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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Žymėjimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto dalis, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Tokiems pasiūlytiems taisymams reikalingas atitinkamų skyrių sutikimas.

Su galiojančiu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, 
susijusio pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose 
atitinkamai nurodomas galiojantis teisės aktas ir keičiama šio teisės akto 
nuostata. Perimtos galiojančio teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš 
dalies keisti, nors jos nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos 
pusjuodžiu šriftu. Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais 
skliaustais: […].
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl viešųjų pirkimų
(COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2011) 0896),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
53 straipsnio 1 dalį, taip pat į 62 ir 114 straipsnius, pagal kuriuos Komisija pateikė 
pasiūlymą Parlamentui (C7-0006/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Jungtinės Karalystės parlamento Bendruomenių rūmų ir Švedijos 
parlamento pagal Protokolą (Nr. 2) dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 
pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto 
projektas neatitinka subsidiarumo principo,

– atsižvelgdamas į 2012 m. xx xx Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę1,

– atsižvelgdamas į 2012 m. xx xx Regionų komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir į Tarptautinės 
prekybos, Užimtumo ir socialinių reikalų, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos, Transporto ir turizmo, Regioninės 
plėtros bei Teisės reikalų komitetų nuomones (A7-0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

                                               
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
2 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) strategijoje „Europa 2020“[12] 
viešiesiems pirkimams tenka esminis 
vaidmuo kaip vienai iš rinkos priemonių, 
naudojamų siekiant pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo kartu užtikrinant 
efektyviausią viešųjų lėšų naudojimą. Šiuo 
tikslu reikia persvarstyti ir atnaujinti esamas 
viešųjų pirkimų taisykles, priimtas pagal 
2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2004/17/EB dėl subjektų, 
vykdančių veiklą vandens, energetikos, 
transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 
vykdomų pirkimų tvarkos derinimo[13] ir 
2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo 
darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių 
sudarymo tvarkos derinimo[14], siekiant 
efektyviau naudoti viešąsias lėšas, visų 
pirma paskatinti viešuosiuose pirkimuose 
dalyvauti mažąsias ir vidutines įmones ir 
suteikti perkančiosioms organizacijoms 
galimybę geriau panaudoti viešuosius 
pirkimus bendriems visuomenės tikslams. 
Taip pat reikia išaiškinti svarbiausias 
sampratas ir sąvokas, kad būtų užtikrintas 
didesnis teisinis tikrumas ir įtraukti tam tikri 
gerai nusistovėję aktualūs Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo praktikos aspektai;

(2) strategijoje „Europa 2020“[12] 
viešiesiems pirkimams tenka esminis 
vaidmuo kaip vienai iš rinkos priemonių, 
naudojamų siekiant pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo kartu užtikrinant 
efektyviausią viešųjų lėšų naudojimą. 
Šiuo tikslu reikia persvarstyti ir atnaujinti 
esamas viešųjų pirkimų taisykles, 
priimtas pagal 2004 m. kovo 31 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių 
veiklą vandens, energetikos, transporto ir 
pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų 
pirkimų tvarkos derinimo[13] ir 2004 m. 
kovo 31 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2004/18/EB dėl 
viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo 
sutarčių sudarymo tvarkos derinimo[14], 
siekiant suteikti perkančiosioms 
organizacijoms galimybę geriau 
panaudoti viešuosius pirkimus 
bendriems visuomenės tikslams, 
efektyviau naudoti viešąsias lėšas, 
užtikrinant sąnaudų ir naudos požiūriu 
geriausią rezultatą, ir visų pirma 
paskatinti viešuosiuose pirkimuose 
dalyvauti mažąsias ir vidutines įmones. 
Taip pat reikia supaprastinti ES viešųjų 
pirkimų taisykles, ypač metodą, taikomą 
siekiant tvarumo tikslų, kurie turėtų būti 
įtraukti į viešųjų pirkimų politiką, ir
išaiškinti svarbiausias sampratas ir 
sąvokas, kad būtų užtikrintas didesnis 
teisinis tikrumas ir įtraukti tam tikri gerai 
nusistovėję aktualūs Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo praktikos aspektai;

Or. fr
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Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 40, 54, 55, 56, 66, 67 ir 69 straipsniais. Turi būti pabrėžtas viešųjų 
pirkimų vaidmuo siekiant 2020 m. strategijos tikslų, įskaitant socialinius ir tvaraus vystymosi 
tikslus. Supaprastinant Direktyvą, reikia atsižvelgti ir į būdus į viešojo pirkimo politiką 
įtraukti socialinius ir tvarumo tikslus.

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 11 straipsnį nustatant ir 
įgyvendinant Sąjungos politikos ir veiklos 
kryptis, ypač siekiant skatinti tvarią plėtrą 
turi būti atsižvelgiama į aplinkos apsaugos 
reikalavimus. Šioje direktyvoje 
patikslinama, kaip perkančiosios 
organizacijos gali padėti apsaugoti aplinką, 
skatinti tvarią plėtrą ir kartu užtikrinti, kad
gautų geriausią savo sutarčių kainos ir 
kokybės santykį;

(5) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 9, 10 ir 11 straipsnius nustatant ir 
įgyvendinant Sąjungos politikos ir veiklos 
kryptis, ypač siekiant skatinti tvarią plėtrą 
bei užtikrinti visuomenės sveikatos ir 
saugos, socialinių normų ir nacionalinių 
bei ES darbo srities teisės aktų paisymą,
turi būti atsižvelgiama į aplinkos apsaugos 
reikalavimus ir socialiniu požiūriu tvaraus 
gamybos proceso koncepciją. Šioje 
direktyvoje patikslinama, kaip 
perkančiosios organizacijos turėtų padėti 
apsaugoti aplinką, skatinti tvarią plėtrą ir 
kartu užtikrinti, kad gautų geriausią savo 
sutarčių kainos ir kokybės santykį ir gali 
naudotis joms suteikta veiksmų laisve 
siekdamos pasirinkti tokias technines 
specifikacijas ir skyrimo kriterijus, kad 
būtų sudaromos socialiniu požiūriu 
tvarios viešojo pirkimo sutartys, ir kartu 
užtikrinti sąsają su pirkimo objektu bei 
geriausią savo sutarčių kainos ir kokybės 
santykį;

Or. fr

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis iš dalies pakeista pagal 2 straipsnio 23 dalį
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Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) techninės specifikacijos, sutarties 
skyrimo kriterijai ir vykdymo sąlygos turi 
skirtingą reikšmę viešojo pirkimo sutarties 
skyrimo procese, bet šių specifikacijų ir 
kriterijų esmė panaši. Techninėse 
specifikacijose perkančiosios 
organizacijos apibrėžia savybes, 
privalomas norint dalyvauti viešojo 
pirkimo konkurse. Gebėjimas atitikti 
technines specifikacijas yra būtina sąlyga 
norint tapti kandidatu sudaryti pirkimo 
sutartį, todėl turi būti vertinami tik darbai, 
prekės ir paslaugos, atitinkantys šias 
specifikacijas. Be to, skyrimo kriterijai 
padeda perkančiosioms organizacijoms 
palyginti skirtingų kriterijų derinių 
pranašumus. Kiekvienas pasiūlymas turi 
būti vertinamas pagal kiekvieną kriterijų, 
bet gebėjimas atitikti visus kriterijus nėra 
būtina sąlyga siekiant tapti kandidatu 
sutarčiai sudaryti. Galiausiai viešojo 
pirkimo vykdymo sąlygos turėtų būti 
įtrauktos į sutartį siekiant nurodyti, kaip ji 
turi būti vykdoma;

Or. fr

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis iš dalies pakeista atsižvelgiant į 40, 66 ir 70 straipsnius.

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) dėl neteisėto pirkimo procedūros 
dalyvių elgesio, pvz., mėginimų daryti 
neteisėtą įtaką sprendimų priėmimo 
procesui arba susitarimų su kitais 

(7) dėl neteisėto pirkimo procedūros 
dalyvių elgesio, pvz., mėginimų daryti 
neteisėtą įtaką sprendimų priėmimo 
procesui arba susitarimų su kitais 
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kandidatais, siekiant manipuliuoti 
procedūros baigtimi, gali būti pažeisti 
pagrindiniai Europos Sąjungos teisės 
principai ir smarkiai iškreipta 
konkurencija. Todėl iš ūkio subjektų 
reikėtų reikalauti pateikti garbės 
deklaraciją, kad jie nevykdo tokios 
neteisėtos veiklos, o jeigu paaiškėtų, jog 
tokia deklaracija yra melaginga – pašalinti 
juos iš konkurso;

kandidatais, siekiant manipuliuoti 
procedūros baigtimi ir bet kokių veiksmų, 
kuriais pažeidžiamos darbo, aplinkos ir 
visuomenės sveikatos sričių teisės 
nuostatos, gali būti smarkiai iškreipta 
konkurencija ir pažeisti pagrindiniai 
Europos Sąjungos teisės principai. Todėl iš 
ūkio subjektų reikėtų reikalauti pateikti 
garbės deklaraciją, kad jie nevykdo tokios 
neteisėtos veiklos, o jeigu paaiškėtų, jog 
tokia deklaracija yra melaginga – pašalinti 
juos iš konkurso;

Or. fr

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos 
sprendimu 94/800/EB dėl daugiašalių 
derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) 
priimtų susitarimų patvirtinimo Europos 
Bendrijos vardu jos kompetencijai 
priklausančių klausimų atžvilgiu[15] visų 
pirma patvirtintas Pasaulio prekybos 
organizacijos sutartis dėl viešųjų pirkimų 
(toliau – PPO sutartis). PPO sutarties 
tikslas – nustatyti subalansuotų teisių ir 
pareigų, susijusių su viešojo pirkimo 
sutartimis, daugiašalę sistemą, siekiant 
liberalizuoti ir išplėsti pasaulio prekybą.
Perkančiosios organizacijos sutarčių, 
kurioms taikoma PPO sutartis, ir kitų 
Europos Sąjungos pasirašytų tarptautinių 
susitarimų įsipareigojimus vykdo 
taikydamos šią direktyvą trečiųjų šalių ūkio 
subjektams, pasirašiusiems tokius 
susitarimus;

(8) 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos 
sprendimu 94/800/EB dėl daugiašalių 
derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) 
priimtų susitarimų patvirtinimo Europos 
Bendrijos vardu jos kompetencijai 
priklausančių klausimų atžvilgiu[15] visų 
pirma patvirtintas Pasaulio prekybos 
organizacijos sutartis dėl viešųjų pirkimų 
(toliau – PPO sutartis). Tokioje 
subalansuotų teisių ir pareigų, susijusių su 
viešojo pirkimo sutartimis, daugiašalėje 
sistemoje valstybės narės turėtų stengtis 
didinti ES ir trečiųjų šalių įmonių lygybę 
vidaus rinkoje, siekiant palengvinti 
mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) 
integraciją ir paskatinti užimtumą bei 
inovacijas ES. Perkančiosios organizacijos 
sutarčių, kurioms taikoma PPO sutartis, ir 
kitų Europos Sąjungos pasirašytų 
tarptautinių susitarimų įsipareigojimus 
vykdo taikydamos šią direktyvą trečiųjų 
šalių ūkio subjektams, pasirašiusiems 
tokius susitarimus;

Or. fr
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Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) be to, Sąjungai reikia turėti 
veiksmingą priemonę, kuri padėtų 
užtikrinti, visų pirma Komisijos atliekamu 
esminio abipusiškumo principo taikymo 
vertinimu, kad trečiosios šalys, 
nesuteikiančios Europos ūkio subjektams 
lygiavertės galimybės patekti į savo rinką, 
laikytųsi abipusiškumo principo, kartu 
užtikrinant sąžiningą konkurenciją ir 
vienodas sąlygas pasaulio mastu;

Or. en

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) kyla didelis teisinis netikrumas dėl to, 
kiek plačiai viešojo pirkimo taisyklės 
turėtų būti taikomos viešosios valdžios 
institucijų bendradarbiavimui. Šiuo 
klausimu aktualią Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo praktiką valstybės 
narės ir netgi pačios perkančiosios 
organizacijos aiškina nevienodai. Todėl 
reikia tiksliau reglamentuoti, kokiais 
atvejais tarp perkančiųjų organizacijų 
sudarytoms sutartims taikomos viešojo 
pirkimo taisyklės. Tikslinant šį 
reglamentavimą reikėtų vadovautis 
atitinkamoje Teisingumo Teismo 
praktikoje nustatytais principais. Vien 
aplinkybė, jog abi susitarimo šalys pačios 
yra perkančiosios organizacijos, savaime 
nereiškia, kad viešojo pirkimo taisyklės 
netaikomos. Tačiau taikant viešojo pirkimo 

(14) kyla didelis teisinis netikrumas dėl to, 
kiek plačiai viešojo pirkimo taisyklės 
turėtų būti taikomos viešosios valdžios 
institucijų bendradarbiavimui. Šiuo 
klausimu aktualią Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo praktiką valstybės 
narės ir netgi pačios perkančiosios 
organizacijos aiškina nevienodai. Todėl 
reikia tiksliau reglamentuoti, kokiais 
atvejais tarp perkančiųjų organizacijų 
sudarytoms sutartims taikomos viešojo 
pirkimo taisyklės. Tikslinant šį 
reglamentavimą reikėtų vadovautis 
atitinkamoje Teisingumo Teismo 
praktikoje nustatytais principais. Tačiau 
taikant viešojo pirkimo taisykles neturėtų 
būti ribojama viešosios valdžios institucijų 
laisvė spręsti, kaip organizuoti jų teikiamų 
viešųjų paslaugų uždavinių vykdymą.
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taisykles neturėtų būti ribojama viešosios 
valdžios institucijų laisvė spręsti, kaip 
organizuoti jų teikiamų viešųjų paslaugų 
uždavinių vykdymą. Todėl, jeigu yra 
tenkinamos direktyvoje nustatytos sąlygos, 
viešojo pirkimo taisyklių nereikėtų taikyti 
sutartims, paskirtoms kontroliuojamiems 
subjektams, arba dalyvaujančių 
perkančiųjų organizacijų 
bendradarbiavimui siekiant bendrai atlikti 
viešųjų paslaugų užduotis. Direktyvos 
normomis siekiama užtikrinti, kad dėl 
viešosios valdžios institucijų 
bendradarbiavimo, kuriam viešojo pirkimo 
taisyklės netaikomos, nebūtų iškreipta 
konkurencija privačių ūkio subjektų 
atžvilgiu. Be to, konkurencija neturėtų būti 
iškreipiama ir dėl perkančiosios 
organizacijos, kaip konkurso dalyvės 
dalyvavimo viešojo pirkimo sutarties 
skyrimo procedūroje;

Todėl, jeigu yra tenkinamos direktyvoje 
nustatytos sąlygos, viešojo pirkimo 
taisyklių nereikėtų taikyti sutartims, 
paskirtoms kontroliuojamiems subjektams, 
arba dalyvaujančių perkančiųjų 
organizacijų bendradarbiavimui siekiant 
bendrai atlikti viešųjų paslaugų užduotis.
Nustatant šias sąlygas reikėtų atsižvelgti į 
socialinės įmonės sąvoką, apibrėžtą 
2011 m. spalio 25 d. Komisijos 
komunikate „Socialinio verslo 
iniciatyva“. Direktyvos normomis 
siekiama užtikrinti, kad dėl viešosios 
valdžios institucijų bendradarbiavimo, 
kuriam viešojo pirkimo taisyklės 
netaikomos, nebūtų iškreipta konkurencija 
privačių ūkio subjektų atžvilgiu. Be to, 
konkurencija neturėtų būti iškreipiama ir 
dėl perkančiosios organizacijos, kaip 
konkurso dalyvės dalyvavimo viešojo 
pirkimo sutarties skyrimo procedūroje;

Or. fr

Pagrindimas

XIV priedo 56, 57, 60 ir 62 straipsniai.

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) kyla didelis poreikis taikyti daugiau 
lankstumo ir visų pirma suteikti platesnes 
galimybes dalyvauti pirkimų procedūroje, 
kurioje numatytos derybos, kaip yra aiškiai 
numatyta PPO sutartyje, jeigu derybos 
leidžiamos visose procedūrose. Įvairiose 
situacijose, kur atviros ar ribotos 
procedūros be derybų veikiausiai neatneštų 
patenkinamų viešojo pirkimo rezultatų, 
perkančiosios organizacijos turėtų galėti,
nebent atitinkamos valstybės narės teisės 
aktuose numatyta kitaip, naudotis 
konkurso procedūra su derybomis, kaip 

(15) kyla didelis poreikis taikyti daugiau 
lankstumo ir visų pirma suteikti platesnes 
galimybes dalyvauti pirkimų procedūroje, 
kurioje numatytos derybos, kaip yra aiškiai 
numatyta PPO sutartyje, jeigu derybos 
leidžiamos visose procedūrose. Įvairiose 
situacijose, kur atviros ar ribotos 
procedūros be derybų veikiausiai neatneštų 
patenkinamų viešojo pirkimo rezultatų, 
perkančiosios organizacijos turėtų galėti 
naudotis konkurso procedūra su derybomis, 
kaip numatyta šioje direktyvoje. Ta 
procedūra turėtų būti vykdoma laikantis 
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numatyta šioje direktyvoje. Ta procedūra 
turėtų būti vykdoma laikantis adekvačių 
apsaugos priemonių, kuriomis būtų 
užtikrinti lygių galimybių ir skaidrumo 
principai. Taip perkančiosioms 
organizacijoms bus suteikta didesnė 
veiksmų laisvė perkant darbus, prekes ir 
paslaugas, geriausiai tinkamas konkretiems 
jų poreikiams. Kartu turėtų suaktyvėti 
tarptautinė prekyba, nes atlikus vertinimą 
paaiškėjo, kad taikant skelbiamas derybas 
paskirtos sutartys labai dažnai būna 
skiriamos konkursą laimėjusiems 
tarptautiniams konkurso dalyviams;

adekvačių apsaugos priemonių, kuriomis 
būtų užtikrinti lygių galimybių ir 
skaidrumo principai. Taip perkančiosioms 
organizacijoms bus suteikta didesnė 
veiksmų laisvė perkant darbus, prekes ir 
paslaugas, geriausiai tinkamas konkretiems 
jų poreikiams. Kartu turėtų suaktyvėti 
tarptautinė prekyba, nes atlikus vertinimą 
paaiškėjo, kad taikant skelbiamas derybas 
paskirtos sutartys labai dažnai būna 
skiriamos konkursą laimėjusiems 
tarptautiniams konkurso dalyviams;

Or. fr

Pagrindimas

24, ir27 straipsniai, 66 straipsnio 1 dalis.

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) dėl tų pačių priežasčių perkančiosios 
organizacijos turėtų galėti laisvai naudoti 
konkurencinį dialogą. Pastaraisiais metais 
sutarties vertės atžvilgiu ši procedūra 
pradėta naudoti gerokai dažniau. Jos 
naudingumas pasitvirtino tais atvejais, kai 
perkančiosios organizacijos negali 
apibrėžti savo poreikių patenkinimo 
priemonių arba įvertinti, kokius techninius, 
finansinius ar teisinius sprendimus gali 
pasiūlyti rinka. Tokia padėtis visų pirma 
gali susiklostyti esant novatoriškiems 
projektams, įgyvendinant didelius 
integruotus transporto infrastruktūros 
projektus, didelius kompiuterių tinklų 
projektus ar projektus, susijusius su 
kompleksiniu ir struktūrizuotu 
finansavimu;

(16) įgyvendindamos novatoriškus 
projektus, įskaitant socialines inovacijas 
arba projektus, kuriems reikalingas 
sudėtingas ir struktūruotas finansavimas, 
perkančiosios organizacijos turėtų galėti 
laisvai naudoti konkurencinį dialogą. Nors 
pastaraisiais metais sutarties vertės 
atžvilgiu ši procedūra pradėta naudoti 
gerokai dažniau, dėl ilgos sudarymo 
trukmės konkurencinio dialogo
naudingumas buvo ribotas tais atvejais, kai 
perkančiosios organizacijos per šią
procedūrą negali apibrėžti savo poreikių 
patenkinimo priemonių arba įvertinti, 
kokius techninius, finansinius ar teisinius 
sprendimus gali pasiūlyti rinka;
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Or. fr

Pagrindimas

28 straipsnis.

