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PR_COD_1amCom

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 subjektų, vykdančių 
veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų 
(COM(2011)0895 – C7-0007/2012– 2011/0439(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011) 0895),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
53 straipsnio 1 dalį, 62 straipsnį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė 
pasiūlymą Parlamentui (C7-0007/2012),

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

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

– atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 26 d. 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 Tarptautinės 
prekybos komiteto , Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų 
ir energetikos komiteto, Transporto ir turizmo komiteto, Regioninės plėtros komiteto, 
Teisės reikalų komiteto 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
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) strategijoje „Europa 2020“ 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 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, 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;

(4) strategijoje „Europa 2020“ 
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 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, siekiant 
efektyviau naudoti viešąsias lėšas, visų 
pirma paskatinti viešuosiuose pirkimuose 
dalyvauti mažąsias ir vidutines įmones ir 
suteikti viešosioms perkančiosioms 
organizacijoms galimybę geriau 
panaudoti viešuosius pirkimus tvarios 
plėtros ir kitiems bendriems visuomenės 
tikslams užtikrinant geriausią sąnaudų 
ir naudos santykio rezultatą. Taip pat 
reikia supaprastinti Sąjungos taisykles 
dėl viešųjų pirkimų, visų pirma 
susijusias su įgyvendinamu metodu 
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

Susijęs su straipsniais 54, 70, 76, 77 ir 79 : Viešųjų pirkimų vaidmuo turi būti pabrėžtas 
siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų, įskaitant socialinius tikslus ir tvarią plėtrą. 
Paprastinant Direktyvą turi būti atsižvelgiama į metodus, skirtus socialiniams tikslams ir 
tvarumui įtraukti į viešųjų pirkimų politiką.

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 (visų pirma siekiant skatinti darnų 
vystymąsi) turi būti atsižvelgiama į 
aplinkos apsaugos reikalavimus. Šioje 
direktyvoje patikslinama, kaip perkantieji 
subjektai gali padėti apsaugoti aplinką, 
skatinti tvarią plėtrą ir kartu užtikrinti, kad 
pasiektų 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 (visų pirma siekiant skatinti darnų 
vystymąsi ir visoje tiekimo grandinėje 
užtikrinti pagarbą sveikatai ir visuomenės 
saugumui, taip pat socialinių normų ir 
nacionalinių bei Sąjungos teisės aktų 
darbo srityje laikymąsi) turi būti 
atsižvelgiama į aplinkos apsaugos 
reikalavimus ir socialiai tvarios gamybos 
proceso sąvoką. Šioje direktyvoje 
patikslinama, kaip perkantieji subjektai 
turėtų padėti apsaugoti aplinką, skatinti 
tvarią plėtrą ir gali naudotis jiems 
suteiktais savaveiksmiškumo įgaliojimais 
renkantis technines specifikacijas ir 
sutarties sudarymo kriterijus, siekiant 
sudaryti socialiai tvarias viešųjų pirkimų 
sutartis, ir kartu užtikrinti ryšį su pirkimų 
objektu, kad pasiektų geriausią savo 
sutarčių kainos ir kokybės santykį;

Or. fr

Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis iš dalies pakeista pagal 2 straipsnio 23 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 3
 Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) techninės specifikacijos, sutarties 
sudarymo kriterijai ir pirkimų vykdymo 
sąlygos atlieka skirtingą vaidmenį 
pirkimų sutarčių sudarymo procese, 
tačiau šių specifikacijų ir kriterijų esmė 
panaši. Techninėse specifikacijose 
perkantieji subjektai apibrėžia savybes, 
reikalingas norint dalyvauti pirkimuose. 
Gebėjimas atitikti technines specifikacijas 
yra būtina sąlyga norint tapti kandidatu 
pasirašyti sutartį, todėl tik šias 
specifikacijas atitinkantys darbai, prekės 
ir paslaugos gali būti vertinami. Be to, 
sutarties sudarymo kriterijai leidžia 
perkantiesiems subjektams palyginti 
skirtingų kriterijų derinių pranašumus. 
Kiekvienas pasiūlymas turėtų būti 
įvertintas pagal kiekvieną kriterijų, bet 
galimybė atitikti visus sutarties sudarymo 
kriterijus nėra būtina sąlyga norint tapti 
kandidatu pasirašyti sutartį. Galiausiai 
pirkimų vykdymo sąlygos turėtų būti 
įtrauktos į sutartį siekiant nurodyti, kaip 
sutartis turi būti vykdoma;

Or. fr

Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis pakeista pagal 54, 76, 80 straipsnių pakeitimus.

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) dėl neteisėto pirkimo procedūros 
dalyvių elgesio, pvz., mėginimų daryti 
neteisėtą įtaką sprendimų priėmimo 
procesui arba susitarimų su kitais 
kandidatais, siekiant manipuliuoti 
procedūros baigtimi, gali būti pažeisti 

(13) dėl neteisėto pirkimo procedūros 
dalyvių elgesio, pvz., mėginimų daryti 
neteisėtą įtaką sprendimų priėmimo 
procesui arba susitarimų su kitais 
kandidatais, siekiant manipuliuoti 
procedūros baigtimi, ir bet kokie veiksmai, 



PE483.470v02-00 8/76 PR\902023LT.doc

LT

pagrindiniai 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;

atliekami pažeidžiant darbo, 
aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos 
normas, gali būti smarkiai iškreipta 
konkurencija ir pažeisti pagrindiniai 
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
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) 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, visų 
pirma patvirtinta Pasaulio prekybos 
organizacijos sutartis dėl viešųjų pirkimų, 
toliau – sutartis. Sutarties tikslas –
nustatyti subalansuotų teisių ir pareigų, 
susijusių su viešojo pirkimo sutartimis, 
daugiašalę sistemą, siekiant liberalizuoti ir 
išplėsti pasaulio prekybą. Perkantieji 
subjektai sutarčių, kurioms taikoma 
sutartis, ir kitų Sąjungos pasirašytų 
tarptautinių susitarimų įsipareigojimus 
vykdo taikydami šią direktyvą trečiųjų 
šalių ūkio subjektams, pasirašiusiems tuos 
susitarimus;

(14) 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, visų 
pirma patvirtinta Pasaulio prekybos 
organizacijos sutartis dėl viešųjų pirkimų, 
toliau – sutartis. Subalansuotų teisių ir 
pareigų, susijusių su viešojo pirkimo 
sutartimis, daugiašalėje sistemoje
valstybės narės turėtų stengtis didinti 
lygybę tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių 
įmonių vidaus rinkoje, siekiant 
palengvinti mažų ir vidutinių įmonių 
(MVĮ) integraciją ir paskatinti Sąjungoje 
darbo vietų kūrimą bei inovacijas siekiant 
liberalizuoti ir išplėsti pasaulio prekybą. 
Perkantieji subjektai sutarčių, kurioms 
taikoma sutartis, ir kitų Sąjungos 
pasirašytų tarptautinių susitarimų 
įsipareigojimus vykdo taikydami šią 
direktyvą trečiųjų šalių ūkio subjektams, 
pasirašiusiems tuos susitarimus;

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) be to, reikia priimti veiksmingą 
Sąjungos priemonę, kuria, viena vertus, 
būtų skatinama laikytis abipusiškumo 
principo santykiuose su trečiosiomis 
šalimis, nesuteikiančiomis Europos ūkio 
subjektams lygiavertės prieigos, visų 
pirma Komisijai atliekant abipusiškumo 
principo laikymosi vertinimą, ir, kita 
vertus, užtikrinama sąžininga 
konkurencija ir vienodos veiklos sąlygos 
visame pasaulyje;

Or. en

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) yra didelis teisinis netikrumas dėl to, 
kiek plačiai viešųjų pirkimų taisyklės 
turėtų būti taikomos valdžios institucijų 
bendradarbiavimui. Šiuo klausimu aktualią
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
praktiką valstybės narės ir netgi pačios 
perkančiosios organizacijos aiškina 
nevienodai. Kadangi ši praktika taikytina ir 
šioje direktyvoje nustatytuose sektoriuose 
veiklą vykdančioms valdžios institucijoms, 
reikia užtikrinti, kad ir pagal šią direktyvą, 
ir pagal Direktyvą [.../.../ES] [dėl viešųjų 
pirkimų] būtų taikomos vienodos taisyklės;

(19) yra didelis teisinis netikrumas dėl to, 
kiek plačiai viešųjų pirkimų taisyklės 
turėtų būti taikomos valdžios institucijų 
bendradarbiavimui. Šiuo klausimu aktualią 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
praktiką valstybės narės ir netgi pačios 
perkančiosios organizacijos aiškina 
nevienodai. Kadangi ši praktika taikytina ir 
šioje direktyvoje nustatytuose sektoriuose 
veiklą vykdančioms valdžios institucijoms, 
reikia užtikrinti, kad ir pagal šią direktyvą, 
ir pagal Direktyvą [.../.../ES] [dėl viešųjų 
pirkimų] būtų taikomos vienodos taisyklės.
Todėl reikia patikslinti, kokiais atvejais 
perkančiųjų organizacijų sudaromoms 
sutartims netaikomos taisyklės dėl viešųjų 
pirkimų. Šie patikslinimai turėtų būti 
grindžiami principais, pateiktais 
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atitinkamoje Teisingumo Teismo 
praktikoje. Vis dėlto šių taisyklių taikymas 
neturėtų kenkti valstybės institucijų 
laisvei pasirinkti būdą, kuriuo jos 
įgyvendina savo viešųjų paslaugų 
funkcijas. Todėl sutartims, sudaromoms 
su kontroliuojamais ūkio subjektais, ar 
bendradarbiavimui siekiant įgyvendinti 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų 
viešųjų paslaugų funkcijas, taisyklės 
neturėtų būti taikomos, jei įgyvendintos 
šioje direktyvoje apibrėžtos sąlygos. Šiose 
sąlygose visų pirma turėtų būti 
atsižvelgiama į socialinės įmonės sąvoką, 
kuri yra apibrėžta 2011 m. spalio 25 d. 
Komisijos komunikate, pavadintame 
„Socialinio verslo iniciatyva“. Šioje 
direktyvoje reikėtų siekti, kad nė vienas 
viešojo sektoriaus bendradarbiavimas su 
viešuoju sektoriumi, kuriam netaikomos 
taisyklės, neiškraipytų konkurencijos 
privačių ūkio subjektų atžvilgiu. 
Perkančiosios organizacijos dalyvavimas 
sutarčių sudarymo procedūroje kaip 
dalyvei taip pat neturėtų sukelti 
konkurencijos iškraipymo;

Or. fr

Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis iš dalies pakeista pagal 21 straipsnio pakeitimą.

