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Pakeitimas 15
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
–

Pasiūlymas atmesti

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitetas ragina atsakingą Tarptautinės 
prekybos komitetą siūlyti atmesti 
Komisijos pasiūlymą.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas neatrodo esąs tinkama priemonė siekti užsibrėžtų tikslų. Nors 
Komisijos pasiūlymas pristatomas kaip būdas ES viešųjų pirkimų rinkos apsaugos nuo 
nesąžiningos konkurencijos iš trečiųjų šalių klausimui spręsti, iš tikrųjų panašu, kad juo 
labiau siekiama priversti tas trečiąsias šalis atverti savo viešųjų pirkimų rinkas, nors tai 
neatneštų jokios papildomos naudos viešųjų pirkimų kokybei Europoje.

Pakeitimas 16
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
–

Pasiūlymas atmesti

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitetas ragina atsakingą Tarptautinės 
prekybos komitetą siūlyti atmesti 
Komisijos pasiūlymą.

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinus šį pasiūlymą kiltų didelis pavojus Europos Sąjungos vidaus rinkai ir tai 
neigiamai paveiktų jos pačios verslo įmones. Tam tikrų trečiųjų šalių verslo įmonių 
pašalinimas gali sumažinti konkurencingumą bendrojoje rinkoje, o ES verslo įmonės, kurios 
yra trečiųjų šalių įmonių tiekėjos arba kurios priklauso nuo trečiųjų šalių įmonių savo tiekimo 
grandinėje, gali nukentėti nuo jų pašalinimo. Dabartinėmis ekonominėmis sąlygomis tokių 
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veiksmų imtis nereikėtų.

Pakeitimas 17
Philippe Juvin, Frank Engel

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirma antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Pasiūlymas Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

dėl trečiųjų šalių prekių ir paslaugų 
patekimo į Sąjungos viešųjų pirkimų 
vidaus rinką ir procedūrų, kuriomis 
remiamos derybos dėl Sąjungos prekių ir 
paslaugų patekimo į trečiųjų šalių viešųjų 
pirkimų rinkas

dėl trečiųjų šalių prekių ir paslaugų 
patekimo į Sąjungos viešųjų pirkimų ir 
koncesijų vidaus rinką ir procedūrų, 
kuriomis remiamos derybos dėl Sąjungos 
prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių 
viešųjų pirkimų ir koncesijų rinkas.

(Tekstas svarbus EEE) (Tekstas svarbus EEE)

Or. fr

Pagrindimas

Remiantis derybomis dėl Viešųjų pirkimų direktyvos ir dėl naujo pasiūlymo dėl Koncesijų 
direktyvos, šiame reglamente vartojamas žodynas turi būti suderintas su reglamente dėl 
koncesijų vartojamu žodynu, kadangi šis reglamentas apima ir viešuosius pirkimus (angl. 
„public procurement“) ir koncesijas (angl. „concessions“) (1 straipsnio 2 dalis). Šioms 
dviems sutarčių rūšims taikomos atskiros teisinės priemonės; jų skirtumas turi būti įtvirtintas 
reglamente.

Pakeitimas 18
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Europos Sąjungos sutarties 21 
straipsnyje nustatyta, kad Sąjunga turi 
apibrėžti ir įgyvendinti bendrą politiką ir 

(1) Europos Sąjungos sutarties 21 
straipsnyje nustatyta, kad Sąjunga turi 
apibrėžti ir įgyvendinti bendrą politiką ir 
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veiksmus bei siekti aukšto lygio 
bendradarbiavimo visose tarptautinių 
santykių srityse, kad, inter alia, skatintų 
visų šalių integraciją į pasaulio ekonomiką, 
įskaitant laipsnišką tarptautinės prekybos 
apribojimų panaikinimą;

veiksmus bei siekti aukšto lygio 
bendradarbiavimo visose tarptautinių 
santykių srityse, kad, inter alia, skatintų 
visų šalių integraciją į pasaulio ekonomiką, 
įskaitant laipsnišką tarptautinės prekybos 
apribojimų panaikinimą. Tam pačiame 21 
straipsnyje teigiama, kad Sąjunga, 
imdamasi veiksmų tarptautinėje arenoje, 
vadovaujasi principais, kurie paskatino 
jos pačios sukūrimą, vystymąsi ir plėtrą ir 
kurių įgyvendinimą ji skatina platesniame 
pasaulyje: demokratijos, teisinės 
valstybės, žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių visuotinumo ir nedalomumo, 
pagarbos žmogaus orumui, lygybės ir 
solidarumo principais bei Jungtinių 
Tautų Chartijos ir tarptautinės teisės 
principų laikymusi;

Or. en

Pakeitimas 19
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Pasaulio prekybos organizacijoje ir 
dvišaliuose santykiuose Sąjunga remia 
platų tarptautinį Sąjungos ir jos prekybos 
partnerių viešųjų pirkimų rinkų atvėrimą 
laikantis abipusiškumo ir abipusės naudos 
principo;

(5) Pasaulio prekybos organizacijoje ir 
dvišaliuose santykiuose Sąjunga remia 
platų tarptautinį Sąjungos ir jos prekybos 
partnerių viešųjų pirkimų rinkų atvėrimą 
laikantis skaidrumo, abipusės naudos ir 
laisvos ir sąžiningos konkurencijos
principų;

Or. en

Pakeitimas 20
Philippe Juvin, Frank Engel

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Pasaulio prekybos organizacijoje ir 
dvišaliuose santykiuose Sąjunga remia 
platų tarptautinį Sąjungos ir jos prekybos 
partnerių viešųjų pirkimų rinkų atvėrimą 
laikantis abipusiškumo ir abipusės naudos 
principo;

(5) Pasaulio prekybos organizacijoje ir 
dvišaliuose santykiuose Sąjunga remia 
platų tarptautinį Sąjungos ir jos prekybos
partnerių viešųjų pirkimų ir koncesijų
rinkų atvėrimą laikantis abipusiškumo ir 
abipusės naudos principo;

Or. fr

Pagrindimas

Remiantis derybomis dėl Viešųjų pirkimų direktyvos ir Koncesijų direktyvos, šiame
reglamente vartojamas žodynas turi būti suderintas su reglamente dėl koncesijų vartojamu 
žodynu, kadangi šis reglamentas apima ir viešuosius pirkimus (angl. „public procurement“) 
ir koncesijas (angl. „concessions“) (1 straipsnio 2 dalis). Šioms dviems sutarčių rūšims 
taikomos atskiros teisinės priemonės; Jų skirtumas turi būti įtvirtintas reglamente. 
Tarptautiniu lygmeniu šiuo metu yra reglamentuotos tik darbų koncesijos.

Pakeitimas 21
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Pasaulio prekybos organizacijoje ir 
dvišaliuose santykiuose Sąjunga remia 
platų tarptautinį Sąjungos ir jos prekybos 
partnerių viešųjų pirkimų rinkų atvėrimą 
laikantis abipusiškumo ir abipusės 
naudos principo;

(5) Pasaulio prekybos organizacijoje ir 
dvišaliuose santykiuose Sąjunga remia 
platų tarptautinį Sąjungos ir jos prekybos 
partnerių viešųjų pirkimų rinkų atvėrimą 
siekiant sukurti vienodas sąlygas ir 
abipusę naudą;

Or. en

Pakeitimas 22
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Pasaulio prekybos organizacijoje ir 
dvišaliuose santykiuose Sąjunga remia 
platų tarptautinį Sąjungos ir jos prekybos 
partnerių viešųjų pirkimų rinkų atvėrimą 
laikantis abipusiškumo ir abipusės naudos 
principo;

(5) Pasaulio prekybos organizacijoje ir 
dvišaliuose santykiuose Sąjunga remia 
plataus masto tarptautinį Sąjungos ir jos 
prekybos partnerių viešųjų pirkimų rinkų 
atvėrimą laikantis abipusiškumo ir 
abipusės naudos principo, praplečiant 
bendros rinkos, kuri tampa vis 
konkurencingesnė, perspektyvas ir tokiu 
būdu pasiekiant ES ekonomikos politikos 
tikslus;

Or. it

Pakeitimas 23
Philippe Juvin, Frank Engel

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) daugelis trečiųjų šalių nenoriai atveria 
savo viešųjų pirkimų rinkas tarptautinei 
konkurencijai ar neatveria jų labiau nei tai 
darė iki šiol. Todėl Sąjungos ūkio subjektai 
susiduria su viešųjų pirkimų ribojamaisiais 
veiksmais daugelyje Sąjungos prekybos 
partnerių. Dėl tų viešųjų pirkimų 
ribojamųjų veiksmų netenkama daug 
prekybos galimybių;

(6) daugelis trečiųjų šalių nenoriai atveria 
savo viešųjų pirkimų rinkas ir savo 
koncesijas tarptautinei konkurencijai ar 
neatveria jų labiau nei tai darė iki šiol. 
Todėl Sąjungos ūkio subjektai susiduria su 
viešųjų pirkimų ir koncesijų ribojamaisiais 
veiksmais daugelyje Sąjungos prekybos 
partnerių. Dėl tų viešųjų pirkimų 
ribojamųjų veiksmų netenkama daug 
prekybos galimybių;

Or. fr

Pagrindimas

Remiantis derybomis dėl Viešųjų pirkimų direktyvos ir dėl naujo pasiūlymo dėl Koncesijų 
direktyvos, šiame reglamente vartojamas žodynas turi būti suderintas su reglamente dėl 
koncesijų vartojamu žodynu, kadangi šis reglamentas apima ir viešuosius pirkimus (angl. 
„public procurement“) ir koncesijas (angl. „concessions“) (1 straipsnio 2 dalis). Šioms 
dviems sutarčių rūšims taikomos atskiros teisinės priemonės; jų skirtumas turi būti įtvirtintas 
reglamente.
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Pakeitimas 24
Constance Le Grip, Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) šio reglamento pagrindinis tikslas –
skatinti abipusį tarptautinių viešųjų 
pirkimų rinkų atvirumą. Užtikrinus 
abipusiai naudingą ES ir jos prekybos 
partnerių konkurenciją bus galima 
padidinti Europos vidaus rinkos 
konkurencingumą ir paremti mūsų 
ekonomikos augimą;

Or. en

Pakeitimas 25
Philippe Juvin, Frank Engel

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) pagal SESV 207 straipsnį, bendra 
prekybos politika viešųjų pirkimų srityje 
turi būti grindžiama vienodais principais;

(8) pagal SESV 207 straipsnį, bendra 
prekybos politika viešųjų pirkimų ir 
koncesijų srityje turi būti grindžiama 
vienodais principais;

Or. fr

Pakeitimas 26
Philippe Juvin, Frank Engel

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant Sąjungos ir trečiųjų šalių ūkio 
subjektams, perkančiosioms 

(9) siekiant Sąjungos ir trečiųjų šalių ūkio 
subjektams, perkančiosioms 
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organizacijoms ar subjektams užtikrinti 
teisinį tikrumą, tarptautiniai įsileidimo į 
rinką įsipareigojimai, kuriuos viešųjų 
pirkimų srityje Sąjunga prisiėmė trečiųjų 
šalių atžvilgiu, turėtų būti įtvirtinti ES 
teisės sistemoje, kad būtų užtikrintas 
veiksmingas jų taikymas. Komisija turėtų 
paskelbti esamų Europos Sąjungos 
įsileidimo į rinką tarptautinių 
įsipareigojimų taikymo gaires. Tos gairės 
turėtų būti nuolat atnaujinamos ir teikti 
patogią naudoti informaciją;

organizacijoms ar subjektams užtikrinti 
teisinį tikrumą, tarptautiniai įsileidimo į 
rinką įsipareigojimai, kuriuos viešųjų 
pirkimų ir koncesijų srityje Sąjunga 
prisiėmė trečiųjų šalių atžvilgiu, turėtų būti 
įtvirtinti ES teisės sistemoje, kad būtų 
užtikrintas veiksmingas jų taikymas. 
Komisija turėtų paskelbti esamų Europos 
Sąjungos įsileidimo į rinką tarptautinių 
įsipareigojimų taikymo gaires. Tos gairės 
turėtų būti nuolat atnaujinamos ir teikti 
patogią naudoti informaciją;

Or. fr

Pagrindimas

Remiantis derybomis dėl Viešųjų pirkimų direktyvos ir Koncesijų direktyvos, šiame 
reglamente vartojamas žodynas turi būti suderintas su reglamente dėl koncesijų vartojamu 
žodynu, kadangi šis reglamentas apima ir viešuosius pirkimus (angl. „public procurement“) 
ir koncesijas (angl. „concessions“) (1 straipsnio 2 dalis). Šioms dviems sutarčių rūšims 
taikomos atskiros teisinės priemonės; Jų skirtumas turi būti įtvirtintas reglamente. 
Tarptautiniu lygmeniu šiuo metu yra reglamentuotos tik darbų koncesijos.

Pakeitimas 27
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) viešojo pirkimo sutartys neturėtų būti 
skiriamos ekonominės veiklos 
vykdytojams, kurie yra dalyvavę 
nusikalstamos organizacijos veikloje, 
naudojosi prekyba žmonėmis ir vaikų 
darbu ir kurie nesilaiko prievolių, 
nustatytų Sąjungos teisės aktais 
socialinės, darbo ir aplinkos apsaugos 
teisės srityse ir tarptautinėmis socialinės, 
darbo ir aplinkos apsaugos teisės 
nuostatomis pagal viešųjų pirkimų 
direktyvas;

Or. en
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Pakeitimas 28
Philippe Juvin, Frank Engel

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) siekiant pagerinti ES ūkio subjektų 
patekimą į tam tikrų trečiųjų šalių viešųjų 
pirkimų ir koncesijų rinkas, kurios 
saugomos ribojamosiomis viešųjų pirkimų 
priemonėmis, ir išlaikyti vienodas 
konkurencijos sąlygas Europos bendrojoje 
rinkoje reikia, kad požiūris į trečiųjų šalių 
prekes ir paslaugas, kurioms netaikomi 
Sąjungos tarptautiniai įsipareigojimai, būtų 
suderintas visoje Europos Sąjungoje;

Or. fr

Pagrindimas

Remiantis derybomis dėl Viešųjų pirkimų direktyvos ir dėl naujo pasiūlymo dėl Koncesijų 
direktyvos, šiame reglamente vartojamas žodynas turi būti suderintas su reglamente dėl 
koncesijų vartojamu žodynu, kadangi šis reglamentas apima ir viešuosius pirkimus (angl. 
„public procurement“) ir koncesijas (angl. „concessions“) (1 straipsnio 2 dalis). Šioms 
dviems sutarčių rūšims taikomos atskiros teisinės priemonės; jų skirtumas turi būti įtvirtintas 
reglamente.