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) elektroninės informavimo ir ryšių 
priemonės gali labai supaprastinti sutarčių 
skelbimą ir padidinti pirkimo procedūrų 
efektyvumą bei skaidrumą. Jos turėtų tapti 
standartine ryšių ir informacijos mainų 
priemone pirkimo procedūrose. Be to, 
naudojant elektronines priemones 
taupomas laikas. Todėl reikėtų sutrumpinti 
būtinąją trukmę, jeigu naudojamos 
elektroninės priemonės, tačiau su sąlyga, 
kad jos atitiks Europos Sąjungos 
lygmeniu numatytą specifinį perdavimo 
būdą. Be to, elektroninės informacinės ir 
ryšių priemonės su tinkamomis 
funkcijomis perkančiosioms 
organizacijoms sudarytų sąlygas išvengti 
viešųjų pirkimų procedūrose atsitinkančių 
klaidų, jas aptikti ir ištaisyti;

(19) elektroninės informavimo ir ryšių 
priemonės gali labai supaprastinti sutarčių 
skelbimą ir padidinti pirkimo procedūrų 
efektyvumą bei skaidrumą. Jos turėtų tapti 
standartine ryšių ir informacijos mainų 
priemone pirkimo procedūrose. Be to, 
naudojant elektronines priemones 
taupomas laikas. Tačiau siekiant užtikrinti 
tinkamą pasiūlymų pateikimo laikotarpį, 
pagal Direktyvą 2004/18/EB taikoma 
pirkimo procedūrų būtinoji trukmė turi 
likti nepakeista. Be to, elektroninės 
informacinės ir ryšių priemonės su 
tinkamomis funkcijomis perkančiosioms 
organizacijoms sudarytų sąlygas išvengti 
viešųjų pirkimų procedūrose atsitinkančių 
klaidų, jas aptikti ir ištaisyti;

Or. fr

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) be to, nuolat kuriamos naujos 
elektroninių pirkimų priemonės, pvz., 
elektroniniai katalogai. Jos padeda didinti 
konkurenciją ir supaprastinti viešuosius 
pirkimus, visų pirma sutaupyti laiko ir 
pinigų. Tačiau reikia nustatyti tam tikras 

(23) be to, nuolat kuriamos naujos 
elektroninių pirkimų priemonės, pvz., 
elektroniniai katalogai. Jos padeda didinti 
konkurenciją ir supaprastinti viešuosius 
pirkimus, visų pirma sutaupyti laiko ir 
pinigų. Tačiau reikia nustatyti tam tikras 
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taisykles, siekiant užtikrinti, kad naujos 
technikos naudojimas atitiktų šios 
direktyvos taisykles ir vienodo požiūrio, 
nediskriminavimo bei skaidrumo principus. 
Visų pirma, jeigu konkursas iš naujo 
skelbiamas pagal preliminarųjį susitarimą 
arba jeigu naudojama dinaminė pirkimo 
sistema ir pateikiamos pakankamos 
garantijos dėl atsekamumo užtikrinimo, 
vienodo požiūrio ir nuspėjamumo, 
perkančiosioms organizacijoms turėtų būti 
leidžiama rengti konkursus dėl konkrečių 
pirkimų remiantis anksčiau persiųstais 
elektroniniais katalogais. Laikydamosi 
elektroninių ryšio priemonių taisyklių 
reikalavimų, perkančiosios organizacijos 
turėtų vengti nustatyti nepagrįstas kliūtis 
ūkio subjektų galimybėms dalyvauti 
pirkimo procedūrose, kuriose pasiūlymai 
turi būti teikiami elektroninių katalogų 
forma ir kuriomis užtikrinamas bendrųjų 
nediskriminavimo ir vienodo požiūrio 
principų paisymas;

taisykles, siekiant užtikrinti, kad naujos 
technikos naudojimas atitiktų šios 
direktyvos taisykles ir vienodo požiūrio, 
nediskriminavimo bei skaidrumo principus. 
Be to, taip tvarkant duomenis turi būti 
laikomasi nacionalinių ir ES duomenų 
apsaugos nuostatų. Visų pirma, jeigu 
konkursas iš naujo skelbiamas pagal 
preliminarųjį susitarimą arba jeigu 
naudojama dinaminė pirkimo sistema ir 
pateikiamos pakankamos garantijos dėl 
atsekamumo užtikrinimo, vienodo požiūrio 
ir nuspėjamumo, perkančiosioms 
organizacijoms turėtų būti leidžiama rengti 
konkursus dėl konkrečių pirkimų remiantis 
anksčiau persiųstais elektroniniais 
katalogais. Laikydamosi elektroninių ryšio 
priemonių taisyklių reikalavimų, 
perkančiosios organizacijos turėtų vengti 
nustatyti nepagrįstas kliūtis ūkio subjektų 
galimybėms dalyvauti pirkimo 
procedūrose, kuriose pasiūlymai turi būti 
teikiami elektroninių katalogų forma ir 
kuriomis užtikrinamas bendrųjų 
nediskriminavimo ir vienodo požiūrio 
principų paisymas;

Or. fr

Pagrindimas

34 straipsnis.

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) perkančiųjų organizacijų parengtos 
techninės specifikacijos turėtų suteikti 
galimybę atverti pirkimus konkurencijai. 
Šiuo tikslu turi būti galima teikti 
pasiūlymus, kuriais būtų atspindėta 
techninių sprendinių įvairovė, kad būtų 
užtikrintas pakankamas konkurencijos 
lygis. Todėl technines specifikacijas 

(27) perkančiųjų organizacijų parengtos 
techninės specifikacijos turėtų suteikti 
galimybę pasiekti tikslus užtikrinti 
tvarumą ir atverti pirkimus konkurencijai. 
Šiuo tikslu pasiūlymus, kuriais būtų 
atspindėta techninių sprendinių įvairovė, 
reikėtų rengti atsižvelgiant į rezultatus, 
susijusius su gyvavimo ciklo ir socialiniu 
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reikėtų parengti taip, kad būtų išvengta 
dirbtino konkurencijos susiaurinimo, 
taikant konkrečiam ūkio subjektui 
palankius reikalavimus, išreiškiančius 
svarbiausias prekių, paslaugų ir darbų, 
kurias šis ūkio subjektas paprastai siūlo, 
savybes. Paprastai šis tikslas kuo geriausiai 
pasiekiamas, taip pat skatinamos naujovės 
technines specifikacijas parengus pagal 
funkcinius ir veiksmingumo reikalavimus. 
Jeigu daroma nuoroda į Europos standartą 
arba, jo nesant, nacionalinį standartą, 
perkančiosios organizacijos turėtų vertinti 
pasiūlymus, grindžiamus lygiavertėmis 
priemonėmis. Lygiavertiškumui įrodyti 
konkurso dalyvių gali būti reikalaujama 
pateikti trečiojo asmens patikrintus 
įrodymus; tačiau turėtų būti leidžiamos ir 
kitos tinkamos įrodinėjimo priemonės, 
pvz., gamintojo techniniai dokumentai, 
jeigu atitinkamas ūkio subjektas neturi 
galimybės gauti tokių pažymėjimų ar 
tyrimų ataskaitų arba negali jų gauti per 
atitinkamą laiko tarpą; 

požiūriu tvaraus darbų vykdymo, prekių 
tiekimo ir paslaugų teikimo proceso 
ypatybėmis, kad būtų užtikrintas funkcinių 
ir tvarumo tikslų lygiavertiškumas ir
pakankamas konkurencijos lygis. Todėl 
technines specifikacijas reikėtų parengti ir 
taikyti laikantis skaidrumo, 
nediskriminavimo ir lygių galimybių 
principų. Šie principai turėtų padėti 
apsaugoti ne tik tiekėjų interesus, bet ir 
tikrąją konkurenciją bei padėti efektyviau 
naudoti viešiesiems pirkimams skirtas 
lėšas, kad gautų patį geriausią sąnaudų ir 
naudos santykį. Paprastai šis tikslas kuo 
geriausiai pasiekiamas, taip pat skatinamos 
naujovės technines specifikacijas parengus 
pagal funkcinius ir veiksmingumo 
reikalavimus. Jeigu daroma nuoroda į 
Europos standartą arba, jo nesant, 
nacionalinį standartą, perkančiosios 
organizacijos turėtų vertinti pasiūlymus, 
grindžiamus lygiavertėmis priemonėmis. 
Lygiavertiškumui įrodyti konkurso dalyvių 
gali būti reikalaujama pateikti trečiojo 
asmens patikrintus įrodymus; tačiau turėtų 
būti leidžiamos ir kitos tinkamos 
įrodinėjimo priemonės, pvz., gamintojo 
techniniai dokumentai, jeigu atitinkamas 
ūkio subjektas neturi galimybės gauti tokių 
pažymėjimų ar tyrimų ataskaitų arba negali 
jų gauti per atitinkamą laiko tarpą; 

Or. fr

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) daug ūkio subjektų, ne tik MVĮ, mano, 
kad didelė jų dalyvavimo viešuosiuose 
pirkimuose kliūtis yra administracinė našta, 
atsirandanti dėl būtinybės pateikti daug 
sertifikatų ar kitų dokumentų, susijusių su 
atmetimo ir atrankos kriterijais. Apribojus 

(32) daug ūkio subjektų, ne tik MVĮ, mano, 
kad didelė jų dalyvavimo viešuosiuose 
pirkimuose kliūtis yra administracinė našta, 
atsirandanti dėl būtinybės pateikti daug 
sertifikatų ar kitų dokumentų, susijusių su 
atmetimo ir atrankos kriterijais. Apribojus 
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tokius reikalavimus, pvz., leidus pateikti 
savideklaracijas, galima labai supaprastinti 
tvarką, o tai būtų naudinga ir 
perkančiosioms organizacijoms, ir ūkio 
subjektams. Tačiau iš konkurso dalyvio, 
kuriam nuspręsta paskirti sutartį, turėtų 
būti reikalaujama pateikti atitinkamus 
įrodymus, o perkančiosios organizacijos 
neturėtų sudaryti sutarčių su to negalinčiais 
padaryti konkurso dalyviais. Papildomai 
supaprastinti tvarką galima taikant 
standartinius dokumentus, pvz., Europos 
pirkimų pasą, kurį turėtų pripažinti visos 
perkančiosios organizacijos ir kuris turėtų 
būti plačiai reklamuojamas tarp ūkio 
subjektų, visų pirma MVĮ, kurioms dėl jo 
gali iš esmės sumažėti administracinė 
našta;

tokius reikalavimus, pvz., leidus pateikti 
savideklaracijas, įskaitant pareiškimus, 
įrodančius visuomenės sveikatos ir 
saugos, socialinės apsaugos ir darbo 
teisės taisyklių bei normų laikymąsi,
galima labai supaprastinti tvarką, o tai būtų 
naudinga ir perkančiosioms 
organizacijoms, ir ūkio subjektams. Tačiau 
iš konkurso dalyvio, kuriam nuspręsta 
paskirti sutartį, turėtų būti reikalaujama 
pateikti atitinkamus įrodymus, o 
perkančiosios organizacijos neturėtų 
sudaryti sutarčių su to negalinčiais padaryti 
konkurso dalyviais. Papildomai 
supaprastinti tvarką galima taikant 
standartinius dokumentus, pvz., Europos 
pirkimų pasą, kurį turėtų pripažinti visos 
perkančiosios organizacijos ir kuris turėtų 
būti plačiai reklamuojamas tarp ūkio 
subjektų, visų pirma MVĮ, kurioms dėl jo 
gali iš esmės sumažėti administracinė 
našta;

Or. fr

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) sutartys turėtų būti skiriamos pagal 
objektyvius kriterijus, kuriais užtikrinama 
atitiktis skaidrumo, nediskriminavimo ir 
vienodo požiūrio principams. Tie kriterijai 
turėtų užtikrinti, kad pasiūlymai būtų 
vertinami veiksmingos konkurencijos 
sąlygomis, taip pat atvejais, kai
perkančiosioms organizacijoms reikalingi 
optimaliai jų poreikiams pritaikyti aukštos 
kokybės darbai, prekės ir paslaugos, pvz.,
tarp pasirinktų sutarties skyrimo kriterijų 
nurodyti su gamybos procesu susiję 
veiksniai. Todėl perkančiosioms 
organizacijoms turėtų būti leidžiama kaip 
skyrimo kriterijus patvirtinti ekonomiškai 

(37) sutartys turėtų būti skiriamos pagal 
objektyvius kriterijus, kuriais užtikrinama 
atitiktis skaidrumo, nediskriminavimo ir 

vienodo požiūrio principams. Tie kriterijai 
turėtų užtikrinti, kad pasiūlymai būtų 
vertinami veiksmingos konkurencijos 

sąlygomis ir užtikrinant, kad
perkančiosioms organizacijoms reikalingi 
optimaliai jų poreikiams pritaikyti aukštos 
kokybės darbai, prekės ir paslaugos, pvz.,

tai galėtų būti su socialiniu požiūriu 
tvaraus gamybos proceso, į kurį 

įtraukiami nepalankioje padėtyje esantys 
asmenys, kriterijais susiję veiksniai. Todėl 
perkančiosioms organizacijoms turėtų būti 
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naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios 
kainos kriterijų, atsižvelgiant į tai, kad 
antruoju atveju jos techninėse 
specifikacijose arba sutarties vykdymo 
sąlygose gali nustatyti atitinkamus 
kokybės standartus;

leidžiama kaip skyrimo kriterijus patvirtinti 
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo

arba mažiausios kainos kriterijų, 
atsižvelgiant į tai, kad jos turėtų 

vadovautis techninėse specifikacijose arba 
sutarties vykdymo sąlygose nustatytais

atitinkamais kokybės standartais;

Or. fr

Pagrindimas

40 ir 66 straipsniai.

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) jei perkančiosios organizacijos 
nusprendžia paskirti sutartį ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo teikėjui, jos turi 
nustatyti skyrimo kriterijus, kuriais 
remdamosi vertins pasiūlymus, kad būtų 
nustatytas geriausio kainos ir kokybės 
santykio pasiūlymas. Šių kriterijų 
nustatymas priklauso nuo sutarties dalyko, 
nes pagal juos turi būti įmanoma įvertinti 
kiekvieno konkurso dalyvio siūlomą 
sutarties įvykdymo lygį, atsižvelgus į 
sutarties dalyką, apibrėžtą techninėse 
specifikacijose, ir kiekvieno pasiūlymo 
kainos ir kokybės santykį. Be to, 
pasirinktais sutarties skyrimo kriterijais 
perkančiajai organizacijai neturėtų būti 
suteikiama neribota pasirinkimo laisvė, jais 
turėtų būti užtikrinama veiksmingos 
konkurencijos galimybė ir jie pateikiami 
kartu su reikalavimais, pagal kuriuos 
galima veiksmingai patikrinti konkurso 
dalyvių pateiktą informaciją;

(38) jei perkančiosios organizacijos 
paskiria sutartį ekonomiškai naudingiausio 

pasiūlymo teikėjui, jos turi nustatyti 
skyrimo kriterijus, kuriais remdamosi 

vertins pasiūlymus, kad būtų nustatytas 
geriausio kainos ir kokybės santykio 
pasiūlymas. Šių kriterijų nustatymas 

priklauso nuo sutarties dalyko, nes pagal 
juos turi būti įmanoma įvertinti kiekvieno 

konkurso dalyvio siūlomą sutarties 
įvykdymo lygį, atsižvelgus į sutarties 

dalyką, apibrėžtą techninėse 
specifikacijose, ir kiekvieno pasiūlymo 

kainos ir kokybės santykį. Be to, 
pasirinktais sutarties skyrimo kriterijais 
perkančiajai organizacijai neturėtų būti 

suteikiama neribota pasirinkimo laisvė, jais 
turėtų būti užtikrinama veiksmingos 

konkurencijos galimybė ir jie pateikiami 
kartu su reikalavimais, pagal kuriuos 

galima veiksmingai patikrinti konkurso 
dalyvių pateiktą informaciją;

Or. fr
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Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) labai svarbu iki galo išnaudoti viešojo 
pirkimo teikiamas galimybes tvaraus 
augimo strategijos „Europa 2020“ tikslams 
pasiekti. Atsižvelgiant į tai, kad tarp atskirų 
sektorių ir rinkų esama didelių skirtumų, 
vis dėlto būtų netinkama nustatyti 
bendruosius privalomus reikalavimus 
aplinkos, socialiniams ir inovacijų 
pirkimams. Sąjungos teisės aktų leidėjas 
jau yra nustatęs privalomuosius pirkimų 
reikalavimus, kad būtų pasiekti konkretūs 
kelių transporto priemonių sektoriaus 
(2009 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/33/EB dėl skatinimo naudoti 
netaršias ir efektyviai energiją vartojančias 
kelių transporto priemones[20]) ir raštinės 
įrangos sektoriaus (2008 m. sausio 15 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 106/2008 dėl 
Bendrijos raštinės įrangos energijos 
vartojimo efektyvumo ženklinimo 
programos[21]) tikslai. Be to, padaryta 
nemaža pažanga apibrėžiant bendras 
gyvavimo ciklo sąnaudų metodikas. Todėl 
atrodo, kad reikėtų toliau eiti šia kryptimi, 
paliekant galimybę atskirų sektorių teisės 
aktuose nustatyti privalomus tikslus ir 
tikslinius rodiklius, atsižvelgus į 
konkrečiame sektoriuje vyraujančias 
politikos kryptis ir sąlygas, taip pat skatinti 
europinių gyvavimo ciklo sąnaudų 
apskaičiavimo koncepcijų plėtrą ir 
naudojimą, kad viešieji pirkimai labiau 
palaikytų tvarią plėtrą;

(39) labai svarbu iki galo išnaudoti viešojo 
pirkimo teikiamas galimybes tvaraus 
augimo strategijos „Europa 2020“ tikslams 
pasiekti. Atsižvelgiant į tai, kad tarp atskirų 
sektorių ir rinkų esama didelių skirtumų, 
vis dėlto būtų netinkama nustatyti 
bendruosius privalomus reikalavimus 
aplinkos, socialiniams ir inovacijų 
pirkimams. Sąjungos teisės aktų leidėjas 
jau yra nustatęs privalomuosius pirkimų 
reikalavimus, kad būtų pasiekti konkretūs 
kelių transporto priemonių sektoriaus 
(2009 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/33/EB dėl skatinimo naudoti 
netaršias ir efektyviai energiją vartojančias 
kelių transporto priemones[20]) ir raštinės 
įrangos sektoriaus (2008 m. sausio 15 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 106/2008 dėl 
Bendrijos raštinės įrangos energijos 
vartojimo efektyvumo ženklinimo 
programos[21]) tikslai. Be to, padaryta 
nemaža pažanga apibrėžiant bendras 
gyvavimo ciklo ir socialiniu požiūriu 
tvaraus gamybos proceso sąnaudų 
metodikas. Todėl atrodo, kad reikėtų toliau
eiti šia kryptimi, paliekant galimybę atskirų 
sektorių teisės aktuose nustatyti privalomus 
tikslus ir tikslinius rodiklius, atsižvelgus į 
konkrečiame sektoriuje vyraujančias 
politikos kryptis ir sąlygas, taip pat skatinti 
europinių gyvavimo ciklo sąnaudų ir 
socialiniu požiūriu tvaraus gamybos 
proceso koncepcijų plėtrą ir naudojimą, 
kad viešieji pirkimai labiau palaikytų tvarią 
plėtrą; Sektorių teisės aktuose irgi turėtų 
būti apibrėžtos techninės specifikacijos 
bei skyrimo kriterijai, kurie padėtų 
atvejais, kai naudos negalima įvardyti 
pinigine išraiška, ją įvertinti socialinio ir 
aplinkos tvarumo požiūriu, nustatant ryšį 
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su pirkimo objektu ir vadovaujantis 
skaidrumo, nediskriminavimo bei lygių 
galimybių principais.

Or. fr

Pagrindimas

é straipsnio. 24 dalis, 40 straipsnis, VIII priedas.