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) elektroninės informacinės ir ryšių 
priemonės gali labai supaprastinti sutarčių 
skelbimą ir padidinti pirkimo procedūrų 
efektyvumą bei skaidrumą. Tai turėtų tapti 
standartine ryšių ir informacijos mainų 
priemone pirkimo procedūrose. Be to, 
naudojant elektronines priemones 

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

taupomas laikas. Tačiau Direktyvoje 
2004/17/EB taikomi sutarčių sudarymo 
būtinieji terminai turėtų išlikti nepakeisti 
siekiant užtikrinti atitinkamus pateikimo 
terminus. Be to, elektroninės informacijos 
ir ryšių priemonės su tinkamomis 
funkcijomis perkantiesiems subjektams 
sudarytų sąlygas išvengti viešojo pirkimo 
procedūrose atsitinkančių klaidų, jas aptikti 
ir ištaisyti;

Or. fr

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) be to, nuolat kuriamos naujos 
elektroninių pirkimų technologijos, pvz., 
elektroniniai katalogai. Jos padeda didinti 
konkurenciją ir supaprastinti viešuosius 
pirkimus, visų pirma sutaupyti laiko ir 
pinigų. Tačiau reikia nustatyti tam tikras 
taisykles, siekiant užtikrinti, kad nauji 
būdai 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, perkantiesiems 
subjektams turėtų būti leidžiama rengti 
konkursus dėl konkrečių pirkimų remiantis 
anksčiau persiųstais elektroniniais 
katalogais. Laikydamiesi elektroninių ryšio 
priemonių taisyklių reikalavimų, 
perkantieji subjektai turėtų vengti nustatyti 
nepagrįstas kliūtis ūkio subjektų 
galimybėms dalyvauti pirkimo 
procedūrose, kuriose pasiūlymai turi būti 

(31) be to, nuolat kuriamos naujos 
elektroninių pirkimų technologijos, pvz., 
elektroniniai katalogai. Jos padeda didinti 
konkurenciją ir supaprastinti viešuosius 
pirkimus, visų pirma sutaupyti laiko ir 
pinigų. Tačiau reikia nustatyti tam tikras 
taisykles, siekiant užtikrinti, kad nauji 
būdai atitiktų šios direktyvos taisykles ir 
vienodo požiūrio, nediskriminavimo bei 
skaidrumo principus. Be to, tokiu būdu 
apdorojant duomenis turėtų būti 
laikomasi nacionalinių ir Sąjungos 
nuostatų dėl duomenų apsaugos. 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, perkantiesiems 
subjektams turėtų būti leidžiama rengti 
konkursus dėl konkrečių pirkimų remiantis 
anksčiau persiųstais elektroniniais 
katalogais. Laikydamiesi elektroninių ryšio 
priemonių taisyklių reikalavimų, 
perkantieji subjektai turėtų vengti nustatyti 
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teikiami elektroninių katalogų forma ir 
kuriomis užtikrinamas bendrųjų 
nediskriminavimo ir vienodo požiūrio 
principų paisymas;

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

48 straipsnis

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) perkančiųjų subjektų parengtos 
techninės specifikacijos turėtų suteikti 
galimybę atverti pirkimus konkurencijai. 
Šiuo tikslu turėtų būti galima teikti 
pasiūlymus, kuriais būtų atspindėta
techninių sprendinių įvairovė, kad būtų 
užtikrintas pakankamas konkurencijos 
lygis. Todėl technines specifikacijas 
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 inovacijos 
technines specifikacijas parengus pagal 
funkcinius ir veiksmingumo reikalavimus. 
Jeigu daroma nuoroda į Europos standartą 
arba, jo nesant, nacionalinį standartą, 
perkantieji subjektai turėtų vertinti 
pasiūlymus, grindžiamus lygiavertėmis 
priemonėmis, atitinkančiomis perkančiųjų 
subjektų reikalavimus ir lygiavertėmis 
saugumo prasme. Lygiavertiškumui įrodyti 
konkurso dalyvių gali būti reikalaujama 

(35) perkančiųjų subjektų parengtos 
techninės specifikacijos turėtų suteikti 
galimybę pasiekti tvarumo ir pirkimų 
atvirumo konkurencijai tikslus. Šiuo tikslu 
techninių sprendimų įvairovę atspindintys 
pasiūlymai turėtų būti apibrėžti remiantis 
produktyvumu, susijusiu su darbų, prekių 
ir paslaugų gyvavimo ciklų savybėmis ir 
socialiai tvarios gamybos procesu, kad 
būtų užtikrinta funkcinių ir tvarių tikslų 
lygybė ir pakankamas konkurencijos lygis.
Todėl technines specifikacijas reikėtų 
parengti ir taikyti derinant su skaidrumo, 
nediskriminavimo ir lygių galimybių 
principais. Šie principai turėtų saugoti ne 
tik dalyvių interesus, bet ir veiksmingą 
konkurenciją, išlaidas padarant 
veiksmingesnėmis ir atkreipiant dėmesį į 
rinkas, siūlančias geriausią išlaidų ir 
naudos santykį. Paprastai šis tikslas kuo 
geriausiai pasiekiamas, taip pat skatinamos 
inovacijos technines specifikacijas 
parengus pagal funkcinius ir 
veiksmingumo reikalavimus. Jeigu daroma 
nuoroda į Europos standartą arba, jo 
nesant, nacionalinį standartą, perkantieji 
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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 
atitinkamus terminus;

subjektai turėtų vertinti pasiūlymus, 
grindžiamus lygiavertėmis priemonėmis, 
atitinkančiomis perkančiųjų subjektų 
reikalavimus ir lygiavertėmis saugumo 
prasme. 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 
atitinkamus terminus;

Or. fr

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) 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
perkantiesiems subjektams reikalingi 
optimaliai jų poreikiams pritaikyti aukštos 
kokybės darbai, prekės ir paslaugos. Todėl 
perkantiesiems subjektams turėtų būti
leidžiama kaip skyrimo kriterijus 
patvirtinti ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo arba mažiausios kainos 
kriterijų, atsižvelgiant į tai, kad antruoju 
atveju jie techninėse specifikacijose arba 
sutarties vykdymo sąlygose gali nustatyti
atitinkamus kokybės standartus;

(43) 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, užtikrinant, kad perkantiesiems 
subjektams reikalingi optimaliai jų 
poreikiams pritaikyti aukštos kokybės 
darbai, prekės ir paslaugos, į kuriuos 
įtraukti su socialiai tvarios gamybos 
procesų kriterijais susiję veiksniai ir 
sunkumų turintys asmenys. Todėl 
perkantieji subjektai turėtų kaip skyrimo 
kriterijus patvirtinti ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo kriterijų, 
atsižvelgiant į tai, kad jie techninėse 
specifikacijose arba sutarties vykdymo 
sąlygose turėtų remtis atitinkamus 
kokybės standartus;

Or. fr
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Pagrindimas

54 ir 76 straipsniai.

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) jei perkantieji subjektai nusprendžia 
skirti sutartį ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo teikėjui, jie turi nustatyti 
skyrimo kriterijus, kuriais remdamiesi 
vertins pasiūlymus, kad būtų nustatytas 
pasiūlymas, pagal kurį siūlomas geriausias 
kainos ir kokybės santykis. Tų 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 
perkančiajam subjektui neturėtų būti 
suteikiama neribota pasirinkimo laisvė, jais 
turėtų būti užtikrinama veiksmingos 
konkurencijos galimybė ir jie pateiktini 
kartu su reikalavimais, pagal kuriuos 
galima veiksmingai patikrinti konkurso 
dalyvių pateiktą informaciją;

(44) jei perkantieji subjektai skiria sutartį 
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 
teikėjui, jie turi nustatyti skyrimo kriterijus, 
kuriais remdamiesi vertins pasiūlymus, kad 
būtų nustatytas pasiūlymas, pagal kurį 
siūlomas geriausias kainos ir kokybės 
santykis. Tų 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 
perkančiajam subjektui neturėtų būti 
suteikiama neribota pasirinkimo laisvė, jais 
turėtų būti užtikrinama veiksmingos 
konkurencijos galimybė ir jie pateiktini 
kartu su reikalavimais, pagal kuriuos 
galima veiksmingai patikrinti konkurso 
dalyvių pateiktą informaciją;

Or. fr

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) labai svarbu iki galo išnaudoti viešųjų 
pirkimų teikiamas galimybes tvaraus 
augimo strategijos „Europa 2020“ tikslams 
pasiekti. Atsižvelgiant į tai, kad tarp atskirų 

(45) labai svarbu iki galo išnaudoti viešųjų 
pirkimų teikiamas galimybes tvaraus 
augimo strategijos „Europa 2020“ tikslams 
pasiekti. Atsižvelgiant į tai, kad tarp atskirų 
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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) 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) 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;

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) 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) tikslai. Be to, padaryta nemaža 
pažanga apibrėžiant bendrą gyvavimo 
ciklo sąnaudų ir socialiai tvarios gamybos 
proceso požiūrį. 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 socialiai tvarios gamybos 
proceso koncepcijų plėtrą ir naudojimą, 
kad viešieji pirkimai labiau palaikytų tvarią 
plėtrą. Į sektorių teisės aktus taip pat 
turėtų būti įtrauktos techninės 
specifikacijos ir sutarties skyrimo 
kriterijai, kuriais siekiama atsižvelgti į 
socialinio ir aplinkos tvarumo naudą tose 
srityse, kur ji negali būti įvertinama 
pinigais, išsaugant ryšį su pirkimo objektu 
ir laikantis skaidrumo, nediskriminavimo 
ir lygių galimybių principų;

