertė, paslaugų pobūdis arba aprėptis. 
Jei koncesija suskirstyta į dalis, ši 
informacija pateikiama kiekvienai daliai 
atskirai. Kur reikia, pateikiamas 
kiekvienos pasirinkties aprašymas.

5. Sutarties aprašymas: darbų pobūdis ir 
aprėptis, prekių pobūdis ir kiekis arba 
vertė, paslaugų pobūdis arba aprėptis.

Or. en
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Pakeitimas 965
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo I punkto 7 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. 39 straipsnyje nurodyti kriterijai, 
taikomi koncesijos ar koncesijų 
suteikimui.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 966
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo I punkto 9 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Pasiūlymų, gautų dėl kiekvieno 
koncesijos suteikimo, skaičius, įskaitant:

Išbraukta.

a) pasiūlymų, gautus iš ūkio subjektų, 
kurie yra mažosios ir vidutinės įmonės, 
skaičių;
b) iš užsienio gautų pasiūlymų skaičių;
c) elektroniniu būdu gautų pasiūlymų 
skaičių.

Or. en

Pakeitimas 967
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo I punkto 10 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Kiekvienos koncesijos gavėjo (-ų) 
pavadinimas, adresas su NUTS kodu, 

Išbraukta.
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telefono ir fakso numeris, el. pašto ir 
interneto adresas, taip pat informacija:
a) ar konkursą laimėjęs dalyvis yra mažoji 
arba vidutinė įmonė;
b) ar koncesija suteikta konsorciumui.

Or. de

Pagrindimas

Supaprastinamos koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės.

Pakeitimas 968
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo I punkto 10 papunkčio įvadinė frazė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Kiekvienos koncesijos gavėjo (-ų) 
pavadinimas, adresas su NUTS kodu, 
telefono ir fakso numeris, el. pašto ir 
interneto adresas, taip pat informacija:

10. Kiekvienos koncesijos gavėjo (-ų) 
pavadinimas, adresas su NUTS kodu, 
telefono ir fakso numeris, el. pašto ir 
interneto adresas.

Or. en

Pakeitimas 969
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo I punkto 10 papunkčio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ar konkursą laimėjęs dalyvis yra mažoji 
arba vidutinė įmonė;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 970
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo I punkto 10 papunkčio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ar koncesija suteikta konsorciumui. Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 971
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo I punkto 11 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Koncesijos vertė ir pagrindinės 
finansinės sąlygos, įskaitant įmokas ir 
kainas.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Supaprastinamos koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės, be to, ši nuostata prieštarauja 
ekonominės veiklos vykdytojo ekonominiam interesui.

Pakeitimas 972
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo I punkto 11 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Suteiktos koncesijos vertė ir 
pagrindinės finansinės sąlygos, įskaitant 
įmokas ir kainas.

11. Suteiktos koncesijos vertė ir 
pagrindinės finansinės sąlygos.

Or. en
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Pakeitimas 973
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo I punkto 12 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. Kur reikia, kiekvienos suteiktos 
koncesijos vertė ir jos dalis, kurią galima 
perleisti subrangovams, kurie yra 
trečiosios šalys.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 974
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo I punkto 13 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. Informacija, ar koncesija susijusi su 
projektu ir (arba) programa, 
finansuojama iš Europos Sąjungos fondų.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Supaprastinamos koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės.

Pakeitimas 975
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo I punkto 14 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14. Priežiūros įstaigos ir įstaigos, 
atsakingos už patikrą ir, jeigu taikytina, 

14. Įstaigos, atsakingos už patikrą ir, jeigu 
taikytina, mediacijos procedūras, 
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mediacijos procedūras, pavadinimas ir 
adresas. Tiksli informacija apie patikros 
procedūrų terminus ar, jei reikia, tarnybos, 
teikiančios šią informaciją, pavadinimas, 
adresas, telefono numeris, fakso numeris ir 
el. pašto adresas.

pavadinimas ir adresas. Tiksli informacija 
apie patikros procedūrų terminus ar, jei 
reikia, tarnybos, teikiančios šią 
informaciją, pavadinimas, adresas, telefono 
numeris, fakso numeris ir el. pašto adresas.