Pakeitimas 29
Constance Le Grip, Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) todėl reikėtų nustatyti kilmės 
taisykles, kad perkančiosios organizacijos 
ar subjektai žinotų, ar prekėms ir 
paslaugoms taikomi Europos Sąjungos 
tarptautiniai įsipareigojimai. Prekės kilmė 
turėtų būti nustatoma pagal 1992 m. spalio 

(11) todėl reikėtų nustatyti kilmės 
taisykles, kad perkančiosios organizacijos 
ar subjektai žinotų, ar prekėms ir 
paslaugoms taikomi Europos Sąjungos 
tarptautiniai įsipareigojimai. Prekės kilmė 
turėtų būti nustatoma pagal Parlamento ir 
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12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 
2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės 
kodeksą12, 22–26 straipsnius. Pagal tą 
reglamentą prekės laikytinos Sąjungos 
prekėmis, jeigu jos visiškai išgautos arba 
pagamintos Sąjungoje. Jeigu prekės buvo 
gaminamos vienoje ar daugiau trečiųjų 
šalių, jos turėtų būti laikomos kilusiomis iš 
tos šalies, kurioje buvo atliekamas 
baigiamasis, svarbus, ekonomiškai 
pagrįstas jų perdirbimo arba apdorojimo 
procesas tam tikslui įrengtoje įmonėje, o 
šio proceso metu buvo pagamintas naujas 
produktas arba atliktas svarbus to produkto 
gamybos etapas. Paslaugos kilmė turėtų 
būti nustatoma remiantis fizinio ar juridinio 
asmens kilme. 9 konstatuojamojoje dalyje 
numatytose gairėse turėtų būti išaiškinta, 
kaip praktiškai taikyti kilmės taisykles;

Tarybos reglamento Nr. XXXX/2013, 
nustatančio Sąjungos muitinės kodeksą, 
52–55 straipsnius, įskaitant papildomas 
nuostatas, kurios turi būti priimtos pagal 
55 straipsnį. Pagal tą reglamentą prekės 
laikytinos Sąjungos prekėmis, jeigu jos 
visiškai išgautos arba pagamintos 
Sąjungoje. Jeigu prekės buvo gaminamos 
vienoje ar daugiau trečiųjų šalių, jos turėtų 
būti laikomos kilusiomis iš tos šalies, 
kurioje buvo atliekamas baigiamasis, 
svarbus, ekonomiškai pagrįstas jų 
perdirbimo arba apdorojimo procesas tam 
tikslui įrengtoje įmonėje, o šio proceso 
metu buvo pagamintas naujas produktas 
arba atliktas svarbus to produkto gamybos 
etapas. Paslaugos kilmė turėtų būti 
nustatoma remiantis fizinio ar juridinio 
asmens kilme. 9 konstatuojamojoje dalyje 
numatytose gairėse turėtų būti išaiškinta, 
kaip praktiškai taikyti kilmės taisykles;

Or. en

Pakeitimas 30
Philippe Juvin, Frank Engel

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Komisija turėtų įvertinti, ar pritarti 
tam, kad perkančiosios organizacijos ar 
subjektai, kaip apibrėžta Direktyvose 
[2004/17/EB, 2004/18/EB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje [….] 
[….]….dėl koncesijos sutarčių skyrimo], 
pašalintų iš prekių ir paslaugų sutarčių, 
kurių numatoma vertė yra lygi 
5 000 000 EUR arba didesnė, skyrimo 
procedūrų prekes ir paslaugas, kurioms 
netaikomi Europos Sąjungos tarptautiniai 
įsipareigojimai.

(12) Komisija turėtų įvertinti, ar pritarti 
tam, kad perkančiosios organizacijos ar 
subjektai, kaip apibrėžta Direktyvose 
[2004/17/EB, 2004/18/EB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje [….] 
[….]….dėl koncesijos sutarčių skyrimo], 
pašalintų iš prekių ir paslaugų sutarčių ir 
koncesijų, kurių numatoma vertė yra lygi 
5 000 000 EUR arba didesnė, skyrimo 
procedūrų prekes ir paslaugas, kurioms 
netaikomi Europos Sąjungos tarptautiniai 
įsipareigojimai.

Or. fr
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Pagrindimas

Remiantis derybomis dėl Viešųjų pirkimų direktyvos ir dėl naujo pasiūlymo dėl Koncesijų 
direktyvos, šiame reglamente vartojamas žodynas turi būti suderintas su reglamente dėl 
koncesijų vartojamu žodynu, kadangi šis reglamentas apima ir viešuosius pirkimus (angl. 
„public procurement“) ir koncesijas (angl. „concessions“) (1 straipsnio 2 dalis). Šioms 
dviems sutarčių rūšims taikomos atskiros teisinės priemonės; jų skirtumas turi būti įtvirtintas 
reglamente.

Pakeitimas 31
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Komisija turėtų įvertinti, ar pritarti 
tam, kad perkančiosios organizacijos ar 
subjektai, kaip apibrėžta Direktyvose 
[2004/17/EB, 2004/18/EB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje [….] 
[….]….dėl koncesijos sutarčių skyrimo], 
pašalintų iš prekių ir paslaugų sutarčių, 
kurių numatoma vertė yra lygi 
5 000 000 EUR arba didesnė, skyrimo 
procedūrų prekes ir paslaugas, kurioms 
netaikomi Europos Sąjungos tarptautiniai 
įsipareigojimai.

(12) perkančiosios organizacijos ar 
subjektai, kaip apibrėžta Direktyvose 
[2004/17/EB, 2004/18/EB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje [….] 
[….]….dėl koncesijos sutarčių skyrimo] 
gali pašalinti iš prekių ir paslaugų sutarčių 
skyrimo procedūrų prekes ir paslaugas, 
kurioms netaikomi Europos Sąjungos 
tarptautiniai įsipareigojimai.

Or. fr

Pakeitimas 32
Philippe Juvin, Frank Engel

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekiant skaidrumo perkančiosios 
organizacijos ar subjektai, ketinantys 
pasinaudoti savo galiomis pagal šį 
reglamentą ir iš sutarčių skyrimo procedūrų 

(13) siekiant skaidrumo perkančiosios 
organizacijos ar subjektai, ketinantys 
pasinaudoti savo galiomis pagal šį 
reglamentą ir iš sutarčių arba koncesijų 
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pašalinti prekių ir paslaugų, kurių kilmės 
šalis nėra Sąjunga, pasiūlymus, jei 
nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų 
vertė viršija 50 % tų prekių ar paslaugų 
vertės, turėtų apie tai informuoti ūkio 
subjektus Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje skelbiamame skelbime apie 
pirkimą;

skyrimo procedūrų pašalinti prekių ir 
paslaugų, kurių kilmės šalis nėra Sąjunga, 
pasiūlymus, jei nereglamentuojamųjų 
prekių ir paslaugų vertė viršija 50 % tų 
prekių ar paslaugų vertės, turėtų apie tai 
informuoti ūkio subjektus Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje 
skelbiamame skelbime apie pirkimą;

Or. fr

Pagrindimas

Remiantis derybomis dėl Viešųjų pirkimų direktyvos ir dėl naujo pasiūlymo dėl Koncesijų 
direktyvos, šiame reglamente vartojamas žodynas turi būti suderintas su reglamente dėl 
koncesijų vartojamu žodynu, kadangi šis reglamentas apima ir viešuosius pirkimus (angl. 
„public procurement“) ir koncesijas (angl. „concessions“) (1 straipsnio 2 dalis). Šioms 
dviems sutarčių rūšims taikomos atskiros teisinės priemonės; jų skirtumas turi būti įtvirtintas 
reglamente.

Pakeitimas 33
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) kai numatoma sutarčių vertė mažesnė 
nei 5 000 000 EUR, Komisija turėtų 
patvirtinti ketinamą pašalinimą, jei 
Sąjungos ir šalies, kuri yra prekių ir (arba) 
paslaugų kilmės šalis, tarptautiniuose 
susitarimuose viešųjų pirkimų srityje yra 
aiški Sąjungos išlyga dėl prekių ir (arba) 
paslaugų, kurias siūloma pašalinti, 
įsileidimo į rinką. Jei tokio susitarimo nėra, 
Komisija turėtų patvirtinti atmetimą tuo 
atveju, kai trečioji šalis nesiliauja taikiusi 
ribojamąsias viešųjų pirkimų priemones, 
dėl kurių Sąjungos ir atitinkamos trečiosios 
valstybės rinkų atvėrimui iš esmės trūksta 
abipusiškumo. Prielaida, kad iš esmės 
trūksta abipusiškumo, turėtų būti daroma 
tada, kai ES ūkio subjektai, prekės ir 
paslaugos nuolat rimtai diskriminuojami 

(15) kai numatoma sutarčių vertė mažesnė 
nei 5 000 000 EUR, Komisija turėtų 
patvirtinti ketinamą pašalinimą, jei 
Sąjungos ir šalies, kuri yra prekių ir (arba) 
paslaugų kilmės šalis, tarptautiniuose 
susitarimuose viešųjų pirkimų srityje yra 
aiški Sąjungos išlyga dėl prekių ir (arba) 
paslaugų, kurias siūloma pašalinti, 
įsileidimo į rinką. Jei tokio susitarimo nėra, 
Komisija turėtų patvirtinti atmetimą tuo 
atveju, kai trečioji šalis nesiliauja taikiusi 
ribojamąsias viešųjų pirkimų priemones, 
dėl kurių Sąjungos ir atitinkamos trečiosios 
valstybės rinkų atvėrimui iš esmės trūksta 
abipusiškumo. Prielaida, kad iš esmės 
trūksta vienodų sąlygų rinkos atvėrimo 
atžvilgiu, turėtų būti daroma tada, kai ES 
ūkio subjektai, prekės ir paslaugos nuolat 
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ribojamosiomis viešųjų pirkimų 
priemonėmis;

rimtai diskriminuojami ribojamosiomis 
viešųjų pirkimų priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 34
Philippe Juvin, Frank Engel

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) kai numatoma sutarčių vertė mažesnė 
nei 5 000 000 EUR, Komisija turėtų 
patvirtinti ketinamą pašalinimą, jei 
Sąjungos ir šalies, kuri yra prekių ir (arba) 
paslaugų kilmės šalis, tarptautiniuose 
susitarimuose viešųjų pirkimų srityje yra 
aiški Sąjungos išlyga dėl prekių ir (arba) 
paslaugų, kurias siūloma pašalinti, 
įsileidimo į rinką. Jei tokio susitarimo nėra, 
Komisija turėtų patvirtinti atmetimą tuo 
atveju, kai trečioji šalis nesiliauja taikiusi 
ribojamąsias viešųjų pirkimų priemones, 
dėl kurių Sąjungos ir atitinkamos trečiosios 
valstybės rinkų atvėrimui iš esmės trūksta 
abipusiškumo. Prielaida, kad iš esmės 
trūksta abipusiškumo, turėtų būti daroma 
tada, kai ES ūkio subjektai, prekės ir 
paslaugos nuolat rimtai diskriminuojami 
ribojamosiomis viešųjų pirkimų 
priemonėmis;

(15) kai numatoma sutarčių ir koncesijų
vertė mažesnė nei 5 000 000 EUR, 
Komisija turėtų patvirtinti ketinamą 
pašalinimą, jei Sąjungos ir šalies, kuri yra 
prekių ir (arba) paslaugų kilmės šalis, 
tarptautiniuose susitarimuose viešųjų 
pirkimų arba koncesijų srityje yra aiški 
Sąjungos išlyga dėl prekių ir (arba) 
paslaugų, kurias siūloma pašalinti, 
įsileidimo į rinką. Jei tokio susitarimo nėra, 
Komisija turėtų patvirtinti atmetimą tuo 
atveju, kai trečioji šalis nesiliauja taikiusi 
ribojamąsias viešųjų pirkimų arba 
koncesijų skyrimo priemones, dėl kurių 
Sąjungos ir atitinkamos trečiosios 
valstybės rinkų atvėrimui iš esmės trūksta 
abipusiškumo. Prielaida, kad iš esmės 
trūksta abipusiškumo, turėtų būti daroma 
tada, kai ES ūkio subjektai, prekės ir 
paslaugos nuolat rimtai diskriminuojami 
ribojamosiomis viešųjų pirkimų arba 
koncesijų skyrimo priemonėmis;

Or. fr

Pagrindimas

Remiantis derybomis dėl Viešųjų pirkimų direktyvos ir dėl naujo pasiūlymo dėl Koncesijų 
direktyvos, šiame reglamente vartojamas žodynas turi būti suderintas su reglamente dėl 
koncesijų vartojamu žodynu, kadangi šis reglamentas apima ir viešuosius pirkimus (angl. 
„public procurement“) ir koncesijas (angl. „concessions“) (1 straipsnio 2 dalis). Šioms 
dviems sutarčių rūšims taikomos atskiros teisinės priemonės; jų skirtumas turi būti įtvirtintas 
reglamente.
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Pakeitimas 35
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) vertindama, ar iš esmės trūksta 
abipusiškumo, Komisija turėtų išnagrinėti, 
kiek atitinkamos šalies viešųjų pirkimų 
įstatymais užtikrinamas skaidrumas pagal 
tarptautinius viešųjų pirkimų srities 
standartus ir ar neleidžiama diskriminuoti 
Sąjungos prekių, paslaugų ir ūkio subjektų. 
Ji taip pat turėtų išnagrinėti, kiek valdžios 
institucijos ir (arba) atskiri perkantieji 
subjektai veikia ar ima veikti 
diskriminuodami Sąjungos prekes, 
paslaugas ir ūkio subjektus;

(16) vertindama, ar iš esmės trūksta 
vienodų sąlygų, Komisija turėtų 
išnagrinėti, kiek atitinkamos šalies viešųjų 
pirkimų įstatymais užtikrinamas 
skaidrumas pagal tarptautinius viešųjų 
pirkimų srities standartus ir ar neleidžiama 
diskriminuoti Sąjungos prekių, paslaugų ir 
ūkio subjektų. Ji taip pat turėtų išnagrinėti, 
kiek valdžios institucijos ir (arba) atskiri 
perkantieji subjektai veikia ar ima veikti 
diskriminuodami Sąjungos prekes, 
paslaugas ir ūkio subjektus;

Or. en

Pakeitimas 36
Philippe Juvin, Frank Engel

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) vertindama, ar iš esmės trūksta 
abipusiškumo, Komisija turėtų išnagrinėti, 
kiek atitinkamos šalies viešųjų pirkimų 
įstatymais užtikrinamas skaidrumas pagal 
tarptautinius viešųjų pirkimų srities 
standartus ir ar neleidžiama diskriminuoti 
Sąjungos prekių, paslaugų ir ūkio subjektų. 
Ji taip pat turėtų išnagrinėti, kiek valdžios 
institucijos ir (arba) atskiri perkantieji 
subjektai veikia ar ima veikti 
diskriminuodami Sąjungos prekes, 
paslaugas ir ūkio subjektus;

(16) vertindama, ar iš esmės trūksta 
abipusiškumo, Komisija turėtų išnagrinėti, 
kiek atitinkamos šalies viešųjų pirkimų ir 
koncesijų įstatymais užtikrinamas 
skaidrumas pagal tarptautinius viešųjų 
pirkimų ir koncesijų srities standartus ir ar 
neleidžiama diskriminuoti Sąjungos prekių, 
paslaugų ir ūkio subjektų. Ji taip pat turėtų 
išnagrinėti, kiek valdžios institucijos ir 
(arba) atskiri perkantieji subjektai veikia ar 
ima veikti diskriminuodami Sąjungos 
prekes, paslaugas ir ūkio subjektus;
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Or. fr

Pagrindimas

Remiantis derybomis dėl Viešųjų pirkimų direktyvos ir dėl naujo pasiūlymo dėl Koncesijų 
direktyvos, šiame reglamente vartojamas žodynas turi būti suderintas su reglamente dėl 
koncesijų vartojamu žodynu, kadangi šis reglamentas apima ir viešuosius pirkimus (angl. 
„public procurement“) ir koncesijas (angl. „concessions“) (1 straipsnio 2 dalis).  Šioms 
dviems sutarčių rūšims taikomos atskiros teisinės priemonės; Jų skirtumas turi būti įtvirtintas 
reglamente. Tarptautiniu lygmeniu šiuo metu yra reglamentuojamos tik darbų koncesijos.

