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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymo tikslas

2012 m. kovo 1 d. Europos Komisija priėmė dabartinį pasiūlymą dėl Reglamento, kuriuo 
buvo pirmą kartą pabandyta sukurti išsamią Europos Sąjungos išorės viešųjų pirkimų politiką. 

Teisiniu požiūriu, pagrindinis šio pasiūlymo tikslas – padidinti Europos Sąjungos įtaką 
tarptautinėse prekybos derybose, siekiant geresnių galimybių Europos ūkio subjektams patekti 
į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas. Politiniu požiūriu, tai svarbi proga Europos Sąjungai 
pranešti apie savo ryžtą užtikrinti vienodą požiūrį, t. y. lygias sąlygas srityje, kurioje šiandien 
jos interesai yra stipresni ir įvairesni, nei kitų pasaulio prekybos rinkos veikėjų. 

Tai labai svarbi žinia, ypač atsižvelgiant į ekonomikos krizę, per kurią Europos Sąjunga 
atkakliai priešinosi protekcionistinių priemonių nustatymui ir bet kokiam jos tarptautinių 
įsipareigojimų nesilaikymui. Nuosekliai vadovaujantis tokiu požiūriu šiame pasiūlyme 
išdėstyta tai, kas akivaizdu: ES išties susiduria su didesne ir stipresne – kartais netgi 
nesąžininga – savo prekybos partnerių konkurencija; tačiau užuot uždariusi savo viešųjų 
pirkimų rinką užsienio subjektams, ji reikalauja vienodų galimybių savo subjektams ir 
prekėms patekti į užsienio rinkas. 

Šiame pasiūlyme dėl reglamento pateiktos kelios priemonės, įskaitant konsultacijas su 
susijusia valstybe nare, suteikiant galimybę ištaisyti su viešųjų pirkimų ribojamaisiais 
veiksmais susijusias problemas. Tik tuomet, kai šiomis priemonėmis nepavyksta išspręsti 
problemos, įsigalioja šiame pasiūlyme numatytos ribojamosios priemonės.

Vidaus rinkos aspektai

Iki šiol perkančiosios organizacijos neturėjo aiškios sistemos, pagal kurią galėtų taikyti 
Europos Sąjungos tarptautinius įsipareigojimus viešųjų pirkimų srityje. Šiuo pasiūlymu bus 
pakeistas nenuoseklus skirtingų valstybių narių taikytas požiūris, kai atskirais sprendimais 
buvo blokuojamas trečiųjų šalių prekių ir paslaugų patekimas į jų nacionalines viešųjų 
pirkimų rinkas. Sukurta centralizuota sistema užtikrins vienodą elgesį su trečiųjų šalių 
prekėmis ir paslaugomis.

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui skirta labai nedaug įgaliojimų tobulinti šį 
reglamentą. Todėl ši nuomonė daugiausia susijusi tik su neesminėms nuostatoms.

Konkrečiai su Vidaus rinkos ir vartotojų saugos komiteto išskirtine kompetencija susiję toliau 
nurodyti straipsniai:

6 straipsnio 7 dalis. Perkančiųjų organizacijų ar subjektų įgaliojimas atmesti pasiūlymus su 
nereglamentuojamosiomis prekėmis ir paslaugomis: pasiūlymų atmetimo paskelbimas ir 
standartinių pranešimų apie sutarties skyrimą formų nustatymas.

17 straipsnio 3 dalis. Komiteto procedūra: patariamojo komiteto kompetencija pagal Tarybos 
sprendimą 71/306/EWG. 
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20 straipsnis. Panaikinimas: panaikinami Direktyvos 2004/17/EB 58 ir 59 straipsniai. 

Vidaus rinkos ir vartotojų saugos komiteto ir Tarptautinės prekybos komiteto bendros 
kompetencijos straipsniai:

2straipsnis. Sąvokos
7 straipsnis. Pasiūlymai, kuriuose nurodoma neįprastai maža kaina
17 straipsnio 1 dalis. Komiteto procedūra
18 straipsnis. Konfidencialumas
19 straipsnis. Ataskaitos

Nuomonės referento pozicija

Be kitų pasiūlymų, nuomonės referentas siūlo ir kelis pakeitimus, susijusius su 2 straipsnio 
sąvokomis. Šiais pakeitimais siekiama suderinti šio pasiūlymo sąvokas su sąvokomis, dėl 
kurių Tarptautinės prekybos komitetas jau susitarė prieš derybas dėl Klasikinės viešųjų 
pirkimų direktyvos (A7-0007/2013).