Or. fr

Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis iš dalies pakeista pagal 54 straipsnio VIII priedo pakeitimą.
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Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) tas konkretiems sektoriams būdingas 
priemones reikėtų papildyti, pritaikant 
viešųjų pirkimų direktyvas, kad perkantieji 
subjektai savo pirkimų strategija galėtų 
siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų. 
Todėl reikėtų aiškiai nustatyti, kad 
perkantieji subjektai galėtų išrinkti 
ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą ir 
mažiausią kainą, taikydami 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, ir 
vidines (pvz., kūrimo, gamybos, 
naudojimo, priežiūros ir gyvavimo ciklo 
pabaigos utilizavimo sąnaudas), ir išorines 
sąnaudas, jeigu tik jas galima įvertinti 
pinigais ir kontroliuoti. 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;

(46) tas konkretiems sektoriams būdingas 
priemones reikėtų papildyti, pritaikant 
viešųjų pirkimų direktyvas, kad perkantieji 
subjektai savo pirkimų strategija galėtų 
siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų. 
Todėl reikėtų aiškiai nustatyti, kad 
perkantieji subjektai privalėtų išrinkti 
ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, 
remdamiesi gyvavimo ciklu ir tvarios 
gamybos procesais pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 9, 10 ir 11 
straipsnius, kuriuose atkreipiamas 
dėmesys į išankstines socialinės ir 
aplinkos apsaugos sąlygas, į kurias reikia 
atsižvelgti apibrėžiant ir įgyvendinant 
Sąjungos politiką. Gyvavimo ciklo 
sąnaudų skaičiavimas apima visas darbų, 
prekių ar paslaugų gyvavimo ciklo 
sąnaudas, ir vidines (pvz., kūrimo, 
gamybos, naudojimo, priežiūros ir 
gyvavimo ciklo pabaigos utilizavimo 
sąnaudas), ir išorines sąnaudas, jeigu tik jas 
galima įvertinti pinigais ir kontroliuoti. 
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

Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis iš dalies pakeista 2 straipsnio 22 dalies, 54 ir 77 straipsnio pakeitimus.

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
47 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) be to, techninėse specifikacijose ir 
sutarties skyrimo kriterijuose 
perkantiesiems subjektams 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 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 sistemoje ir tokiu būdu, kad 
tiesiogiai ar netiesiogiai nebūtų 
diskriminuojami ūkio subjektai iš kitų 
valstybių narių ar trečiųjų šalių – laisvos 
prekybos susitarimų, kurių šalis yra ir 
Sąjunga, šalių;

(47) be to, techninėse specifikacijose ir 
sutarties skyrimo kriterijuose 
perkantiesiems subjektams turėtų būti 
leidžiama nurodyti gyvavimo ciklo 
charakteristikas ir socialiai tvaraus 
gamybos procesą, su sąlyga, kad šios 
charakteristikos ir procesas būtų susiję su 
sutarties dalyku. Techninės specifikacijos 
ir sutarties skyrimo kriterijai turėtų būti 
aiškinami plačiąja prasme. Todėl 
techninėse specifikacijose ir sutarties 
skyrimo kriterijuose gali būti nurodytas 
gyvavimo ciklas ir socialiai tvarios 
gamybos procesas, įskaitant gamybos 
proceso ir prekių ar paslaugų tiekimo 
socialinius ir aplinkosauginius aspektus. 
Perkantieji subjektai technines 
specifikacijas ir sutarties skyrimo 
kriterijus taip pat gali naudoti siekdami 
sumažinti galimą neigiamą socialinį ar 
aplinkosauginį poveikį arba padidinti 
teigiamą socialinį ar aplinkosauginį 
poveikį. Siekiant socialinius motyvus 
geriau integruoti į pirkimus, pirkėjams 
turėtų būti leidžiama į technines 
specifikacijas ir 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 ir tokiu 
būdu, kad tiesiogiai ar netiesiogiai nebūtų 
diskriminuojami ūkio subjektai iš kitų 
valstybių narių ar trečiųjų šalių – laisvos 
prekybos susitarimų, kurių šalis yra ir 
Sąjunga, šalių;

Or. fr
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Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) ketinant skirti paslaugų sutartis ir 
sutartis, susijusias su darbų projektavimu, 
perkantiesiems subjektams 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;

(48) ketinant skirti paslaugų sutartis ir 
sutartis, susijusias su darbų projektavimu, 
perkantiesiems subjektams taip pat turėtų 
būti leidžiama kaip technines 
specifikacijas ir sutarties skyrimo kriterijų 
naudoti darbuotojų, paskirtų atitinkamai 
sutarčiai vykdyti, organizavimą, 
kvalifikaciją ir patirtį, nes tai gali turėti 
įtakos sutarties vykdymo kokybei ir 
pasiūlymo socialiniam tvarumui, taigi 
pasiūlymo, teikiančio geriausią rezultatą 
išlaidų ir naudos atžvilgiu, nustatymui;

Or. fr

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) 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, 
perkantiesiems subjektams 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, 
perkančiajam subjektui turėtų būti 
suteikta teisė atmesti pasiūlymą. 
Pasiūlymo atmetimas turėtų būti 
privalomas tais atvejais, kai perkantysis 
subjektas nustato, kad neįprastai maža 
kaina nustatyta dėl privalomųjų Sąjungos 

(49) 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, 
perkantiesiems subjektams 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 
perkantysis subjektas nustato, kad 
neįprastai maža kaina nustatyta dėl 
privalomųjų Sąjungos teisės aktų 
socialinės, darbo ar aplinkos teisės srityje 
arba tarptautinės darbo teisės nuostatų 
nesilaikymo, arba jei konkurso dalyvis 
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teisės aktų socialinės, darbo ar aplinkos 
teisės srityje arba tarptautinės darbo teisės 
nuostatų nesilaikymo;

negali pateikti pakankamo paaiškinimo 
dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos, 
perkantysis subjektas turėtų atmesti tokį 
pasiūlymą;

Or. fr

Pagrindimas
79 straipsnis

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) 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 konkursą 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, 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;

(50) 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 konkursą 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, 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
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Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) darbo sąlygų ir darbo saugos sričių 
įstatymai, kiti teisės aktai ir kolektyvinės 
sutartys nacionaliniu ir Sąjungos lygmeniu 
vykdant sutartį taikomi su sąlyga, kad
tokios taisyklės ir jų taikymas atitinka 
Sąjungos teisę. Tarptautiniais atvejais, 
jeigu vienos valstybės narės darbuotojai, 
vykdydami 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 sistemoje 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;

(51) darbo sąlygų ir darbo saugos sričių 
įstatymai ir kiti teisės aktai nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmeniu vykdant sutartį taikomi 
kartu su kolektyvinėmis sutartimis, 
taikomomis toje teritorijoje, kur darbai, 
paslaugos ar prekių pirkimas 
įgyvendinami ar teikiami. 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

79 straipsnis

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
59 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) ne visi perkantieji subjektai 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 perkantiesiems subjektams techninę 
pagalbą; kita vertus, įmonės, bent MVĮ, 
turėtų gauti administracinę pagalbą, visų 
pirma dalyvaudamos pirkimo procedūrose 
tarpvalstybiniu mastu;

(59) ne visi perkantieji subjektai 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 perkantiesiems subjektams techninę 
pagalbą; kita vertus, įmonės, bent MVĮ, 
turėtų gauti naudingos informacijos, visų 
pirma dalyvaudamos pirkimo procedūrose 
tarpvalstybiniu mastu;

Or. fr

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šia direktyva nepažeidžiama visų 
lygmenų valdžios institucijų teisė spręsti, 
ar, kaip ir kokiu mastu jos nori pačios 
vykdyti viešąsias funkcijas. Valdžios 
institucijos gali atlikti viešojo intereso 
užduotis naudodamosi savais ištekliais ir 
neprivalo kreiptis į nepriklausomus ūkio 
subjektus. Vykdydamos užduotis jos gali 
bendradarbiauti su kitomis valstybinėmis 
institucijomis. 

Or. en
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Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 22 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 22 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) gyvavimo ciklo charakteristikos –
elementai, susiję su bet kuria produkto ar 
darbų arba paslaugų teikimo, nurodytų 
šio straipsnio 22 punkte, gyvavimo ciklo 
dalimi. Gyvavimo ciklo charakteristikos 
gali būti užslėptos savybės, kurias 
produktas įgijo gamybos ar kitais su 
naudojimu nesusijusiais produkto 
gyvavimo ciklo etapais ir kurios yra 
pasirinkimo rezultatas, net jei tokios 
savybės nėra akivaizdžios fizinės arba 
funkcinės galutinio produkto arba 
paslaugos charakteristikos; 

Or. en

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 22 b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22b) socialiniu požiūriu tvarus gamybos 
procesas – gamybos procesas, kurio metu 
darbų atlikimas, paslaugų teikimas ir 
prekių tiekimas atitinka sveikatos, saugos, 
socialinės ir darbo teisės aktus, taisykles 
bei standartus, visų pirma užtikrinant 
vienodo požiūrio principą darbo vietoje. 
Vienodo požiūrio darbo vietoje principas 
susijęs su taikomų nuostatų ir darbo 
sąlygų, įskaitant sveikatos ir saugos, 
socialinės ir darbo teisės aktų, taisyklių ir 
standartų, apibrėžtų Sąjungos ir 
nacionaliniuose teisės aktuose bei 
kolektyvinėse sutartyse, kurios taikomos 
atliekant darbus, teikiant paslaugas ir 
tiekiant prekes, laikymusi; 

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Šios direktyvos taikymo išimtis siekiant 

apsaugoti komercinę strategiją
Jei per sutarties skyrimo procedūrą gali 
būti atskleista komercinė strategija, 
galinti turėti neigiamos įtakos 
konkurencijai, perkantysis subjektas gali 
kreiptis į 93 straipsnyje nustatytą 
priežiūros įstaigą dėl šios direktyvos 
taikymo išimties.
Pirmoje pastraipoje nurodytu tikslu 
prašantysis perkantysis subjektas 93 
straipsnyje nustatytai priežiūros įstaigai 
pateikia tinkamai motyvuotą prašymą 
pagal 93 straipsnio 3 dalies pirmos 
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pastraipos ba punktą.
Jei priežiūros įstaiga pagal pirmos 
pastraipos nuostatas leidžia taikyti išimtį, 
ši direktyva konkrečios sutarties skyrimo 
procedūrai netaikoma.