Pakeitimas 37
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) socialinės, darbo ir aplinkos 
apsaugos teisės nuostatų, kurios taikomos 
darbo vietoje trečiojoje šalyje ir kurios 
numatytos tarptautinėse konvencijose, 
pavyzdžiui, TDO konvencijoje Nr. 94, ir 
teisės aktuose bei kolektyviniuose 
susitarimuose, laikymasis neturėtų būti 
laikomas diskriminacine praktika;

Or. en

Pakeitimas 38
Philippe Juvin, Frank Engel

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Komisija turėtų pajėgti užkirsti kelią 
galimam neigiamam pašalinimo poveikiui 
vykdomoms prekybos deryboms su 
atitinkama šalimi. Todėl jei šalis pradeda 
esmines derybas su Europos Sąjunga dėl 
patekimo į rinką viešųjų pirkimų srityje ir 
Komisija mano, kad artimiausiu metu 

(17) Komisija turėtų pajėgti užkirsti kelią 
galimam neigiamam pašalinimo poveikiui 
vykdomoms prekybos deryboms su 
atitinkama šalimi. Todėl jei šalis pradeda 
esmines derybas su Europos Sąjunga dėl 
patekimo į rinką viešųjų pirkimų arba 
koncesijų srityje ir Komisija mano, kad 
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galima pagrįstai tikėtis viešųjų pirkimų 
ribojamųjų veiksmų nutraukimo, Komisijai 
turėtų būti suteikta galimybė priimti 
įgyvendinamąjį aktą, kuriuo prekės ir 
paslaugos iš tos šalies vienus metus 
negalėtų būti šalinamos iš sutarčių skyrimo 
procedūrų;

artimiausiu metu galima pagrįstai tikėtis 
viešųjų pirkimų arba koncesijų ribojamųjų 
veiksmų nutraukimo, Komisijai turėtų būti 
suteikta galimybė priimti įgyvendinamąjį 
aktą, kuriuo prekės ir paslaugos iš tos 
šalies vienus metus negalėtų būti šalinamos 
iš sutarčių arba koncesijų skyrimo 
procedūrų;

Or. fr

Pagrindimas

Remiantis derybomis dėl Viešųjų pirkimų direktyvos ir dėl naujo pasiūlymo dėl Koncesijų 
direktyvos, šiame reglamente vartojamas žodynas turi būti suderintas su reglamente dėl 
koncesijų vartojamu žodynu, kadangi šis reglamentas apima ir viešuosius pirkimus (angl. 
„public procurement“) ir koncesijas (angl. „concessions“) (1 straipsnio 2 dalis). Šioms 
dviems sutarčių rūšims taikomos atskiros teisinės priemonės; jų skirtumas turi būti įtvirtintas 
reglamente.

Pakeitimas 39
Philippe Juvin, Frank Engel

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) atsižvelgiant į tai, kad bendra 
prekybos politika apima trečiųjų šalių 
prekių ir paslaugų patekimą į Sąjungos 
viešųjų pirkimų rinką, valstybėms narėms 
ir jų perkančiosioms organizacijoms ar 
subjektams neturėtų būti suteikta teisė 
apriboti trečiųjų šalių prekių ir paslaugų 
patekimą į jų konkursų procedūras kitomis 
priemonėmis nei tos, kurios numatytos 
šiame reglamente;

(18) atsižvelgiant į tai, kad bendra 
prekybos politika apima trečiųjų šalių 
prekių ir paslaugų patekimą į Sąjungos 
viešųjų pirkimų ir koncesijų rinką, 
valstybėms narėms ir jų perkančiosioms 
organizacijoms ar subjektams neturėtų būti 
suteikta teisė apriboti trečiųjų šalių prekių 
ir paslaugų patekimą į jų konkursų 
procedūras kitomis priemonėmis nei tos, 
kurios numatytos šiame reglamente;

Or. fr

Pagrindimas

Remiantis derybomis dėl Viešųjų pirkimų direktyvos ir dėl naujo pasiūlymo dėl Koncesijų 
direktyvos, šiame reglamente vartojamas žodynas turi būti suderintas su reglamente dėl 
koncesijų vartojamu žodynu, kadangi šis reglamentas apima ir viešuosius pirkimus (angl. 
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„public procurement“) ir koncesijas (angl. „concessions“) (1 straipsnio 2 dalis). Šioms 
dviems sutarčių rūšims taikomos atskiros teisinės priemonės; jų skirtumas turi būti įtvirtintas 
reglamente.

Pakeitimas 40
Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) kadangi perkančiosioms 
organizacijoms ar subjektams sunkiau 
įvertinti konkursų dalyvių paaiškinimus, 
kai pasiūlyme ne Europos Sąjungos kilmės 
nereglamentuojamųjų prekių ar paslaugų 
vertė viršija 50 % visos pasiūlyme 
numatytų prekių ir paslaugų vertės, 
vertinant neįprastai mažą pasiūlytą kainą 
reikėtų numatyti aukštesnius skaidrumo 
reikalavimus. Perkančioji organizacija ar 
subjektas, kuris ketina priimti neįprastai 
mažą pasiūlytą kainą, turėtų taikyti ne tik 
taisykles, nustatytas Direktyvos dėl viešųjų 
pirkimų 69 straipsnyje ir Direktyvos dėl 
subjektų, vykdančių veiklą vandens, 
energetikos, transporto ir pašto paslaugų 
sektoriuose, viešųjų pirkimų 79 
straipsnyje, bet ir apie ketinimą informuoti 
raštu kitus konkurso dalyvius nurodydamas 
tokios neįprastai mažos pasiūlytos kainos 
ar sąnaudų priežastis. Tai leistų tiems 
dalyviams padėti tiksliau įvertinti, ar 
konkurso laimėtojas pajėgus iki galo 
įvykdyti sutartį konkurso dokumentuose 
išdėstytomis sąlygomis. Todėl papildoma 
informacija padėtų vienodinti sąlygas ES 
viešųjų pirkimų rinkoje;

(19) kadangi perkančiosioms 
organizacijoms ar subjektams sunkiau 
įvertinti konkursų dalyvių paaiškinimus, 
kai pasiūlyme ne Europos Sąjungos kilmės 
nereglamentuojamųjų prekių ar paslaugų 
vertė viršija 50 % visos pasiūlyme 
numatytų prekių ir paslaugų vertės, 
vertinant neįprastai mažą pasiūlytą kainą 
reikėtų numatyti aukštesnius skaidrumo 
reikalavimus. Pasiūlymai, kuriuose 
nurodyta neįprastai maža darbų, prekių 
ar paslaugų kaina, gali būti grindžiami 
techniškai, ekonomiškai ar teisiškai 
nepagrįstomis prielaidomis ar praktika.
Perkančioji organizacija ar subjektas, kuris 
ketina priimti neįprastai mažą pasiūlytą 
kainą, turėtų taikyti ne tik taisykles, 
nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 20XX/XXX/ES1 69 straipsnyje 
ir Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 20XX/XXX/ES2 79 straipsnyje, 
bet ir apie ketinimą informuoti raštu kitus 
konkurso dalyvius nurodydamas tokios 
neįprastai mažos pasiūlytos kainos ar 
sąnaudų priežastis. Jeigu dalyvis negali 
pateikti pakankamo paaiškinimo, 
perkančiajai organizacijai turėtų būti 
suteikta teisė atmesti pasiūlymą. Tai leistų 
tiems dalyviams padėti tiksliau įvertinti, ar 
konkurso laimėtojas pajėgus iki galo 
įvykdyti sutartį konkurso dokumentuose 
išdėstytomis sąlygomis. Todėl papildoma 
informacija padėtų vienodinti sąlygas ES 
viešųjų pirkimų rinkoje;
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_________________
1 Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 20XX/XXX/ES dėl viešųjų 
pirkimų (OL XXX) (2011/0438(COD)).
2 Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 20XX/XXX/ES dėl subjektų, 
vykdančių veiklą vandens, energetikos, 
transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 
vykdomų pirkimų (OL XXX) 
(2011/0439(COD)).

Or. en

Pakeitimas 41
Philippe Juvin, Frank Engel

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Komisijai turėtų būti suteikta teisė 
savo iniciatyva arba suinteresuotosioms 
šalims ar valstybei narei paprašius pradėti 
išorės viešųjų pirkimų tyrimą dėl trečiosios 
šalies galimai vykdomų viešųjų pirkimų 
ribojamųjų veiksmų. Tyrime pirmiausia 
atsižvelgiama į tai, kad Komisija pagal 6 
straipsnio 2 dalį patvirtino keletą su 
trečiąja šalimi susijusių ketinamo 
pašalinimo atvejų. Tokios tyrimo 
procedūros turėtų vykti nepažeidžiant 1994 
m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 3286/94, nustatančio Bendrijos 
procedūras bendros prekybos politikos 
srityje siekiant užtikrinti tarptautinėmis 
prekybos taisyklėmis, ypač sudarytomis 
globojant Pasaulio prekybos organizacijai 
(PPO), suteiktų Bendrijos teisių 
įgyvendinimą;

(20) Komisijai turėtų būti suteikta teisė 
savo iniciatyva arba suinteresuotosioms 
šalims ar valstybei narei paprašius pradėti 
išorės viešųjų pirkimų tyrimą dėl trečiosios 
šalies galimai vykdomų viešųjų pirkimų ir 
koncesijų ribojamųjų veiksmų. Tyrime 
pirmiausia atsižvelgiama į tai, kad 
Komisija pagal 6 straipsnio 2 dalį 
patvirtino keletą su trečiąja šalimi susijusių 
ketinamo pašalinimo atvejų. Tokios tyrimo 
procedūros turėtų vykti nepažeidžiant 1994 
m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 3286/94, nustatančio Bendrijos 
procedūras bendros prekybos politikos 
srityje siekiant užtikrinti tarptautinėmis 
prekybos taisyklėmis, ypač sudarytomis 
globojant Pasaulio prekybos organizacijai 
(PPO), suteiktų Bendrijos teisių 
įgyvendinimą;

Or. fr
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Pagrindimas

Remiantis derybomis dėl Viešųjų pirkimų direktyvos ir dėl naujo pasiūlymo dėl Koncesijų 
direktyvos, šiame reglamente vartojamas žodynas turi būti suderintas su reglamente dėl 
koncesijų vartojamu žodynu, kadangi šis reglamentas apima ir viešuosius pirkimus (angl. 
„public procurement“) ir koncesijas (angl. „concessions“) (1 straipsnio 2 dalis). Šioms 
dviems sutarčių rūšims taikomos atskiros teisinės priemonės; jų skirtumas turi būti įtvirtintas 
reglamente.

Pakeitimas 42
Philippe Juvin, Frank Engel

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kai remdamasi turima informacija 
Komisija turi pagrindo manyti, kad trečioji 
šalis atliko ar nuolat vykdo viešųjų pirkimų 
ribojamuosius veiksmus, jai turėtų būti 
suteikta teisė pradėti tyrimą. Jei viešųjų 
pirkimų ribojamųjų veiksmų vykdymas 
trečiojoje šalyje patvirtinamas, Komisija 
turėtų pakviesti atitinkamą šalį pradėti 
konsultacijas siekdama ūkio subjektams, 
prekėms ir paslaugoms pagerinti 
dalyvavimo viešųjų pirkimų konkursuose 
galimybes toje šalyje;

(21) kai remdamasi turima informacija 
Komisija turi pagrindo manyti, kad trečioji 
šalis atliko ar nuolat vykdo viešųjų pirkimų 
arba koncesijų ribojamuosius veiksmus, 
jai turėtų būti suteikta teisė pradėti tyrimą. 
Jei viešųjų pirkimų ribojamųjų veiksmų 
vykdymas trečiojoje šalyje patvirtinamas, 
Komisija turėtų pakviesti atitinkamą šalį 
pradėti konsultacijas siekdama ūkio 
subjektams, prekėms ir paslaugoms 
pagerinti dalyvavimo viešųjų pirkimų 
konkursuose galimybes toje šalyje;

Or. fr

Pagrindimas

Remiantis derybomis dėl Viešųjų pirkimų direktyvos ir dėl naujo pasiūlymo dėl Koncesijų 
direktyvos, šiame reglamente vartojamas žodynas turi būti suderintas su reglamente dėl 
koncesijų vartojamu žodynu, kadangi šis reglamentas apima ir viešuosius pirkimus (angl. 
„public procurement“) ir koncesijas (angl. „concessions“) (1 straipsnio 2 dalis). Šioms 
dviems sutarčių rūšims taikomos atskiros teisinės priemonės; jų skirtumas turi būti įtvirtintas 
reglamente.