Or. en

Pakeitimas 976
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo I punkto 17 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17. Detalus bendros numatomos 
koncesijos vertės skaičiavimo metodas 
pagal 6 straipsnį.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Supaprastinamos koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės, be to, šioje nuostatoje gali slypėti 
teisinių ginčų pavojus mažoms perkančiosioms organizacijoms.

Pakeitimas 977
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo I punkto 17 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17. Detalus bendros numatomos koncesijos 
vertės skaičiavimo metodas pagal 
6 straipsnį.

17. Bendros numatomos koncesijos vertės 
skaičiavimo metodas pagal 6 straipsnį.

Or. en
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Pakeitimas 978
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo II punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II. INFORMACIJA, KURIĄ 
PRIVALOMA ĮTRAUKTI Į SKELBIMUS 
APIE KONCESIJOS SUTEIKIMĄ, 
PATEIKIAMUS PAGAL 27 
STRAIPSNIO 2 DALĮ

Išbraukta.

1. Perkančiosios organizacijos arba 
subjekto ir, jeigu skiriasi, papildomos 
informacijos suteikti galinčios tarnybos 
pavadinimas, identifikacinis numeris 
(jeigu nustatytas nacionalinės teisės 
aktais), adresas, įskaitant NUTS kodą, 
telefono numeris, fakso numeris, el. pašto 
ir interneto adresas.
2. Viešojo pirkimo aprašymas: darbų 
pobūdis ir aprėptis, prekių pobūdis ir 
kiekis ar vertė, paslaugų pobūdis ir 
aprėptis. Jei koncesija suskirstyta į dalis, 
ši informacija pateikiama kiekvienai 
daliai atskirai. Kur reikia, pateikiamas 
kiekvienos pasirinkties aprašymas.
3. CPV nomenklatūros nuorodos numeris 
(-iai).
4. Perkančiosios organizacijos ar subjekto 
rūšis ir pagrindinė veikla.
5. Koncesijos suteikimo sprendimo ar 
sprendimų data.
6. Visų ūkio subjektų, kuriems suteikta 
koncesija, pavadinimas, adresas su NUTS 
kodu, telefono ir fakso numeris, el. pašto 
ir interneto adresas.
7. Koncesijos vertė ir pagrindinės 
finansinės sąlygos, įskaitant įmokas ir 
kainas.
8. Detalus bendros numatomos koncesijos 
vertės skaičiavimo metodas pagal 
6 straipsnį.
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Or. en

Pakeitimas 979
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Koncesijos vertė ir pagrindinės 
finansinės sąlygos, įskaitant įmokas ir 
kainas.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Supaprastinamos koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės, be to, ši nuostata prieštarauja 
komercinių paslapčių saugojimo principui.

Pakeitimas 980
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VII priedas Išbraukta.
[...]

Or. en

Pakeitimas 981
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
VIII priedas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VIII priedas Išbraukta.
[...]

Or. en

Pakeitimas 982
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
IX priedo 1 punkto pirmos pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Sąjungos leidinių biuras pateiks 
perkančiajai organizacijai ar subjektui 
patvirtinimą, nurodytą 28 straipsnio 5 
dalyje.

Europos Sąjungos leidinių biuras pateiks 
perkančiajai organizacijai ar subjektui 
patvirtinimą, nurodytą 28 straipsnio 2 
dalyje.

Or. en

Pakeitimas 983
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
IX priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Papildomos informacijos skelbimas Išbraukta.
Perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai skelbia išsamias specifikacijas ir 
papildomus dokumentus internete.

Or. en

Pakeitimas 984
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer



AM\916835LT.doc 141/147 PE497.783v03-00

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
IX priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Papildomos informacijos skelbimas Išbraukta.
Perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai skelbia išsamias specifikacijas ir 
papildomus dokumentus internete.

Or. de

Pagrindimas

Supaprastinamos koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės.

Pakeitimas 985
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
IX priedo 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Skelbimų siuntimo elektroniniu būdu 
formatas ir procedūra

Išbraukta.