Taip pat nuomonės referentas siūlo teisiškai aiškiau ir konkrečiau apibrėžti 7 straipsnio 1 dalį 
ir susijusią 19 konstatuojamąją dalį dėl galimybės kitiems konkurso dalyviams pateikti 
papildomos informacijos, jei ketinama priimti neįprastai mažą pasiūlytą kainą. 

Galiausiai nuomonės referentas siūlo susieti pirmąją Komisijos ataskaitų teikimo pareigą su 
būsima šio reglamento įsigaliojimo data, o ne nurodyti konkrečią, bet galbūt per ankstyvą 
arba per vėlyvą, datą (2017 m. sausio 1 d.), kaip numatyta Komisijos pasiūlyme.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1
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 
veiksmus bei siekti aukšto lygio 
bendradarbiavimo visose tarptautinių 
santykių srityse, kad, inter alia, skatintų 
visų šalių integraciją į pasaulio ekonomiką, 

(1) Europos Sąjungos sutarties 21 
straipsnyje nustatyta, kad Sąjunga turi 
apibrėžti ir įgyvendinti bendrą politiką ir 
veiksmus bei siekti aukšto lygio 
bendradarbiavimo visose tarptautinių 
santykių srityse, kad, inter alia, apsaugotų 
savo vertybes, pagrindinius interesus, 
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įskaitant laipsnišką tarptautinės prekybos 
apribojimų panaikinimą;

saugumą, nepriklausomybę ir vientisumą 
ir skatintų visų šalių integraciją į pasaulio 
ekonomiką, įskaitant laipsnišką 
tarptautinės prekybos apribojimų 
panaikinimą;

Or. en

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) atsižvelgiant į Sąjungos bendrą 
politiką mažiausiai išsivysčiusių šalių 
atžvilgiu, nustatytą, inter alia, 2008 m. 
liepos 22 d. Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 732/2008 dėl bendrųjų tarifų lengvatų 
sistemos taikymo nuo 2009 m. sausio 1 d., 
prekes ir paslaugas iš tų šalių reikėtų 
prilyginti Sąjungos prekėms ir paslaugoms;

(26) atsižvelgiant į Sąjungos bendrą 
politiką mažiausiai išsivysčiusių šalių 
atžvilgiu, nustatytą, inter alia, 2008 m. 
liepos 22 d. Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 732/2008 dėl bendrųjų tarifų lengvatų 
sistemos taikymo nuo 2009 m. sausio 1 d., 
prekes ir paslaugas iš tų šalių reikėtų 
prilyginti Sąjungos prekėms ir paslaugoms, 
kad būtų sudarytos reikalingos 
ekonominės galimybės geriau integruoti 
jų rinką į pasaulio ekonomiką;

Or. en

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tiekėjas – fizinis arba juridinis asmuo, 
rinkoje siūlantis prekes;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su komiteto pozicija derybose dėl Viešųjų pirkimų direktyvos.
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Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) ūkio subjektas – tai bet kuris fizinis 
arba juridinis asmuo, viešojo sektoriaus 
subjektas  arba tokių asmenų ir (arba) 
subjektų grupė, kurie rinkoje siūlosi 
vykdyti darbus ar darbą, tiekti prekes arba 
teikti paslaugas;

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su komiteto pozicija derybose dėl Viešųjų pirkimų direktyvos.

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paslaugų teikėjas – fizinis arba 
juridinis asmuo, rinkoje siūlantis darbų 
arba darbo įvykdymą arba paslaugų 
teikimą;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su komiteto pozicija derybose dėl Viešųjų pirkimų direktyvos.

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) dalyvis – pasiūlymą pateikęs ūkio 
subjektas;

Or. en
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Pagrindimas

Suderinta su komiteto pozicija derybose dėl Viešųjų pirkimų direktyvos.

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) terminas „ūkio subjektas“ apima ir 
tiekėjo, ir paslaugų teikėjo sąvokas;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su komiteto pozicija derybose dėl Viešųjų pirkimų direktyvos.