Pakeitimas 43
Philippe Juvin, Frank Engel
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) tokios priemonės galėtų būti 
privalomas trečiosios šalies prekių ir 
paslaugų pašalinimas iš Europos Sąjungos 
viešųjų pirkimų procedūrų arba privalomas 
antkainio nustatymas pasiūlymui, 
sudarytam iš tos šalies kilmės prekių ir 
paslaugų. Siekiant išvengti tų priemonių 
apėjimo gali prireikti pašalinti tam tikrus 
užsieniečių kontroliuojamus ar nuosavybės 
teise valdomus Europos Sąjungoje 
įsisteigusius juridinius asmenis, kurių 
didelė verslo dalis nėra vykdoma taip, kad 
būtų tiesiogiai ir realiai susijusi su 
atitinkamos valstybės narės ekonomika. 
Atitinkamos priemonės neturėtų būti 
neproporcingos viešųjų pirkimų 
ribojamiesiems veiksmams, dėl kurių jos 
taikomos;

(23) tokios priemonės galėtų būti 
privalomas trečiosios šalies prekių ir 
paslaugų pašalinimas iš Europos Sąjungos 
viešųjų pirkimų procedūrų arba koncesijų 
skyrimo procedūrų arba privalomas 
antkainio nustatymas pasiūlymui, 
sudarytam iš tos šalies kilmės prekių ir 
paslaugų. Siekiant išvengti tų priemonių 
apėjimo gali prireikti pašalinti tam tikrus 
užsieniečių kontroliuojamus ar nuosavybės 
teise valdomus Europos Sąjungoje 
įsisteigusius juridinius asmenis, kurių 
didelė verslo dalis nėra vykdoma taip, kad 
būtų tiesiogiai ir realiai susijusi su 
atitinkamos valstybės narės ekonomika. 
Atitinkamos priemonės neturėtų būti 
neproporcingos viešųjų pirkimų 
ribojamiesiems veiksmams, dėl kurių jos 
taikomos;

Or. fr

Pagrindimas

Remiantis derybomis dėl Viešųjų pirkimų direktyvos ir dėl naujo pasiūlymo dėl Koncesijų 
direktyvos, šiame reglamente vartojamas žodynas turi būti suderintas su reglamente dėl 
koncesijų vartojamu žodynu, kadangi šis reglamentas apima ir viešuosius pirkimus (angl. 
„public procurement“) ir koncesijas (angl. „concessions“) (1 straipsnio 2 dalis). Šioms 
dviems sutarčių rūšims taikomos atskiros teisinės priemonės; jų skirtumas turi būti įtvirtintas 
reglamente.

Pakeitimas 44
Philippe Juvin, Frank Engel

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant į Europos Sąjungos teisinę 
sistemą įtraukti įsileidimo į rinką 

(27) siekiant į Europos Sąjungos teisinę 
sistemą įtraukti įsileidimo į rinką 
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tarptautinius įsipareigojimus, prisiimtus 
viešųjų pirkimų srityje šiam reglamentui 
įsigaliojus, Komisija pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
turėtų būti įgaliota priimti aktus, kuriais 
būtų pakeičiamas šio reglamento priede 
pateiktas tarptautinių susitarimų sąrašas. 
Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų 
darbų metu tinkamai konsultuotųsi, 
įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. 
Ruošdama ir rengdama deleguotuosius 
aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję 
dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai 
laiku persiųsti Europos Parlamentui ir 
Tarybai;

tarptautinius įsipareigojimus, prisiimtus 
viešųjų pirkimų ir koncesijų srityje šiam 
reglamentui įsigaliojus, Komisija pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį turėtų būti įgaliota priimti 
aktus, kuriais būtų pakeičiamas šio 
reglamento priede pateiktas tarptautinių 
susitarimų sąrašas. Ypač svarbu, kad 
Komisija parengiamųjų darbų metu 
tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygiu. Ruošdama ir 
rengdama deleguotuosius aktus Komisija 
turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai 
būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku 
persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. fr

Pagrindimas

Remiantis derybomis dėl Viešųjų pirkimų direktyvos ir dėl naujo pasiūlymo dėl Koncesijų 
direktyvos, šiame reglamente vartojamas žodynas turi būti suderintas su reglamente dėl 
koncesijų vartojamu žodynu, kadangi šis reglamentas apima ir viešuosius pirkimus (angl. 
„public procurement“) ir koncesijas (angl. „concessions“) (1 straipsnio 2 dalis). Šioms 
dviems sutarčių rūšims taikomos atskiros teisinės priemonės; jų skirtumas turi būti įtvirtintas 
reglamente.

Pakeitimas 45
Philippe Juvin, Frank Engel

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) laikantis proporcingumo principo 
būtina ir siekiant pagrindinio tikslo (sukurti 
bendrą išorės politiką viešųjų pirkimų 
srityje) tiktų nustatyti taisykles, taikomas 
prekėms ir paslaugoms, kurioms negalioja 
Europos Sąjungos tarptautiniai 
įsipareigojimai. Šis reglamentas dėl 
trečiųjų šalių ūkio subjektų, prekių ir 
paslaugų įsileidimo neviršija to, kas būtina 
išsikeltiems tikslams pasiekti laikantis 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 3 

(31) laikantis proporcingumo principo 
būtina ir siekiant pagrindinio tikslo (sukurti 
bendrą išorės politiką viešųjų pirkimų ir 
koncesijų srityje) tiktų nustatyti taisykles, 
taikomas prekėms ir paslaugoms, kurioms 
negalioja Europos Sąjungos tarptautiniai 
įsipareigojimai. Šis reglamentas dėl 
trečiųjų šalių ūkio subjektų, prekių ir 
paslaugų įsileidimo neviršija to, kas būtina 
išsikeltiems tikslams pasiekti laikantis 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 3 
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dalies, dalies,

Or. fr

Pagrindimas

Remiantis derybomis dėl Viešųjų pirkimų direktyvos ir dėl naujo pasiūlymo dėl Koncesijų 
direktyvos, šiame reglamente vartojamas žodynas turi būti suderintas su reglamente dėl 
koncesijų vartojamu žodynu, kadangi šis reglamentas apima ir viešuosius pirkimus (angl. 
„public procurement“) ir koncesijas (angl. „concessions“) (1 straipsnio 2 dalis). Šioms 
dviems sutarčių rūšims taikomos atskiros teisinės priemonės; jų skirtumas turi būti įtvirtintas
reglamente.

Pakeitimas 46
Philippe Juvin, Frank Engel

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, 
kaip Sąjungos perkančiosios organizacijos 
ir subjektai gali skirti darbų arba darbo 
atlikimo, prekių tiekimo ir paslaugų 
teikimo sutartis, kuriose numatytos trečiųjų 
šalių prekės ir paslaugos, ir nustatomos 
procedūros, kuriomis remiamos derybos 
dėl Sąjungos prekių ir paslaugų patekimo į 
trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas.

1. Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, 
kaip Sąjungos perkančiosios organizacijos 
ir subjektai pagal atitinkamos sutarties 
pobūdį gali skirti darbų arba darbo 
atlikimo, prekių tiekimo ir paslaugų 
teikimo sutartis ir koncesijas, kuriose 
numatytos trečiųjų šalių prekės ir 
paslaugos, ir nustatomos procedūros, 
kuriomis remiamos derybos dėl Sąjungos 
prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių 
viešųjų pirkimų ir koncesijų rinkas.

Or. fr

Pagrindimas

Suite aux négociations sur les Directives sur les marchés publics et la nouvelle proposition de 
Directive sur les concessions, le vocabulaire utilisé dans ce Règlement doit être aligné avec 
celui spécifique aux concessions, car le Règlement couvre tant les marchés publics ("public 
procurement") que les concessions ("concessions") (article 1.2). Des instruments législatifs 
séparés existent pour ces deux types de contrats; leur différence doit être reflétée dans le 
Règlement. Il n'existe pas de concession de fourniture, d'où l'ajout de la référence à "selon la 
nature du contrat concerné".
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Pakeitimas 47
Constance Le Grip, Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, 
kaip Sąjungos perkančiosios organizacijos 
ir subjektai gali skirti darbų arba darbo 
atlikimo, prekių tiekimo ir paslaugų 
teikimo sutartis, kuriose numatytos trečiųjų 
šalių prekės ir paslaugos, ir nustatomos 
procedūros, kuriomis remiamos derybos 
dėl Sąjungos prekių ir paslaugų patekimo į 
trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas.

1. Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, 
kaip Sąjungos perkančiosios organizacijos 
ir subjektai gali skirti darbų arba darbo 
atlikimo, prekių tiekimo ir paslaugų 
teikimo sutartis, kuriose numatytos trečiųjų 
šalių prekės ir paslaugos, ir nustatomos 
procedūros, kuriomis remiamos derybos 
dėl Sąjungos prekių ir paslaugų patekimo į 
trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas, 
siekiant skatinti abipusį Sąjungos ir jos 
prekybos partnerių viešųjų pirkimų rinkų 
atvirumą.

Or. en

Pakeitimas 48
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šis reglamentas nedaro poveikio 
valstybių narių teisei laisvai spręsti, 
laikantis Sąjungos teisės, kokios 
paslaugos, jų nuomone, yra laikytinos 
visuotinės ekonominės svarbos 
paslaugomis, kaip šios paslaugos turėtų 
būti organizuojamos ir finansuojamos 
laikantis valstybės pagalbos taisyklių ir 
kokios konkrečios prievolės turėtų būti 
taikomos jų atžvilgiu. Šis reglamentas taip 
pat nedaro poveikio valdžios institucijų 
teisei spręsti, ar jos nori pačios atlikti 
viešąsias funkcijas ir kaip bei kokiu mastu 
jos nori tai daryti pagal Protokolą Nr. 26 
dėl bendrus interesus tenkinančių 
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paslaugų ir SESV 14 straipsnį. Tai 
taikoma ir Europos Sąjungos politikai 
trečiųjų šalių atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 49
Philippe Juvin, Frank Engel

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Šis reglamentas taikomas skiriant sutartis, 
kai prekės ir paslaugos perkamos valstybės 
reikmėms ir nesiekiant komerciniais 
tikslais perparduoti ar panaudoti jų 
gaminant prekes arba kuriant paslaugas, 
kurios būtų komerciškai parduodamos.

Šis reglamentas taikomas skiriant sutartis, 
kai prekės ir paslaugos perkamos valstybės 
reikmėms, ir valdžios institucijoms 
teikiamų paslaugų koncesijas ir nesiekiant 
komerciniais tikslais perparduoti ar 
panaudoti jų gaminant prekes arba kuriant 
paslaugas, kurios būtų komerciškai 
parduodamos.

Or. fr

Pagrindimas

Remiantis derybomis dėl Viešųjų pirkimų direktyvos ir dėl naujo pasiūlymo dėl Koncesijų 
direktyvos, šiame reglamente vartojamas žodynas turi būti suderintas su reglamente dėl 
koncesijų vartojamu žodynu, kadangi šis reglamentas apima ir viešuosius pirkimus (angl. 
„public procurement“) ir koncesijas (angl. „concessions“) (1 straipsnio 2 dalis). Šioms 
dviems sutarčių rūšims taikomos atskiros teisinės priemonės; jų skirtumas turi būti įtvirtintas 
reglamente. Koncesijos neteikiamos produktų tiekimui.

Pakeitimas 50
Frank Engel, Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) ekonominės veiklos vykdytojas – bet 
koks fizinis arba juridinis asmuo, 
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valstybės sektoriaus subjektas arba tokių 
asmenų ir (arba) subjektų grupė, įskaitant 
laikinas įmonių asociacijas, kuri rinkoje 
siūlosi vykdyti darbus ir (arba) darbą, 
tiekti prekes ar teikti paslaugas;

Or. en

Pagrindimas

Nuostata suderinta su derybų dėl Viešųjų pirkimų direktyvos eiga.

Pakeitimas 51
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) perkančioji organizacija ar subjektas –
perkančioji organizacija, kaip apibrėžta 
[Direktyvos 2004/18/EB 1 straipsnio 9 
dalyje, ir perkantysis subjektas, kaip 
apibrėžta Direktyvos 2004/17/EB 2 
straipsnyje ir Direktyvos 20.. dėl 
koncesijos 3 ir 4 straipsniuose.

c) perkančioji organizacija ar subjektas –
tai valstybės, regioninės arba vietos 
valdžios institucijos ir viešosios teisės 
reglamentuojamos įstaigos, taip pat 
asociacijos, sudarytos iš vienos arba kelių 
tokių institucijų ar įstaigų, 
reglamentuojamų viešosios teisės, kaip 
apibrėžta [Direktyvos 2004/18/EB 1 
straipsnio 9 dalyje, ir perkantysis subjektas, 
kaip apibrėžta Direktyvos 2004/17/EB 2 
straipsnyje ir Direktyvos 20.. dėl 
koncesijos sutarčių skyrimo 3 ir 4 
straipsniuose.]

Or. en

Pakeitimas 52
Philippe Juvin, Frank Engel

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) reglamentuojamosios prekės ar 
paslaugos – prekės ar paslaugos, kurių 
kilmės šalis yra šalis, su kuria Sąjunga 
sudarė joms taikomą viešųjų pirkimų 
srities, apimančios įsileidimo į rinką 
įsipareigojimus, tarptautinį susitarimą. Šio 
reglamento I priede pateiktas tokių 
susitarimų sąrašas;

d) reglamentuojamosios prekės ar 
paslaugos – prekės ar paslaugos, kurių 
kilmės šalis yra šalis, su kuria Sąjunga 
sudarė joms taikomą viešųjų pirkimų ir 
koncesijų srities, apimančios įsileidimo į 
rinką įsipareigojimus, tarptautinį 
susitarimą. Šio reglamento I priede 
pateiktas tokių susitarimų sąrašas;

(Šis pakeitimas taikomas visam teisės akto 
tekstui (kai minimi viešieji pirkimai, 
nurodomos ir koncesijos); jį priėmus 
atitinkamus pakeitimus reikės padaryti 
visame tekste).

Or. fr

Pagrindimas

Remiantis derybomis dėl Viešųjų pirkimų direktyvos ir dėl naujo pasiūlymo dėl Koncesijų 
direktyvos, šiame reglamente vartojamas žodynas turi būti suderintas su reglamente dėl 
koncesijų vartojamu žodynu, kadangi šis reglamentas apima ir viešuosius pirkimus (angl. 
„public procurement“) ir koncesijas (angl. „concessions“) (1 straipsnio 2 dalis). Šioms 
dviems sutarčių rūšims taikomos atskiros teisinės priemonės; jų skirtumas turi būti įtvirtintas 
reglamente.

Pakeitimas 53
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) „esminis abipusiškumo trūkumas„ –
tai ribojamųjų priemonių taikymas 
viešųjų pirkimų arba koncesijų skyrimo 
srityje, dėl kurių rimtai ir pakartotinai 
diskriminuojami Sąjungos ekonominės 
veiklos vykdytojai, prekės ir paslaugos. 
Kai iš esmės trūksta abipusiškumo, 
pasekmės gali būti, pavyzdžiui, tokios:
a) trečiosios šalys neprisiima tarptautinio 
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įsipareigojimo, susijusio su viešaisiais 
pirkimais ir koncesijomis, kuriais 
užtikrinamas skaidrumas ir uždraudžiama 
bet kokia Sąjungos ekonominės veiklos 
vykdytojų, prekių ir paslaugų 
diskriminacija;
b) trečiosios šalys taiko įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie susiję arba nesusiję su 
viešaisiais pirkimais ir koncesijomis ir 
kuriuose numatomas arba dėl kurių 
atsiranda skaidrumo trūkumas arba 
Sąjungos ekonominės veiklos vykdytojų, 
prekių ir paslaugų diskriminacija;
c) trečiųjų šalių valdžios institucijos arba 
atskiros perkančiosios organizacijos 
priima arba įgyvendina Sąjungos
ekonominės veiklos vykdytojus, prekes ir 
paslaugas diskriminuojančią praktiką.