Informacija apie Komisijos nustatytą 
elektroninių skelbimų formatą ir 
išsiuntimo procedūrą pateikta internete 
adresu http://simap.europa.eu.

Or. de

Pagrindimas

Supaprastinamos koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės.

Pakeitimas 986
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
X priedas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

X priedas Išbraukta.
[...]

Or. en

Pakeitimas 987
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
X a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Xa priedas
17 STRAIPSNYJE NURODYTOS 

PASLAUGOS
CPV kodas Aprašymas
79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 
75231240-8; nuo 85000000-9 iki 
85323000-9; (išskyrus 85321000-5 ir 
85322000-2); 98133100-5 ir 98200000-5 / 
Sveikatos, socialinės ir su jomis susijusios 
paslaugos
75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; 
nuo 79995000-5 iki 79995200-7; nuo 
80100000-5 iki 80660000-8 (išskyrus 
80533000-9, 80533100-0, 80533200-1); 
nuo 92000000-1 iki 92700000-8 (išskyrus 
92230000-2, 92231000-9, 92232000-6)/ 
Administracinės švietimo, sveikatos 
priežiūros ir kultūros paslaugos
75300000-9/ Privalomojo socialinio 
draudimo paslaugos
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 / 
Išmokų paslaugos
98000000-3; 55521100-9/ Kitos 
bendruomeninės, socialinės ir asmeninės 
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aptarnavimo paslaugos
98120000-0/ Profesinių sąjungų teikiamos 
paslaugos
98131000-0/ Religinės paslaugos
nuo 61000000-5 iki 61530000-9; nuo 
63370000-3 iki 63372000-7/ Vandens 
transportas
62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 
62450000-1; nuo 63000000-9 iki 
63600000-5 (išskyrus 63370000-3, 
63371000-0, 63372000-7); 74322000-2, 
93610000-7/ Pagalbinės ir papildomos 
transporto paslaugos
nuo 74500000-4 iki 74540000-6 (išskyrus 
74511000-4); nuo 95000000-2 iki 
95140000-5/ įdarbinimo ir aprūpinimo 
darbuotojais paslaugos
nuo 74600000-5 iki 74620000-1/ Tyrimų 
ir saugumo paslaugos, išskyrus šarvuotų 
automobilių paslaugas
nuo 74875000-3 iki 74875200-5, ir nuo 
92000000-1 iki 92622000-7 (išskyrus 
92230000-2) / Rekreacinės, kultūros ir 
sporto paslaugos

Or. en

Pakeitimas 988
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
XI priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

XI priedas Išbraukta.
EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTŲ, 
NURODYTŲ 4 STRAIPSNIO 3 DALIES 
b PUNKTE, SĄRAŠAS
Teisės, suteiktos laikantis pakankamą 
viešumą užtikrinančios procedūros ir 
remiantis objektyviais kriterijais, nėra 
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laikomos specialiosiomis ar išimtinėmis 
teisėmis, kaip apibrėžta šioje direktyvoje. 
Toliau pateikiamas kituose Europos 
Sąjungos teisės aktuose nustatytų tinkamą 
skaidrumą teikiant leidimus, kurie nėra 
specialiosios ar išimtinės teisės, kaip 
apibrėžta šioje direktyvoje, užtikrinančių 
procedūrų sąrašas:
(a) Direktyvos 98/30/EB 4 straipsnyje 
nustatyta leidimų eksploatuoti gamtinių 
dujų įrengimus išdavimo tvarka.
(b) Direktyvos 96/92/EB nuostatomis 
nustatyta naujų elektros energijos 
gamybos įrenginių statybos leidimų 
išdavimo arba kvietimo dalyvauti viešuose 
konkursuose tvarka.
(c) Direktyvos 97/67/EB 9 straipsnyje 
nustatyta leidimų nerezervuotosioms pašto 
paslaugoms teikti išdavimo tvarka.
(d) Direktyvoje 94/22/EB nustatyta 
leidimų vykdyti su angliavandenilių 
eksploatavimu susijusią veiklą išdavimo 
tvarka.
(e) Reglamento (EB) Nr. 1370/2007 
5 straipsnio 3 dalyje nustatytas viešojo 
paslaugų pirkimo sutarčių skyrimas atviro 
konkurso tvarka.