Or. fr

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis
Iš esmės užtikrintas abipusiškumas 

Praktinis Sutarties dėl viešųjų pirkimų1

įgyvendinimas Sąjungos viešųjų pirkimų 
teisinėje sistemoje grindžiamas 
išankstiniu vertinimu, kurio tikslas yra 
nustatyti, ar iš esmės tinkamai taikomas 
abipusiškumo principas atveriant Europos 
Sąjungos ir pasirašiusiųjų trečiųjų šalių 
rinkas. Toks vertinimas, kuriuo siekiama 
nustatyti, ar iš esmės laikomasi 
abipusiškumo principo, turi būti 
atliekamas ir trečiųjų šalių, kurios nėra 
Sutarties dėl viešųjų pirkimų šalys, tačiau 
turi galimybę patekti į viešųjų pirkimų 
rinką, atžvilgiu. 
_______________
1 OL L 336, 1994 12 23.

Or. en

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

vertybinių popierių ar kitų finansinių 
priemonių emisija, pardavimu, pirkimu ar 
perleidimu, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2004/39/EB, ir dėl operacijų, atliekamų su 
Europos finansinio stabilumo fondu, ypač 
perkančiųjų organizacijų apsirūpinimo 
pinigais ar kapitalu operacijų ir centrinių 
bankų teikiamomis paslaugomis;

Or. fr

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdžios institucijų santykiai Perkančiųjų institucijų
bendradarbiavimas

Or. fr

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 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) didžiausia dalis to juridinio asmens 
veiklos vykdoma kontroliuojančiajai 
perkančiajai organizacijai ar kitiems tos 
pačios perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamiems juridiniams asmenims;

Or. fr

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo.

(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo, išskyrus 
kontroliuojančiųjų perkančiųjų 
organizacijų ir kontroliuojamųjų 
juridinių asmenų, kaip viešosios teisės 
institucijų ir remiantis socialinės įmonės 
sąvoka, privatų kapitalą.

Or. fr

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 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 tik juridinis asmuo, kuriam skiriama 
viešojo pirkimo sutartis, neturi privataus 
kapitalo.

2. . 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 tik juridinis asmuo, kuriam skiriama 
viešojo pirkimo sutartis, neturi privataus 
kapitalo, išskyrus kontroliuojančiųjų 
perkančiųjų organizacijų ir tos pačios 
perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamų juridinių asmenų, kaip 
viešosios teisės institucijų ir remiantis 
socialinės įmonės sąvoka, privatų 
kapitalą.

Or. fr

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas
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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) didžiausia dalis to juridinio asmens 
veiklos vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms arba 
kitiems tų pačių perkančiųjų organizacijų 
kontroliuojamiems asmenims;

Or. fr

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo.

(c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo, išskyrus 
kontroliuojančiųjų perkančiųjų 
organizacijų ir kontroliuojamųjų 
juridinių asmenų, kaip viešosios teisės 
institucijų ir remiantis socialinės įmonės 
sąvoka, privatų kapitalą.

Or. fr

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

a) susitarimu nustatomas tikras
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų 
bendradarbiavimas siekiant bendrai atlikti 

a) susitarimu nustatomas dalyvaujančių 
perkančiųjų organizacijų
bendradarbiavimas, kurio tikslas –
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savo viešųjų paslaugų funkcijas ir jis 
apima šalių savitarpio teises ir pareigas;

užtikrinti joms bendrų viešųjų paslaugų 
funkcijų atlikimą ar lėšų sutelkimą jų 
funkcijoms atlikti;

b) susitarimui taikomi tik su viešuoju 
interesu susiję motyvai;

b) susitarime nenumatyta vykdyti 
pirkimus, kurių gali prireikti a punkte 
numatytoms viešųjų paslaugų funkcijoms 
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 viešosios valdžios 
subjektai nedalyvaujant privatiems 
subjektams, išskyrus bendradarbiavime 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų, 
kaip viešosios teisės institucijų, kurias 
valstybė narė įgaliojo vykdyti viešųjų 
paslaugų funkcijas remiantis socialinės 
įmonės sąvoka, privatų kapitalą.

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 35
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 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 dalyvaujančių perkančiųjų 
organizacijų, atliekančių valstybės narės 
jai priskirtas viešųjų paslaugų funkcijas ir 
veikiančių kaip viešosios teisės 
institucijos, todėl paklūstančių išskirtinai 
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viešojo intereso ar socialinio naudingumo 
nuostatoms ir nesiekiančių kitokių tikslų 
remiantis socialinės įmonės sąvoka, 
privatų kapitalą.

Or. fr

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Teikti pasiūlymus arba siūlytis būti 
kandidatais gali ūkio subjektų grupės. 
Perkantieji subjektai negali nustatyti 
specialiųjų tokių grupių dalyvavimo 
pirkimo procedūrose sąlygų, kurios nėra 
nustatytos atskiriems kandidatams. Jei tos 
grupės nori pateikti pasiūlymą arba 
prašymą leisti dalyvauti konkurse, 
perkantieji subjektai iš šių grupių neturi 
reikalauti įgyti tam tikrą teisinį statusą. 

2. Teikti pasiūlymus arba siūlytis būti 
kandidatais gali ūkio subjektų grupės. Ūkio 
subjektų, ypač mažų ir vidutinių įmonių 
(MVĮ), grupė gali būti įmonių 
konsorciumas. Perkantieji subjektai negali 
nustatyti specialiųjų tokių grupių 
dalyvavimo pirkimo procedūrose sąlygų, 
kurios nėra nustatytos atskiriems 
kandidatams. Jei tos grupės nori pateikti 
pasiūlymą arba prašymą leisti dalyvauti 
konkurse, perkantieji subjektai iš šių 
grupių neturi reikalauti įgyti tam tikrą 
teisinį statusą. 

Or. en

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkantieji subjektai suteikia galimybę 
ūkio subjektų grupei visus techninius, 
teisinius ir finansinius reikalavimus 
vykdyti kaip vienam subjektui ir sumuoja 
atskirų grupės dalyvių individualias 
savybes. 

Or. en
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Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) telefoną 6 dalyje nurodytais atvejais ir 
aplinkybėmis;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prašymas dalyvauti sutarčių skyrimo 
procedūrose gali būti pateiktas raštu arba 
telefonu; kai prašymas pateikiamas 
telefonu, turi būti atsiųstas raštiškas 
patvirtinimas dar nepasibaigus 
nustatytam prašymų priėmimo terminui;

a) prašymas dalyvauti sutarčių skyrimo 
procedūrose gali būti pateiktas raštu; 

Or. en

Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Interesų konflikto sąvoka apima bent 
tokius atvejus, kai 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 
tokius atvejus, kai 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. 
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Or. en

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl direktyvos
36 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 
nesuderinamus profesinius interesus. 

Šiame straipsnyje „bendri interesai“ yra 
ekonominiai interesai arba šeimos ryšiai,
bendri su kandidatų arba konkurso 
dalyvių, įskaitant nesuderinamus 
profesinius interesus. 

Or. en

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutartis skiriama remiantis vieninteliu 
skyrimo kriterijumi – ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo, laikantis 
76 straipsnio 1 dalyje nustatytos tvarkos. 

Or. en
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Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu perkantieji subjektai paskelbia 
reguliarų orientacinį skelbimą, kuris 
nereiškia kvietimo dalyvauti konkurse, 
minimali pasiūlymų priėmimo trukmė, 
nurodyta šio straipsnio 1 dalies antroje 
pastraipoje, gali būti sutrumpinta iki 20
dienų, jeigu įvykdomos abi toliau 
nurodytos sąlygos:

2. Jeigu perkantieji subjektai paskelbia 
reguliarų orientacinį skelbimą, kuris 
nereiškia kvietimo dalyvauti konkurse, 
minimali pasiūlymų priėmimo trukmė, 
nurodyta šio straipsnio 1 dalies antroje 
pastraipoje, gali būti sutrumpinta iki 
trisdešimt šešių dienų, jeigu įvykdomos abi 
toliau nurodytos sąlygos:

Or. fr

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) išankstinis informacinis skelbimas buvo 
išsiųstas paskelbti per ne mažiau kaip 45
dienas ir ne daugiau kaip 12 mėnesių iki 
skelbimo apie pirkimą išsiuntimo dienos.

(b) išankstinis informacinis skelbimas buvo 
išsiųstas paskelbti per ne mažiau kaip 
penkiasdešimt dvi dienas ir ne daugiau 
kaip 12 mėnesių iki skelbimo apie pirkimą 
išsiuntimo dienos.

Or. fr

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu dėl skubaus atvejo, kurį perkantieji 
subjektai tinkamai pagrindžia, 1 dalies 

3. Jeigu dėl skubaus atvejo, kurį perkantieji 
subjektai tinkamai pagrindžia, 1 dalies 
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antroje pastraipoje nustatyta trukmė 
nebeįmanoma, jie gali nustatyti kitą 
trukmę, ne trumpesnę kaip 20 dienų nuo 
skelbimo apie pirkimą išsiuntimo dienos.

antroje pastraipoje nustatyta trukmė 
nebeįmanoma, jie gali nustatyti kitą 
trukmę, ne trumpesnę kaip 22 dienos nuo 
skelbimo apie pirkimą išsiuntimo dienos.

Or. fr

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalies antroje pastraipoje nurodytą 
pasiūlymų priėmimo trukmę perkantysis 
subjektas gali sutrumpinti penkiomis
dienomis, jeigu jis sutinka, kad pasiūlymai 
gali būti teikiami elektroninėmis 
priemonėmis pagal 33 straipsnio 3, 4 ir 5 
dalis.