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) šias konkretiems sektoriams būdingas 
priemones reikėtų papildyti, pritaikant 
viešojo pirkimo direktyvas, kad 
perkančiosios organizacijos savo pirkimų 
strategija galėtų siekti strategijos „Europa 
2020“ tikslų. Todėl reikėtų aiškiai 
nustatyti, kad perkančiosios organizacijos 
galėtų išrinkti ekonomiškai naudingiausią 
pasiūlymą ir mažiausią kainą, taikydamos
gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimo 
metodą, jei naudotina metodika yra 
nustatyta objektyviai ir 
nediskriminuojamai ir prieinama visoms 
suinteresuotosioms šalims. Gyvavimo 
ciklo sąnaudų skaičiavimas apima visas 
darbų, prekių ar paslaugų gyvavimo ciklo 
sąnaudas (pvz., kūrimo, gamybos, 
naudojimo, priežiūros ir gyvavimo ciklo 
pabaigos realizavimo arba utilizavimo 
sąnaudas), taip pat išorines sąnaudas, jeigu
tik jas galima įvertinti pinigais ir 
kontroliuoti. Europos Sąjungos lygmeniu 
reikėtų parengti bendrą gyvavimo ciklo 
sąnaudų skaičiavimo metodiką, taikomą 
konkrečioms prekių ar paslaugų 
kategorijoms; kai metodika bus parengta, 
taikyti ją turėtų būti privaloma;

(40) šias konkretiems sektoriams būdingas 
priemones reikėtų papildyti, pritaikant 
viešojo pirkimo direktyvas, kad 
perkančiosios organizacijos savo pirkimų 
strategija galėtų siekti strategijos „Europa 
2020“ tikslų. Todėl reikėtų aiškiai 
nustatyti, kad perkančiosios organizacijos 
turėtų išrinkti ekonomiškai naudingiausią 
pasiūlymą, atsižvelgdamos į gyvavimo 
ciklą ir gamybos proceso tvarumą, kaip 
numatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 9, 10 ir 11 straipsniuose, kur 
raginama nustatant ir įgyvendinant 
Sąjungos politiką iš anksto atsižvelgti į 
socialinės bei aplinkos apsaugos sąlygas.
Gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimas 
apima visas darbų, prekių ar paslaugų 
gyvavimo ciklo sąnaudas (pvz., kūrimo, 
gamybos, naudojimo, priežiūros ir 
gyvavimo ciklo pabaigos realizavimo arba 
utilizavimo sąnaudas), taip pat išorines 
sąnaudas, jeigu tik jas galima įvertinti 
pinigais ir kontroliuoti. Europos Sąjungos 
lygmeniu reikėtų parengti bendrą 
gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimo 
metodiką, taikomą konkrečioms prekių ar 
paslaugų kategorijoms; kai metodika bus 
parengta, taikyti ją turėtų būti privaloma;

Or. fr
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Pagrindimas

2 straipsnio 23 dalis, 40 ir 66 straipsniai.

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) be to, techninėse specifikacijose ir 
sutarties skyrimo kriterijuose 
perkančiosioms organizacijoms turėtų būti 
leidžiama nurodyti konkretų gamybos 
procesą, konkretų paslaugų teikimo būdą 
ar konkretų bet kurio produkto ar 
paslaugos gyvavimo ciklo kito etapo 
procesą, su sąlyga, kad pastarieji būtų 
susiję su viešojo pirkimo sutarties dalyku. 
Siekiant socialinius motyvus geriau 
integruoti į viešuosius pirkimus, pirkėjams 
turėtų būti leidžiama į ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo skyrimo 
kriterijus įtraukti ypatybes, susijusias su 
atitinkamame prekių gamybos ar paslaugų 
teikimo procese tiesiogiai dalyvaujančių 
asmenų darbo sąlygomis. Tos ypatybės gali 
apimti tik gamybos procese dalyvaujančių 
darbuotojų sveikatos apsaugą arba sutartį 
įgyvendinti paskirtų nepalankioje padėtyje 
esančių asmenų ar pažeidžiamų grupių 
narių socialinės integracijos, įskaitant 
neįgaliųjų prieigą, skatinimą. Su tokiomis 
ypatybėmis siejami skyrimo kriterijai bet 
kuriuo atveju turėtų apimti tik tokias 
ypatybes, kurios turi tiesioginį poveikį 
darbuotojams jų darbo aplinkoje. Jie 
turėtų būti taikomi laikantis 1996 m. 
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 96/71/EB dėl 
darbuotojų komandiravimo paslaugų 
teikimo sistemoje22 ir tokiu būdu, kad 
tiesiogiai ar netiesiogiai nebūtų 
diskriminuojami ūkio subjektai iš kitų 
valstybių narių ar trečiųjų šalių – PPO 
sutarties arba laisvosios prekybos 

(41) be to, techninėse specifikacijose ir 
sutarties skyrimo kriterijuose 
perkančiosioms organizacijoms turėtų būti 
leidžiama nurodyti gyvavimo ciklo
charakteristikas ir socialiniu požiūriu 
tvarų gamybos procesą, su sąlyga, kad tos 
charakteristikos arba tas procesas būtų 
susiję su viešojo pirkimo sutarties dalyku. 
Techninės specifikacijos ir sutarties 
skyrimo kriterijai turėtų būti aiškinami 
plačiąja prasme. Todėl techninėse 
specifikacijose ir sutarties skyrimo 
kriterijuose galima nurodyti gyvavimo 
ciklą ir socialiniu požiūriu tvarų gamybos 
procesą, įskaitant gamybos proceso arba 
prekių ar paslaugų teikimo socialinius ir 
aplinkos aspektus. Perkančiosios 
organizacijos taip pat gali naudotis 
techninėmis specifikacijomis arba 
sutarties skyrimo kriterijais mažindamos 
kenksmingus socialinius padarinius ir 
poveikį aplinkai arba didindamos 
teigiamą poveikį socialiniams reikalams ir 
aplinkai. Siekiant socialinius motyvus 
geriau integruoti į viešuosius pirkimus, 
pirkėjams turėtų būti leidžiama į technines 
specifikacijas arba sutarties skyrimo 
kriterijus įtraukti ypatybes, susijusias su 
atitinkamame prekių gamybos ar paslaugų 
teikimo procese tiesiogiai dalyvaujančių 
asmenų darbo sąlygomis. Jie turėtų būti 
taikomi paslaugų teikimo sistemoje tokiu 
būdu, kad tiesiogiai ar netiesiogiai nebūtų 
diskriminuojami ūkio subjektai iš kitų 
valstybių narių ar trečiųjų šalių – PPO 
sutarties arba laisvosios prekybos 
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susitarimų, kurių šalis yra ir Sąjunga, šalių. 
Ketinant skirti paslaugų sutartis ir sutartis, 
susijusias su darbų projektavimu, 
perkančiosioms organizacijoms taip pat 
turėtų būti leidžiama kaip sutarties skyrimo 
kriterijų naudoti darbuotojų, paskirtų 
atitinkamai sutarčiai vykdyti, 
organizavimą, kvalifikaciją ir patirtį, nes 
tai gali turėti įtakos sutarties vykdymo 
kokybei ir pasiūlymo ekonominei vertei;

susitarimų, kurių šalis yra ir Sąjunga, šalių.
Ketinant skirti paslaugų sutartis ir sutartis, 
susijusias su darbų projektavimu, 
perkančiosioms organizacijoms taip pat 
turėtų būti leidžiama kaip techninę 
specifikaciją ir sutarties skyrimo kriterijų 
naudoti darbuotojų, paskirtų atitinkamai 
sutarčiai vykdyti, organizavimą, 
kvalifikaciją ir patirtį, nes tai gali turėti 
įtakos sutarties vykdymo kokybei ir 
socialiniam tvarumui bei sąnaudų ir 
naudos santykio požiūriu geriausio 
pasiūlymo nustatymui;

Or. fr

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) pasiūlymai, kuriuose nurodyta 
neįprastai maža darbų, prekių ar paslaugų 
kaina, gali būti grindžiamos techniškai, 
ekonomiškai ar teisiškai nepagrįstomis 
prielaidomis ar praktika. Siekiant išvengti 
galimų trūkumų vykdant sutartį, 
perkančiosioms organizacijoms turėtų būti 
privaloma prašyti paaiškinti nustatytą 
kainą, jeigu pasiūlyme pateikiamos daug 
mažesnės kainos už kitų konkurso dalyvių 
siūlomas kainas. Jeigu konkurso dalyvis 
negali pateikti pakankamo paaiškinimo, 
perkančiajai organizacijai turėtų būti 
suteikta teisė atmesti pasiūlymą. 
Pasiūlymo atmetimas turėtų būti 
privalomas tais atvejais, kai perkančioji 
organizacija nustato, kad neįprastai maža 
kaina nustatyta dėl privalomųjų Europos 
Sąjungos teisės aktų socialinės, darbo ar 
aplinkos teisės srityje ar tarptautinės darbo 
teisės nuostatų nesilaikymo; 

(42) pasiūlymai, kuriuose nurodyta 
neįprastai maža darbų, prekių ar paslaugų 
kaina, gali būti grindžiami techniškai, 
ekonomiškai ar teisiškai nepagrįstomis 
prielaidomis ar praktika. Siekiant išvengti 
galimų trūkumų vykdant sutartį, 
perkančiosioms organizacijoms turėtų būti 
privaloma prašyti paaiškinti nustatytą 
kainą, jeigu pasiūlyme pateikiamos daug 
mažesnės kainos už kitų konkurso dalyvių 
siūlomas kainas. Pasiūlymo atmetimas 
turėtų būti privalomas tais atvejais, kai 
perkančioji organizacija nustato, kad 
neįprastai maža kaina nustatyta dėl 
privalomųjų Europos Sąjungos teisės aktų 
socialinės, darbo ar aplinkos teisės srityje 
ar tarptautinės darbo teisės nuostatų 
nesilaikymo arba, jeigu konkurso dalyvis 
negali pateikti pakankamo neįprastai 
mažos kainos paaiškinimo, perkančioji 
organizacija turėtų atmesti pasiūlymą; 

Or. fr
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Pagrindimas
69 straipsnis.

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) sutarties vykdymo sąlygos atitinka šią 
direktyvą, jeigu jomis nėra tiesiogiai ar 
netiesiogiai diskriminuojama, jeigu jos yra 
susijusios su sutarties dalyku ir įtrauktos į 
skelbimą apie sutartį, išankstinį 
informacinį skelbimą, naudojamą kaip 
konkurso paskelbimo priemonę, ar pirkimo 
dokumentus. Visų pirma jose gali būti 
numatyta teikti pirmenybę profesiniam 
mokymui darbo vietoje, asmenų, 
patiriančių didelių integracijos sunkumų, 
įdarbinimui, kovai su nedarbu, aplinkos ar 
gyvūnų gerovės apsaugai. Pavyzdžiui, be 
kitų dalykų, gali būti paminėti sutarties 
vykdymo laikotarpiu taikomi reikalavimai 
įdarbinti ilgą laiką darbo nerandančius 
asmenis arba įgyvendinti bedarbių ar 
jaunimo mokymo priemones, iš esmės 
laikytis pagrindinių Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) konvencijų, net jeigu 
šios konvencijos nėra įgyvendintos 
nacionalinėje teisėje, ir įdarbinti daugiau 
nepalankioje padėtyje esančių asmenų nei 
reikalaujama pagal nacionalinės teisės 
aktus;

(43) sutarties vykdymo sąlygos atitinka šią 
direktyvą, jeigu jomis nėra tiesiogiai ar 
netiesiogiai diskriminuojama, jeigu jos yra 
susijusios su sutarties dalyku ir įtrauktos į 
skelbimą apie sutartį, išankstinį 
informacinį skelbimą, naudojamą kaip 
konkurso paskelbimo priemonę, ar pirkimo 
dokumentus. Visų pirma jose gali būti 
numatyta teikti pirmenybę profesiniam 
mokymui darbo vietoje, asmenų, 
patiriančių didelių integracijos sunkumų, 
įdarbinimui, kovai su nedarbu, aplinkos ar 
gyvūnų gerovės apsaugai. Pavyzdžiui, be 
kitų dalykų, gali būti paminėti sutarties 
vykdymo laikotarpiu taikomi reikalavimai 
įgyvendinti bedarbių ar jaunimo mokymo 
priemones, iš esmės laikytis pagrindinių 
Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 
konvencijų, net jeigu šios konvencijos nėra 
įgyvendintos nacionalinėje teisėje, ir 
įdarbinti daugiau nepalankioje padėtyje 
esančių asmenų nei reikalaujama pagal 
nacionalinės teisės aktus;

Or. fr

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) darbo sąlygų ir saugos darbe sričių (44) darbo sąlygų ir saugos darbe sričių 
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įstatymai, kiti teisės aktai ir kolektyvinės 
sutartys nacionaliniu ir Europos Sąjungos 
lygmeniu vykdant sutartį taikomi su 
sąlyga, kad tokios taisyklės ir jų taikymas 
atitinka Europos Sąjungos teisę.
Tarptautiniais atvejais, jeigu vienos 
valstybės narės darbuotojai, vykdydami 
viešojo pirkimo sutartį, teikia paslaugas 
kitoje valstybėje narėje, taikomos 1996 m. 
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 96/71/EB dėl 
darbuotojų komandiravimo paslaugų 
teikimo sistemoje23 nustatytos būtiniausios 
sąlygos, kurių privalo paisyti priimančioji 
šalis tokių komandiruotų darbuotojų 
atžvilgiu. Jeigu dėl šio dalyko yra tam 
tikros nuostatos nacionalinėje teisėje,
tokių įpareigojimų nevykdymas gali būti 
laikomas šiurkščiu atitinkamo ūkio 
subjekto nusižengimu ir dėl to jam gali būti 
neleista dalyvauti viešojo pirkimo sutarties 
skyrimo procedūroje;

įstatymai ir kiti teisės aktai nacionaliniu ir 
Europos Sąjungos lygmeniu vykdant 
sutartį taikomi su sąlyga, kad tokios 
taisyklės ir jų taikymas atitinka Europos 
Sąjungos teisę. Tokių įpareigojimų 
nevykdymas gali būti laikomas šiurkščiu 
atitinkamo ūkio subjekto nusižengimu ir 
dėl to jam gali būti neleista dalyvauti 
viešojo pirkimo sutarties skyrimo 
procedūroje;

Or. fr

Pagrindimas

69 straipsnis.

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos
51 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) ne visos perkančiosios organizacijos 
gali turėti vidaus patirties su ekonomiškai 
ar techniškai sudėtingomis sutartimis. 
Tokiomis aplinkybėmis tinkama 
profesionali pagalba veiksmingai padėtų 
stebėti ir kontroliuoti veiklą. Viena vertus, 
šį tikslą galima pasiekti taikant žinių 
perdavimo priemones (žinių centrus), 
siūlant perkančiosioms organizacijoms 
techninę pagalbą; kita vertus, įmonės, bent 
MVĮ, turėtų gauti administracinę pagalbą, 
visų pirma dalyvaudamos pirkimo 
procedūrose tarpvalstybiniu mastu;

(51) ne visos perkančiosios organizacijos 
gali turėti vidaus patirties su ekonomiškai 
ar techniškai sudėtingomis sutartimis. 
Tokiomis aplinkybėmis tinkama 
profesionali pagalba veiksmingai padėtų 
stebėti ir kontroliuoti veiklą. Viena vertus, 
šį tikslą galima pasiekti taikant žinių 
perdavimo priemones (žinių centrus), 
siūlant perkančiosioms organizacijoms 
techninę pagalbą; kita vertus, įmonės, bent 
MVĮ, turėtų gauti naudingos informacijos, 
visų pirma dalyvaudamos pirkimo 
procedūrose tarpvalstybiniu mastu;

Or. fr

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Ši direktyva nepažeidžia visais 
lygmenimis veikiančių viešosios valdžios 
institucijų teisės pačioms spręsti, kaip ir 
kokiu mastu jos nori atlikti viešąsias 
funkcijas. Viešosios valdžios institucijos 
gali atlikti viešojo intereso užduotis 
pasitelkdamos nuosavus išteklius ir 
neprivalo kviestis išorės ūkio subjektų. 
Jos gali tai daryti bendradarbiaudamos su 
kitomis viešosios valdžios institucijomis.

Or. en
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Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 22 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) gyvavimo ciklas – tai visi nuoseklūs ir 
(arba) tarpusavyje susiję prekių tiekimo, 
darbų atlikimo ar paslaugų teikimo etapai, 
įskaitant gamybą, gabenimą, naudojimą ir 
priežiūrą, nuo žaliavų įsigijimo ar išteklių 
gavimo iki išėmimo iš apyvartos, 
sunaikinimo ir užbaigimo;

(22) gyvavimo ciklas – tai visi nuoseklūs ir 
(arba) tarpusavyje susiję prekių tiekimo, 
darbų atlikimo ar paslaugų teikimo etapai, 
įskaitant gamybą ir gamybos vietą, 
gabenimą, naudojimą ir priežiūrą, nuo 
žaliavų įsigijimo ar išteklių gavimo iki 
išėmimo iš apyvartos, sunaikinimo ir 
užbaigimo;

Or. en

Pakeitimas
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 22 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) gyvavimo ciklo charakteristikos – tai 
su bet kuria tiekiamo produkto, atliekamų 
darbų ar teikiamų paslaugų gyvavimo 
ciklo dalimi susiję elementai, kaip 
apibrėžta šio straipsnio 22 punkte. 
Gyvavimo ciklo charakteristikos gali būti 
nematomos produkto charakteristikos, 
kurias lemia produkto gamybos ar su 
naudojimu nesusijusiais jo gyvavimo ciklo 
etapais pasirinkti sprendimai, net jeigu 
tokios charakteristikos nėra akivaizdžiai 
matomos pagaminto produkto arba 
teikiamos paslaugos fizinėse savybėse ar 
funkcinėse ypatybėse;

Or. en

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 22 b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22b) socialiai tvarus gamybos procesas –
tai gamybos procesas, kurį įgyvendinant 
darbai atliekami, paslaugos teikiamos ir 
prekės tiekiamos laikantis saugos ir 
sveikatos, socialinės ir darbo teisės 
nuostatų, normų ir standartų, ypač dėl 
vienodų sąlygų taikymo darbo vietoje 
principo. Vienodų sąlygų taikymo darbo 
vietoje principas reiškia, kad turi būti 
laikomasi taikytinų darbo sąlygų ir 
nuostatų, įskaitant Sąjungos ir 
nacionaliniuose teisės aktuose bei darbų 
atlikimo, paslaugų teikimo ir prekių 
tiekimo vietoje taikomose kolektyvinėse 
sutartyse nustatytus saugos ir sveikatos, 
socialinės ir darbo teisės normas ir 
standartus;

Or. en

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Praktinis į Sąjungos viešųjų pirkimų 
teisės aktų sistemą įtrauktos Sutarties dėl 
viešųjų pirkimų1 įgyvendinimas 
grindžiamas išankstiniu vertinimu, 
atliekamu siekiant nustatyti, ar Sutartį 
pasirašiusios Sąjungos valstybės narės ir 
trečiosios šalys tinkamai taiko esminio 
abipusiškumo principą atverdamos vienos 
kitoms savo rinkas. Toks esminio 
abipusiškumo principo taikymo 
vertinimas taip pat atliekamas Sutarties 
dėl viešųjų pirkimų nepasirašiusių ir 
galimybę patekti į Europos viešųjų 
pirkimų rinką turinčių trečiųjų šalių 
atžvilgiu;
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____________

1 OL L 336, 1994 12 23.

Or. en

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) transliuotojams skiriamoms sutartims 
dėl programų medžiagos, skirtos garso ir 
vaizdo paslaugoms teikti, įsigijimo, 
kūrimo, gaminimo ar bendro gaminimo 
arba garso ir vaizdo paslaugų teikėjams 
skiriamoms sutartims dėl transliacijos 
laiko;

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

Or. en

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) dėl finansinių paslaugų, susijusių su 
vertybinių popierių ar kitų finansinių 
priemonių emisija, pardavimu, pirkimu ar 
perleidimu, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2004/39/EB[27], dėl centrinio banko 
paslaugų ir dėl operacijų, atliekamų su 
Europos finansinio stabilumo fondu;

(d) dėl finansinių paslaugų, susijusių su 
vertybinių popierių ar kitų finansinių 
priemonių emisija, pardavimu, pirkimu ar 
perleidimu, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2004/39/EB[27], dėl centrinio banko 
paslaugų ir dėl operacijų, atliekamų su 
Europos finansinio stabilumo fondu, ypač 
perkančiųjų organizacijų aprūpinimo 
pinigais ar kapitalu operacijų, ir dėl 
centrinių bankų teikiamų paslaugų;

Or. fr



PE483.468v01-00 28/90 PR\891975LT.doc

LT

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdžios institucijų santykiai Perkančiųjų organizacijų 
bendradarbiavimas

Or. fr

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo.