Or. fr

Pagrindimas

Sąvoka „esminis abipusiškumo trūkumas“ yra viena iš svarbiausių pasiūlymo dėl reglamento 
sąvoka, ir ji turi būti apibrėžta. Tuo labiau Komisijos analizė turėtų būti atliekama 
atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį ir į ją taip pat gali būti įtraukiamos šiame reglamente 
neišvardintos priemonės, priklausančios nuo konkrečių aplinkybių, kurias reikėtų įvertinti.
Taigi reikia pernelyg neapribojančios apibrėžties.

Pakeitimas 54
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) išlyga dėl įsileidimo į rinką – visos 
išimtys ir nukrypti leidžiančios nuostatos, 
kurias priėmė valstybė, su kuria Sąjunga 
sudarė tarptautinį susitarimą viešųjų 
pirkimų arba koncesijų srityje, įskaitant 
įsileidimo į rinką įsipareigojimus;

Or. fr
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Pakeitimas 55
Nora Berra, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) patenkinamos taisomosios 
priemonės – tai ribojamųjų priemonių, dėl 
kurių atliekamas Europos Komisijos 
tyrimas, panaikinimas.

Or. en

Pakeitimas 56
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) „esminis abipusiškumo trūkumas„ –
tai visos priemonės, ribojančios patekimą 
į viešųjų pirkimų arba koncesijų skyrimo 
rinkas, dėl kurių rimtai ir pakartotinai 
diskriminuojami Sąjungos ekonominės 
veiklos vykdytojai, prekės ir paslaugos, 
ypač taikant diskriminacines teisines ar 
administracines nuostatas arba formaliai 
ar faktiškai nesuteikiant vienodų ir 
skaidrių sąlygų garantijų;

Or. fr

Pakeitimas 57
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies g c punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gc) taisomosios priemonės – ribojamųjų 
priemonių, dėl kurių vykdomas Komisijos 
tyrimas, panaikinimas;

Or. fr

Pakeitimas 58
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) darbų ir (arba) darbo atlikimas, kaip 
apibrėžta Direktyvose [2004/17/EB, 
2004/18/EB ir Direktyvoje 201./.. dėl 
koncesijos sutarčių skyrimo], šiame 
reglamente laikomas paslaugos teikimas;

d) darbas – statybos arba civilinės 
inžinerijos darbų visumos rezultatas, kurio 
savaime pakanka ekonominei ar techninei 
funkcijai atlikti.

Viešojo darbų pirkimo sutartys – viešojo 
pirkimo sutartys, kurių objektas yra 
vienas iš toliau nurodytų dalykų:
a) darbų, susijusių su viena iš II priede 
nurodytų veiklos rūšių, vykdymas arba ir 
projektavimas, ir vykdymas;
b) darbo vykdymas arba ir projektavimas, 
ir vykdymas;
c) darbo, atitinkančio perkančiosios 
organizacijos, darančios lemiamą įtaką 
darbo pobūdžiui ar projektui, nustatytus 
reikalavimus, atlikimas bet kokiomis 
priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 59
Marc Tarabella
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies d punkto 1 papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) viešojo prekių pirkimo sutartys –
viešojo pirkimo sutartys, kurių objektas 
yra prekių pirkimas, išperkamoji nuoma, 
nuoma, pirkimas išsimokėtinai, numatant 
jas įsigyti ar to nenumatant. Viešojo 
prekių pirkimo sutartis papildomai gali 
apimti įrengimo ir montavimo operacijas;

Or. en

Pakeitimas 60
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies d punkto 2 papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) viešojo paslaugų pirkimo sutartys – tai 
viešojo pirkimo sutartys, kurių objektas –
paslaugų, išskyrus 2 dalies d punkte 
nurodytas paslaugas, teikimas;

Or. en

Pakeitimas 61
Philippe Juvin, Frank Engel

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) privalomas antkainis – perkančiųjų 
organizacijų ar subjektų prievolė padidinti, 
su tam tikromis išimtimis, sutarties 
skyrimo procedūrose pasiūlytas paslaugų ir 
(arba) prekių, kurių kilmės šalis yra tam 
tikros trečiosios šalys, kainas.

e) privalomas antkainis – perkančiųjų 
organizacijų ar subjektų prievolė padidinti, 
su tam tikromis išimtimis, sutarties 
skyrimo procedūrose arba koncesijų 
suteikimo procedūrose pasiūlytas paslaugų 
ir (arba) prekių, kurių kilmės šalis yra tam 
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tikros trečiosios šalys, kainas.
(Šis pakeitimas taikomas visam teisės akto 
tekstui (kai minimos sutarties skyrimo 
procedūros, nurodomos ir koncesijų 
skyrimo procedūros, tai galioja tiek 
vienaskaitai, tiek daugiskaitai); jį priėmus 
atitinkamus techninius pakeitimus reikės 
padaryti visame tekste).

Or. fr

Pagrindimas

Remiantis derybomis dėl Viešųjų pirkimų direktyvos ir dėl naujo pasiūlymo dėl Koncesijų 
direktyvos, šiame reglamente vartojamas žodynas turi būti suderintas su reglamente dėl 
koncesijų vartojamu žodynu, kadangi šis reglamentas apima ir viešuosius pirkimus (angl. 
„public procurement“) ir koncesijas (angl. „concessions“) (1 straipsnio 2 dalis). Šioms 
dviems sutarčių rūšims taikomos atskiros teisinės priemonės; jų skirtumas turi būti įtvirtintas 
reglamente.

Pakeitimas 62
Nora Berra, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) išlygos dėl įsileidimo į rinką – tai bet 
kokia tarptautinio susitarimo viešųjų 
pirkimų srityje išimtis arba leidžianti 
nukrypti nuostata, įskaitant įsileidimo į 
rinką įsipareigojimus.

Or. en

Pakeitimas 63
Constance Le Grip, Nora Berra

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prekės kilmė nustatoma pagal 1992 m. 
spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr.
2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės
kodeksą18, 22–26 straipsnius.

1. Prekės kilmė nustatoma pagal
Parlamento ir Tarybos reglamento 
Nr. XXXX/2013, nustatančio Sąjungos
muitinės kodeksą, 52–55 straipsnius, 
įskaitant deleguotuosius aktus, kurie turi 
būti priimti pagal 55 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 64
Philippe Juvin, Frank Engel

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Skirdamos darbų ir (arba) darbo atlikimo, 
prekių tiekimo ar paslaugų teikimo sutartis 
perkančiosios organizacijos ar subjektai 
vienodai vertina reglamentuojamąsias 
prekes ir paslaugas ir Europos Sąjungos 
kilmės prekes ir paslaugas.

Skirdamos darbų ir (arba) darbo atlikimo, 
prekių tiekimo ar paslaugų teikimo sutartis 
arba darbų vykdymo ar paslaugų teikimo 
koncesijas, perkančiosios organizacijos ar 
subjektai vienodai vertina 
reglamentuojamąsias prekes ir paslaugas ir 
Europos Sąjungos kilmės prekes ir 
paslaugas.

Or. fr

Pagrindimas

Remiantis derybomis dėl Viešųjų pirkimų direktyvos ir dėl naujo pasiūlymo dėl Koncesijų 
direktyvos, šiame reglamente vartojamas žodynas turi būti suderintas su reglamente dėl 
koncesijų vartojamu žodynu, kadangi šis reglamentas apima ir viešuosius pirkimus (angl. 
„public procurement“) ir koncesijas (angl. „concessions“) (1 straipsnio 2 dalis). Šioms 
dviems sutarčių rūšims taikomos atskiros teisinės priemonės; jų skirtumas turi būti įtvirtintas 
reglamente. Tačiau koncesijos neteikiamos produktų tiekimui.

Pakeitimas 65
Morten Løkkegaard
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kurių paprašo atskiros perkančiosios 
organizacijos ar subjektai, laikydamiesi 6 
straipsnyje išdėstytų taisyklių;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 66
Emma McClarkin, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 [...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis straipsnis turėtų neigiamų pasekmių bendrajai rinkai, nes pagal jį būtų leista pašalinti 
trečiųjų šalių tiekėjų pasiūlymus, net jei ES valstybės narės įmonė turėtų didelę dalį tos 
įmonės akcijų (iki 49 proc.). Tokiu būdu ES verslo įmonės, kurios yra trečiųjų šalių verslo 
įmonių tiekėjos arba priklauso nuo šių įmonių savo tiekimo grandinėje, netektų galimybės 
dalyvauti konkursuose dėl viešojo pirkimo sutarčių. Tai galėtų padaryti ilgalaikės žalos 
vidaus rinkai, nes būtų ribojama konkurencija.

Pakeitimas 67
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiųjų organizacijų ar subjektų 
įgaliojimas atmesti pasiūlymus su 
nereglamentuojamosiomis prekėmis ir 
paslaugomis

Pasiūlymų, apimančių
nereglamentuojamas prekes ir paslaugas
pašalinimas
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Or. en

Pakeitimas 68
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai numatoma sutarčių vertė yra lygi 
5 000 000 EUR be pridėtinės vertės 
mokesčio (PVM) ar didesnė, perkančiųjų 
organizacijų ar subjektų prašymu 
Komisija toliau išdėstytomis sąlygomis 
įvertina, ar pritarti procedūrų pasiūlymų 
su nereglamentuojamosiomis prekėmis ir 
paslaugomis, kurių kilmės šalis nėra 
Sąjunga, pašalinimui iš sutarčių skyrimo, 
jei nereglamentuojamųjų prekių ir 
paslaugų vertė viršija 50 % visų 
pasiūlymo apimamų prekių ar paslaugų 
vertės.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 69
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai numatoma sutarčių vertė yra lygi 
5 000 000 EUR be pridėtinės vertės 
mokesčio (PVM) ar didesnė, perkančiųjų 
organizacijų ar subjektų prašymu Komisija 
toliau išdėstytomis sąlygomis įvertina, ar 
pritarti procedūrų pasiūlymų su 
nereglamentuojamosiomis prekėmis ir 
paslaugomis, kurių kilmės šalis nėra 
Sąjunga, pašalinimui iš sutarčių skyrimo, 
jei nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų 

1. Kai numatoma sutarčių vertė yra lygi 
15 000 000 EUR be pridėtinės vertės 
mokesčio (PVM) ar didesnė, perkančiųjų 
organizacijų ar subjektų prašymu Komisija 
toliau išdėstytomis sąlygomis įvertina, ar 
pritarti procedūrų pasiūlymų su 
nereglamentuojamosiomis prekėmis ir 
paslaugomis, kurių kilmės šalis nėra 
Sąjunga, pašalinimui iš sutarčių skyrimo, 
jei nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų 
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vertė viršija 50 % visų pasiūlymo apimamų 
prekių ar paslaugų vertės.

vertė viršija 50 % visų pasiūlymo apimamų 
prekių ar paslaugų vertės.

Or. de

Pakeitimas 70
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai numatoma sutarčių vertė yra lygi 
5 000 000 EUR be pridėtinės vertės 
mokesčio (PVM) ar didesnė, perkančiųjų 
organizacijų ar subjektų prašymu 
Komisija toliau išdėstytomis sąlygomis
įvertina, ar pritarti procedūrų pasiūlymų
su nereglamentuojamosiomis prekėmis ir 
paslaugomis, kurių kilmės šalis nėra 
Sąjunga, pašalinimui iš sutarčių skyrimo,
jei nereglamentuojamųjų prekių ir
paslaugų vertė viršija 50 % visų pasiūlymo 
apimamų prekių ar paslaugų vertės.

1. Perkančiosios organizacijos ar 
subjektai gali toliau išdėstytomis 
sąlygomis pašalinti pasiūlymus,
apimančius nereglamentuojamas prekes ir 
paslaugas , kurių kilmės šalis nėra 
Sąjunga, iš sutarčių skyrimo procedūros,
jeigu nereglamentuojamųjų prekių ar
paslaugų vertė viršija 50 % visų pasiūlymo 
apimamų prekių ar paslaugų vertės.

Or. en

Pakeitimas 71
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Kai numatoma sutarčių vertė yra lygi 
5 000 000 EUR be pridėtinės vertės 
mokesčio (PVM) ar didesnė, Komisija 
toliau išdėstytomis sąlygomis įvertina, ar 
pritarti pasiūlymų, apimančių 
nereglamentuojamas prekes ir paslaugas, 
kurių kilmės šalis nėra Sąjunga, 
pašalinimui iš sutarčių skyrimo 
procedūros, jei nereglamentuojamųjų 
prekių ir paslaugų vertė viršija 50 % visų 
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pasiūlymo apimamų prekių ar paslaugų 
vertės.

Or. en

Pakeitimas 72
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad viešojo 
pirkimo sutartį vykdantys ekonominės 
veiklos vykdytojai laikytųsi taikytinų 
prievolių aplinkos apsaugos, socialinės ir 
darbo teisės srityse, nustatytų Sąjungos 
teisės aktais, nacionalinės teisės aktais, 
kolektyviniais susitarimais ir 
tarptautinėmis aplinkos apsaugos, 
socialinės ir darbo teisės nuostatomis, 
išvardytomis Viešųjų pirkimų direktyvos 
XI priede, įskaitant TDO konvenciją Nr. 
94.

Or. en

Pakeitimas 73
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Perkančiosios organizacijos ar subjektai, 
kurie ketina paprašyti pašalinti dalyvį iš 
sutarčių skyrimo procedūrų remdamosi 1 
dalimi, tai nurodo pagal Direktyvos 
2004/18/EB 35 straipsnį arba pagal 
Direktyvos 2004/18/EB 42 straipsnį, arba 
pagal Direktyvos dėl koncesijos sutarčių 
skyrimo 26 straipsnį skelbiamame 

Išbraukta.
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pranešime apie pirkimą.