4. 1 dalies antroje pastraipoje nurodytą 
pasiūlymų priėmimo trukmę perkantysis 
subjektas gali sutrumpinti septyniomis
dienomis, jeigu jis sutinka, kad pasiūlymai 
gali būti teikiami elektroninėmis 
priemonėmis pagal 33 straipsnio 3, 4 ir 5 
dalis.

Or. fr

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minimali prašymų dalyvauti konkurse 
priėmimo trukmė paprastai yra ne 
trumpesnė kaip 30 dienų nuo skelbimo 
apie pirkimą arba kvietimo patvirtinti 
susidomėjimą išsiuntimo dienos ir jokiais 
atvejais negali būti trumpesnė nei 15 
dienų.

Minimali prašymų dalyvauti konkurse 
priėmimo trukmė paprastai yra ne 
trumpesnė kaip trisdešimt septynios dienos 
nuo skelbimo apie pirkimą arba kvietimo 
patvirtinti susidomėjimą išsiuntimo dienos 
ir jokiais atvejais negali būti trumpesnė nei 
dvidešimt dvi dienos.

Or. fr
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Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymų priėmimo trukmę gali abipusiu 
sutarimu nustatyti perkantysis subjektas ir 
pasirinkti kandidatai, jeigu tik visi 
kandidatai turi tiek pat laiko savo 
pasiūlymams parengti ir pateikti; jeigu dėl
pasiūlymų priėmimo trukmės susitarti 
neįmanoma, perkantysis subjektas nustato 
trukmę, ne trumpesnę nei 10 dienų nuo 
kvietimo dalyvauti konkurse išsiuntimo 
dienos.

Pasiūlymų priėmimo trukmę gali abipusiu 
sutarimu nustatyti perkantysis subjektas ir 
pasirinkti kandidatai, jeigu tik visi 
kandidatai turi tiek pat laiko savo 
pasiūlymams parengti ir pateikti; jeigu dėl 
pasiūlymų priėmimo trukmės susitarti 
neįmanoma, perkantysis subjektas nustato 
trukmę, ne trumpesnę nei dvidešimt 
keturių dienų nuo kvietimo dalyvauti 
konkurse išsiuntimo dienos.

Or. fr

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minimali prašymų dalyvauti konkurse 
priėmimo trukmė paprastai yra ne 
trumpesnė kaip 30 dienų nuo skelbimo 
apie pirkimą arba, jei kaip kvietimas 
dalyvauti konkurse naudojamas reguliarus 
orientacinis skelbimas, kvietimo patvirtinti 
susidomėjimą išsiuntimo dienos, ir jokiais 
atvejais negali būti trumpesnė nei 15 dienų.

Minimali prašymų dalyvauti konkurse 
priėmimo trukmė paprastai yra ne 
trumpesnė kaip trisdešimt septynios dienos
nuo skelbimo apie pirkimą arba, jei kaip 
kvietimas dalyvauti konkurse naudojamas 
reguliarus orientacinis skelbimas, kvietimo 
patvirtinti susidomėjimą išsiuntimo dienos, 
ir jokiais atvejais negali būti trumpesnė nei 
dvidešimt dvi dienos.

Or. fr
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Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymų priėmimo trukmę gali abipusiu 
sutarimu nustatyti perkantysis subjektas ir 
pasirinkti kandidatai, jeigu tik visi 
kandidatai turi tiek pat laiko savo 
pasiūlymams parengti ir pateikti; jeigu dėl 
pasiūlymų priėmimo trukmės susitarti 
neįmanoma, perkantysis subjektas nustato 
trukmę, ne trumpesnę nei 10 dienų nuo 
kvietimo dalyvauti konkurse išsiuntimo 
dienos.

Pasiūlymų priėmimo trukmę gali abipusiu 
sutarimu nustatyti perkantysis subjektas ir 
pasirinkti kandidatai, jeigu tik visi 
kandidatai turi tiek pat laiko savo 
pasiūlymams parengti ir pateikti; jeigu dėl 
pasiūlymų priėmimo trukmės susitarti 
neįmanoma, perkantysis subjektas nustato 
trukmę, ne trumpesnę nei dvidešimt dvi 
dienos nuo kvietimo dalyvauti konkurse 
išsiuntimo dienos.

Or. fr

Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali nustatyti, kad 
perkantieji subjektai gali sudaryti šioje 
direktyvoje numatytą inovacijų partnerystę. 
Valstybės narės gali nuspręsti inovacijų 
partnerystės neperkelti į nacionalinę teisę 
arba leisti ją sudaryti tik tam tikroms 
pirkimų rūšims.

1. Valstybės narės nustato, kad perkantieji 
subjektai gali sudaryti šioje direktyvoje 
numatytą inovacijų partnerystę. 

Or. en

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Preliminariojo susitarimo terminas negali Preliminariojo susitarimo terminas negali 
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būti ilgesnis nei ketveri metai, išskyrus 
išimtinius, visų pirma dėl preliminariojo 
susitarimo dalyko tinkamai pagrįstus
atvejus.

būti ilgesnis nei ketveri metai, išskyrus 
tinkamai pagrįstus atvejus, visų pirma 
vienu iš šių atvejų:

a) preliminariojo susitarimo įvykdymui 
reikalingos investicijos:
i) amortizuojamos per ilgesnį, nei keturių 
metų laikotarpį;
ii) susijusios su personalo mokymu ar jų 
įgūdžių palaikymu; arba
iii) inovacijų, mokslo ar plėtros srityse;
b) preliminarusis susitarimas susijęs su 
saugumo aspektais; arba
c) preliminariojo susitarimo įvykdymo 
tikslas ar terminas reikalauja ilgesnio, nei 
ketverių metų laikotarpio.

Or. fr

Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl direktyvos
47 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 dalyviui. 

Or. en
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Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl direktyvos
47 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Prieš naudodami elektroninį aukcioną, 
perkantieji subjektai iš pradžių išsamiai 
įvertina pasiūlymus pagal nustatytą
skyrimo kriterijų (-us) ir jo reikšmingumą.

5. Prieš naudodami elektroninį aukcioną, 
perkantieji subjektai iš pradžių išsamiai 
įvertina pasiūlymus pagal nustatytus
skyrimo kriterijus ir jų reikšmingumą. 

Or. en

Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl direktyvos
54 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 
darbų, paslaugų arba prekių savybės, 
reikalingos norint pasiekti perkančiosios 
organizacijos naudojimo ir tvarumo 
tikslus.

Or. en

Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl direktyvos
54 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 siejasi su konkrečiu gamybos 
procesu arba prašomų darbų atlikimo, 
prekių tiekimo arba paslaugų suteikimo 
procesu arba bet kuriuo kitu gyvavimo 
ciklo ir socialiniu požiūriu tvaraus 
gamybos proceso, kaip nurodyta 
2 straipsnio 22, 22a ir 22b punktuose, 
etapu. 
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Or. en

Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios techninės visų pirkimų, kurių objektas 
yra skirtas naudoti asmenims, ar tai būtų 
visuomenė, ar perkančiojo subjekto 
darbuotojai, specifikacijos, išskyrus 
tinkamai pagrįstus atvejus, rengiamos taip, 
kad būtų atsižvelgta į prieinamumo 
neįgaliems asmenims, kriterijus arba 
visiems naudotojams tinkamą dizainą. 

Šios techninės visų pirkimų, kurių objektas 
yra skirtas naudoti asmenims, ar tai būtų 
visuomenė, ar perkančiojo subjekto 
darbuotojai, specifikacijos, išskyrus 
tinkamai pagrįstus atvejus, nurodant tai 
kvietime dalyvauti konkurse ir konkurso 
dokumentuose, rengiamos taip, kad būtų 
atsižvelgta į prieinamumo neįgaliems 
asmenims, kriterijus arba visiems 
naudotojams tinkamą dizainą. 

Or. en

Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 dalies 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei reikia, techninės specifikacijos gali 
apimti ir reikalavimus, susijusius su: 

Or. en

Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 dalies penktos pastraipos a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) veiklos rodikliais, įskaitant, poveikio 
aplinkai ir klimatui rodiklius bei 
rodiklius, susijusius su socialiniu požiūriu 
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tvariu gamybos procesu; 

Or. en

Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 dalies penktos pastraipos b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) gyvavimo ciklo charakteristikomis; 

Or. en

Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 dalies penktos pastraipos c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) socialiniu požiūriu tvariu gamybos 
procesu; 

Or. en

Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 dalies penktos pastraipos d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) personalo, kuriam pavedama vykdyti 
atitinkamą sutartį, struktūra, kvalifikacija 
ir patirtimi; 

Or. en
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Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 dalies penktos pastraipos e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) saugumu ar matmenimis, įskaitant 
kokybės užtikrinimo procedūras, 
produktui taikomus reikalavimus, 
susijusius su produkto prekiniu 
pavadinimu, terminija, simboliais, 
tyrimais ir bandymų metodais, pakuote, 
ženklinimu ir žymėjimu bei vartojimo 
instrukcijomis; 

Or. en

Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 dalies penktos pastraipos f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) taisyklėmis, reglamentuojančiomis 
projektavimą ir sąnaudų nustatymą, 
bandymo, patikrinimo ir darbų priėmimo 
sąlygas ir statybos metodus arba 
technologijas, ir visomis kitomis 
techninėmis sąlygomis, kurias perkantysis 
subjektas gali nustatyti bendrosiose arba 
konkrečiose taisyklėse, skirtose baigtiems 
darbams ir medžiagoms arba su jais 
susijusioms atskiroms dalims.