(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo, išskyrus 
kontroliuojančiosios perkančiosios 
organizacijos privatų kapitalą arba 
kontroliuojamojo juridinio asmens 
nuosavą kapitalą, kai jie veikia kaip 
viešosios teisės subjektai ir pagal 
socialinės įmonės apibrėžtį.

Or. fr
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Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalis taikoma ir tuo 
atveju, kai kontroliuojamasis subjektas, 
kuris yra perkančioji organizacija, skiria 
sutartį savo kontroliuojančiajam subjektui 
ar kitam tos pačios perkančiosios 
organizacijos kontroliuojamam juridiniam 
asmeniui, jeigu juridinis asmuo, kuriam 
skiriama viešojo pirkimo sutartis, neturi 
privataus kapitalo.

2. Šio straipsnio 1 dalis taikoma ir tuo 
atveju, kai kontroliuojamasis subjektas, 
kuris yra perkančioji organizacija, skiria 
sutartį savo kontroliuojančiajam subjektui 
ar kitam tos pačios perkančiosios 
organizacijos kontroliuojamam juridiniam 
asmeniui, jeigu juridinis asmuo, kuriam 
skiriama viešojo pirkimo sutartis, neturi 
privataus kapitalo, išskyrus 
kontroliuojančiosios perkančiosios 
organizacijos privatų kapitalą arba 
kontroliuojamojo juridinio asmens 
nuosavą kapitalą, kai jie veikia kaip 
viešosios teisės subjektai ir pagal 
socialinės įmonės apibrėžtį.

Or. fr

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) bent 90 proc. to juridinio asmens 
veiklos vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms arba 
kitiems tų pačių perkančiųjų organizacijų 
kontroliuojamiems asmenims;

(b) pagrindinė dalis to juridinio asmens 
veiklos vykdoma kontroliuojančiajai 
vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms arba 
kitiems tų pačių perkančiųjų organizacijų 
kontroliuojamiems asmenims;

Or. fr

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo.

(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo, išskyrus 
kontroliuojančiųjų perkančiųjų 
organizacijų privatų kapitalą arba 
kontroliuojamojo juridinio asmens 
nuosavą kapitalą, kai jie veikia kaip 
viešosios teisės subjektai ir pagal 
socialinės įmonės apibrėžtį.

Or. fr

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Dviejų ar daugiau perkančiųjų 
organizacijų sudarytas susitarimas 
nelaikomas viešojo pirkimo sutartimi pagal 
šios direktyvos 2 straipsnio 6 dalį, jeigu 
yra įvykdytos tokios kumuliacinės sąlygos:

4. Dviejų ar daugiau perkančiųjų 
organizacijų sudarytas susitarimas 
nelaikomas viešojo pirkimo sutartimi pagal 
šios direktyvos 2 straipsnio 7 dalį, jeigu 
yra įvykdytos tokios kumuliacinės sąlygos:

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

a) susitarimu užmezgamas dalyvaujančių 
perkančiųjų organizacijų 
bendradarbiavimas siekiant užtikrinti jų 
bendros viešųjų paslaugų funkcijos 
atlikimą arba bendrai naudotis 
priemonėmis savo atskiroms funkcijoms 
atlikti;

b) susitarimui taikomi tik su viešuoju 
interesu susiję motyvai;

b) susitarime nenumatoma, bet ir 
neatmetama galimybė sudaryti pirkimo 
sutartis, kurios gali būti reikalingos 
a punkte nurodytai viešųjų paslaugų 
funkcijai atlikti;

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

c) susitarimą sudaro tik valdžios 
institucijos, nedalyvaujant privačiajai 
šaliai, išskyrus privatų kapitalą 
perkančiųjų organizacijų, kurios 
bendradarbiavime dalyvauja kaip 
viešosios teisės subjektai, kuriems pagal 
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socialinės įmonės apibrėžtį pavesta 
vykdyti viešųjų paslaugų funkciją.

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

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

Or. fr

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1–4 dalyse numatytos išimtys 
nebetaikomos nuo momento, kai atsiranda 
privatus kapitalas ir dėl to tebevykdomos 
sutartys turi būti atvertos konkurencijai 
taikant įprastas pirkimų procedūras.

1–4 dalyse numatytos išimtys 
nebetaikomos nuo momento, kai atsiranda 
privatus kapitalas ir dėl to tebevykdomos 
sutartys turi būti atvertos konkurencijai 
taikant įprastas pirkimų procedūras, 
išskyrus atvejus, kai privatų kapitalą turi 
perkančiosios organizacijos, kurios vykdo 
viešųjų paslaugų funkciją kaip viešosios 
teisės subjektai, pagal socialinės įmonės 
apibrėžtį, vadovaudamosi vien visuotinės 
svarbos ar naudos visuomenei 
nuostatomis ir nesiekdamos kitokio 
pobūdžio tikslų.

Or. fr

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Teikti pasiūlymus arba siūlytis būti 
kandidatais gali ūkio subjektų grupės. Ūkio 
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Perkančiosios organizacijos negali 
nustatyti specialiųjų tokių grupių 
dalyvavimo pirkimo procedūrose sąlygų, 
kurios nėra nustatytos atskiriems 
kandidatams. Jei šios grupės nori pateikti 
pasiūlymą arba prašymą leisti dalyvauti 
konkurse, perkančiosios organizacijos iš 
šių grupių nereikalauja įgyti tam tikrą 
teisinį statusą.

subjektų, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių 
(MVĮ), grupės gali tapti įmonių 
konsorciumais. Perkančiosios 
organizacijos negali nustatyti specialiųjų 
tokių grupių dalyvavimo pirkimo 
procedūrose sąlygų, kurios nėra nustatytos 
atskiriems kandidatams. Jei šios grupės 
nori pateikti pasiūlymą arba prašymą leisti 
dalyvauti konkurse, perkančiosios 
organizacijos iš šių grupių nereikalauja 
įgyti tam tikrą teisinį statusą.

Or. en

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos suteikia ūkio 
subjektų grupei galimybę įvykdyti visus 
techninius, teisinius ir finansinius 
reikalavimus kaip vienam subjektui, 
apimančiam grupę sudarančių ūkio 
subjektų individualių savybių visumą.

Or. en

Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) telefoną šio straipsnio 6 dalyje 
nurodytais atvejais ir aplinkybėmis;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) paraiška dalyvauti viešojo pirkimo 
sutarčių skyrimo procedūrose gali būti 
pateikta raštu arba telefonu; kai paraiška 
yra pateikiama telefonu, turi būti atsiųstas 
raštiškas patvirtinimas dar nepasibaigus 
nustatytam paraiškų priėmimo terminui;

(a) paraiška dalyvauti viešojo pirkimo 
sutarčių skyrimo procedūrose gali būti 
pateikta raštu;

Or. en

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Interesų konflikto sąvoka apima bent 
kiekvieną atvejį, kai šio straipsnio 2 dalyje 
išvardytų kategorijų asmenys yra tiesiogiai 
arba netiesiogiai privačiai suinteresuoti 
pirkimo procedūros baigtimi ir dėl tokio 
suinteresuotumo gali būti pakenkta 
nešališkam ir objektyviam jų pareigų 
vykdymui.

Interesų konflikto sąvoka apima bent 
kiekvieną atvejį, kai šio straipsnio 2 dalyje 
išvardytų kategorijų asmenys yra tiesiogiai 
arba netiesiogiai bendrai suinteresuoti 
pirkimo procedūros baigtimi ir dėl tokio 
suinteresuotumo gali būti pakenkta 
nešališkam ir objektyviam jų pareigų 
vykdymui.

Or. en

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame straipsnyje privatūs interesai yra 
šeimos, emocinio gyvenimo, ekonominiai, 
politiniai arba kiti bendri su kandidatais 
arba konkurso dalyviais interesai, įskaitant 

Šiame straipsnyje bendri interesai yra 
bendras su kandidatais arba konkurso 
dalyviais ekonominis interesas arba
šeimos ryšiai, įskaitant nesuderinamus
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nesuderinamus profesinius interesus. profesinius interesus.

Or. en

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali numatyti, kad 
perkančiosios organizacijos gali taikyti 
šioje direktyvoje reglamentuojamą 
inovacijų partnerystę.

Valstybės narės numato, kad perkančiosios 
organizacijos gali taikyti šioje direktyvoje 
reglamentuojamą inovacijų partnerystę.

Or. en

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jos taip pat gali numatyti, kad vienu iš 
toliau nurodytų atvejų perkančiosios 
organizacijos galėtų taikyti konkurso 
procedūrą su derybomis arba konkurencinį 
dialogą:

Jos taip pat numato, kad vienu iš toliau 
nurodytų atvejų perkančiosios 
organizacijos galėtų taikyti konkurso 
procedūrą su derybomis arba konkurencinį 
dialogą:

Or. en

Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nuspręsti neperkelti į 
nacionalinę teisę konkurso procedūros su 
derybomis, konkurencinio dialogo ir 
inovacijų partnerystės procedūrų.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minimali pasiūlymų priėmimo trukmė yra 
40 dienos nuo skelbimo apie pirkimą 
išsiuntimo dienos.

Minimali pasiūlymų priėmimo trukmė yra 
52 dienos nuo skelbimo apie pirkimą 
išsiuntimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutartys skiriamos remiantis vieninteliu 
skyrimo kriterijumi – ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo, laikantis 
66 straipsnio 1 dalyje nustatytos tvarkos.

Or. en

Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minimali prašymų dalyvauti konkurse 
priėmimo trukmė yra 30 dienų nuo 
skelbimo apie pirkimą, o jeigu kaip 
kvietimas dalyvauti konkurse naudotas 
išankstinis informacinis skelbimas – nuo 
kvietimo patvirtinti susidomėjimą 
išsiuntimo dienos.

Minimali prašymų dalyvauti konkurse 
priėmimo trukmė yra 37 dienos nuo 
skelbimo apie pirkimą, o jeigu kaip 
kvietimas dalyvauti konkurse naudotas 
išankstinis informacinis skelbimas – nuo 
kvietimo patvirtinti susidomėjimą 
išsiuntimo dienos.

Or. en
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Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutartys skiriamos remiantis vieninteliu 
skyrimo kriterijumi – ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo, laikantis 
66 straipsnio 1 dalyje nustatytos tvarkos.

Or. en

Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minimali pasiūlymų priėmimo trukmė yra 
35 dienos nuo kvietimo teikti pasiūlymus 
išsiuntimo dienos.

Minimali pasiūlymų priėmimo trukmė yra 
40 dienų nuo kvietimo teikti pasiūlymus 
išsiuntimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu pagal šio straipsnio 1 dalies 
nuostatas perkančiosios organizacijos 
paskelbia išankstinį informacinį skelbimą, 
kuris nereiškia kvietimo dalyvauti 
konkurse, minimali pasiūlymų priėmimo 
trukmė gali būti sutrumpinta iki 15 dienų, 
jeigu įvykdomos abi toliau nurodytos 
sąlygos:

3. Jeigu pagal šio straipsnio 1 dalies 
nuostatas perkančiosios organizacijos 
paskelbia išankstinį informacinį skelbimą, 
kuris nereiškia kvietimo dalyvauti 
konkurse, minimali pasiūlymų priėmimo 
trukmė gali būti sutrumpinta iki 22 dienų, 
jeigu įvykdomos abi toliau nurodytos 
sąlygos:

Or. en
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Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minimali prašymų dalyvauti konkurse 
priėmimo trukmė yra 30 dienų nuo 
skelbimo apie pirkimą, o jeigu kaip 
kvietimas dalyvauti konkurse naudotas 
išankstinis informacinis skelbimas – nuo 
kvietimo patvirtinti susidomėjimą 
išsiuntimo dienos; minimali pasiūlymų 
priėmimo trukmė yra 30 dienų nuo 
kvietimo išsiuntimo dienos. Taikomos 
26 straipsnio 3–6 dalys.

Minimali prašymų dalyvauti konkurse 
priėmimo trukmė yra 37 dienos nuo 
skelbimo apie pirkimą, o jeigu kaip 
kvietimas dalyvauti konkurse naudotas 
išankstinis informacinis skelbimas – nuo 
kvietimo patvirtinti susidomėjimą 
išsiuntimo dienos; minimali pasiūlymų 
priėmimo trukmė yra 37 dienos nuo 
kvietimo išsiuntimo dienos. Taikomos 
26 straipsnio 3–6 dalys.

Or. en

Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutartys skiriamos remiantis vieninteliu 
skyrimo kriterijumi – ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo, laikantis 
66 straipsnio 1 dalyje nustatytos tvarkos.

Or. en

Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minimali prašymų leisti dalyvauti 
konkurenciniame dialoge priėmimo trukmė 
yra 30 dienų nuo skelbimo apie pirkimą 
išsiuntimo dienos.

Minimali prašymų leisti dalyvauti 
konkurenciniame dialoge priėmimo trukmė 
yra 37 dienos nuo skelbimo apie pirkimą 
išsiuntimo dienos.
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Or. en

Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dialoge gali dalyvauti tik tie ūkio 
subjektai, kuriuos perkančioji organizacija 
pakvietė, įvertinusi prašomą informaciją. 
Pagal 64 straipsnį perkančiosios 
organizacijos gali apriboti tinkamų 
kandidatų, kviečiamų dalyvauti 
procedūroje, skaičių. Sutartys skiriamos 
remiantis vieninteliu skyrimo kriterijumi –
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo, 
laikantis 66 straipsnio 1 dalies a punkte
nustatytos tvarkos.

Dialoge gali dalyvauti tik tie ūkio 
subjektai, kuriuos perkančioji organizacija 
pakvietė, įvertinusi prašomą informaciją. 
Pagal 64 straipsnį perkančiosios 
organizacijos gali apriboti tinkamų 
kandidatų, kviečiamų dalyvauti 
procedūroje, skaičių. Sutartys skiriamos 
remiantis vieninteliu skyrimo kriterijumi –
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo, 
laikantis 66 straipsnio 1 dalyje nustatytos 
tvarkos.

Or. en

Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus, siekdama baigti vykdyti 
finansinius įsipareigojimus ar 
kitas sutarties sąlygas, perkančioji 
organizacija gali dėl galutinių 
sutarties sąlygų derėtis su 
konkurso dalyviu, kuris įvertintas 
kaip pateikęs ekonomiškai 
naudingiausią pasiūlymą pagal 
66 straipsnio 1 dalies a punktą, 
jeigu tik dėl tokių derybų nereikia 
keisti esminių pasiūlymo arba 
viešojo pirkimo aspektų, įskaitant 
skelbime arba aprašomajame 
dokumente nustatytus poreikius ir 
reikalavimus, ir jeigu dėl to nekyla 
konkurencijos iškreipimo arba 

Prireikus, siekdama baigti vykdyti 
finansinius įsipareigojimus ar 
kitas sutarties sąlygas, perkančioji 
organizacija gali dėl galutinių 
sutarties sąlygų derėtis su 
konkurso dalyviu, kuris įvertintas 
kaip pateikęs ekonomiškai 
naudingiausią pasiūlymą pagal 
66 straipsnio 1 dalį, jeigu tik dėl 
tokių derybų nereikia keisti 
esminių pasiūlymo arba viešojo 
pirkimo aspektų, įskaitant 
skelbime arba aprašomajame 
dokumente nustatytus poreikius ir 
reikalavimus, ir jeigu dėl to nekyla 
konkurencijos iškreipimo arba 
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diskriminacijos grėsmė. diskriminacijos grėsmė.

Or. en

Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Elektroninis aukcionas grindžiamas 
vienu iš toliau nurodytų kriterijų:

3. Elektroninis aukcionas grindžiamas 
kainomis ir (arba) naujomis pasiūlymo 
kriterijų reikšmėmis, nurodytomis 
specifikacijoje.

(a) tik kainomis, jeigu sutartis skiriama 
pasiūlymo, kuriame nurodyta mažiausia 
kaina, teikėjui;
(b) kainomis ir (arba) naujomis pasiūlymo 
kriterijų reikšmėmis, nurodytomis 
specifikacijoje, jeigu sutartis skiriama 
ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą 
pateikusiam tiekėjui.

Or. en

Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Prieš naudodamos elektroninį aukcioną, 
perkančiosios organizacijos iš pradžių 
išsamiai įvertina pasiūlymus pagal 
nustatytą skyrimo kriterijų (-us) ir jo 
lyginamąją reikšmę.

5. Prieš naudodamos elektroninį aukcioną, 
perkančiosios organizacijos iš pradžių 
išsamiai įvertina pasiūlymus pagal 
nustatytus skyrimo kriterijus ir jų 
lyginamąją reikšmę.

Or. en
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Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VIII priedo 1 punkte apibrėžtos techninės
specifikacijos išdėstomos pirkimo 
dokumentuose. Jose apibrėžiamos 
reikalaujamos darbų, paslaugų arba prekių 
savybės.

Techninės specifikacijos išdėstomos 
pirkimo dokumentuose. Jose apibrėžiamos 
reikalaujamos darbų, paslaugų arba prekių 
savybės, siekiant užtikrinti, kad būtų 
pasiekti ir su naudojimu, ir su tvarumu 
susiję perkančiosios organizacijos tikslai.

Or. en

Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tos savybės gali sietis su konkrečiu 
gamybos procesu arba prašomų darbų 
atlikimo, prekių tiekimo arba paslaugų 
suteikimo procesu arba bet kurio kito 
gyvavimo ciklo, kaip nurodyta 2 straipsnio 
22 punkte, etapo procesu.

Tos savybės taip pat siejasi su konkrečiu 
gamybos procesu arba prašomų darbų 
atlikimo, prekių tiekimo arba paslaugų 
suteikimo procesu arba bet kurio kito 
gyvavimo ciklo ir socialiai tvaraus 
gamybos proceso, kaip nurodyta 
2 straipsnio 22, 22a ir 22b punktuose, 
etapo procesu.

Or. en

Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios techninės visų pirkimų, kurių 
dalykas yra skirtas naudoti asmenims, ar tai 
būtų visuomenė, ar perkančiosios 
organizacijos darbuotojai, specifikacijos, 
išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus, 
rengiamos taip, kad būtų atsižvelgta į 

Tokios techninės visų pirkimų, kurių 
dalykas yra skirtas naudoti asmenims, ar tai 
būtų visuomenė, ar perkančiosios 
organizacijos darbuotojai, specifikacijos, 
išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus, kurie 
turi būti išdėstyti kvietime dalyvauti 
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prieinamumo neįgaliems asmenims 
kriterijus arba projektą, tinkamą visiems 
naudotojams.

konkurse ir konkurso dokumentuose,
rengiamos taip, kad būtų atsižvelgta į 
prieinamumo neįgaliems asmenims 
kriterijus arba projektą, tinkamą visiems 
naudotojams.