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pasiūlymą pateikęs ūkio subjektas 
vadinamas dalyviu;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su komiteto pozicija derybose dėl Viešųjų pirkimų direktyvos.

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paslaugos kilmė nustatoma remiantis 
fizinio ar juridinio asmens kilme. 
Paslaugos teikėjo kilmės šalis yra:

Paslaugos kilmė nustatoma remiantis 
fizinio ar juridinio asmens kilme. Paslaugą 
teikiančio ūkio subjekto kilmės šalis yra:

Or. en
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Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas, nes padaryti 2 straipsnio (sąvokos) pakeitimai.

Pakeitimas 10
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. Tie 
įgyvendinimo teisės aktai priimami 
laikantis 17 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

7. Perkančiosios organizacijos ar subjektai, 
kurie atmetė dalyvius remdamiesi 1 dalimi, 
tai ir atmetimo priežastis 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. Tie 
įgyvendinimo teisės aktai priimami 
laikantis 17 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

Or. en

Pakeitimas 11
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 

Kai perkančioji organizacija ar subjektas, 
patikrinęs 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 
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tai raštu informuoja kitus konkurso
dalyvius, nurodydamas tokios neįprastai 
mažos pasiūlytos kainos ar sąnaudų 
priežastis.

tai raštu informuoja kitus  dalyvius, 
nurodydamas tokios neįprastai mažos 
atitinkamo dalyvio pasiūlytos kainos ar 
sąnaudų priežastis.

Gavę informaciją iš perkančiosios 
organizacijos arba subjekto apie 
ketinimus priimti neįprastai mažos kainos 
pasiūlymą, kiti dalyviai per pagrįstą 
laikotarpį turi galimybę pateikti 
perkančiajai organizacijai arba subjektui 
atitinkamą informaciją, kad perkančioji 
organizacija arba subjektas galėtų priimti 
sprendimą žinodami visus galimus 
veiksnius, kurie gali turėti įtakos vertinant 
neįprastai mažą kainą arba mažas 
sąnaudas. 

Or. en

Pagrindimas

Straipsnyje reikėtų paaiškinti, kad kiti dalyviai, gavę informacijos iš perkančiosios 
organizacijos arba subjekto apie ketinimą priimti neįprastai mažos kainos pasiūlymą, turi 
galimybę pateikti daugiau informacijos, jog užtikrintų, kad būtų priimtas kuo labiau 
informacija pagrįstas sprendimas.

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nei Komisija, nei Taryba, nei Europos 
Parlamentas, nei valstybės narės, nei jų 
pareigūnai neatskleidžia jokios pagal šį 
reglamentą gautos konfidencialaus 
pobūdžio informacijos be tokios 
informacijos pateikėjo specialaus leidimo.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šią dalį pakeitė nauja 18 straipsnio 4 a dalis.
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Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jokiomis aplinkybėmis 
neatskleidžiama pagal šį reglamentą 
gauta ir jos teikėjo nurodyta kaip 
konfidencialaus pobūdžio informacija, 
jeigu jos teikėjas suteikia tam specialų 
leidimą.

Or. en

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2017 m. sausio 1 d. ir bent kartą kas trejus 
metus po šio reglamento įsigaliojimo
Komisija teikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą dėl šio reglamento 
taikymo ir dėl pažangos, padarytos pagal šį 
reglamentą pradėtose tarptautinėse 
derybose dėl ES ūkio subjektų patekimo į 
viešųjų sutarčių skyrimo procedūras 
trečiosiose šalyse. Tuo tikslu valstybės 
narės paprašytos pateikia Komisijai 
atitinkamą informaciją.

Praėjus vieniems metams po šio 
reglamento įsigaliojimo ir vėliau bent 
kartą kas trejus metus Komisija teikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą 
dėl šio reglamento taikymo ir dėl pažangos, 
padarytos pagal šį reglamentą pradėtose 
tarptautinėse derybose dėl ES ūkio 
subjektų patekimo į viešųjų sutarčių 
skyrimo procedūras trečiosiose šalyse. Tuo 
tikslu valstybės narės paprašytos pateikia 
Komisijai atitinkamą informaciją.

Or. en