Or. en

Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nurodant rezultatų ar funkcinius 
reikalavimus, įskaitant aplinkosaugines 

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

aplinkosaugines charakteristikas, su sąlyga, 
jog parametrai yra pakankamai tikslūs, kad 
konkurso dalyviai galėtų nustatyti sutarties 
dalyką, o perkantieji subjektai – skirti 
sutartį; pagal 1 dalį techninės 
specifikacijos gali būti suformuluotos 
kaip rezultatų arba funkciniai 
reikalavimai, susiję su prašomų darbų, 
produktų ar paslaugų gyvavimo ciklu ar 
arba socialiniu požiūriu tvariu gamybos 
procesu, o ne tik su kaip su darbų 
atlikimu, prekių tiekimu ar paslaugų 
teikimu susiję rezultatų ar funkciniai 
reikalavimai; 

Or. en

Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 3 dalies b punktas

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 normatyvų 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, kaip apibrėžta VIII priedo 
2 punkte, pirmenybę teikiant Europos ir
tarptautiniams standartams, ir tik tuo 
atveju, jei tokių nėra, remiantis
nacionaliniais standartais; kiekviena 
nuoroda pateikiama kartu su fraze „arba 
lygiavertis“; 

Or. en
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Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei to negalima pagrįsti sutarties dalyku, 
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 

4. Jei tai galima pagrįsti sutarties dalyku, 
techninėse specifikacijose galima nurodyti 
konkretų modelį ar tiekimo šaltinį, 
gamybos vietą, konkretų procesą ar prekių 
ženklus, patentus, rūšis ar konkrečią
kilmės šalį ar gamybos būdą Toks 
nurodymas pateikiamas su fraze „arba 
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sąlygos arba jie būtų pašalinami. Toks 
nurodymas yra leistinas išimties tvarka, 
jeigu sutarties objekto neįmanoma 
pakankamai tiksliai ir aiškiai apibūdinti 
pagal šio straipsnio 3 dalį. Toks 
nurodymas pateikiamas su fraze „arba 
lygiavertis“. 

lygiavertis“. 

Or. en

Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu perkantysis subjektas pasinaudoja 
galimybe pateikti nuorodą į 3 dalies 
b punkte nurodytas specifikacijas, jis 
negali atmesti pasiūlymo remdamasis tuo, 
kad siūlomi darbai, prekės ir paslaugos 
neatitinka jo nurodytų specifikacijų, jei 
konkurso dalyvis savo pasiūlyme bet 
kokiomis tinkamomis priemonėmis, 
įskaitant 56 straipsnyje nurodytas 
įrodinėjimo priemones, įrodo, jog jo 
siūlomi sprendimai lygiavertiškai tenkina 
techninėse specifikacijose nustatytus 
reikalavimus. 

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

Or. en

Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu perkantysis subjektas pasinaudoja 
3 dalies a punkte nustatyta galimybe 
suformuluoti technines specifikacijas kaip 
rezultatų arba funkcinius reikalavimus, jis 

Jeigu perkantysis subjektas pasinaudoja 
3 dalies a punkte nustatyta galimybe 
suformuluoti technines specifikacijas kaip 
rezultatų arba funkcinius reikalavimus, jis 
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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 normatyvų 
sistemą, jeigu šiose specifikacijose 
nurodomi jos nustatyti rezultatų arba 
funkciniai reikalavimai. 

negali atmesti darbų, prekių ar paslaugų 
pasiūlymo, jei jis atitinka nacionalinį 
standartą, kai šiam standartui taikomi 
kriterijai susiję su juo nustatytais rezultatų 
arba funkciniais reikalavimais. 

Or. en

Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ženklinimas Trečiojo asmens patvirtinto standarto 
ženklinimas ir sertifikatai 

Or. en

Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu perkantieji subjektai nustato darbų, 
paslaugų arba prekių aplinkosaugines, 
socialines arba kitas charakteristikas, 
nurodydami šios direktyvos 54 straipsnio 
3 dalies a punkte minėtus rezultatų ar 
funkcinius reikalavimus, jie gali reikalauti, 
kad tie darbai, prekės ar paslaugos būtų 
pažymėti specialiu ženklu, jei įvykdytos 
visos toliau nurodytos sąlygos: 

Jeigu perkantieji subjektai nustato darbų, 
paslaugų arba prekių aplinkosaugines, 
socialines arba kitas charakteristikas, 
nurodydami šios direktyvos 54 straipsnio 
3 dalies a punkte minėtus rezultatų ar 
funkcinius reikalavimus, jie gali reikalauti, 
kad tie darbai, prekės ar paslaugos būtų 
pažymėti specialiu ženklu ir (arba) trečiojo 
asmens patvirtinto standarto sertifikatu, 
jei įvykdytos visos toliau nurodytos 
sąlygos: 

(a) ženklui taikomi reikalavimai susiję tik 
su tomis charakteristikomis, kurios yra 

(a) ženklui ir (arba) trečiojo asmens 
patvirtinto standarto sertifikatui taikomi 
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siejamos su sutarties dalyku ir yra 
tinkamos sutarties dalyku esančių darbų, 
prekių arba paslaugų savybėms apibrėžti; 

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) trečiojo asmens 
patvirtinto 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 aplinkosaugos organizacijas;

(c) ženklai ir (arba) trečiojo asmens 
patvirtinto standarto sertifikatai nustatomi 
pagal atvirą ir skaidrią procedūrą, kurioje 
gali dalyvauti visi suinteresuotieji 
subjektai, įskaitant valdžios įstaigas, 
vartotojus, gamintojus, platintojus ir 
aplinkosaugos organizacijas;  

(d) ženklai yra prieinami visiems 
suinteresuotiesiems asmenims;

(d) ženklai ir (arba) trečiojo asmens 
patvirtinto standarto sertifikatai yra 
prieinami visiems suinteresuotiesiems 
asmenims; 

(e) ženklinimo kriterijai nustatyti trečiosios 
šalies, kuri nepriklausoma nuo ženklinimą 
naudojančio ūkio subjekto. 

(e) ženklinimo ir (arba) trečiojo asmens 
patvirtinto standarto sertifikavimo
kriterijai nustatyti trečiosios šalies, kuri 
nepriklausoma nuo ženklinimą naudojančio 
ūkio subjekto. Trečioji šalis gali būti 
speciali valstybės ar vyriausybės įstaiga 
arba organizacija. 

Or. en

Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu ženklas atitinka 1 dalies b, c, d ir 
e punktuose nustatytas sąlygas, tačiau 
jam taip pat nurodomi su sutarties dalyku 
nesusiję reikalavimai, perkantieji subjektai 
gali remtis šio ženklo išsamių specifikacijų 
arba prireikus jų dalių reikalavimais, 

2. Jeigu trečiojo asmens patvirtintam 
standartui netaikomas VIII priedo 
5a punkte pateiktas apibrėžimas, nes 
pagal jo kriterijus nurodomi su sutarties 
dalyku nesusiję reikalavimai, perkantieji 
subjektai gali remtis šio standarto išsamių 
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susijusiais su sutarties dalyku ir tinkamais 
šio dalyko savybėms apibrėžti. 

specifikacijų arba prireikus jų dalių 
reikalavimais, susijusiais su sutarties 
dalyku ir tinkamais šio dalyko savybėms 
apibrėžti. 

Or. en

Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkantysis subjektas savo techninėse 
specifikacijose gali nurodyti, kad darbai, 
prekės ar paslaugos, kurios atitinka tokį 
standartą, laikomi atitinkančiais 
technines specifikacijas. Perkantieji 
subjektai taip pat pripažįsta visus 
lygiaverčius standartus, kurie atitinka 
perkančiosios organizacijos nustatytas 
specifikacijas. Jeigu trečiasis asmuo 
nepatikrino, ar darbai, prekės ar 
paslaugos atitinka tokį standartą, 
perkantieji subjektai taip pat pripažįsta 
gamintojo techninius dokumentus ar kitas 
tinkamas įrodinėjimo priemones, pvz., 
sertifikatus ir deklaracijas. 

Or. en

 Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sutartys gali būti dalijamos į vienarūšes 
arba nevienarūšes dalis. Taikoma
13 straipsnio 7 dalis.

1. Išskyrus atvejus, kai sutarties objektas 
neleidžia identifikuoti atskirų paslaugų, 
perkantieji subjektai sudaro sutartis su 
atskiromis dalimis. Taikoma
13 straipsnio 7 dalis.
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Or. fr

Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkantieji subjektai skelbime apie 
pirkimą, kvietime patvirtinti susidomėjimą 
arba, jei pakviesti dalyvauti konkurse 
naudojamas skelbimas apie kvalifikacijos 
vertinimo sistemą, kvietime teikti 
pasiūlymus arba dalyvauti derybose 
nurodo, ar pasiūlymus galima teikti tik dėl 
vienos, ar tik dėl kelių dalių.

Perkantieji subjektai skelbime apie 
pirkimą, kvietime patvirtinti susidomėjimą 
arba, jei pakviesti dalyvauti konkurse 
naudojamas skelbimas apie kvalifikacijos 
vertinimo sistemą, kvietime teikti 
pasiūlymus arba dalyvauti derybose 
nurodo, ar pasiūlymus galima teikti tik dėl 
vienos, ar tik dėl kelių dalių. Jie laisvai 
renkasi dalių skaičių, atsižvelgdami visų 
pirma į prašomų paslaugų technines 
charakteristikas, konkretaus ekonominio 
sektoriaus struktūrą ir, reikalui esant, kai 
kurioms profesijoms keliamus 
reikalavimus.

Or. fr

Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nors ir nurodyta galimybė teikti 
pasiūlymą dėl visų dalių, perkantysis 
subjektas gali apriboti vienam konkurso 
dalyviui skirtinų dalių skaičių, su sąlyga, 
kad maksimalus jų skaičius nurodomas 
skelbime apie pirkimą arba kvietime 
patvirtinti susidomėjimą. Perkantysis 
subjektas 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 

2. Kandidatai negali pateikti skirtingų 
pasiūlymų pagal dalių, kurias jie gali 
gauti, skaičių. Perkantysis subjektas riboja
vienam konkurso dalyviui skirtinų dalių 
skaičių, su sąlyga, kad maksimalus jų 
skaičius nurodomas skelbime apie pirkimą 
arba kvietime patvirtinti susidomėjimą. 
Perkantysis subjektas nustato ir pirkimo 
dokumentuose nurodo objektyvius ir 
nediskriminacinius skirtingų dalių skyrimo 
kriterijus arba taisykles.
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nustatytas maksimalus jų skaičius.