Or. en

Pakeitimas 74
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Perkančiosios organizacijos ar subjektai 
reikalauja dalyvių pateikti informaciją 
apie pasiūlyme nurodytų prekių ir (arba) 
paslaugų kilmę ir vertę. Jie pripažįsta 
savideklaracijas kaip pirminius įrodymus, 
kad dalyviai negali būti pašalinti pagal 1 
dalį. Perkančioji organizacija gali bet 
kuriame procedūros etape prašyti dalyvio 
pateikti visus reikalaujamus dokumentus 
arba jų dalis, jeigu tai atrodo būtina 
tinkamai procedūros eigai užtikrinti. 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos standartinės prekių ir 
paslaugų kilmės deklaravimo formos. 
Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
17 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 75
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Perkančiosios organizacijos ar subjektai 
reikalauja dalyvių pateikti informaciją apie 
pasiūlyme nurodytų prekių ir (arba) 
paslaugų kilmę ir vertę. Jie pripažįsta 

Perkančiosios organizacijos ar subjektai 
reikalauja dalyvių pateikti informaciją apie 
pasiūlyme nurodytų prekių ir (arba) 
paslaugų kilmę ir vertę. Taip pat 
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savideklaracijas kaip pirminius įrodymus, 
kad dalyviai negali būti pašalinti pagal 1 
dalį. Perkančioji organizacija gali bet 
kuriame procedūros etape prašyti dalyvio 
pateikti visus reikalaujamus dokumentus 
arba jų dalis, jeigu tai atrodo būtina 
tinkamai procedūros eigai užtikrinti. 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos standartinės prekių ir 
paslaugų kilmės deklaravimo formos. 
Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
17 straipsnio 3 dalyje nurodytą patariamąją 
procedūrą.

atsižvelgiama į kriterijus, susijusius su 
atitiktimi aplinkos apsaugos, socialinės ir 
darbo teisės nuostatoms, kurios taikomos 
darbo vietoje trečiojoje šalyje ir kurios 
numatytos tarptautinėse konvencijose, 
pavyzdžiui, TDO konvencijoje Nr. 94, ir 
teisės aktuose bei kolektyviniuose 
susitarimuose. Jie pripažįsta 
savideklaracijas kaip pirminius įrodymus, 
kad dalyviai negali būti pašalinti pagal 1 
dalį. Perkančioji organizacija gali bet 
kuriame procedūros etape prašyti dalyvio 
pateikti visus reikalaujamus dokumentus 
arba jų dalis, jeigu tai atrodo būtina 
tinkamai procedūros eigai užtikrinti. 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos standartinės prekių ir 
paslaugų kilmės deklaravimo formos. 
Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
17 straipsnio 3 dalyje nurodytą patariamąją 
procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 76
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos ar subjektai, 
gavę 1 dalies sąlygas atitinkančius 
pasiūlymus, kuriuos dėl tų priežasčių 
ketina paprašyti pašalinti, apie tai praneša 
Komisijai. Pranešimo procedūros metu 
perkančioji organizacija ar subjektas gali 
toliau analizuoti pasiūlymus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 77
Morten Løkkegaard
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešimas siunčiamas elektroninėmis 
priemonėmis naudojant standartinę 
formą. Komisija priima 
įgyvendinamuosius aktus, kuriais būtų 
nustatytos standartinės formos. Tokie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
17 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą. Standartinėje 
formoje nurodoma ši informacija:

Išbraukta.

a) perkančiosios organizacijos ar subjekto 
pavadinimas ir duomenys ryšiams;
b) sutarties objekto aprašymas;
c) ūkio subjekto, kuris būtų pašalintas, 
pavadinimas ir duomenys ryšiams;
d) informacija apie ūkio subjekto, prekių 
ir (arba) paslaugų kilmę ir jų vertę.

Or. en

Pakeitimas 78
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies ketvirtos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) perkančiosios organizacijos ar subjekto 
pavadinimas ir duomenys ryšiams;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 79
Morten Løkkegaard
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies ketvirtos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sutarties objekto aprašymas; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 80
Philippe Juvin, Frank Engel

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies ketvirtos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sutarties objekto aprašymas; b) sutarties arba koncesijos objekto 
aprašymas;

(Šis pakeitimas taikomas visam teisės akto 
tekstui (koncesijos termino pridėjimas prie 
sutarties termino tiek vienaskaitoje, tiek 
daugiskaitoje); jį priėmus atitinkamus 
techninius pakeitimus reikės padaryti 
visame tekste).

Or. fr

Pagrindimas

Remiantis derybomis dėl Viešųjų pirkimų direktyvos ir dėl naujo pasiūlymo dėl Koncesijų 
direktyvos, šiame reglamente vartojamas žodynas turi būti suderintas su reglamente dėl 
koncesijų vartojamu žodynu, kadangi šis reglamentas apima ir viešuosius pirkimus (angl. 
„public procurement“) ir koncesijas (angl. „concessions“) (1 straipsnio 2 dalis). Šioms 
dviems sutarčių rūšims taikomos atskiros teisinės priemonės; jų skirtumas turi būti įtvirtintas 
reglamente.

Pakeitimas 81
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies ketvirtos pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ūkio subjekto, kuris būtų pašalintas, 
pavadinimas ir duomenys ryšiams;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 82
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies ketvirtos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) informacija apie ūkio subjekto, prekių 
ir (arba) paslaugų kilmę ir jų vertę.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 83
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali paprašyti perkančiosios 
organizacijos ar subjekto pateikti 
papildomos informacijos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 84
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies šešta pastraipa



AM\943395LT.doc 43/69 PE516.621v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ta informacija pateikiama per 8 darbo 
dienas, skaičiuojamas nuo pirmos darbo 
dienos po to, kai buvo gautas prašymas 
pateikti papildomos informacijos. Jei 
Komisija per šį laikotarpį negauna jokios 
informacijos, 3 dalyje nustatytas 
laikotarpis sustabdomas tol, kol Komisija 
gaus prašytą informaciją.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 85
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytų sutarčių atžvilgiu 
Komisija priima įgyvendinamąjį aktą dėl 
ketinimo pašalinti patvirtinimo per du 
mėnesius nuo pirmos darbo dienos po tos, 
kurią ji gavo pranešimą. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 17 straipsnio 2 
dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. 
Šį laikotarpį galima pratęsti vieną kartą 
ne ilgiau kaip dviem mėnesiams 
pateisinamais atvejais, visų pirma dėl to, 
kad pranešime arba prie jo pridėtuose 
dokumentuose pateikta informacija yra 
neišsami arba netiksli, arba dėl to, kad iš 
esmės pasikeičia pranešti faktai. Jei 
pasibaigus šiam dviejų mėnesių 
laikotarpiui arba pratęstam laikotarpiui 
Komisija nepriėmė sprendimo pašalinimui 
patvirtinti ar nepatvirtinti, laikoma, kad 
Komisija pašalinimo nepatvirtino.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 86
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Priimdama įgyvendinamuosius aktus 
pagal 3 pastraipą Komisija patvirtina 
numatomą pašalinimą tokiais atvejais:

Išbraukta.

a) jei Sąjungos ir šalies, kuri yra prekių ir 
(arba) paslaugų kilmės šalis, 
tarptautiniuose susitarimuose viešųjų 
pirkimų srityje yra aiški Sąjungos išlyga 
dėl prekių ir (arba) paslaugų, kurias 
siūloma pašalinti, įsileidimo į rinką;
b) kai a dalyje nurodyto susitarimo nėra 
ir, trečiajai šaliai nesiliaujant taikyti 
ribojamąsias viešųjų pirkimų priemones, 
Sąjungos ir atitinkamos trečiosios šalies 
rinkų atvėrimui iš esmės trūksta 
abipusiškumo.
Taikant b punktą daroma prielaida, kad iš 
esmės trūksta abipusiškumo tada, kai 
Sąjungos ūkio subjektai, prekės ir 
paslaugos nuolat rimtai diskriminuojami 
ribojamosiomis viešųjų pirkimų 
priemonėmis.
Pagal 3 dalį priimdama 
įgyvendinamuosius aktus Komisija 
nepatvirtina ketinimo pašalinti, kuriuo 
būtų pažeisti tarptautiniuose 
susitarimuose Sąjungos prisiimti 
įsileidimo į rinką įsipareigojimai.

Or. en

Pakeitimas 87
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jei Sąjungos ir šalies, kuri yra prekių ir 
(arba) paslaugų kilmės šalis, 
tarptautiniuose susitarimuose viešųjų 
pirkimų srityje yra aiški Sąjungos išlyga 
dėl prekių ir (arba) paslaugų, kurias 
siūloma pašalinti, įsileidimo į rinką;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 88
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) kai ji bet kokiomis tinkamomis 
priemonėmis gali įrodyti, kad buvo 
pažeidžiamos taikytinos prievolės aplinkos 
apsaugos, socialinės ir darbo teisės 
srityse, nustatytos Sąjungos teisės aktais, 
nacionalinės teisės aktais, kolektyviniais 
susitarimais ir tarptautinėmis aplinkos 
apsaugos, socialinės ir darbo teisės 
nuostatomis, išvardytomis Viešųjų 
pirkimų direktyvos XI priede, įskaitant 
TDO konvenciją Nr. 94.

Or. en

Pakeitimas 89
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai a dalyje nurodyto susitarimo nėra 
ir, trečiajai šaliai nesiliaujant taikyti 

Išbraukta.
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ribojamąsias viešųjų pirkimų priemones, 
Sąjungos ir atitinkamos trečiosios šalies 
rinkų atvėrimui iš esmės trūksta 
abipusiškumo.

Or. en

Pakeitimas 90
Philippe Juvin, Frank Engel

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai a dalyje nurodyto susitarimo nėra ir, 
trečiajai šaliai nesiliaujant taikyti 
ribojamąsias viešųjų pirkimų priemones, 
Sąjungos ir atitinkamos trečiosios šalies 
rinkų atvėrimui iš esmės trūksta 
abipusiškumo.

b) kai a punkte nurodyto susitarimo nėra ir, 
trečiajai šaliai nesiliaujant taikyti 
ribojamąsias viešųjų pirkimų arba 
koncesijų skyrimo priemones, Sąjungos ir 
atitinkamos trečiosios šalies rinkų 
atvėrimui iš esmės trūksta abipusiškumo.
(Šis pakeitimas taikomas visam teisės akto 
tekstui (kai minimi viešieji pirkimai, 
nurodomas ir koncesijų teikimas); jį 
priėmus atitinkamus techninius pakeitimus 
reikės padaryti visame tekste).

Or. fr

Pagrindimas

Remiantis derybomis dėl Viešųjų pirkimų direktyvos ir dėl naujo pasiūlymo dėl Koncesijų 
direktyvos, šiame reglamente vartojamas žodynas turi būti suderintas su reglamente dėl 
koncesijų vartojamu žodynu, kadangi šis reglamentas apima ir viešuosius pirkimus (angl. 
„public procurement“) ir koncesijas (angl. „concessions“) (1 straipsnio 2 dalis). Šioms 
dviems sutarčių rūšims taikomos atskiros teisinės priemonės; jų skirtumas turi būti įtvirtintas 
reglamente.

Pakeitimas 91
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai a dalyje nurodyto susitarimo nėra ir, 
trečiajai šaliai nesiliaujant taikyti 
ribojamąsias viešųjų pirkimų priemones, 
Sąjungos ir atitinkamos trečiosios šalies 
rinkų atvėrimui iš esmės trūksta 
abipusiškumo.

b) kai a dalyje nurodyto susitarimo nėra ir, 
trečiajai šaliai nesiliaujant taikyti 
ribojamąsias viešųjų pirkimų priemones, 
Sąjungos ir atitinkamos trečiosios šalies 
rinkų atvėrimui iš esmės trūksta 
abipusiškumo, ypač kai tos ribojamosios 
priemonės kenkia ES ekonominiams 
interesams, pvz., pramonei;

Or. en

Pakeitimas 92
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant b punktą daroma prielaida, kad iš 
esmės trūksta abipusiškumo tada, kai 
Sąjungos ūkio subjektai, prekės ir 
paslaugos nuolat rimtai diskriminuojami 
ribojamosiomis viešųjų pirkimų 
priemonėmis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 93
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant b punktą daroma prielaida, kad iš 
esmės trūksta abipusiškumo tada, kai 
Sąjungos ūkio subjektai, prekės ir 
paslaugos nuolat rimtai diskriminuojami 
ribojamosiomis viešųjų pirkimų 

Išbraukta.
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priemonėmis.

Or. fr

Pagrindimas

Išbrauktas pakeitimas susijęs su nauja sąvokos „esminis abipusiškumo trūkumas“ (2 
straipsnio 1 dalies ga punktas) apibrėžtimi ir elementais, į kuriuos turi atsižvelgti Europos 
Komisija, analizuodama, kodėl iš esmės trūksta abipusiškumo (6 straipsnio 5 dalis).

Pakeitimas 94
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 3 dalį priimdama 
įgyvendinamuosius aktus Komisija 
nepatvirtina ketinimo pašalinti, kuriuo 
būtų pažeisti tarptautiniuose 
susitarimuose Sąjungos prisiimti 
įsileidimo į rinką įsipareigojimai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 95
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Vertindama, ar iš esmės trūksta 
abipusiškumo, Komisija išnagrinėja:

Išbraukta.

a) kiek atitinkamos šalies viešųjų pirkimų 
įstatymais užtikrinamas skaidrumas pagal 
tarptautinius viešųjų pirkimų srities 
standartus ir ar neleidžiama diskriminuoti 
Sąjungos prekių, paslaugų ir ūkio 
subjektų;
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b) kiek valdžios įstaigos institucijos ir 
(arba) atskiri perkantieji subjektai veikia 
ar ima veikti diskriminuodami Sąjungos 
prekes, paslaugas ir ūkio subjektus.

Or. en

Pakeitimas 96
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Vertindama, ar iš esmės trūksta
abipusiškumo, Komisija išnagrinėja:

5. Vertindama, ar iš esmės trūksta vienodų 
sąlygų, Komisija išnagrinėja:

Or. en

Pakeitimas 97
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Vertindama, ar iš esmės trūksta 
abipusiškumo, Komisija išnagrinėja:

5. Vertindama, ar iš esmės trūksta 
abipusiškumo, kaip apibrėžta 2 straipsnio 
1 dalies ga punkte, Komisija išnagrinėja:

Or. fr

Pakeitimas 98
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kiek atitinkamos šalies viešųjų pirkimų 
įstatymais užtikrinamas skaidrumas pagal 
tarptautinius viešųjų pirkimų srities 
standartus ir ar neleidžiama diskriminuoti 
Sąjungos prekių, paslaugų ir ūkio 
subjektų;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 99
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kiek atitinkamos šalies viešųjų pirkimų 
įstatymais užtikrinamas skaidrumas pagal 
tarptautinius viešųjų pirkimų srities 
standartus ir ar neleidžiama diskriminuoti 
Sąjungos prekių, paslaugų ir ūkio subjektų;

a) kiek atitinkamos šalies viešųjų pirkimų 
įstatymais ir kitais teisės aktais
užtikrinamas skaidrumas pagal 
tarptautinius viešųjų pirkimų arba 
koncesijų srities standartus ir ar 
neleidžiama diskriminuoti Sąjungos prekių, 
paslaugų ir ūkio subjektų;

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama išplėsti šios dalies taikymo sritį, pridedamos reguliavimo priemonės, 
susijusios su viešaisiais pirkimais ir koncesijomis, peržengiant teisės aktų nuostatų ribas, į 
kurias Europos Komisija taip pat turi atsižvelgti, analizuodama, kodėl iš esmės trūksta 
abipusiškumo.