Or. en

Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Techninės specifikacijos taip pat gali 
apimti, kai tinka, reikalavimus, susijusius 
su:

Or. en

Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies 5 a pastraipos (naujos) a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) rezultatais, įskaitant aplinkosaugos ir 
klimato apsaugos veiksmingumo lygius ir 
veiksmingumą socialiai tvaraus gamybos 
proceso požiūriu;

Or. en

Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies 5 a pastraipos (naujos) b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) gyvavimo ciklo charakteristikomis;

Or. en
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Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies 5 a pastraipos (naujos) c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) socialiai tvariu gamybos procesu;

Or. en

Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies 5 a pastraipos (naujos) d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) darbuotojų, kuriems pavesta vykdyti 
konkrečią sutartį, organizacija, 
kvalifikacija ir patirtimi;

Or. en

Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies 5 a pastraipos (naujos) e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) saugumu ar matmenimis, įskaitant 
procedūras, susijusias su kokybės 
užtikrinimu, terminiją, simbolius, tyrimų 
ir bandymų metodais, pakuotę, žymėjimą 
ir ženklinimą etiketėmis bei nurodymus 
naudotojams;

Or. en

Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies 5 a pastraipos (naujos) f punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) projektavimo ir kainos apskaičiavimo 
taisyklėmis, darbams taikomomis 
bandymų, kontrolės ir priėmimo 
sąlygomis bei statybos darbų metodais 
arba technologijomis ir visomis kitomis 
techninėmis sąlygomis, kurias perkančioji 
organizacija gali nustatyti bendrosiose 
arba konkrečiose taisyklėse, taikomose 
baigtiems darbams ir juos sudarančioms 
medžiagoms ar atskiroms dalims;

Or. en

Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nurodant rezultatų ar funkcinius 
reikalavimus, įskaitant aplinkosaugines 
charakteristikas, su sąlyga, jog parametrai 
yra pakankamai tikslūs, kad konkurso 
dalyviai galėtų nustatyti sutarties dalyką, o 
perkančiosios organizacijos – skirti sutartį;

(a) nurodant rezultatų ar funkcinius 
reikalavimus, įskaitant socialines ir 
aplinkosaugines charakteristikas, su sąlyga, 
jog parametrai yra pakankamai tikslūs, kad 
konkurso dalyviai galėtų nustatyti sutarties 
dalyką, o perkančiosios organizacijos –
skirti sutartį. Pagal 1 dalį techninės 
specifikacijos gali būti sudaromos 
nurodant rezultatų ar funkcinius 
reikalavimus, susijusius ne tik su 
naudojamais darbais, prekėmis ar 
paslaugomis, bet ir su prašomų darbų, 
prekių ar paslaugų gyvavimo ciklo arba 
socialiai tvaraus gamybos proceso etapų 
charakteristikomis;

Or. en

Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 3 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) remiantis techninėmis specifikacijomis 
ir, pirmumo tvarka, nacionaliniais 
standartais, kuriais perkeliami Europos 
standartai, Europos techniniais 
liudijimais, bendromis techninėmis 
specifikacijomis, tarptautiniais 
standartais, kitomis Europos 
standartizacijos institucijų nustatytomis 
techninių etalonų sistemomis arba, jei 
tokių nėra, nacionaliniais standartais, 
nacionaliniais techniniais liudijimais arba 
nacionalinėmis techninėmis 
specifikacijomis, susijusiomis su darbų 
projektavimu, apskaičiavimu ir vykdymu 
bei produktų naudojimu; kiekviena 
nuoroda pateikiama kartu su fraze „arba 
lygiavertis“;

(b) remiantis specifikacijomis ir 
standartais, apibrėžtais VIII priedo 
2 punkte, pirmenybę teikiant Europos ir
tarptautiniams standartams, ir tik jei tokių 
nėra, nacionaliniais standartais; kiekviena 
nuoroda pateikiama kartu su fraze „arba 
lygiavertis“;

Or. en

Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) nurodant rezultatų ar funkcinius 
reikalavimus, nurodytus a punkte, ir 
remiantis b punkte nurodytomis 
techninėmis specifikacijomis kaip 
priemone daryti prielaidai, kad tokių 
atlikimo ar funkcinių reikalavimų yra 
laikomasi;

(c) nurodant rezultatų ar funkcinius 
reikalavimus, nurodytus a punkte, ir 
remiantis b punkte nurodytomis 
techninėmis specifikacijomis ir standartais 
kaip priemone daryti prielaidai, kad tokių 
atlikimo ar funkcinių reikalavimų yra 
laikomasi;

Or. en

Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 3 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) remiantis b punkte nurodytomis tam 
tikrų duomenų techninėmis 
specifikacijomis ir rezultatų ar funkciniais 
reikalavimais, nurodytais a punkte kitiems 
duomenims.

(d) remiantis b punkte nurodytomis tam 
tikrų duomenų techninėmis 
specifikacijomis ir standartais bei
rezultatų ar funkciniais reikalavimais, 
nurodytais a punkte kitiems duomenims.

Or. en

Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Kai sutarties dalykas to nepateisina, 
techninėse specifikacijose galima nurodyti 
konkretų modelį ar tiekimo šaltinį, 
gamybos vietą ar konkretų procesą ar 
prekių ženklus, patentus, rūšis ar 
konkrečią kilmės šalį ar gamybos būdą. 
Toks nurodymas pateikiamas su fraze 
„arba lygiavertis“.

Or. en

Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu perkančioji organizacija 
pasinaudoja galimybe pateikti nuorodą į šio 
straipsnio 3 dalies b punkte nurodytas 
specifikacijas, ji neatmeta pasiūlymo 

5. Jeigu perkančioji organizacija 
pasinaudoja galimybe pateikti nuorodą į šio 
straipsnio 3 dalies b punkte nurodytas 
specifikacijas ir standartus, ji neatmeta 
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remdamasi tuo, kad siūlomi darbai, prekės 
ir paslaugos neatitinka jos nurodytų 
specifikacijų, jei konkurso dalyvis savo 
pasiūlyme bet kokiomis tinkamomis 
priemonėmis, įskaitant 42 straipsnyje 
nurodytas įrodinėjimo priemones, įrodo, 
jog jo siūlomi sprendimai lygiavertiškai 
tenkina techninėse specifikacijose 
nustatytus reikalavimus.

pasiūlymo remdamasi tuo, kad siūlomi 
darbai, prekės ir paslaugos neatitinka jos 
nurodytų specifikacijų ir standartų, jei 
konkurso dalyvis savo pasiūlyme bet 
kokiomis tinkamomis priemonėmis, 
įskaitant 42 straipsnyje nurodytas 
įrodinėjimo priemones, įrodo, jog jo 
siūlomi sprendimai lygiavertiškai tenkina 
techninėse specifikacijose nustatytus 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu perkančioji organizacija pasinaudoja 
šio straipsnio 3 dalies a punkte nustatyta 
galimybe suformuluoti technines 
specifikacijas kaip rezultatus arba 
funkcinius reikalavimus, ji negali atmesti 
darbų, prekių ar paslaugų pasiūlymo, jei jis 
atitinka nacionalinį standartą, kuriuo 
perkeliamas Europos standartas, Europos 
techninį liudijimą, bendrą techninę 
specifikaciją, tarptautinį standartą arba 
Europos standartizacijos institucijos 
nustatytą techninių etalonų sistemą, jeigu 
tokiose specifikacijose nurodomi jos 
nustatyti rezultatų arba funkciniai 
reikalavimai.

Jeigu perkančioji organizacija pasinaudoja 
šio straipsnio 3 dalies a punkte nustatyta 
galimybe suformuluoti technines 
specifikacijas kaip rezultatus arba 
funkcinius reikalavimus, ji negali atmesti 
darbų, prekių ar paslaugų pasiūlymo, jei jis 
atitinka nacionalinį standartą, jeigu tam 
standartui taikomais kriterijais nurodomi 
jos nustatyti rezultatų arba funkciniai 
reikalavimai.

Or. en

Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ženklinimas Ženklinimas ir trečiosios šalies patikrinto 
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standarto sertifikatai

Or. en

Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu perkančiosios organizacijos nustato 
darbų, paslaugų arba prekių aplinkos, 
socialines arba kitas charakteristikas, 
nurodydamos 40 straipsnio 3 dalies 
a punkte minėtus rezultatų ar funkcinius 
reikalavimus, jos gali reikalauti, kad tie 
darbai, paslaugos ar prekės būtų pažymėti 
specialiu ženklu, jeigu įvykdytos visos 
toliau nurodytos sąlygos:

Jeigu perkančiosios organizacijos nustato 
darbų, paslaugų arba prekių aplinkos, 
socialines arba kitas charakteristikas, 
nurodydamos 40 straipsnio 3 dalies 
a punkte minėtus rezultatų ar funkcinius 
reikalavimus, jos gali reikalauti, kad tie 
darbai, paslaugos ar prekės būtų pažymėti 
specialiu ženklu ir (arba) turėtų trečiosios 
šalies patikrinto standarto sertifikatą, 
jeigu įvykdytos visos toliau nurodytos 
sąlygos:

(a) ženklui taikomi reikalavimai susiję tik 
su tomis charakteristikomis, kurios yra 
siejamos su sutarties dalyku ir yra 
tinkamos sutarties dalyku esančių darbų, 
prekių arba paslaugų savybėms apibrėžti;

(a) ženklui ir (arba) trečiosios šalies 
patikrinto standarto sertifikatui taikomi 
reikalavimai susiję tik su tomis 
charakteristikomis, kurios yra siejamos su 
sutarties dalyku ir yra tinkamos sutarties 
dalyku esančių darbų, prekių arba paslaugų 
savybėms apibrėžti;

(b) ženklui taikomi reikalavimai parengti 
remiantis moksline informacija arba kitais 
objektyviai patikrinamais ir 
nediskriminaciniais kriterijais;

(b) ženklui ir (arba) trečiosios šalies 
patikrinto standarto sertifikatui taikomi 
reikalavimai parengti remiantis moksline 
informacija arba kitais objektyviai 
patikrinamais ir nediskriminaciniais 
kriterijais;

(c) ženklai nustatomi pagal atvirą ir 
skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti 
visi suinteresuotieji subjektai, įskaitant 
valdžios įstaigas, vartotojus, gamintojus, 
platintojus ir aplinkos organizacijas;

(c) ženklai ir (arba) trečiosios šalies 
patikrinto standarto sertifikatai nustatomi 
pagal atvirą ir skaidrią procedūrą, kurioje 
gali dalyvauti visi suinteresuotieji 
subjektai, įskaitant valdžios įstaigas, 
vartotojus, gamintojus, platintojus ir 
aplinkos organizacijas;

(d) ženklai yra prieinami visiems 
suinteresuotiesiems asmenims;

(d) ženklai ir (arba) trečiosios šalies 
patikrinto standarto sertifikatai yra 
prieinami visiems suinteresuotiesiems 
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asmenims;
(e) ženklinimo kriterijai nustatyti trečiosios 
šalies, kuri nepriklausoma nuo ženklinimą 
naudojančio ūkio subjekto.

(e) ženklinimo ir (arba) trečiosios šalies 
patikrinto standarto sertifikatų kriterijai 
nustatyti trečiosios šalies, kuri 
nepriklausoma nuo ženklinimą naudojančio 
ūkio subjekto. Trečioji šalis gali turėti 
specialią nacionalinę arba vyriausybinę 
instituciją ar organizaciją.

Or. en

Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu ženklas atitinka 1 dalies b, c, d ir 
e punktų sąlygas, tačiau jam taip pat 
nurodomi su sutarties dalyku nesusiję 
reikalavimai, perkančiosios organizacijos 
gali apibrėžti techninę specifikaciją, 
remdamosi šio ženklo išsamių specifikacijų 
arba prireikus jų dalių reikalavimais, 
susijusiais su sutarties dalyku ir tinkamais 
šio dalyko savybėms apibrėžti.

2. Jeigu trečiosios šalies patikrintas 
standartas neatitinka VIII priedo 5a 
punkte išdėstytos apibrėžties, nes jo 
kriterijais nurodomi su sutarties dalyku 
nesusiję reikalavimai, perkančiosios 
organizacijos gali apibrėžti techninę 
specifikaciją, remdamosi šio standarto
išsamių specifikacijų arba prireikus jų dalių 
reikalavimais, susijusiais su sutarties 
dalyku ir tinkamais šio dalyko savybėms 
apibrėžti.

Or. en

Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančioji organizacija gali nurodyti 
savo techninėse specifikacijose, kad tokį 
standartą atitinkantys darbai, prekės ar 
paslaugos laikomi atitinkančiais 
techninių specifikacijų reikalavimus. 
Perkančiosios organizacijos taip pat 
pripažįsta visus lygiaverčius standartus, 
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atitinkančius perkančiųjų organizacijų 
apibrėžtų specifikacijų reikalavimus. 
Darbų, prekių ar paslaugų, kurių 
atitikties tokiam standartui trečioji šalis 
nepatikrino, atveju perkančiosios 
organizacijos taip pat pripažįsta 
gamintojo techninę dokumentaciją ar 
kitas tinkamas įrodinėjimo priemones, 
pvz., sertifikatus ir deklaracijas.

Or. en

Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Viešojo pirkimo sutartys gali būti 
dalijamos į vienarūšes arba nevienarūšes 
dalis. Sutarčių, kurių vertė yra lygi 4 
straipsnyje nurodytoms riboms arba jas 
viršija, tačiau nėra mažesnė kaip 500 000 
EUR, kaip nustatyta pagal 5 straipsnį, 
atveju, kai perkančioji organizacija 
nemano, kad prasminga sutartį suskirstyti 
dalimis, ji tai atskirai pagrindžia skelbime 
apie pirkimą arba kvietime patvirtinti 
susidomėjimą.

1. Siekiant platesnės konkurencijos, jeigu 
dėl pirkimo objekto negalima išskirti 
atskirų paslaugų, perkančioji organizacija 
sudaro pirkimo sutartis dėl atskirų objekto 
dalių. Sutarčių, kurių vertė yra lygi 4 
straipsnyje nurodytoms riboms arba jas 
viršija, tačiau nėra mažesnė kaip 500 000 
EUR, kaip nustatyta pagal 5 straipsnį, 
atveju, kai negalima pirkimo objekto 
suskirstyti dalimis, nes negalima išskirti 
atskirų paslaugų, perkančioji organizacija 
paaiškina savo samprotavimą skelbime 
apie pirkimą arba kvietime patvirtinti 
susidomėjimą. 

Or. fr

Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos skelbime apie 
pirkimą arba kvietime patvirtinti 
susidomėjimą nurodo, ar pasiūlymus 

Perkančiosios organizacijos skelbime apie 
pirkimą arba kvietime patvirtinti 
susidomėjimą nurodo, ar pasiūlymus 
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galima teikti tik dėl vienos, ar tik dėl kelių 
dalių.

galima teikti tik dėl vienos, ar tik dėl kelių 
dalių. Dalių skaičių jos pasirenka 
atsižvelgdamos į reikalingų paslaugų 
technines charakteristikas, atitinkamo 
ekonomikos sektoriaus struktūrą ir, jeigu 
reikia, tam tikroms profesijoms taikomas 
taisykles.

Or. fr

Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nors ir nurodyta galimybė teikti 
pasiūlymą dėl visų dalių, perkančiosios 
organizacijos gali apriboti vienam 
konkurso dalyviui skirtinų dalių skaičių, su 
sąlyga, kad maksimalus jų skaičius 
nurodomas skelbime apie pirkimą arba 
kvietime patvirtinti susidomėjimą. 
Perkančiosios organizacijos nustato ir 
pirkimo dokumentuose nurodo objektyvius 
ir nediskriminacinius skirtingų dalių 
skyrimo kriterijus arba taisykles, jeigu 
taikant pasirinktus skyrimo kriterijus 
vienam konkurso dalyviui būtų paskirta 
daugiau dalių nei nustatytas maksimalus 
jų skaičius.

2. Kandidatai negali pateikti kelių 
pasiūlymų dėl skirtingo pirkimo dalių 
skaičiaus. Perkančiosios organizacijos 
apriboja vienam konkurso dalyviui skirtinų 
dalių skaičių, su sąlyga, kad maksimalus jų 
skaičius nurodomas skelbime apie pirkimą 
arba kvietime patvirtinti susidomėjimą. 
Perkančiosios organizacijos nustato ir 
pirkimo dokumentuose nurodo objektyvius 
ir nediskriminacinius skirtingų dalių 
skyrimo kriterijus arba taisykles.

Or. fr

Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su informacija apie sutarties dalis 
susijusiuose pirkimo dokumentuose 
perkančiosios organizacijos prašo 
konkurso dalyvio nurodyti savo pasiūlyme 
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sutarties dalį, kurią jis ketina subrangos 
sutartimi pavesti atlikti tretiesiems 
asmenims ir kuriems nors siūlomiems 
subrangovams, vienos sutarties dalies 
atžvilgiu apsiribodamas trimis nuosekliais 
subrangos lygiais, kaip reikalaujama 
pagal 71 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pasiūlymą pateikia konkurso dalyvis, 
kuriam nėra neleista dalyvauti konkurse 
pagal šios direktyvos 21 ir 55 straipsnius ir 
kuris atitinka perkančiosios organizacijos 
pagal 56 straipsnį nustatytus atrankos 
kriterijus ir, jei taikytina, 64 straipsnyje
nurodytas nediskriminavimo taisykles bei 
kriterijus.

(b) pasiūlymą pateikia konkurso dalyvis, 
kuriam nėra neleista dalyvauti konkurse 
pagal šios direktyvos 21 ir 55 straipsnius ir 
kuris atitinka perkančiosios organizacijos 
pagal 56 straipsnį nustatytus atrankos 
kriterijus ir, jei taikytina, 64 ir 71 
straipsniuose nurodytas nediskriminavimo 
taisykles bei kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perkančiosios organizacijos gali 
nuspręsti neskirti sutarties geriausią 
pasiūlymą pateikusiam konkurso dalyviui, 
nustačiusios, kad pasiūlymas neatitinka 
Sąjungos socialinės ir darbo arba aplinkos 
teisės aktuose arba XI priede išvardytuose 
tarptautinės socialinės ir aplinkos teisės 
aktuose nustatytų įpareigojimų arba nėra 
jiems bent lygiavertis.

2. Perkančiosios organizacijos neskiria
sutarties geriausią pasiūlymą pateikusiam 
konkurso dalyviui, nustačiusios, kad 
pasiūlymas neatitinka įpareigojimų 
socialinės ir darbo arba aplinkos teisės
srityje, nustatytų Sąjungos ar
nacionaliniuose teisės aktuose ar darbų 
atlikimo, paslaugų teikimo ar prekių 
tiekimo vietoje taikomose kolektyvinėse 
sutartyse arba XI priede išvardytuose 
tarptautinės socialinės ir aplinkos teisės 
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aktuose.

Or. en

Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. jeigu tokie teisės aktai netaikomi, kitų 
konkurso dalyviui taikomų teisės aktų, 
kuriais užtikrinamas lygiavertis apsaugos 
lygis, pažeidimai taip pat suteikia 
pagrindą atmetimui.

Or. en

Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 89 straipsnį 
dėl XI priede pateikiamo sąrašo keitimo, 
jeigu tokie pakeitimai yra būtini dėl naujų 
tarptautinių susitarimų sudarymo arba 
esamų tarptautinių susitarimų keitimo.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) dėl dalyvavimo veikloje, susijusioje su 
naudojimusi prekybos žmonėmis aukų 
paslaugomis ir vaikų darbu, įtrauktoje į 
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2011 m. balandžio 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl 
prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su 
ja ir aukų apsaugos taikymo sritį1.
_____________
1 OL L 101, 2011 4 15.

Or. en

Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančioji organizacija gali neleisti ūkio 
subjektui dalyvauti viešojo pirkimo 
sutartyje, jeigu yra bent viena iš toliau 
nurodytų sąlygų:

Perkančioji organizacija neleidžia ūkio 
subjektui dalyvauti viešojo pirkimo 
sutartyje, jeigu yra bent viena iš toliau 
nurodytų sąlygų:

Or. en

Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) perkančiajai organizacijai yra žinoma 
apie kokį nors Sąjungos socialinės, darbo 
ar aplinkos teisės aktuose arba XI priede 
išvardytuose tarptautinės socialinės ir 
aplinkos teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų pažeidimą. Sąjungos teisės 
aktų arba tarptautinių nuostatų laikymuisi 
prilygsta lygiaverčio pobūdžio laikymasis;

a) perkančiajai organizacijai yra žinoma 
apie kokį nors Sąjungos ar 
nacionaliniuose socialinės, darbo ar 
aplinkos teisės aktuose arba XI priede 
išvardytuose tarptautinės socialinės ir 
aplinkos teisės aktuose ir paslaugos 
teikimo vietoje taikomose kolektyvinėse 
sutartyse nustatytų įpareigojimų 
pažeidimą. Sąjungos teisės aktų arba 
tarptautinių nuostatų laikymuisi prilygsta 
lygiaverčio pobūdžio laikymasis;

Or. en
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Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) jeigu ūkio subjektui kurį nors su ta 
pačia perkančiąja organizacija sudarytoje 
ankstesnėje panašaus pobūdžio sutartyje ar 
sutartyse nustatytą esminį reikalavimą 
vykdė su dideliais arba nuolatiniais 
trūkumais.