Or. fr

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirkimo dokumentuose, susijusiuose su 
informacija apie pirkimo dalis, perkantieji 
subjektai prašo konkurso dalyvio savo 
pasiūlyme nurodyti visas sutarties dalis, 
kurias jis ketina subrangos sutartimi 
pavesti atlikti trečiosioms šalims ir 
kuriems nors siūlomiems subrangovams, 
įvardijant kiekvieną siūlomą sutarties dalį 
ir laikantis trijų nuoseklių subrangos 
lygių apribojimo, kaip apibrėžta 
81 straipsnyje. 

Or. en

Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Perkantieji subjektai gali nuspręsti 
neskirti sutarties geriausią pasiūlymą 
pateikusiam konkurso dalyviui, nustatę, 
kad pasiūlymas neatitinka Sąjungos 
socialinės ir darbo arba aplinkos apsaugos 
teisės aktuose arba XIV priede 
išvardytuose tarptautinės socialinės ir 
aplinkos teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų arba nėra jiems bent 
lygiavertis. 

5. Perkantieji subjektai neskiria sutarties 
geriausią pasiūlymą pateikusiam konkurso 
dalyviui, nustatę, kad pasiūlymas 
neatitinka Sąjungos ar nacionaliniuose
socialinės ir darbo arba aplinkos apsaugos 
teisės aktuose arba kolektyvinėse 
sutartyse, taikomose toje vietoje, kur 
atliekami darbai, teikiamos paslaugos 
arba tiekiamos prekės, arba XIV priede 
išvardytuose tarptautinės socialinės ir 
aplinkos teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų arba intelektinės nuosavybės 
teisės aktuose nustatytų įpareigojimų. 
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Or. en

Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Tais atvejais, kai tokie įstatymai 
netaikomi, kitų įstatymų, kurie taikomi 
konkurso dalyviui ir kuriais užtikrinamas 
lygiavertis apsaugos lygis, pažeidimai taip 
yra pagrindas dalyvį atmesti. 

Or. en

Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 98 straipsnį 
dėl XIV priede pateikiamo sąrašo keitimo, 
jeigu tokie pakeitimai yra būtini dėl naujų 
tarptautinių susitarimų sudarymo arba 
esamų tarptautinių susitarimų keitimo. 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kokybės užtikrinimo ir aplinkosaugos 
vadybos standartai 

Kokybės užtikrinimo ir socialiniai bei
aplinkosaugos vadybos standartai 

Or. en
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Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Perkantieji subjektai gali reikalauti 
pateikti nepriklausomų organizacijų 
išduotus sertifikatus, įrodančius, kad ūkio 
subjektas atitinka sveikatos ir saugos, 
socialinės ir darbo teisės sričių taisykles ir 
standartus, apibrėžtus pagal Sąjungos ir 
nacionalinius teisės aktus ir 
kolektyvinėmis sutartimis, taikomomis 
toje vietoje, kur turi būti atliekami darbai, 
teikiamos paslaugos arba tiekiamos 
prekės. 

Or. en

Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės paprašytos kitų 
valstybių narių pagal 97 straipsnį pateikia 
visą informaciją, susijusią su dokumentais, 
kurie pateikti kaip šio straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytų kokybės ir aplinkosaugos 
standartų laikymosi įrodymas.

3. Valstybės narės paprašytos kitų 
valstybių narių pagal 97 straipsnį pateikia 
visą informaciją, susijusią su dokumentais, 
kurie pateikti kaip šio straipsnio 1 ir 
2 dalyse nurodytų kokybės, aplinkosaugos 
ir socialinių standartų laikymosi įrodymas. 

Or. en

Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdami nacionalinių įstatymų ir kitų Nepažeisdami nacionalinių įstatymų ir kitų 
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teisės aktų dėl atlygio už tam tikras 
paslaugas, perkantieji subjektai sprendimą 
skirti pirkimo sutartis grindžia vienu iš 
toliau nurodytų kriterijų:

teisės aktų dėl atlygio už tam tikras 
paslaugas, perkantieji subjektai sprendimą 
skirti pirkimo sutartis grindžia 
ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu.

(a) ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo; 
(b) mažiausios kainos.

Or. en

Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąnaudos perkančiojo subjekto 
pasirinkimu gali būti vertinamos 
remiantis tik kaina arba taikant kainos ir 
kokybės santykio metodą, pvz., gyvavimo 
ciklo sąnaudų metodą 77 straipsnyje 
nurodytomis sąlygomis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnis 2 dalis įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, 
kaip nurodyta 1 dalies, perkančiojo 
subjekto nustatomas remiantis kriterijais, 
susijusiais su atitinkamos pirkimo sutarties 
dalyku. Šie kriterijai apima ne tik kainą ar 
sąnaudas, bet ir kitus kriterijus, susijusius 
su atitinkamos sutarties dalyku, kaip antai:

Or. en
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Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) gyvavimo ciklo procesą ir gyvavimo 
ciklo charakteristikas;

Or. en

Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ab) socialiniu požiūriu tvarų gamybos 
procesą; 

Or. en

Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl direktyvos
76 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 
perkančiajam subjektui sutikus ir jis 
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 perkančiajam subjektui 
sutikus ir jis privalo patikrinti, kad jį 
pakeitus būtų užtikrintas lygiavertis 
organizavimas ir kokybė;

Or. en
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Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutarties skyrimo kriterijais užtikrinama 
veiksmingos ir sąžiningos konkurencijos 
galimybė ir jei pateikiami kartu su 
reikalavimais, pagal kuriuos perkantieji 
subjektai, remdamiesi konkurso dalyvių 
pateikta informacija, gali veiksmingai 
patikrinti, ar konkurso dalyviai atitinka 
sutarties skyrimo kriterijus. 

Or. en

Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sutarties skyrimo kriterijais 
perkančiajam subjektui neturi būti 
suteikiama neribota pasirinkimo laisvė. 
Jais užtikrinama veiksmingos 
konkurencijos galimybė ir jie pateikiami 

4. Sutarties skyrimo kriterijais 
perkančiajam subjektui neturi būti 
suteikiama neribota pasirinkimo laisvė. 
Sutarties sudarymo kriterijai, taikomi 
siekiant nustatyti ekonomiškai 
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kartu su reikalavimais, pagal kuriuos 
galima veiksmingai patikrinti konkurso 
dalyvių pateiktą informaciją. Perkantieji 
subjektai, remdamiesi konkurso dalyvių 
pateikta informacija ir įrodymais, 
veiksmingai tikrina, ar konkurso dalyviai 
atitinka sutarties skyrimo kriterijus.

naudingiausią pasiūlymą, turi: 

(a) būti susiję su sutarties objektu; 
(b) būti pateikiami kartu su reikalavimais, 
pagal kuriuos galima veiksmingai patikrinti 
konkurso dalyvių pateiktą informaciją;
(c) užtikrinti veiksmingos konkurencijos 
galimybę. 
Perkantieji subjektai, remdamiesi konkurso 
dalyvių pateikta informacija ir įrodymais, 
veiksmingai tikrina, ar konkurso dalyviai 
atitinka sutarties skyrimo kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalies a punkte nurodytu atveju 
perkantysis subjektas nurodo kiekvienam 
pasirinktam kriterijui teikiamą lyginamąją 
reikšmę, kad nustatytų ekonomiškai 
naudingiausią pasiūlymą.

Perkantysis subjektas nurodo kiekvienam 
pasirinktam kriterijui teikiamą lyginamąją 
reikšmę, kad nustatytų ekonomiškai 
naudingiausią pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl direktyvos
77 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gyvavimo ciklo sąnaudos Gyvavimo ciklo aspektai 
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Or. en

Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl direktyvos
78 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) konkurso dalyvis negali pateikti pagal 
74 straipsnio 3 dalį reikalaujamų sertifikatų 
ir dokumentų;

(a) konkurso dalyvis negali pateikti pagal 
74 straipsnio 3 dalį ir 73 straipsnio 1 dalį
reikalaujamų sertifikatų ir dokumentų;

Or. en

Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl direktyvos
78 straipsnio pirmos pastraipos a a punktas (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl direktyvos
79 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
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Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl direktyvos
79 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 102
Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. 1 ir 2 dalyse nurodyti paaiškinimai visų 
pirma turėtų būti susiję su:

Or. en

Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) sveikatos ir saugos, socialinės ir 
darbo teisės sričių taisyklių ir standartų, 
apibrėžtų pagal Sąjungos ir nacionalinius 
teisės aktus ir kolektyvinėmis sutartimis, 
taikomomis toje vietoje, kur turi būti 
atliekami darbai, teikiamos paslaugos 
arba tiekiamos prekės, laikymusi; 

Or. en
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Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 3 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) subrangos reikalavimų, išdėstytų 
81 straipsnyje, laikymusi.

Or. en

Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkantieji subjektai atmeta pasiūlymą, jei 
nustato, jog siūloma kaina neįprastai maža 
todėl, kad pasiūlymas neatitinka Sąjungos 
socialinės ir darbo arba aplinkos teisės 
aktuose arba XIV priede išvardytuose 
tarptautinės socialinės ir aplinkos teisės 
aktuose nustatytų įpareigojimų.

Perkantieji subjektai atmeta pasiūlymą, jei 
nustato, jog siūloma kaina neįprastai maža 
todėl, kad pasiūlymas neatitinka Sąjungos 
ir nacionalinės teisės aktuose, taip pat 
kolektyvinėse sutartyse, taikomose toje 
vietoje, kur turi būti atliekami darbai, 
teikiamos paslaugos arba tiekiamos 
prekės, socialinės ir darbo arba aplinkos 
teisės aktuose arba XIV priede 
išvardytuose tarptautinės socialinės ir 
aplinkos teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų.

Or. en

Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pirkimo dokumentuose perkantysis 
subjektas gali prašyti arba valstybės narės 
gali būti įpareigotas prašyti konkurso 
dalyvio pasiūlyme nurodyti visas sutarties 
dalis, kurias jis ketina subrangos sutartimi 
pavesti atlikti tretiesiems asmenims ir 

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

Or. en

Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės konkurso dalyvio 
galimybę sudaryti subrangos sutartis bet 
kokioms atliekamų darbų, teikiamų 
paslaugų arba tiekiamų prekių sutarčių 
dalims apriboja ne daugiau kaip trimis 
subrangos pakopomis. 