Pakeitimas 100
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalies a a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) kokiu mastu susijusios šalies 
įstatymais arba kitais teisės aktais, 
išskyrus paminėtuosius šios dalies a 
punkte, numatomas arba sąlygojamas 
skaidrumo trūkumas arba Sąjungos 
ekonominės veiklos vykdytojų, prekių ir 
paslaugų diskriminacija;

Or. fr

Pagrindimas

Reikia taip įtraukti įstatymus ir reguliavimo priemones, kurios nėra konkrečiai susijusios su 
viešaisiais pirkimais ir koncesijomis, bet kurios gali sąlygoti diskriminacines sąlygas arba 
sukelti Sąjungos ekonominės veiklos vykdytojų, prekių ir paslaugų diskriminaciją.

Pakeitimas 101
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kiek valdžios įstaigos institucijos ir 
(arba) atskiri perkantieji subjektai veikia 
ar ima veikti diskriminuodami Sąjungos 
prekes, paslaugas ir ūkio subjektus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 102
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) vertindama, ar esama įrodymų, jog 
buvo rimtai ir pakartotinai pažeidžiamos 
darbuotojų pagrindinės teisės ir socialinės 
bei darbo teisės nuostatos, įtvirtintos 
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Sąjungos teisės aktuose, nacionalinės 
teisės aktuose, kolektyviniuose 
susitarimuose ir tarptautinėse aplinkos 
apsaugos, socialinės ir darbo teisės 
nuostatose, išvardytose Viešųjų pirkimų 
direktyvos XI priede, įskaitant TDO 
konvenciją Nr. 94, Komisija išnagrinėja:

i) kokiu mastu atitinkamos šalies 
įstatymais ir praktika užtikrinama 
pagarba pagrindinėms darbuotojų teisėms 
ir kiek laikomasi socialinės ir darbo teisės 
nuostatų, įtvirtintų Sąjungos teisės 
aktuose, nacionalinės teisės aktuose, 
kolektyviniuose susitarimuose ir 
tarptautinėse aplinkos apsaugos, 
socialinės ir darbo teisės nuostatose, 
išvardytose Viešųjų pirkimų direktyvos XI 
priede, įskaitant TDO konvenciją Nr. 94;
ii) kokiu mastu valdžios institucijos ir 
(arba) atskiri perkantieji subjektai išlaiko 
arba pradeda taikyti socialinio dempingo 
praktiką dėl atitinkamų prekių ir 
paslaugų.

Or. en

Pakeitimas 103
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Prieš priimdama sprendimą pagal 3 
dalį Komisija susipažįsta su atitinkamo 
dalyvių arba dalyvių pozicija.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 104
Morten Løkkegaard
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Perkančiosios organizacijos ar 
subjektai, kurie atmetė dalyvius 
remdamiesi 1 dalimi, tai nurodo skelbime 
apie sutarties sudarymą, skelbiamame 
pagal Direktyvos 2004/18/EB 35 straipsnį, 
Direktyvos 2004/17/EB 42 straipsnį arba 
Direktyvos dėl koncesijos sutarčių 
skyrimo 27 straipsnį. Komisija priima 
įgyvendinamuosius aktus, kuriais 
nustatomos standartinės pranešimų apie 
sutarties skyrimą formos. Tokie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
17 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 105
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Jei Komisija priėmė įgyvendinamąjį 
aktą dėl laikino prekių ir paslaugų 
patekimo iš šalies, kuri pradėjo esmines 
derybas su Sąjunga, kaip išdėstyta 9 
straipsnio 4 dalyje, pirma dalis netaikoma.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 106
Emma McClarkin, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis Išbraukta.
Neįprastai maža pasiūlyta kaina
Kai perkančioji organizacija ar subjektas, 
patikrinęs konkurso dalyvio paaiškinimus, 
pagal Direktyvos dėl viešųjų pirkimų 69 
straipsnį ir Direktyvos dėl subjektų, 
vykdančių veiklą vandens, energetikos, 
transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 
viešųjų pirkimų 79 straipsnį ketina priimti 
neįprastai mažą pasiūlytą ne Sąjungos 
kilmės prekių ir (arba) paslaugų kainą, 
kai nereglamentuojamųjų prekių ar
paslaugų vertė viršija 50 % visos 
pasiūlyme numatytų prekių ir paslaugų 
vertės, jis apie tai raštu informuoja kitus 
konkurso dalyvius, nurodydamas tokios 
neįprastai mažos pasiūlytos kainos ar 
sąnaudų priežastis.
Perkančioji organizacija ar subjektas gali 
neatskleisti informacijos, jei jos 
paviešinimas kliudytų vykdyti įstatymus, 
kitaip prieštarautų viešajam interesui, 
kenktų teisėtiems viešųjų ar privačių ūkio 
subjektų verslo interesams ar sąžiningai 
jų konkurencijai.

Or. en

Pagrindimas

Šiomis nuostatomis perkančiosioms organizacijoms užkraunama neproporcinga 
administracinė našta. Kad įsitikintų, jog pasiūlymas su neįprastai maža kaina atitinka 
reikalavimus, jos būtų įpareigotos susipažinti su sudėtingomis kilmės taisyklėmis, esama 
Sutartimi dėl viešųjų pirkimų ir dvišaliais susitarimais. Be to, jei būtų paprašyta pateikti 
paaiškinimą, konkurso procesas išsitęstų.

Pakeitimas 107
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai perkančioji organizacija ar subjektas, 
patikrinęs konkurso dalyvio paaiškinimus, 
pagal Direktyvos dėl viešųjų pirkimų 69 
straipsnį ir Direktyvos dėl subjektų, 
vykdančių veiklą vandens, energetikos, 
transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 
viešųjų pirkimų 79 straipsnį ketina priimti 
neįprastai mažą pasiūlytą ne Sąjungos 
kilmės prekių ir (arba) paslaugų kainą, 
kai nereglamentuojamųjų prekių ar 
paslaugų vertė viršija 50 % visos 
pasiūlyme numatytų prekių ir paslaugų 
vertės, jis apie tai raštu informuoja kitus 
konkurso dalyvius, nurodydamas tokios
neįprastai mažos pasiūlytos kainos ar 
sąnaudų priežastis.

1. Tai atvejais, kai pasiūlymai apima 
prekes ir (arba paslaugas), kurių kilmės 
šalis nėra Sąjunga ir 
nereglamentuojamųjų prekių ir (arba) 
paslaugų vertė viršija 50 % visos 
pasiūlyme numatytų prekių ir paslaugų 
vertės, perkančiosios organizacijos ar 
subjektai turi reikalauti, kad atitinkami 
ekonominės veiklos vykdytojai paaiškintų 
nustatytą kainą arba sąnaudas, kai:

a) nustatyta kaina arba sąnaudos yra ne 
mažiau kaip 20 proc. mažesnės už kitų 
pasiūlymų vidutinę kainą ar vidutines 
sąnaudas; arba

b) nustatyta kaina arba sąnaudos yra ne 
mažiau kaip 20 proc. mažesnės už 
pasiūlymo, kuriame nurodyta antra pagal 
mažumą kaina ar sąnaudos, kainą ar 
sąnaudas;
2. Prašymas pateikti paaiškinimą pagal 1 
dalį, kai taikytina, visų pirma yra susijęs 
su šiais aspektais:
a) statybos metodo ekonomiškumu;

b) gamybos procesu arba teikiamomis 
paslaugomis;
c) techniniais susitarimais;
d) siūlomų darbų, prekių arba paslaugų 
originalumu;
e) atitiktimi ES teisės aktams;
f) konkurso dalyvio per pastaruosius 3 
metus gauta valstybės pagalba.
3. Kai pagal 1 dalį nustatoma, kad 
pasiūlymo kaina neįprastai maža, ir 
nedarant poveikio prašymui pateikti 
paaiškinimą, perkančioji organizacija ar 
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subjektas apie tai raštu informuoja kitus 
konkurso dalyvius.

4. Prieš tai perkančioji organizacija ar 
subjektas patikrina pateiktą informaciją, 
kreipdamasi į konkurso dalyvį.
5. Perkančioji organizacija ar subjektas 
atmeta pasiūlymą su neįprastai maža 
kaina, jei pateikta informacija nepateisina
tokios mažos pasiūlytos kainos ar sąnaudų.

Or. en

Pakeitimas 108
Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Kai perkančioji organizacija ar subjektas, 
patikrinęs konkurso dalyvio paaiškinimus,
pagal Direktyvos dėl viešųjų pirkimų 69 
straipsnį ir Direktyvos dėl subjektų, 
vykdančių veiklą vandens, energetikos, 
transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 
viešųjų pirkimų 79 straipsnį ketina priimti 
neįprastai mažą pasiūlytą ne Sąjungos 
kilmės prekių ir (arba) paslaugų kainą, kai 
nereglamentuojamųjų prekių ar paslaugų 
vertė viršija 50 % visos pasiūlyme 
numatytų prekių ir paslaugų vertės, jis apie 
tai raštu informuoja kitus konkurso 
dalyvius, nurodydamas tokios neįprastai 
mažos pasiūlytos kainos ar sąnaudų 
priežastis.

Kai perkančioji organizacija ar subjektas 
pagal Direktyvos dėl viešųjų pirkimų 
(COM(2011) 0896) 69 straipsnį ir 
Direktyvos dėl subjektų, vykdančių veiklą 
vandens, energetikos, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose, viešųjų pirkimų 
(COM(2011) 0895) 79 straipsnį ketina 
priimti neįprastai mažą pasiūlytą ne 
Sąjungos kilmės prekių ir (arba) paslaugų 
kainą, kai nereglamentuojamųjų prekių ar 
paslaugų vertė viršija 50 % visos 
pasiūlyme numatytų prekių ir paslaugų 
vertės, jis apie tai raštu informuoja kitus 
konkurso dalyvius, nurodydamas tokios 
neįprastai mažos pasiūlytos kainos ar 
sąnaudų priežastis.

Or. en

Pakeitimas 109
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai perkančioji organizacija ar subjektas, 
patikrinęs konkurso dalyvio paaiškinimus, 
pagal Direktyvos dėl viešųjų pirkimų 69 
straipsnį ir Direktyvos dėl subjektų, 
vykdančių veiklą vandens, energetikos, 
transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 
viešųjų pirkimų 79 straipsnį ketina priimti 
neįprastai mažą pasiūlytą ne Sąjungos 
kilmės prekių ir (arba) paslaugų kainą, kai 
nereglamentuojamųjų prekių ar paslaugų 
vertė viršija 50 % visos pasiūlyme 
numatytų prekių ir paslaugų vertės, jis apie 
tai raštu informuoja kitus konkurso 
dalyvius, nurodydamas tokios neįprastai 
mažos pasiūlytos kainos ar sąnaudų 
priežastis.

1. Perkančioji organizacija ar subjektas 
pagal Direktyvos dėl viešųjų pirkimų 69 
straipsnį ir Direktyvos dėl subjektų, 
vykdančių veiklą vandens, energetikos, 
transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 
viešųjų pirkimų 79 straipsnį reikalauja, 
kad ekonominės veiklos vykdytojai 
paaiškintų pasiūlyme pateiktą kainą arba 
sąnaudas, jei ta kaina arba sąnaudos 
pasirodo esančios neįprastai mažos darbų, 
prekių ar paslaugų atžvilgiu.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti 
paaiškinimai visų pirma gali būti susiję 
su:
a) statybos metodo, gamybos proceso arba 
teikiamų paslaugų ekonomiškumu;
b) pasirinktais techniniais sprendimais 
arba konkurso dalyviui prieinamomis 
išskirtinai palankiomis sąlygomis atlikti 
darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas;
c) konkurso dalyvio siūlomų darbų, 
prekių ar paslaugų originalumu;
d) atitiktimi 6 straipsnio 1a dalyje (nauja) 
nurodytoms prievolėms;
da) atitiktimi Direktyvos dėl viešųjų 
pirkimų 71 straipsnyje arba Direktyvos dėl 
subjektų, vykdančių veiklą vandens, 
energetikos, transporto ir pašto paslaugų 
sektoriuose 81 straipsnyje nurodytoms 
prievolėms;
e) konkurso dalyvio galimybe gauti 
valstybės pagalbą.
Patikrinęs konkurso dalyvio paaiškinimus, 
ketina priimti neįprastai mažą pasiūlytą ne 
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Sąjungos kilmės prekių ir (arba) paslaugų 
kainą, kai nereglamentuojamųjų prekių ar 
paslaugų vertė viršija 50 % visos 
pasiūlyme numatytų prekių ir paslaugų 
vertės, jis apie tai raštu informuoja kitus 
konkurso dalyvius, nurodydamas tokios 
neįprastai mažos pasiūlytos kainos ar 
sąnaudų priežastis.

3. Perkančioji organizacija įvertina 
pateiktą informaciją, kreipdamasi į 
konkurso dalyvį. Ji gali atmesti pasiūlymą 
tik tuo atveju, jeigu pateiktų įrodymų 
nepakanka pagrįsti pasiūlytą mažą kainą 
arba sąnaudas, atsižvelgiant į 2 dalyje 
nurodytus aspektus.
Perkančiosios organizacijos atmeta 
pasiūlymą, jei nustato, jog jame siūloma 
kaina neįprastai maža todėl, kad jis 
neatitinka 6 straipsnio 1a dalies (nauja) 
nustatytų prievolių.
4. Tais atvejais, kai perkančioji 
organizacija nustato, jog pasiūlyta kaina 
neįprastai maža todėl, kad konkurso 
dalyvis gavo valstybės pagalbą, 
pasiūlymas gali būti atmestas vien dėl šios 
priežasties tik po konsultacijų su 
konkurso dalyviu, jeigu jis per 
perkančiosios organizacijos nustatytą 
pakankamą laikotarpį negali įrodyti, jog 
ši pagalba suderinama su vidaus rinka 
pagal Sutarties 107 straipsnį.
5. Valstybės narės kitų valstybių narių 
prašymu ir su jomis vykdydamos 
administracinį bendradarbiavimą pateikia 
joms visą turimą informaciją, pavyzdžiui, 
įstatymus ir kitus teisės aktus, visuotinai 
taikytinas kolektyvines sutartis ar 
nacionalinius techninius standartus, 
susijusią su įrodymais ir dokumentais, 
pateiktais dėl 2 dalyje nurodytų aspektų.

Or. en
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Pakeitimas 110
Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos reikalauja, 
kad ekonominės veiklos vykdytojai 
paaiškinti pasiūlyme pateiktą kainą arba 
sąnaudas, jei pasiūlymuose nurodytos 
darbų, prekių ar paslaugų kainos yra 
neįprastai mažos.