(d) jeigu perkančioji organizacija turi 
žinių, gautų jai pačiai ar kitai 
perkančiajai organizacijai atlikus 
vertinimą pagal 73a straipsnį, kad ūkio 
subjektas kurį nors su ta pačia perkančiąja 
organizacija sudarytoje ankstesnėje 
panašaus pobūdžio sutartyje ar sutartyse 
nustatytą esminį reikalavimą vykdė su 
dideliais arba nuolatiniais trūkumais.

Or. en

Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad galėtų taikyti pirmos pastraipos 
d punkte nurodytą atmetimo pagrindą, 
perkančiosios organizacijos nustato 
sutarties vykdymo rezultatų vertinimo 
metodą, grindžiamą objektyviais ir 
įvertinamais kriterijais ir taikomą 
sistemiškai, nuosekliai bei skaidriai. 
Atitinkamam rangovui pranešama apie 
bet kokį sutarties vykdymo rezultatų 
vertinimą. Jam suteikiama galimybė 
prieštarauti vertinimo išvadoms ir kreiptis 
dėl teisminės gynybos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. perkančioji organizacija neleidžia 
ūkio subjektui dalyvauti viešųjų pirkimų 
sutartyje, jeigu pagal 71 straipsnį ūkio 
subjekto pasiūlytas subrangovas atitinka 
bent vieną iš sąlygų, nurodytų 1, 2 ar 
3 dalyje. 

Or. en

Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kuris kandidatas arba konkurso 
dalyvis, atsidūręs vienoje iš 1, 2 ir 3 dalyse 
nurodytų padėčių, gali perkančiajai 
organizacijai pateikti įrodymus, 
patvirtinančius savo patikimumą, nepaisant 
to, jog yra pagrindas jį pašalinti iš 
konkurso.

Bet kuris kandidatas arba konkurso 
dalyvis, atsidūręs vienoje iš 1, 2, 3 ir 
3a dalyse nurodytų padėčių, gali 
perkančiajai organizacijai pateikti 
įrodymus, patvirtinančius savo arba, kai 
tinka, savo subrangovo patikimumą, 
nepaisant to, jog yra pagrindas jį pašalinti 
iš konkurso.

Or. en

Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo tikslu kandidatas arba konkurso 
dalyvis įrodo, kad yra atlyginęs visą žalą, 
padarytą dėl nusikaltimo ar nusižengimo, 
išsamiai išaiškino faktines ir kitas 
aplinkybes, aktyviai bendradarbiaudamas 
su tyrimą atliekančiomis institucijomis, ir 
ėmėsi konkrečių tinkamų techninių, 
organizacinių ir asmeninių priemonių, 
kurios užkirstų kelią būsimiems 

Šiuo tikslu kandidatas arba konkurso 
dalyvis įrodo, kad yra atlyginęs visą žalą, 
padarytą dėl nusikaltimo ar nusižengimo, 
išsamiai išaiškino faktines ir kitas 
aplinkybes, aktyviai bendradarbiaudamas 
su tyrimą atliekančiomis institucijomis, ir 
ėmėsi konkrečių tinkamų techninių, 
organizacinių ir asmeninių priemonių,
įskaitant atitiktį tikrinti padedančias 
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nusikaltimams arba nusižengimams. 
Perkančiosios organizacijos įvertina
priemones, kurių ėmėsi kandidatai arba 
konkurso dalyviai, atsižvelgdamos į 
nusikaltimo arba nusižengimo sunkumą ir 
konkrečias aplinkybes. Jeigu perkančioji 
organizacija mano, kad tokių priemonių 
nepakanka, ji nurodo tokio savo 
sprendimo motyvus.

atskaitomybės ir kontrolės sistemas ir
vidaus audito įstaigas, kurios užkirstų 
kelią būsimiems nusikaltimams arba 
nusižengimams. Kandidato arba konkurso 
dalyvio šiuo tikslu pateikiami įrodymai 
turi būti pakankami, kad perkančiosios 
organizacijos būtų įtikintos, jog 
priemonių, kurių ėmėsi kandidatas arba 
konkurso dalyvis, arba, kai tinka, jo 
subrangovo patikimumo pakanka, kad 
būtų užkirstas kelias būsimiems 
nusikaltimams arba nusižengimams,
atsižvelgiant į nusikaltimo arba 
nusižengimo sunkumą ir konkrečias 
aplinkybes. Jeigu perkančioji organizacija 
nėra įtikinama, ji nurodo tokio savo 
sprendimo motyvus.

Or. en

Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
perkančiosios organizacijos ir ūkio 
subjektai galėtų nesunkiai gauti 
informaciją ir pagalbą dėl šio straipsnio 
taikymo iš 88 straipsnyje nurodyto ryšių 
centro.

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
perkančiosios organizacijos galėtų 
nesunkiai gauti informaciją ir pagalbą dėl 
šio straipsnio taikymo iš vienos arba kelių 
įstaigų ar administracinių struktūrų, 
įsteigtų arba paskirtų šiuo tikslu pagal 84 
ir 87 straipsnius. Valstybės narės taip pat 
užtikrina, kad ūkio subjektai galėtų 
nesunkiai gauti informaciją ir pagalbą dėl 
šio straipsnio taikymo iš 87a straipsnyje 
nurodytų administracinių struktūrų.

Or. en

Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) atitiktimi Sąjungos ir nacionaliniuose 
saugos ir sveikatos, socialinės ir darbo 
teisės aktuose bei darbų atlikimo, 
paslaugų teikimo ar prekių tiekimo vietoje 
taikomose kolektyvinėse sutartyse 
nustatytoms normoms ir standartams.

Or. en

Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos nustato tik tas 
dalyvavimo sąlygas, kurios yra tinkamos 
užtikrinti, kad kandidatas arba konkurso 
dalyvis turėtų teisinį bei finansinį 
pajėgumą ir komercinius bei techninius 
gebėjimus įvykdyti paskirtiną sutartį. Visi 
reikalavimai yra susiję su sutarties dalyku 
ir griežtai jam proporcingi, atsižvelgiant į 
poreikį užtikrinti tikrą konkurenciją.

Perkančiosios organizacijos nustato tik tas 
dalyvavimo sąlygas, kurios yra tinkamos 
užtikrinti, kad kandidatas arba konkurso 
dalyvis turėtų teisinį bei finansinį 
pajėgumą ir komercinius bei techninius 
gebėjimus įvykdyti paskirtiną sutartį. Visi 
reikalavimai yra susieti su sutarties dalyku, 
atsižvelgiant į poreikį užtikrinti tikrą 
konkurenciją.

Or. en

Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kalbant apie techninius ir profesinius 
gebėjimus, perkančiosios organizacijos 
gali reikalauti, kad ūkio subjektai turėtų 
sutarčiai įvykdyti pagal atitinkamą 
kokybės standartą būtinus žmogiškuosius ir 
techninius išteklius bei patirtį. 
Perkančiosios organizacijos gali padaryti 

Kalbant apie techninius ir profesinius 
gebėjimus, perkančiosios organizacijos 
reikalauja, kad ūkio subjektai turėtų arba 
būtų numatę įgyti sutarties įvykdymui
pagal atitinkamą kokybės standartą ir,
jeigu to paprašo perkančioji organizacija, 
laikantis 70 straipsnyje nurodytų sutarties 
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išvadą, kad ūkio subjektai neįvykdys 
sutarties pagal atitinkamą kokybės 
standartą, nustačiusios jų interesų 
konfliktą, galintį neigiamai paveikti 
sutarties vykdymą.

vykdymo sąlygų užtikrinti būtinus 
žmogiškuosius ir techninius išteklius bei 
patirtį. Perkančiosios organizacijos gali 
padaryti išvadą, kad ūkio subjektai 
neužtikrins reikiamo sutarties vykdymo, 
nustačiusios jų interesų konfliktą, galintį 
neigiamai paveikti sutarties vykdymą.

Or. en

Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Procedūrose dėl viešojo pirkimo sutarčių, 
kurių objektas – prekės, kurioms 
reikalingi įrengimo ir montavimo darbai, 
paslaugų teikimas arba darbų atlikimas, 
ūkio subjektų gebėjimas suteikti paslaugą 
arba atlikti montavimą ar darbą gali būti 
vertinamas atsižvelgiant į jo įgūdžius, 
efektyvumą, patirtį ir patikimumą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 5 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 5 dalys taikomos 
subrangos procedūroms ir subrangovams.

Or. en

Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl direktyvos
57 straipsnio 1 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) paprašyti jie nedelsdami galės pateikti 
patvirtinamuosius dokumentus, kurių 
perkančiosios organizacijos reikalavo pagal 
59 ir 60 straipsnius ir, jei taikytina, 61 ir 
63 straipsnius.

(d) paprašyti jie nedelsdami galės pateikti 
patvirtinamuosius dokumentus, kurių 
perkančiosios organizacijos reikalavo pagal 
59 ir 60 straipsnius ir, jei taikytina, 
61 straipsnį, 62 straipsnio 1 dalį ir 
63 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl direktyvos
57 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš skirdama sutartį, perkančioji 
organizacija reikalauja, kad konkurso 
dalyvis, kuriam ji nusprendė paskirti 
sutartį, pateiktų dokumentus pagal 59 ir 
60 straipsnius ir, jei taikytina, pagal 
61 straipsnį. Perkančioji organizacija gali 
paprašyti ūkio subjektų papildyti arba 
patikslinti pagal 59, 60 ir 61 straipsnius 
pateiktas pažymas ir dokumentus.

Prieš skirdama sutartį, perkančioji 
organizacija reikalauja, kad konkurso 
dalyvis, kuriam ji nusprendė paskirti 
sutartį, pateiktų dokumentus pagal 59 ir 
60 straipsnius ir, jei taikytina, pagal 
61 straipsnį. Perkančioji organizacija gali 
paprašyti ūkio subjektų papildyti arba 
patikslinti pagal 59, 60, 61 straipsnius ir 62 
straipsnio 1 dalį pateiktas pažymas ir 
dokumentus.

Or. en

Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl direktyvos
57 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinės institucijos sukuria saugias 
internetines pažymų saugyklas, kurioms 
įmonės kas dvejus metus gali pateikti 
visus svarbius dokumentus. Ši 
dokumentacija pateikus individualų 
identifikavimo numerį prieinama visoms 
ir visais lygmenimis veikiančioms 



PE483.468v01-00 60/90 PR\891975LT.doc

LT

perkančiosioms organizacijoms.

Or. en

Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius 
aktus pagal 89 straipsnį, kad dėl techninės 
pažangos ar administracinių priežasčių 
galėtų pakeisti XIII priedą. Ji taip pat 
nustato standartinę Europos pirkimų paso 
formą. Tokie įgyvendinamieji aktai 
priimami pagal 91 straipsnyje nurodytą 
patariamąją procedūrą.

Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius 
aktus pagal 89 straipsnį, kad dėl techninės 
pažangos ar administracinių priežasčių 
galėtų pakeisti XIII priedą. Ji taip pat 
nustato, priimdama įgyvendinimo aktus, 
standartinę Europos pirkimų paso formą. 
Tokie įgyvendinamieji aktai priimami 
pagal 91 straipsnyje nurodytą patariamąją 
procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkio subjekto ekonominės ir finansinės 
padėties įrodymai paprastai gali būti 
pateikiami su viena ar keliomis XIV priedo 
1 skyriuje išvardytomis priemonėmis.

Ūkio subjekto ekonominės ir finansinės 
padėties bei Sąjungos ir nacionaliniuose 
saugos ir sveikatos, socialinės ir darbo 
teisės aktuose bei darbų atlikimo, 
paslaugų teikimo ar prekių tiekimo vietoje 
taikomose kolektyvinėse sutartyse 
nustatytų normų ir standartų laikymosi
įrodymai paprastai gali būti pateikiami su 
viena ar keliomis XIV priedo 1 skyriuje 
išvardytomis priemonėmis.

Or. en
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Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl direktyvos
60 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ūkio subjekto techninių gebėjimų 
įrodymus galima pateikti viena arba 
keliomis iš XIV priedo 2 skyriuje išvardytų 
priemonių, atsižvelgiant į darbų, prekių 
arba paslaugų pobūdį, kiekį ar svarbą.

3. Ūkio subjekto techninių gebėjimų 
įrodymus galima pateikti viena arba 
keliomis iš XIV priedo 2 skyriuje išvardytų 
priemonių, atsižvelgiant į darbų, prekių 
arba paslaugų pobūdį, kiekį, kokybę, 
tvarumą ar svarbą.

Or. en

Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl direktyvos
61 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kokybės užtikrinimo ir aplinkosaugos 
vadybos standartai

Kokybės užtikrinimo ir socialinės bei 
aplinkosaugos vadybos standartai

Or. en

Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl direktyvos
61 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. perkančiosios organizacijos gali 
reikalauti pateikti nepriklausomų 
organizacijų išduotus sertifikatus, kuriais 
patvirtinama, kad ūkio subjektas laikosi 
Sąjungos ir nacionaliniuose saugos ir 
sveikatos, socialinės ir darbo teisės 
aktuose bei darbų atlikimo, paslaugų 
teikimo ar prekių tiekimo vietoje 
taikomose kolektyvinėse sutartyse 
nustatytų normų ir standartų.

Or. en
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Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl direktyvos
61 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės paprašytos kitų 
valstybių narių pagal 88 straipsnį pateikia 
visą informaciją, susijusią su dokumentais, 
kurie pateikti kaip šio straipsnio 1 ir 
2 dalyje nurodytų kokybės ir
aplinkosaugos standartų laikymosi 
įrodymas.

3. Valstybės narės paprašytos kitų 
valstybių narių pagal 88 straipsnį pateikia 
visą informaciją, susijusią su dokumentais, 
kurie pateikti kaip šio straipsnio 1 ir 
2 dalyje nurodytų kokybės, aplinkosaugos 
ir socialinių standartų laikymosi įrodymas.

Or. en

Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl direktyvos
63 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informacija, apie kurią galima spręsti iš 
įtraukimo į oficialius sąrašus arba 
sertifikavimo, negalima abejoti, jei nėra 
pagrindo. Iš bet kurio įregistruoto ūkio 
subjekto gali būti reikalaujama papildomos 
pažymos apie socialinio draudimo įmokų ir 
mokesčių sumokėjimą, jeigu numatoma 
skirti sutartį.

Informacija, apie kurią galima spręsti iš 
įtraukimo į oficialius sąrašus arba 
sertifikavimo, negalima abejoti, jei nėra 
pagrindo. Iš bet kurio įregistruoto ūkio 
subjekto reikalaujama papildomos 
pažymos apie socialinio draudimo įmokų ir 
mokesčių sumokėjimą, jeigu numatoma 
skirti sutartį.

Or. en

Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl direktyvos
63 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Kitų valstybių narių ūkio subjektai 
neprivalo būti šitaip įtraukti į sąrašus 
arba gauti sertifikato, kad galėtų

7. Perkančiosios organizacijos pripažįsta 
lygiaverčius kitose valstybėse narėse 
įsteigtų įstaigų sertifikatus. Jos taip pat 
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dalyvauti viešojo pirkimo procedūroje.
Perkančiosios organizacijos pripažįsta 
lygiaverčius kitose valstybėse narėse 
įsteigtų įstaigų sertifikatus. Jos taip pat 
pripažįsta lygiavertes įrodinėjimo 
priemones.

pripažįsta lygiavertes įrodinėjimo 
priemones.

Or. en

Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdamos nacionalinių įstatymų ar 
kitų teisės aktų dėl atlygio už tam tikras 
paslaugas, perkančiosios organizacijos 
sprendimą skirti viešojo pirkimo sutartis, 
grindžia vienu iš toliau nurodytų kriterijų:

Nepažeisdamos nacionalinių įstatymų ar 
kitų teisės aktų dėl atlygio už tam tikras 
paslaugas, perkančiosios organizacijos 
sprendimą skirti viešojo pirkimo sutartis, 
grindžia ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo kriterijumi.

(a) ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo;

(b) mažiausios kainos.

Or. en

Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąnaudos perkančiosios organizacijos 
pasirinkimu gali būti vertinamos 
remiantis tik kaina arba taikant kainos ir 
kokybės santykio metodą, pvz., gyvavimo 
ciklo sąnaudų metodą, laikantis 
67 straipsnyje išdėstytų sąlygų.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, 
nurodytas šio straipsnio 1 dalies a punkte, 
perkančiosios organizacijos nustatomas 
remiantis kriterijais, susijusiais su 
atitinkamos viešojo pirkimo sutarties 
dalyku. Šie kriterijai apima ne tik kainą ar 
sąnaudas, nurodytas 1 dalies b punkte, bet 
ir kitus kriterijus, susijusius su atitinkamos 
viešojo pirkimo sutarties dalyku, kaip 
antai:

2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, 
nurodytas šio straipsnio 1 dalyje, 
perkančiosios organizacijos nustatomas 
remiantis kriterijais, susijusiais su 
atitinkamos viešojo pirkimo sutarties 
dalyku. Šie kriterijai apima ne tik kainą ar 
sąnaudas, bet ir kitus kriterijus, susijusius 
su atitinkamos viešojo pirkimo sutarties 
dalyku, kaip antai:

Or. en

Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) gyvavimo ciklo procesą ir 
charakteristikas;

Or. en

Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ab) socialiai tvarų gamybos procesą;

Or. en
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Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) kai ketinama skirti paslaugų pirkimo 
sutartis ir sutartis, apimančias darbų 
projektavimą, gali būti atsižvelgiama į 
atitinkamai sutarčiai vykdyti paskirto 
personalo organizavimą, kvalifikaciją ir 
patirtį, o po sutarties skyrimo toks 
personalas gali būti keičiamas tik 
perkančiajai organizacijai sutikus ir ji 
privalo patikrinti, kad jį pakeitus būtų 
užtikrintas lygiavertis organizavimas ir 
kokybė;

(b) kai ketinama skirti paslaugų pirkimo 
sutartis ir sutartis, apimančias darbų 
projektavimą, atsižvelgiama į atitinkamai 
sutarčiai vykdyti paskirto personalo 
organizavimą, kvalifikaciją ir patirtį, o po 
sutarties skyrimo toks personalas gali būti 
keičiamas tik perkančiajai organizacijai 
sutikus ir ji privalo patikrinti, kad jį 
pakeitus būtų užtikrintas lygiavertis 
organizavimas ir kokybė;

Or. en

Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali numatyti, kad tam 
tikrų sutarčių rūšių skyrimas grindžiamas 
ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu, 
kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalies 
a punkte ir 2 dalyje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) sutarties skyrimo kriterijais 
užtikrinama veiksmingos ir sąžiningos 
konkurencijos galimybė ir jie pateikiami 
kartu su reikalavimais, pagal kuriuos 
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galima veiksmingai patikrinti konkurso 
dalyvių pateiktą informaciją siekiant 
nustatyti, ar konkurso dalyviai atitinka 
sutarties skyrimo kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sutarties skyrimo kriterijais perkančiajai 
organizacijai nesuteikiama neribota 
pasirinkimo laisvė. Jais užtikrinama 
veiksmingos konkurencijos galimybė ir jie
pateikiami kartu su reikalavimais, pagal 
kuriuos galima veiksmingai patikrinti 
konkurso dalyvių pateiktą informaciją. 
Perkančiosios organizacijos, remdamosi 
konkurso dalyvių pateikta informacija ir 
įrodymais, veiksmingai tikrina, ar 
konkurso dalyviai atitinka sutarties 
skyrimo kriterijus.