Or. en

Pakeitimas 989
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
XII priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

XII priedas Išbraukta.
PASIŪLYMŲ IR PARAIŠKŲ GAVIMO 
ELEKTRONINIU BŪDU 
PRIETAISAMS KELIAMI 
REIKALAVIMAI
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1. Pasiūlymų ir paraiškų gavimo 
prietaisai turi techninėmis priemonėmis ir 
pagal atitinkamas procedūras užtikrinti, 
kad:
(a) būtų galima tiksliai nustatyti tikslų 
pasiūlymų ir paraiškų gavimo laiką ir 
datą;
(b) būtų galima pagrįstai užtikrinti, kad 
iki nustatyto termino niekas negalėtų 
susipažinti su pagal šiuos reikalavimus 
perduotais duomenimis;
(c) jei padaromas draudimo susipažinti 
pažeidimas, jį būtų galima aiškiai 
nustatyti;
(d) tik įgalioti asmenys galėtų nustatyti 
arba keisti prieigos prie gautų duomenų 
datas
(e) skirtingais koncesijos suteikimo 
procedūros etapais prieiga prie visų 
pateiktų duomenų arba jų dalies būtų 
įmanoma tik įgaliotiems asmenims vienu 
metu atliekant veiksmus;
(f) įgaliotų asmenų vienu metu 
atliekamais veiksmais prieiga prie 
perduotų duomenų būtų suteikiama tik po 
nustatytos datos;
(g) pagal šiuos reikalavimus gauti ir 
atverti duomenys išliktų prieinami tik 
susipažinti su jais įgaliotiems asmenims;
(h) pasiūlymo autentifikavimo 
reikalavimai turi atitikti šiame priede 
nustatytus reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 990
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIII priedas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

XIII PRIEDAS Išbraukta.
INFORMACIJA, KURIĄ 
REIKALAUJAMA ĮTRAUKTI Į 
IŠANKSTINĮ INFORMACINĮ 
SKELBIMĄ APIE SOCIALINIŲ IR 
KITŲ SPECIFINIŲ PASLAUGŲ 
KONCESIJĄ
(kaip nurodyta 26 straipsnio 3 dalyje)
1. Perkančiosios organizacijos arba 
perkančiojo subjekto ir, jeigu skiriasi, 
papildomos informacijos suteikti galinčios 
tarnybos pavadinimas, identifikacinis 
numeris (jeigu nustatytas nacionalinės 
teisės aktais), adresas, įskaitant NUTS 
kodą, telefono numeris, fakso numeris, el. 
pašto ir interneto adresas.
2. Jei taikytina, el. pašto arba interneto 
adresas, kuriuo galima gauti 
specifikacijas ir visus patvirtinamuosius 
dokumentus.
3. Perkančiosios organizacijos ar 
perkančiojo subjekto rūšis ir pagrindinė 
veikla.
4. CPV nomenklatūros nuorodos numeris 
(-iai); jei sutartis suskirstyta į dalis, ši 
informacija pateikiama kiekvienai daliai 
atskirai.
5. Pagrindinės paslaugų koncesijos 
vykdymo teikimo vietos NUTS kodas.
6. Perkamų paslaugų ir, jeigu taikytina, 
susijusių darbų ir prekių aprašymas.
7. Numatoma bendra koncesijos (-ų) 
vertė; jei koncesija suskirstyta į dalis, ši 
informacija pateikiama kiekvienai daliai 
atskirai.
8. Dalyvavimo sąlygos.
9. Jei taikytina, kreipimosi į perkančiąją 
organizaciją arba perkantįjį subjektą dėl 
dalyvavimo terminas (-ai).
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10. Jei taikytina, trumpas pagrindinių 
taikytinos koncesijos suteikimo 
procedūros ypatybių aprašas.
11. Kita aktuali informacija.

Or. en