Or. en

Pakeitimas 111
Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a dalyje (nauja) nurodyti paaiškinimai 
visų pirma gali būti susiję su:
a) statybos metodo, gamybos proceso arba 
teikiamų paslaugų ekonomiškumu;
b) pasirinktais techniniais sprendimais 
arba konkurso dalyviui prieinamomis 
išskirtinai palankiomis sąlygomis atlikti 
darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas;
c) konkurso dalyvio siūlomų darbų, 
prekių ar paslaugų originalumu;
d) atitiktimi taikytinoms prievolėms 
aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo 
teisės srityse, nustatytoms Sąjungos teisės 
aktais, nacionalinės teisės aktais, 
kolektyviniais susitarimais ir 
tarptautinėmis aplinkos apsaugos, 
socialinės ir darbo teisės nuostatomis, 
išvardytomis Direktyvos dėl viešųjų 
pirkimų (COM(2011)0896) XI priede 
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arba, kai netaikytina, kitomis 
nuostatomis, kuriomis užtikrinamas 
lygiavertis apsaugos lygis;
e) subrangovų atitiktimi 1 straipsnio 1a 
dalies (nauja) d punkte nurodytoms 
prievolėms. Siekdamos užkirsti kelią šių 
prievolių pažeidimams, valstybės narės ir 
perkančiosios organizacijos gali imtis 
atitinkamų priemonių;
f) konkurso dalyvio galimybe gauti 
valstybės pagalbą.

Or. en

Pakeitimas 112
Barbara Weiler, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančioji organizacija įvertina pateiktą 
informaciją, kreipdamasi į konkurso 
dalyvį. Jis gali atmesti pasiūlymą tik tuo 
atveju, jeigu pateiktų įrodymų nepakanka 
pagrįsti pasiūlytą mažą kainą arba 
sąnaudas, atsižvelgiant į 1b dalyje (nauja) 
nurodytus aspektus.
Perkančiosios organizacijos atmeta 
pasiūlymą, jei nustato, jog siūloma kaina
neįprastai maža todėl, kad pasiūlymas 
neatitinka 1b dalies (nauja) d ir e 
punktuose nurodytų taikytinų prievolių.
Kompetentingos nacionalinės institucijos 
užtikrina, kad subrangovai laikytųsi 1b 
dalies d ir e punktuose nurodytų prievolių 
imdamosi atitinkamų veiksmų ir 
veikdamos savo atsakomybės ir 
kompetencijos srityje.

Or. en
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Pakeitimas 113
Barbara Weiler, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 d pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tais atvejais, kai perkančioji organizacija 
nustato, jog pasiūlyta kaina neįprastai 
maža todėl, kad konkurso dalyvis gavo 
valstybės pagalbą, pasiūlymas gali būti 
atmestas vien dėl šios priežasties tik po 
konsultacijų su konkurso dalyviu, jeigu 
šis per perkančiosios organizacijos 
nustatytą pakankamą laikotarpį negali 
įrodyti, jog ši pagalba suderinama su 
vidaus rinka pagal Sutarties 107 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 114
Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 e pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės kitų valstybių narių 
prašymu ir su jomis vykdydamos 
administracinį bendradarbiavimą pateikia 
joms visą turimą informaciją, pavyzdžiui, 
įstatymus ir kitus teisės aktus, visuotinai 
taikytinus kolektyvinius susitarimus ar 
nacionalinius techninius standartus, 
susijusią su įrodymais ir dokumentais, 
pateiktais dėl 1 b dalyje (nauja) nurodytų 
aspektų.

Or. en

Pakeitimas 115
Raffaele Baldassarre
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančioji organizacija ar subjektas gali 
neatskleisti informacijos, jei jos 
paviešinimas kliudytų vykdyti įstatymus, 
kitaip prieštarautų viešajam interesui, 
kenktų teisėtiems viešųjų ar privačių ūkio 
subjektų verslo interesams ar sąžiningai 
jų konkurencijai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 116
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei patikrinimas, atliktas remiantis 
vidutinėmis vertėmis, parodo, kad 
pasiūlyta kaina yra neįprastai maža, 
perkančiosios organizacijos išnagrinėja 
pasiūlymą ir paprašo ekonominės veiklos 
vykdytojo pateikti papildomos 
informacijos, kurioje būtų paaiškinta 
pasiūlymo kaina arba sąnaudos. 

Or. en

Pakeitimas 117
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančioji organizacija patikrina 
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konkurso dalyvio pateiktą informaciją ir 
privalo atmesti pasiūlymą, jei atlikus 
neįprastai mažos pasiūlytos kainos tyrimą 
tokia kaina ar sąnaudos pasirodo 
nepateisinamos.

Or. en

Pakeitimas 118
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 straipsnis Išbraukta.
ES ūkio subjektų, prekių ir paslaugų 
patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų 
rinkas tyrimas
1. Kai Komisija mano, kad tai naudinga 
Sąjungai, ji gali bet kada savo iniciatyva 
arba paprašyta suinteresuotų šalių ar 
valstybės narės pradėti išorės viešųjų 
pirkimų tyrimą dėl galimų ribojamųjų 
viešųjų pirkimų priemonių.
Komisija pirmiausia atsižvelgia į tai, ar 
pagal 6 straipsnio 3 dalį patvirtinta 
keletas pašalinimo ketinimo atvejų.
Iniciavus tyrimą, Komisija Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia 
pranešimą, pakviesdama suinteresuotas 
šalis ir valstybes nares per nustatytą laiką 
pateikti Komisijai visą svarbią 
informaciją.
2. 1 dalyje numatytas tyrimas vykdomas 
remiantis 6 straipsnyje nustatytais 
kriterijais.
3. Ar atitinkama trečioji šalis taiko 
ribojamąsias viešųjų pirkimų priemones, 
Komisija įvertina remdamasi 
suinteresuotų šalių ir valstybių narių 
pateikta informacija ir (arba) faktais, 
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kuriuos Komisija surinko atlikdama 
tyrimą, per devynis mėnesius nuo tyrimo 
pradžios. Tinkamai pagrįstais atvejais šis 
laikotarpis gali būti pratęstas trimis 
mėnesiais.
4. Kai Komisija, atlikusi išorės viešųjų 
pirkimų tyrimą, padaro išvadą, kad 
atitinkama trečioji šalis netaiko galimų 
ribojamųjų viešųjų pirkimų priemonių, ji 
priima sprendimą nutraukti tyrimą. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 17 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Šis straipsnis susijęs su tyrimu, kurį reikia atlikti prieš centralizuotą nutraukimą ir kuris buvo 
minėtas 10 straipsnyje, o šis atitinkamai turėtų būti išbrauktas, nes yra nereikalingas.

Pakeitimas 119
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iniciavus tyrimą, Komisija Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia 
pranešimą, pakviesdama suinteresuotas 
šalis ir valstybes nares per nustatytą laiką 
pateikti Komisijai visą svarbią informaciją.

Iniciavus tyrimą, Komisija Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia 
pranešimą, pakviesdama suinteresuotas 
šalis ir valstybes nares per tris mėnesius
pateikti Komisijai visą svarbią informaciją.

Or. en

Pakeitimas 120
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ar atitinkama trečioji šalis taiko 
ribojamąsias viešųjų pirkimų priemones, 
Komisija įvertina remdamasi suinteresuotų 
šalių ir valstybių narių pateikta informacija 
ir (arba) faktais, kuriuos Komisija surinko 
atlikdama tyrimą, per devynis mėnesius 
nuo tyrimo pradžios. Tinkamai pagrįstais 
atvejais šis laikotarpis gali būti pratęstas 
trimis mėnesiais.

3. Ar atitinkama trečioji šalis taiko 
ribojamąsias viešųjų pirkimų priemones, 
Komisija įvertina remdamasi suinteresuotų 
šalių ir valstybių narių pateikta informacija 
ir (arba) faktais, kuriuos Komisija surinko 
atlikdama tyrimą, per šešis mėnesius nuo 
tyrimo pradžios. Tinkamai pagrįstais 
atvejais šis laikotarpis gali būti pratęstas 
trimis mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 121
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 [...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jei 10 straipsnis bus išbrauktas, ši konsultavimosi procedūra bus nebereikalinga.

Pakeitimas 122
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnis Išbraukta.
Priemonių, laikinai ribojančių 
nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų 
patekimą į ES viešųjų pirkimų rinką, 
priėmimas



PE516.621v01-00 66/69 AM\943395LT.doc

LT

1. Kai pagal 8 straipsnį vykdant tyrimą ir 
atlikus 9 straipsnyje numatytą procedūrą 
nustatoma, kad dėl tos trečiosios šalies 
priimtų ir taikytų ribojamųjų viešųjų 
pirkimų priemonių Sąjungos ir 
atitinkamos trečiosios valstybės rinkų 
atvėrimui iš esmės trūksta abipusiškumo, 
kaip nurodyta 6 straipsnyje, Komisija 
priima įgyvendinamuosius aktus, kuriais 
būtų laikinai apribotas 
nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų, 
kurių kilmės šalis yra trečioji šalis, 
patekimas į rinką Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 17 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.
2. Pagal 1 dalį priimtos priemonės gali 
būti tokios:
a) pasiūlymų, kuriuose 
nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų, 
kurių kilmės šalis atliko ar nuolat vykdo 
viešųjų pirkimų ribojamųjų veiksmus, 
vertė didesnė nei 50 %, atmetimas; ir 
(arba)
b) privalomas antkainis pasiūlymo daliai, 
sudarytai iš nereglamentuojamųjų prekių 
ir paslaugų, kurių kilmės šalis atliko ar 
nuolat vykdo viešųjų pirkimų ribojamųjų 
veiksmus.
3. Pagal 1 dalį priimtos priemonės gali 
visų pirma būti taikomos tik:
a) tam tikrų apibrėžtų kategorijų 
perkančiųjų organizacijų ar subjektų 
vykdomiems viešiesiems pirkimams;
b) tam tikrų apibrėžtų prekių ar paslaugų 
kategorijų viešiesiems pirkimams;
c) viešiesiems pirkimams, kurių vertė 
viršija tam tikras nustatytas ribas arba yra 
tam tikro sumų spektro.

Or. en

Pagrindimas

Vykdant centralizuotą nutraukimą valstybės narės turėtų nutraukti sutartis su trečiųjų šalių 
tiekėjais, o tai galėtų padidinti perkančiųjų organizacijų išlaidas ir pakenkti ekonominio 
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naudingumo principą. Nėra įrodymų, kad šios nutrauktos sutartys atsvertų įsileidimą į rinką. 
Esama realaus pavojaus, kad iš tikrųjų tai sukeltų atsakomuosius veiksmus. Tai taip pat 
neigiamai paveiktų vidaus rinką, kaip teigta 6 straipsnyje, ir sukurtų didelę administracinę 
naštą perkančiosioms organizacijoms.

Pakeitimas 123
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai pagal 8 straipsnį vykdant tyrimą ir 
atlikus 9 straipsnyje numatytą procedūrą 
nustatoma, kad dėl tos trečiosios šalies 
priimtų ir taikytų ribojamųjų viešųjų 
pirkimų priemonių Sąjungos ir atitinkamos 
trečiosios valstybės rinkų atvėrimui iš 
esmės trūksta abipusiškumo, kaip nurodyta 
6 straipsnyje, Komisija priima 
įgyvendinamuosius aktus, kuriais būtų 
laikinai apribotas nereglamentuojamųjų 
prekių ir paslaugų, kurių kilmės šalis yra 
trečioji šalis, patekimas į rinką Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 17 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

1. Kai pagal 8 straipsnį vykdant tyrimą ir 
atlikus 9 straipsnyje numatytą procedūrą 
nustatoma, kad dėl tos trečiosios šalies 
priimtų ir taikytų ribojamųjų viešųjų 
pirkimų priemonių Sąjungos ir atitinkamos 
trečiosios valstybės rinkų atvėrimui iš 
esmės trūksta vienodų sąlygų, kaip 
nurodyta 6 straipsnyje, Komisija priima 
įgyvendinamuosius aktus, kuriais būtų 
laikinai apribotas nereglamentuojamųjų 
prekių ir paslaugų, kurių kilmės šalis yra 
trečioji šalis, patekimas į rinką Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 17 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

Or. en

Pakeitimas 124
Bernadette Vergnaud, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Panaikinimas Ryšys su Direktyva 2004/17/EB

Or. en
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Pakeitimas 125
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įsigaliojus šiam reglamentui, Direktyvos 
2004/17/EB 58 ir 59 straipsniai 
panaikinami.

Įsigaliojus šiam reglamentui ir pagal jo 
15 straipsnį, Komisija pasilieka sau teisę 
deleguotaisiais aktais panaikinti 
Direktyvos 2004/17/EB 58 ir 59 
straipsnius.

Or. en

Pakeitimas 126
Philippe Juvin, Robert Rochefort, Frank Engel, Nora Berra, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įsigaliojus šiam reglamentui, Direktyvos 
2004/17/EB 58 ir 59 straipsniai 
panaikinami.

Komisija įverstina, ar bus paliekami
Direktyvos 2004/17/EB 58 ir 59 
straipsniai. Atsižvelgdama į šio vertinimo 
rezultatus, Komisija pateiks teisėkūros 
pasiūlymą dėl tų straipsnių panaikinimo 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

Articles 58 and 59 of Directive 2004/17/EC (Utilities Directive) have been maintained by the 
European Parliament in the revised proposal for the Utilities Directive, given that the 
outcome of the negotiations on this Regulation is still unclear. To avoid any legal vacuum, 
there should not be an automatic repeal of those articles. The EC should be empowered to 
make an assessment to check whether if it is relevant to repeal those articles. Such decision 
will be taken depending on this assessment. A decision to repeal articles of another legislative 
text does not seem to be possible with the notion of delegated acts as defined in article 290 of 
the Treaty on the Functioning of the EU, as delegated acts should only refer to non-essential 
parts of a legislative text and concern modifications to be made on the legislative text being 
examined, not on another legislative text (cross-reference). The EP has to be associated with 
this decision. Therefore if legally speaking the use of delegated acts is not possible, the repeal 
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of articles 58 and 59 should be made via a legislative proposal.

Pakeitimas 127
Bernadette Vergnaud, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įsigaliojus šiam reglamentui, Direktyvos 
2004/17/EB 58 ir 59 straipsniai 
panaikinami.

Jei šio reglamento nuostata iš dalies 
sutampa su [Direktyvos 2004/17/EB 58 ir 
59 straipsniai] dėl konkrečios sutarties 
skyrimo, viršenybę turi ir tai sutarčiai 
taikoma šio reglamento nuostata.

Or. en

Pagrindimas

Šio naujo reglamento tikslas yra suteikti galimybę taikyti abipusiškumo priemones 
pakartotinų ir neatitaisomų įsileidimo į rinką įsipareigojimų pažeidimų atvejais. Tokios 
priemonės jau numatytos Direktyvoje 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, 
energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose. Siekiant užtikrinti nuoseklumą ir 
efektyvumą, naujasis reglamentas turėtų pakeisti tik esamas Viešųjų pirkimų direktyvos 
nuostatas, jei jos iš dalies sutampa.