4. Sutarties skyrimo kriterijais perkančiajai 
organizacijai nesuteikiama neribota 
pasirinkimo laisvė. Sutarties skyrimo 
kriterijai, taikomi nustatant ekonomiškai 
naudingiausią pasiūlymą, yra:

(a) susieti su sutarties dalyku;
(b) pateikiami kartu su reikalavimais, pagal 
kuriuos galima veiksmingai patikrinti 
konkurso dalyvių pateiktą informaciją;
(c) jais užtikrinama veiksmingos 
konkurencijos galimybė.
Perkančiosios organizacijos, remdamosi 
konkurso dalyvių pateikta informacija ir 
įrodymais, veiksmingai tikrina, ar 
konkurso dalyviai atitinka sutarties 
skyrimo kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio straipsnio 1 dalies a punkte nurodytu 
atveju perkančioji organizacija skelbime 
apie pirkimą, kvietime patvirtinti 
susidomėjimą, pirkimo dokumentuose 
arba, jei rengiamas konkurencinis dialogas, 
– aprašomajame dokumente nurodo 
kiekvienam pasirinktam kriterijui teikiamą 
lyginamąją reikšmę, kad nustatytų 
ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą.

Perkančioji organizacija skelbime apie 
pirkimą, kvietime patvirtinti susidomėjimą, 
pirkimo dokumentuose arba, jei rengiamas 
konkurencinis dialogas, – aprašomajame 
dokumente nurodo kiekvienam pasirinktam 
kriterijui teikiamą lyginamąją reikšmę, kad 
nustatytų ekonomiškai naudingiausią 
pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gyvavimo ciklo sąnaudos Gyvavimo ciklo įvertinimas

Or. en

Pakeitimas 125
Pasiūlymas dėl direktyvos
68 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) konkurso dalyvis negali pateikti pagal 
59, 60 ir 61 straipsnius reikalaujamų 
sertifikatų ir dokumentų;

(a) konkurso dalyvis negali pateikti pagal 
59, 60, 61 straipsnius ir 62 straipsnio 
1 dalį reikalaujamų sertifikatų ir 
dokumentų;

Or. en

Pakeitimas 126
Pasiūlymas dėl direktyvos
68 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) konkurso dalyvis negali pateikti prieš 
skiriant sutartį reikalaujamos naujausios 
informacijos apie socialinio draudimo 
įmokų ir mokesčių mokėjimą;

Or. en

Pakeitimas 127
Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nustatyta kaina arba sąnaudos yra 
daugiau kaip 50 proc. mažesnės už 
vidutinę kitų pasiūlymų kainą ar vidutines 
sąnaudas;

(a) nustatyta kaina arba sąnaudos yra 
daugiau kaip 30 proc. mažesnės už 
vidutinę kitų pasiūlymų kainą ar vidutines 
sąnaudas;

Or. en

Pakeitimas 128
Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) nustatyta kaina arba sąnaudos yra 
daugiau kaip 20 proc. mažesnės už 
pasiūlymo, kuriame nurodyta antra pagal 
mažumą kaina ar sąnaudos, kainą ar 
sąnaudas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 129
Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pateikti bent penki pasiūlymai. (c) pateikti bent trys pasiūlymai.

Or. en

Pakeitimas 130
Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu neįprastai maža kaina pasiūlyta dėl 
kitų priežasčių, perkančiosios organizacijos 
irgi gali prašyti pateikti tokius 
paaiškinimus.

2. Jeigu neįprastai maža kaina pasiūlyta dėl 
kitų priežasčių, perkančiosios organizacijos 
irgi prašo pateikti tokius paaiškinimus.

Or. en

Pakeitimas 131
Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti 
paaiškinimai visų pirma gali būti susiję su:

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti 
paaiškinimai visų pirma yra susiję su:

Or. en

Pakeitimas 132
Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) Sąjungos socialinės ir darbo arba 
aplinkos srities teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų arba XI priede išvardytų 
tarptautinės socialinės ir aplinkos teisės 
aktų bent lygiaverčiu laikymusi ar, kai 

(d) Sąjungos socialinės ir darbo arba 
aplinkos srities teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų arba XI priede išvardytų 
tarptautinės socialinės ir aplinkos teisės 
aktų laikymusi ar, kai netinka, kitų 
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netinka, kitų nuostatų, kuriomis 
užtikrinamas lygiavertis apsaugos lygis, 
laikymusi;

nuostatų, kuriomis užtikrinamas lygiavertis 
apsaugos lygis, laikymusi;

Or. en

Pakeitimas 133
Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) Sąjungos ir nacionaliniuose saugos 
ir sveikatos, socialinės ir darbo teisės 
aktuose bei darbų atlikimo, paslaugų 
teikimo ir prekių tiekimo vietoje 
taikomose kolektyvinėse sutartyse 
nustatytų normų ir standartų laikymusi;

Or. en

Pakeitimas 134
Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 3 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) 71 straipsnyje nurodytų subrangos 
reikalavimų laikymusi;

Or. en

Pakeitimas 135
Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos 
atmeta pasiūlymą, jei nustato, jog 
siūloma kaina neįprastai maža 
todėl, kad jis neatitinka Sąjungos 

Perkančiosios organizacijos atmeta 
pasiūlymą, jei nustato, jog siūloma kaina 
neįprastai maža todėl, kad jis neatitinka 
Sąjungos ir nacionalinės socialinės ir 
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socialinės ir darbo arba aplinkos 
srities teisės aktuose arba 
IX priede išvardytose tarptautinės 
socialinės ir aplinkos teisės 
aktuose nustatytų įpareigojimų.

darbo arba aplinkos srities teisės aktuose ir 
darbų atlikimo, paslaugų teikimo ar 
prekių tiekimo vietoje taikomose 
kolektyvinėse sutartyse arba IX priede 
išvardytose tarptautinės socialinės ir 
aplinkos teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų.

Or. en

Pakeitimas 136
Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Pirkimo dokumentuose perkančioji 
organizacija konkurso dalyvio paprašo
pasiūlyme nurodyti visas sutarties dalis, 
kurias jis ketina subrangos sutartimi 
pavesti atlikti tretiesiems asmenims ir 
kuriems nors siūlomiems subrangovams.

Or. en

Pakeitimas 137
Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. valstybės narės apriboja konkurso 
dalyvio galimybę pagal subrangos sutartį 
perduoti vykdyti bet kurias darbų dalis, 
teikti paslaugas ar tiekti prekes ne 
daugiau nei trimis nuosekliais subrangos 
lygiais.

Or. en
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Pakeitimas 138
Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali numatyti, kad 
perkančioji organizacija, jei prašo 
subrangovas ir jeigu tai įmanoma dėl 
sutarties pobūdžio, mokėtinus mokėjimus 
pervestų tiesiogiai subrangovui, 
teikiančiam pagrindiniam rangovui 
paslaugas, tiekiančiam jam prekes arba 
atliekančiam darbus. Tokiu atveju 
valstybės narės nustato tinkamus 
mechanizmus, pagal kuriuos pagrindinis 
rangovas galėtų prieštarauti nepagrįstiems 
mokėjimams. Tokio mokėjimo būdo tvarka 
nustatoma pirkimo dokumentuose.

2. Valstybės narės numato, kad perkančioji 
organizacija, jei prašo subrangovas ir jeigu 
tai įmanoma dėl sutarties pobūdžio, 
mokėtinus mokėjimus pervestų tiesiogiai 
subrangovui, teikiančiam pagrindiniam 
rangovui paslaugas, tiekiančiam jam prekes 
arba atliekančiam darbus. Tokiu atveju 
valstybės narės nustato tinkamus 
mechanizmus, pagal kuriuos pagrindinis 
rangovas galėtų prieštarauti nepagrįstiems 
mokėjimams. Tokio mokėjimo būdo tvarka 
nustatoma pirkimo dokumentuose.

Or. en

Pakeitimas 139
Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalys neturi 
poveikio pagrindinio ūkio subjekto
atsakomybei.

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalys neturi 
poveikio pagrindinio rangovo
atsakomybei. Valstybės narės numato 
solidarios atsakomybės visoje subrangos 
grandinėje sistemą. Jos užtikrina, kad 
pagrindinis rangovas ir bet kuris tarpinis 
subrangovas, pažeidę pagrindines teises, 
saugos ir sveikatos reikalavimus arba 
Sąjungos ir nacionaliniuose teisės 
aktuose bei darbų atlikimo, paslaugų 
teikimo ir prekių tiekimo vietoje 
taikomose kolektyvinėse sutartyse 
nustatytas socialines ir darbo normas ir 
standartus, galėtų būti įpareigoti sumokėti 
su tokiais pažeidimais susijusias 
mokėtinas sumas, pvz., neišmokėto 
atlygio, nesumokėtų mokesčių ar 
socialinio draudimo įmokų, kartu su 
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samdančiu subrangovu arba rangovu, 
kurio darbdavys yra tiesioginis 
subrangovas, arba tai padaryti už juos.
Valstybės narės gali numatyti griežtesnes 
taisykles dėl atsakomybės pagal 
nacionalinę teisę.
Perkančioji organizacija savo sutartyje su 
pagrindiniu rangovu ir pagrindinis 
rangovas bei bet kuris tarpinis 
subrangovas savo sutartyse su savo 
subrangovais numato, kad tuo atveju, 
jeigu jie turės pagrindą manyti, jog jų 
tiesioginis subrangovas pažeidžia antroje 
pastraipoje minimas taisykles, tiesioginis 
subrangovas imasi skubių veiksmų 
padėčiai ištaisyti, o jeigu padėtis 
neištaisoma, atitinkama sutartis 
nutraukiama.

Or. en

Pakeitimas 140
Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Jeigu pakeitimo vertę galima išreikšti 
pinigais, pakeitimas nelaikomas esminiu 
pagal šio straipsnio 1 dalį, jei jo vertė 
neviršija 4 straipsnyje nustatytų ribų ir yra 
mažesnė nei 10 proc. pradinės sutarties 
kainos, su sąlyga, kad pakeitimu 
nepakeičiamas bendras sutarties pobūdis. 
Jeigu daromi keli pakeitimai iš eilės, visi 
jie vertinami pagal iš eilės daromų 
pakeitimų kumuliacinę vertę.

Or. en

Pakeitimas 141
Pasiūlymas dėl direktyvos
73 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

73a straipsnis
Sutarties vykdymo stebėsena

1. Perkančiosios organizacijos gali arba 
valstybių narių gali būti įpareigotos 
stebėti rangovo, kuriam paskirta sutartis, 
veiklą ir atitinkamais sutarties galiojimo 
laikotarpio etapais atlikti veiklos rezultatų 
vertinimą naudojant objektyviais ir 
įvertinamais kriterijais grindžiamą ir 
sistemiškai, nuosekliai bei skaidriai 
taikomą metodą. Atitinkamam rangovui 
pranešama apie bet kokį sutarties 
vykdymo rezultatų vertinimą ir jam 
suteikiama galimybė prieštarauti 
vertinimo išvadoms bei kreiptis dėl 
teisminės gynybos.
2. Kai pagal 1 dalį atlikus vertinimą 
nustatoma, kad ūkio subjekto šiai 
sutarčiai vykdyti paskirtas ūkio subjektas 
arba subrangovas kurį nors sutartyje 
nustatytą esminį reikalavimą vykdė su 
dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ir 
ūkio subjektas neprieštarauja vertinimo 
išvadoms arba nepagrindžia savo 
prieštaravimų kreipdamasis dėl teisminės 
gynybos, perkančioji organizacija praneša 
apie tai 84 ir 88 straipsniuose 
nurodomoms priežiūros ir 
administracinėms įstaigoms, pateikdama 
joms būtiną su tokiu vertinimu susijusią 
išsamią informaciją.
3. Valstybės narės užtikrina, kad 
perkančiosios organizacijos galėtų 
nesunkiai gauti informaciją ir pagalbą dėl 
šio straipsnio taikymo pasinaudodamos 
84, 87 ir 88 straipsniuose minima 
priežiūros ir administracinių įstaigų 
teikiama pagalba.

Or. en
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Pakeitimas 142
Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perkančiosios organizacijos, 
ketinančios skirti viešojo pirkimo sutartį, 
susijusią su 74 straipsnyje nurodytomis 
paslaugomis, savo ketinimą paskelbia 
skelbime apie pirkimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 143
Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
perkančiosios organizacijos galėtų 
atsižvelgti į poreikį užtikrinti paslaugų 
kokybę, tęstinumą, prieinamumą, 
visapusiškumą, galimybę jas gauti, įvairių 
naudotojų kategorijų konkrečius poreikius, 
naudotojų dalyvavimą ir teisių jiems 
suteikimą bei inovacijas. Valstybės narės 
taip pat gali numatyti, kad paslaugas 
teikėjas pasirenkamas ne vien pagal
paslaugos teikimo kainą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
perkančiosios organizacijos galėtų 
atsižvelgti į poreikį užtikrinti paslaugų 
kokybę, tęstinumą, prieinamumą, 
visapusiškumą, galimybę jas gauti, įvairių 
naudotojų kategorijų konkrečius poreikius, 
naudotojų dalyvavimą ir teisių jiems 
suteikimą bei inovacijas, taip pat vartotojų 
apsaugą ir socialinę įtrauktį.

Perkančiosios organizacijos užtikrina, 
kad renkantis paslaugos teikėją bus 
deramai atsižvelgiama į socialinius 
standartus ir pagal 2 straipsnio 22b dalį ir 
40, 54, 55, 56 bei 71 straipsnius 
svarstytinus aspektus.
Rinkdamosi paslaugos teikėją, 
perkančiosios organizacijos apsvarsto 
17 straipsnyje numatytą galimybę 
rezervuoti sutartis. 

Or. en



PE483.468v01-00 76/90 PR\891975LT.doc

LT

Pakeitimas 144
Pasiūlymas dėl direktyvos
77 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nuoroda į valstybės narės teritoriją 
arba jos dalį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 145
Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės paskiria vieną 
nepriklausomą įstaigą, atsakingą už 
įgyvendinimo veiklos priežiūrą ir 
koordinavimą (toliau – priežiūros įstaiga). 
Valstybės narės apie šios įstaigos 
paskyrimą praneša Komisijai.

Valstybės narės užtikrina, kad jose būtų 
viena nepriklausoma įstaiga, atsakinga už 
įgyvendinimo veiklos priežiūrą ir 
koordinavimą (toliau – priežiūros įstaiga). 
Valstybės narės apie šios įstaigos 
paskyrimą praneša Komisijai.

Valstybės narės, kuriose priežiūros įstaiga 
jau yra, paveda jai vykdyti šiame 
straipsnyje aprašytas užduotis.

Or. en

Pakeitimas 146
Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) nustatyti ir taikyti visapusiškas 
įgyvendinamas grėsmių rodiklių sistemas, 
kuriomis būtų vykdoma sukčiavimo, 
korupcijos, interesų konflikto ir kitų rimtų 
pažeidimų vykdant viešuosius pirkimus 
prevencija, nustatymas ir tinkamas 
atsiskaitymas apie juos;

(d) nustatyti ir taikyti visapusiškas 
įgyvendinamas grėsmių rodiklių ir 
stebėjimo sistemas, kuriomis būtų 
vykdoma sukčiavimo, korupcijos, interesų 
konflikto, kitų rimtų pažeidimų, taip pat
54, 55 ir 71 straipsnių nuostatų konkrečių 
pažeidimų vykdant viešuosius pirkimus 
prevencija, nustatymas ir tinkamas 
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atsiskaitymas apie juos;

Or. en

Pakeitimas 147
Pasiūlymas dėl direktyvos
87 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagalba perkančiosioms organizacijoms ir 
įmonėms

Pagalba perkančiosioms organizacijoms

Or. en

Pakeitimas 148
Pasiūlymas dėl direktyvos
87 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės padaro prieinamas 
techninės pagalbos struktūras, kurios 
perkančiosioms organizacijoms teiktų 
teisines ir ekonomines konsultacijas, 
rekomendacijas ir pagalbą pirkimo 
procedūrų rengimo ir vykdymo srityje. 
Valstybės narės taip pat užtikrina, kad 
kiekviena perkančioji organizacija galėtų 
gauti kompetentingą pagalbą ir 
konsultacijas atskirais klausimais.

1. Valstybės narės padaro prieinamas 
techninės pagalbos struktūras, kurios 
perkančiosioms organizacijoms teiktų 
teisines ir ekonomines konsultacijas, 
rekomendacijas ir pagalbą pirkimo 
procedūrų rengimo ir vykdymo srityje. 
Valstybės narės taip pat užtikrina, kad 
kiekviena perkančioji organizacija galėtų 
gauti kompetentingą pagalbą ir 
konsultacijas atskirais klausimais, ypač dėl 
54, 55 ir 71 straipsnių nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 149
Pasiūlymas dėl direktyvos
87 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdamos pagerinti ūkio subjektų, visų Išbraukta.



PE483.468v01-00 78/90 PR\891975LT.doc

LT

pirma MVĮ, galimybes dalyvauti 
viešuosiuose pirkimuose ir padėti 
tinkamai suprasti šios direktyvos 
nuostatas, valstybės narės užtikrina, kad 
būtų galima gauti atitinkamą pagalbą, 
įskaitant pagalbą elektroninėmis 
priemonėmis arba per esamus tinklus, 
specialiai skirtus pagalbai įmonėms teikti.

Or. en

Pakeitimas 150
Pasiūlymas dėl direktyvos
87 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkio subjektams, ketinantiems dalyvauti 
pirkimo procedūroje kitoje valstybėje 
narėje, prieinama speciali administracinė 
pagalba. Tokia pagalba apima bent 
atitinkamos valstybės narės 
administracinius reikalavimus, taip pat 
galimus įpareigojimus, susijusius su 
elektroniniais pirkimais.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 151
Pasiūlymas dėl direktyvos
87 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
suinteresuotiesiems subjektams būtų 
nesunkiai prieinama atitinkama 
informacija apie įpareigojimus, susijusius 
su valstybėje narėje, regione arba 
vietovėje, kurioje numatoma vykdyti 
darbus arba teikti paslaugas, galiojančiais 
mokesčių, aplinkos apsaugos, socialinės ir 
darbo teisės reikalavimais, kurie vykdant 
sutartį bus taikomi vietoje atliktiniems 

Išbraukta.
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darbams arba teiktinoms paslaugoms

Or. en

Pakeitimas 152
Pasiūlymas dėl direktyvos
87 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1, 2 ir 3 dalyse nurodytais tikslais 
valstybės narės gali paskirti vieną arba 
kelias įstaigas ar administracines 
struktūras. Valstybės narės užtikrina 
tinkamą šių įstaigų ir struktūrų 
koordinavimą.

4. 1 dalyje nurodytais tikslais valstybės 
narės gali paskirti vieną arba kelias įstaigas 
ar administracines struktūras. Valstybės 
narės užtikrina tinkamą šių įstaigų ir 
struktūrų koordinavimą.

Or. en

Pakeitimas 153
Pasiūlymas dėl direktyvos
87 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

87a straipsnis
Ūkio subjektams pateikiama informacija

Siekdamos padėti tinkamai suprasti šios 
direktyvos nuostatas, valstybės narės 
užtikrina, kad būtų galima gauti 
atitinkamą informaciją, įskaitant 
informaciją, teikiamą elektroninėmis 
priemonėmis arba per esamus tinklus, 
specialiai skirtus pagalbai įmonėms teikti.
Ūkio subjektams, ketinantiems dalyvauti 
pirkimo procedūroje kitoje valstybėje 
narėje, prieinama speciali informacija. 
Tokia informacija apima bent atitinkamos 
valstybės narės administracinius 
reikalavimus, taip pat galimus 
įpareigojimus, susijusius su elektroniniais 
pirkimais.
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Valstybės narės užtikrina, kad 
suinteresuotiesiems subjektams būtų 
nesunkiai prieinama atitinkama 
informacija apie įpareigojimus, susijusius 
su valstybėje narėje, regione arba 
vietovėje, kurioje numatoma vykdyti 
darbus arba teikti paslaugas, galiojančiais 
mokesčių, aplinkos apsaugos, socialinės ir 
darbo teisės reikalavimais, kurie vykdant 
sutartį bus taikomi vietoje atliktiniems 
darbams arba teiktinoms paslaugoms.

Or. en

Pakeitimas 154
Pasiūlymas dėl direktyvos
89 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 6, 13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 ir 
86 straipsniuose nurodyti įgaliojimai 
Komisijai suteikiami neribotam laikui nuo 
[šios direktyvos įsigaliojimo data].

2. 6, 13, 19, 20, 23, 59, 67 ir 
86 straipsniuose nurodyti įgaliojimai 
Komisijai suteikiami neribotam laikui nuo 
[šios direktyvos įsigaliojimo data].

Or. en

Pakeitimas 155
Pasiūlymas dėl direktyvos
VIII priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) techninė specifikacija – vienas iš 
toliau nurodytų dalykų:

Išbraukta.

(a) viešojo darbų pirkimo sutarčių atveju 
tai visuma konkurso dokumentuose 
pateiktų techninių reikalavimų, kuriais 
apibrėžiamos reikalaujamos medžiagos, 
gaminio ar reikmens charakteristikos, dėl 
kurių medžiaga, produktas ar reikmenys 
gali būti apibūdinti kaip atitinkantys 
perkančiosios organizacijos nurodytas 
reikmes; tokios charakteristikos apima 
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aplinkosaugos veiksmingumo lygius, visų 
reikalavimų pritaikymą (taip pat galimybę 
naudotis neįgaliems asmenims) ir 
atitikties įvertinimą, rezultatus, saugumą 
ar matmenis, įskaitant medžiagai, 
produktui ar reikmenims taikomus 
kokybės užtikrinimo reikalavimus bei 
reikalavimus, susijusius su terminija, 
simboliais, tyrimais ir bandymų metodais, 
pakuote, žymėjimu ir ženklinimu 
etiketėmis, gamybos procesais ir metodais; 
tokios charakteristikos taip pat apima 
taisykles, reglamentuojančias 
projektavimą ir kainos apskaičiavimą, 
darbams taikomų bandymų, kontrolės ir 
priėmimo sąlygas bei statybos darbų 
metodus arba technologijas, taip pat visas 
kitas technines sąlygas, kurias perkančioji 
organizacija gali nustatyti bendrosiose 
arba konkrečiose taisyklėse, taikomose 
baigtiems darbams ir juos sudarančioms 
medžiagoms ar atskiroms dalims;
(b) prekių ar paslaugų pirkimo sutartyse 
tai konkurso dokumentuose pateikta 
specifikacija, nurodanti produktui arba 
paslaugai būtinas savybes, pavyzdžiui, 
kokybės lygius, poveikio aplinkai ir 
klimatui rodiklius, visų reikalavimų 
pritaikymą (taip pat galimybę naudotis 
neįgaliems asmenims) ir atitikties 
įvertinimą, rezultatus, produkto 
naudojimą, saugumą ar matmenis, 
įskaitant produktui taikomus 
reikalavimus, susijusius su produkto 
prekiniu pavadinimu, terminija, 
simboliais, tyrimais ir bandymų metodais, 
pakuote, ženklinimu ir žymėjimu, 
vartojimo instrukcijomis, gamybos 
procesais ir metodais visais prekės ar 
paslaugos gyvavimo ciklo etapais, taip pat 
atitikties įvertinimo procedūromis;

Or. en
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Pakeitimas 156
Pasiūlymas dėl direktyvos
VIII priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) standartas – pripažintos standartizacijos 
organizacijos patvirtinta techninė 
specifikacija, kuri skirta pakartotinai ar 
nuolat taikyti, kurios paisyti nėra 
privaloma ir kuri priskirtina vienai iš toliau 
nurodytų kategorijų:

(2) standartas –

(a) pripažintos standartizacijos 
organizacijos patvirtinta specifikacija, kuri 
skirta pakartotinai ar nuolat taikyti, kurios 
paisyti nėra privaloma ir kuri priskirtina 
vienai iš toliau nurodytų kategorijų: 

(a) tarptautinis standartas – tarptautinės 
standartų organizacijos priimtas ir
visuomenei prieinamas standartas;

(i) tarptautinis standartas – tarptautinės 
standartų organizacijos priimtas ir 
visuomenei prieinamas standartas;

(b) Europos standartas – Europos standartų 
organizacijos priimtas standartas, kuriuo 
gali bendrai naudotis visuomenė;

(ii) Europos standartas – Europos standartų 
organizacijos priimtas standartas, kuriuo 
gali bendrai naudotis visuomenė;

(c) nacionalinis standartas – nacionalinės 
standartų organizacijos priimtas standartas, 
kuriuo gali bendrai naudotis visuomenė;

(iii) nacionalinis standartas – nacionalinės 
standartų organizacijos priimtas standartas, 
kuriuo gali bendrai naudotis visuomenė;

(b) Europos techniniai liudijimai;
(c) bendroji techninė specifikacija;
(d) techninis etalonas arba
(e) trečiosios šalies patikrintas standartas 
ir sertifikatas.

Or. en

Pakeitimas 157
Pasiūlymas dėl direktyvos
VIII priedo 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Europos techninis liudijimas –
produkto tinkamumo naudoti pagal tam 
tikrą paskirtį teigiamas techninis 

Išbraukta.
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įvertinimas, pagrįstas statybos darbų 
pagrindinių reikalavimų vykdymu, 
panaudojant produktui būdingas savybes 
ir nustatytas taikymo ir naudojimo 
sąlygas. Europos techninius liudijimus 
išduoda tvirtinimo įstaiga, kurią šiuo 
tikslu paskiria valstybė narė;

Or. en

Pakeitimas 158
Pasiūlymas dėl direktyvos
VIII priedo 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Bendrosios techninės specifikacijos –
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
paskelbtos techninės specifikacijos, 
nustatytos laikantis valstybių narių 
pripažintos procedūros arba laikantis 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento [XXX] dėl Europos 
standartizacijos [, kuriuo iš dalies 
keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB 
ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 
95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 
2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/105/EB ir
2009/23/EB] 9 ir 10 straipsnių;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 159
Pasiūlymas dėl direktyvos
VIII priedo 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) techninis etalonas – bet kuris Europos 
standartizacijos įstaigų produktas, 
išskyrus Europos standartus, nustatytas 
remiantis procedūromis, pritaikytomis 
kintančioms rinkos reikmėms.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 160
Pasiūlymas dėl direktyvos
VIII priedo 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) trečiosios šalies patikrintas 
standartas – visoms suinteresuotosioms 
šalims prieinama darbų, paslaugų ar 
prekių aplinkosauginių, socialinių arba 
kitokių charakteristikų (įskaitant 
gyvavimo ciklo ir socialiai tvaraus 
gamybos proceso etapų charakteristikas) 
specifikacija, reikalaujanti, kad atitiktį 
vertintų nuo konkurso dalyvių 
nepriklausoma trečioji šalis, ir apibrėžta 
remiantis kriterijais, kurie yra:
(i) susiję tik su sutarties dalyku susietomis 
charakteristikomis;
(ii) parengti remiantis moksline 
informacija arba kitais objektyviai 
įvertinamais ir nediskriminaciniais 
kriterijais;
(iii) nustatyti taikant atvirą ir skaidrią 
procedūrą, kurioje gali dalyvauti visi 
suinteresuotieji subjektai, įskaitant 
vyriausybės organus, profesines sąjungas, 
vartotojus, gamintojus, platintojus ir 
aplinkosaugos organizacijas;
(iv) nustatyti trečiosios šalies, kuri yra 
nepriklausoma nuo atitiktį įvertinti 
prašančių ūkio subjektų.

Or. en
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Pakeitimas 161

Pasiūlymas dėl direktyvos
XI priedo 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 94 konvencija dėl darbo sąlygų (viešojo 
pirkimo sutartys);

Or. en

Pakeitimas 162

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIII priedo b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) patvirtinimas, kad ūkio subjektas 
nenuteistas res judicata galią turinčiu 
teismo sprendimu, kaip nurodoma
55 straipsnio 1 dalyje;

Or. en

Pakeitimas 163

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIII priedo c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) patvirtinimas, kad ūkio subjektas 
nepažeidė jokio 55 straipsnio 3 dalyje 
nurodyto įpareigojimo;

Or. en
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Pakeitimas 164

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIII priedo c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cb) patvirtinimas, kad jį išduodančiai 
institucijai nežinoma, jog ūkio subjektas 
būtų atsidūręs kurioje nors iš 
55 straipsnyje išvardytų padėčių;

Or. en

Pakeitimas 165
Pasiūlymas dėl direktyvos
XIV priedo 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) atitinkami patvirtinimai arba 
pažymos, susiję su įrodymais apie 
Sąjungos ir nacionalinėje teisėje bei 
darbų atlikimo, paslaugų teikimo ir 
prekių tiekimo vietoje taikomose 
kolektyvinėse sutartyse apibrėžtų 
socialinių ir darbo teisės normų ir 
standartų laikymąsi;

Or. en

Pakeitimas 166
Pasiūlymas dėl direktyvos
XIV priedo 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) nurodymas apie prekių tiekimo 
grandinės valdymo ir sekimo sistemas, 
kurias ūkio subjektas galės taikyti 
vykdydamas sutartį;

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešėjas mano, kad modernizuojant viešojo pirkimo srities direktyvas reikėtų rasti aukso 
vidurį tarp taisyklių supaprastinamo ir sveikų bei veiksmingų procedūrų, grindžiamų su 
naujovių diegimu ir tvarumu susijusiais sutarčių skyrimo kriterijais, tuo pačiu metu 
užtikrinant aktyvesnį MVĮ dalyvavimą ir pirkimų procedūras vykdant internetu. 

Reikia stengtis iki galo išnaudoti pirkimų vykdymo bendrojoje rinkoje potencialą, siekiant 
paskatinti tvarų augimą, užimtumą ir socialinę įtrauktį. Kadangi viešasis pirkimas sudaro gana 
didelę ekonomikos dalį (apie 19 proc. Sąjungos BVP), sėkmingas pirkimų organizavimo 
taisyklių išdėstymas nauja redakcija ir įgyvendinimas smarkiai prisidėtų prie investicijų į 
realiąją ekonomiką atgaivinimo ir padėtų įveikti Europą ištikusią krizę.

Pranešėjas džiaugiasi Komisijos pasiūlymais ir mano, kad juose išdėstyta įdomių naujų idėjų 
ir principų. Vis dėlto reikia juos tobulinti siekiant geriausio rezultato. Išsamesnis pranešėjo 
samprotavimas apie pasiūlymus pateikiamas 2012 m. vasario 23 d. darbo dokumente 
(PE483.690), pranešėjo parengtame prieš šį pranešimo projektą.

 Veiksmingos ir socialiniu požiūriu tvarios pirkimo procedūros
Vertindamas būtent socialinius aspektus, pranešėjas mano, kad Komisijos pasiūlymas per 
silpnas. Todėl jis nori, kad socialinių normų paisymo nuostata būtų taikoma visais pirkimo 
procedūros etapais. 

Todėl pranešėjas išplėtė pirkimo konkurso dokumentuose pateikiamas technines 
specifikacijas, kuriose apibrėžiami reikalaujami darbų, paslaugų ar prekių ypatumai, kad 
specifikacijos galėtų padėti perkančiajai organizacijai pasiekti norimus tvarumo tikslus. Taigi 
techninėse specifikacijose turėtų būti nurodomi reikalavimai, taikomi rezultatams, pvz., 
poveikiui aplinkai; pirkimo vykdyme dalyvausiančių darbuotojų struktūrai, kvalifikacijai ir 
patirčiai; saugumui, ypač produktų kokybės vertinimo metodams, pakuotėms ir naudojimo 
instrukcijoms, gyvavimo ciklui ir su socialiniu požiūriu tvariu gamybos procesu susijusiems 
ypatumams. 

Pranešėjo sukurta socialiniu požiūriu tvaraus gamybos proceso sąvoka, įtraukta į sutarčių 
skyrimo kriterijus, apibrėžiama kaip su pirkimo objektu – prekių tiekimu, darbų atlikimu ar 
paslaugų teikimu – susijęs procesas, kurio metu užtikrinamas darbuotojų saugos ir sveikatos 
bei socialinių normų paisymas. Su socialiniu požiūriu tvariu gamybos procesu susiję 
socialiniai kriterijai grindžiami pagal nacionalinius ir ES teisės aktus nustatytais ir 
patvirtintais socialiniais standartais bei kolektyvinėmis sutartimis.

Be to, pranešėjas sugriežtino pasiūlymų atmetimo kriterijus, nurodydamas, kad viešojo 
pirkimo konkurse negali dalyvauti bet kuris ūkio subjektas, neįvykdęs nacionaliniuose ir ES 
teisės aktuose bei kolektyvinėse sutartyse numatytų socialinės ir darbo teisės bei lyčių lygių 
galimybių srities prievolių. Dėl tų pačių priežasčių perkančiosios organizacijos negali skirti 
sutarties už geriausią pasiūlymą, jeigu ūkio subjektas nesugeba pateikti naujausios 
informacijos apie socialinių įmokų mokėjimą.
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Vertindamas atrankos kriterijus, pranešėjas pageidauja, kad perkančiosios organizacijos 
galėtų nustatyti dalyvavimo sąlygas, kurios irgi būtų susijusios su nacionaliniuose ir ES teisės 
aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos standartų, socialinės ir darbo teisės normų 
bei kolektyvinių sutarčių nuostatų paisymu. 

Galiausiai pranešėjas mano, kad iš pirkimo sutarčių skyrimo kriterijų turėtų būti pašalinta 
mažiausios kainos sąvoka, o ją pakeisti turėtų ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo sąvoka. 
Kadangi nustatant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą atsižvelgiama ir į kainą, 
perkančiosios organizacijos galėtų rinktis jų specifinius poreikius geriausiai atitinkantį 
pasiūlymą, būtent atsižvelgti į strateginius visuomeninius aspektus, socialinius kriterijus –
būtent socialines ir darbo teises, darbo sąlygas, saugą ir sveikatą darbo vietoje, nepalankioje 
padėtyje esančių asmenų, jaunuolių, moterų, vyresnio amžiaus darbuotojų ir ilgalaikių 
bedarbių įsidarbinimo galimybes –, aplinkos kriterijus ir ypač sąžiningos prekybos kriterijus. 
Kaip jau minėta, į ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimą įtraukta socialiniu 
požiūriu tvaraus gamybos proceso sąvoka. Be to, į gyvavimo ciklo apibrėžtį turėtų būti 
įtraukta gamybos vieta. Iš tiesų tam tikrais specifiniais atvejais skirdama sutartis Europos 
Sąjunga turėtų galėti teikti pirmenybę vietos gamintojams. Be tvaraus vystymosi skatinimo ir 
vietos bei regionų tiekimo grandinių išsaugojimo ši nuostata padėtų suteikti perkančiosioms 
organizacijoms priemonę sumažinti vietinius ekonominės krizės padarinius.

Vis dėlto naudinga nurodyti, kad veiksmingumo ir teisinio saugumo sumetimais nė vienas 
skyrimo kriterijus nesuteiktų perkančiajai organizacijai visiškos pasirinkimo laisvės: 
pasirinkti skyrimo kriterijai, kuriais vadovaujantis nustatomas ekonomiškai naudingiausias 
pasiūlymas, visuomet turi būti susiję su pirkimo objektu ir užtikrinti veiksmingos 
konkurencijos galimybę.

Siekiant užtikrinti veiksmingą viešųjų pirkimų vykdymą valstybės narės turėtų turėti 
galimybę įpareigoti perkančiąsias institucijas tikrinti konkursą laimėjusio ūkio subjekto 
veiklos rezultatus.

 MVĮ dalyvavimas subrangos pagrindais
Pranešėjas remia darbą subrangos pagrindais, nes taip prisidedama prie MVĮ vystymo. Bet 
tam tikrais sudėtingais atvejais daugiapakopė subranga prisideda prie darbuotojų išnaudojimo, 
taigi ir prie prastesnės viešųjų pirkimų kokybės. Visi – ir įmonės, ir perkančiosios 
organizacijos – yra suinteresuoti užtikrinti, kad vykdant viešuosius pirkimus darbai būtų 
atliekami kokybiškai ir paisant darbo teisės normų. Dėl to pranešėjas siūlo riboti 
daugiapakopę subrangą, nustatant, kad pirkime negali dalyvauti daugiau kaip trys vienas po 
kito įsitraukiantys subrangovai. Jis taip pat siūlo subrangos grandinėje nustatyti atsakomybės 
principą, kad visos grandys būtų atsakingos už pagrindinių teisių, darbuotojų saugos ir 
sveikatos nuostatų bei galiojančių darbo teisės aktų laikymąsi.

Be to, perkančioji organizacija turi reikalauti, kad tiekėjas pasiūlyme nurodytų, kokią sutarties
dalį ketina patikėti tretiesiems asmenims, ir siūlomus subrangovus.

Turi būti sugriežtintos nuostatos, taikomos neįprastai mažos kainos pasiūlymams, kad būtų 
išvengta bet kokios galimybės, kad subrangovai nesilaikys darbo teisės nuostatų. 
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Pranešėjas palaiko Komisijos pasiūlymą, kad pirkimo procedūra būtų vykdoma naudojantis 
elektroninėmis priemonėmis . MVĮ dalyvavimas turi būti supaprastintas ir skatinamas. Vis 
dėlto pranešėjas pageidauja, kad būtų išlaikyti pasiūlymų pateikimo terminai, galiojantys 
pagal Direktyvą 2004/18/EB. Jis mano, kad mažiausia trukmė reikalinga tiekėjams, ypač 
MVĮ, tinkamam pasiūlymui parengti.

Pranešėjas remia ir elektroninio pirkimų paso sukūrimą, nes jis, be abejonės, palengvintų MVĮ 
dalyvavimą.

 Viešųjų pirkimų paprastinamas perkančiosioms organizacijoms
Pranešėjas skiria ypač daug dėmesio perkančiosioms organizacijoms, kurioms teks pareiga 
taikyti būsimosios viešųjų pirkimų direktyvos nuostatas. Dėl to jis linkęs nekomplikuoti jų 
darbo ir leisti joms veiksmingai vykdyti prie jų savivaldos institucijos gerovės prisidedančius 
viešuosius pirkimus. 

Dėl to pranešėjas mano, kad reikia, jog visos direktyvoje nustatytos procedūros būtų perkeltos 
į valstybių narių teisę: kiekviena perkančioji organizacija turi turėti priemonių, kurios padėtų 
pasirinkti geriausiai jos poreikius atitinkančią procedūrą. Pranešėjo nuomone, pageidautina, 
kad ateityje būtų išplėsta skelbiamų derybų procedūra. 

Be to, pranešėjas mano, kad valstybės narės turi suteikti perkančiosioms organizacijoms 
techninių ir finansinių priemonių, kurios padėtų prisitaikyti prie internetu vykdomos viešųjų 
pirkimų procedūros ir parengti savo kvietimus dalyvauti konkurse.

Pranešėjas pageidauja, kad būtų užmegzti Europos Komisijos siūlomi lankstesni santykiai tarp 
valdžios institucijų. Ji gana griežtai kodifikuoja esamą teismų praktiką. Dėl to gerokai 
sumažinama vietos savivaldos institucijų veiksmų laisvė, o tai mažina bendrą viešųjų pirkimų 
veiksmingumą. Todėl pranešėjas numato visiško privataus kapitalo uždraudimo principo
išimčių, bet pabrėžia, kad privaloma siekti patenkinti bendrą interesą.

Pranešėjas remia Europos Komisijos pasiūlymą, kuriuo siekiama panaikinti prioritetinių ir 
neprioritetinių paslaugų išskyrimą. Jis mano, kad svarbu nustatyti specialią socialinėms 
paslaugoms taikomą tvarką, atsižvelgiant į jų specifiką ir siekiant užtikrinti strategišką viešųjų 
pirkimų panaudojimą, bet pageidauja palengvinti šią tvarką, panaikinant išankstinio 
paskelbimo prievolę, bet pabrėžiant, kad privaloma laikytis skaidrumo ir vienodo požiūrio 
principų.

Nacionalinės valdymo institucijos klausimu pranešėjas reiškia nuomonę, kad svarbu, kad 
kiekviena valstybė narė turėtų už tinkamą viešųjų pirkimų vykdymą atsakingą instituciją. 
Tačiau reikėtų išvengti bet kokios papildomos administracinės naštos, kuri sulėtintų 
perkančiųjų organizacijų veiklą. Dėl to jis mano, kad tokią instituciją jau turinčiose valstybėse 
narėse jai turėtų būti skirta nauja atsakomybės sritis.