Or. en

Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali numatyti, kad 
perkantysis subjektas, 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 atitinkamus 
mechanizmus, pagal kuriuos pagrindinis 
rangovas galėtų prieštarauti nepagrįstiems 
mokėjimams. Tokio mokėjimo būdo tvarka 
nustatoma pirkimo dokumentuose.

2. Valstybės narės numato, kad perkantysis 
subjektas, 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 atitinkamus 
mechanizmus, pagal kuriuos pagrindinis 
rangovas galėtų prieštarauti nepagrįstiems 
mokėjimams. Tokio mokėjimo būdo tvarka 
nustatoma pirkimo dokumentuose.

Or. en
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Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl direktyvos
81 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 parengia 
subrangos grandinei taikomą 
solidariosios atsakomybės sistemą. Jos 
užtikrina, kad pagrindinis rangovas ir bet 
kuris tarpinis subrangovas, pažeidęs 
pagrindines teises, sveikatos ir saugos 
reikalavimus arba socialinės ir darbo 
sričių taisykles ir standartus, taisykles ir 
standartus, apibrėžtus pagal Sąjungos ir 
nacionalinius teisės aktus ir 
kolektyvinėmis sutartimis, taikomomis 
toje vietoje, kur turi būti atliekami darbai, 
teikiamos paslaugos arba tiekiamos 
prekės, gali tokio pažeidimo atveju būti 
įpareigotas sumokėti, pvz., nesumokėtą 
atlygį, mokesčius arba socialines įmokas, 
papildomai arba vietoj samdančio 
subrangovo ar rangovo, kurio samdytojas 
yra tiesioginis subrangovas. 
Valstybės narės pagal nacionalinę teisę 
gali nustatyti griežtesnes atsakomybę 
reglamentuojančias taisykles.
Perkantysis subjektas sutartyje su 
pagrindiniu rangovu, taip pat pagrindinis 
rangovas ir bet kuris tarpinis subrangovas 
savo sutartyse su jų subrangovais nurodo, 
kad tuo atveju, jei jie turi priežasčių 
manyti, kad jų tiesioginis subrangovas 
pažeidžia taisykles, apibrėžtas antroje 
pastraipoje, tiesioginis subrangovas turi 
imtis neatidėliotinų veiksmų padėčiai 
ištaisyti, o tuo atveju, jei tai neįmanoma, 
atitinkama sutartis nutraukiama. 

Or. en
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Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl direktyvos
83 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

83a straipsnis
Sutarties vykdymo stebėsena 

1. Perkantieji subjektai gali patys arba 
būti įpareigoti valstybių narių stebėti 
rangovo, su kuriuo sudaroma sutartis, 
veiklą ir atitinkamais sutarties vykdymo 
etapais atlikti veiklos vertinimą, 
naudojant metodą, kuris pagrįstas 
objektyviais bei išmatuojamais kriterijais 
ir yra taikomas sistemiškai, nuosekliai ir 
skaidriai. Apie bet kokius veiklos 
vertinimo rezultatus yra pranešama 
rangovui, kuriam suteikiama galimybė 
užprotestuoti gautas išvadas per pagrįstą 
laikotarpį ir kuris turi teisę į teisminę 
gynybą.
2. Jeigu atliekant vertinimą pagal šio 
straipsnio 1 dalį buvo nustatyta, kad 
sutarčiai vykdyti paskirto ūkio subjekto 
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arba subrangovo veikloje esama rimtų 
arba nuolatinių bet kurio esminio 
sutarties reikalavimo vykdymo trūkumų, 
be to, ūkio subjektas nepareiškė 
prieštaravimo dėl išvadų arba ūkio 
subjekto prieštaravimai nebuvo patvirtinti 
pasinaudojus teismine gynyba, 
perkantysis subjektas pateikia faktus ir 
būtinas tokio vertinimo detales, priežiūros 
ir administracinės valdžios institucijoms, 
kaip nurodyta 93 ir 97 straipsniuose. 
3. Valstybės narės užtikrina, kad taikant šį 
straipsnį perkantieji subjektai galėtų 
lengvai gauti informaciją ir pagalbą, taip 
pat ir pasitelkdami pagalbą, kurią teikia 
priežiūros ir administracinės valdžios 
institucijos, kaip nurodyta 93, 96 ir 
97 straipsniuose. 

Or. en

Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perkantieji subjektai, ketinantys skirti 
pirkimo sutartį, susijusią su 84 straipsnyje 
nurodytomis paslaugomis, savo ketinimą 
turi paskelbti skelbime apie pirkimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
perkantieji subjektai galėtų atsižvelgti į 
poreikį užtikrinti paslaugų kokybę, 

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
perkantieji subjektai galėtų atsižvelgti į 
poreikį užtikrinti paslaugų kokybę, 



PR\902023LT.doc 63/76 PE483.470v02-00

LT

tęstinumą, prieinamumą, galimybę jas 
gauti ir išsamumą, įvairių naudotojų 
kategorijų konkrečius poreikius, naudotojų 
dalyvavimą ir teisių jiems suteikimą bei 
inovacijų diegimą. Valstybės narės taip pat 
gali numatyti, kad paslaugų teikėjas negali 
būti pasirenkamas vien pagal paslaugos 
teikimo kainą.

tęstinumą, prieinamumą, galimybę jas 
gauti ir išsamumą, įvairių naudotojų 
kategorijų konkrečius poreikius, naudotojų 
dalyvavimą ir teisių jiems suteikimą bei 
inovacijų diegimą bei vartotojų apsaugą ir 
socialinę įtrauktį. 

2a. Perkantieji subjektai užtikrina, kad
paslaugų teikėjas būtų pasirenkamas
deramai atsižvelgiant į socialinius 
standartus ir vertinimus, apibrėžtus 
2 straipsnio 22b punkte ir 54, 70, 72, 74 ir 
81 straipsniuose. 

2b. Rinkdamiesi paslaugų teikėją, 
perkantieji subjektai apsvarsto galimybę 
naudoti rezervuotas sutartis, kaip 
numatyta 31 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl direktyvos
87 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) valstybės narės teritorija arba jos 
dalimi;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl direktyvos
93 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 

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

Jei valstybėse narėse priežiūros įstaiga jau 
įsteigta, valstybės narės paveda jai šiame 
straipsnyje nustatytų pareigų vykdymą. 

Or. en

Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl direktyvos
93 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) suteikti šios direktyvos taikymo išimtį 
perkančiajam subjektui, kuris to paprašė 
pagal 11 a straipsnio nuostatas;

Or. fr

Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl direktyvos
93 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 
stebėsenos sistemas, kuriomis būtų 
vykdoma sukčiavimo, korupcijos, interesų 
konflikto, kitų rimtų pažeidimų vykdant 
viešuosius pirkimus, taip pat konkrečių 70, 
74 ir 81 straipsnių nuostatų pažeidimų
prevencija, nustatymas ir tinkamas 
atsiskaitymas apie juos;

Or. en

Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl direktyvos
96 straipsnio antraštė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagalba perkantiesiems subjektams ir 
įmonėms

Pagalba perkantiesiems subjektams

Or. en

Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl direktyvos
96 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės padaro prieinamas 
techninės pagalbos struktūras, kurios 
perkantiesiems subjektams teiktų teisines ir 
ekonomines konsultacijas, rekomendacijas 
ir pagalbą pirkimo procedūrų rengimo ir 
vykdymo srityje. Valstybės narės taip pat 
užtikrina, kad kiekvienas perkantysis 
subjektas galėtų gauti kompetentingą 
pagalbą ir konsultacijas atskirais 
klausimais.

1. Valstybės narės padaro prieinamas 
techninės pagalbos struktūras, kurios 
perkantiesiems subjektams teiktų teisines ir 
ekonomines konsultacijas, rekomendacijas 
ir pagalbą pirkimo procedūrų rengimo ir 
vykdymo srityje. Valstybės narės taip pat 
užtikrina, kad kiekvienas perkantysis 
subjektas galėtų gauti kompetentingą 
pagalbą ir konsultacijas atskirais 
klausimais, ypač susijusiais su 70, 74 ir 
81 straipsnių nuostatomis. 

Or. en

Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl direktyvos
96 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdamos pagerinti ūkio subjektų, visų 
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.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl direktyvos
96 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 125
Pasiūlymas dėl direktyvos
96 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
suinteresuotiesiems ūkio 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.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 126
Pasiūlymas dėl direktyvos
96 straipsnio 4 dalis
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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 127
Pasiūlymas dėl direktyvos
96a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

96a straipsnis
Informacija ūkio subjektams 

Siekdamos padėti tinkamai suprasti šios 
direktyvos nuostatas, valstybės narės 
užtikrina, kad būtų galima gauti 
atitinkamos informacijos, įskaitant 
elektroninėmis priemonėmis arba per 
esamus tinklus, specialiai skirtus pagalbai 
įmonėms teikti. 
Ūkio subjektams, ketinantiems dalyvauti 
pirkimo procedūroje kitoje valstybėje 
narėje, turi būti prieinama speciali 
informacija. Tokia informacija turi apimti 
bent jau duomenis apie atitinkamos 
valstybės narės administracinius 
reikalavimus, taip pat galimus 
įpareigojimus, susijusius su elektroniniais 
pirkimais. 
Valstybės narės užtikrina, kad 
suinteresuotiesiems ūkio 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 
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darbo teisės reikalavimais, kurie vykdant 
sutartį bus taikomi vietoje atliktiniems 
darbams arba teiktinoms paslaugoms. 

Or. en

Pakeitimas 128
Pasiūlymas dėl direktyvos
98 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 4, 35, 33, 38, 25, 65, 70, 77, 85 ir 
95 straipsniuose nurodyti įgaliojimai 
Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo [šios direktyvos 
įsigaliojimo data].

2. 4, 35, 33, 38, 25, 65, 77, 85 ir 
95 straipsniuose nurodyti įgaliojimai 
Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo *.

_____________
* OL: įrašoma šios direktyvos įsigaliojimo 
data.

Or. en

Pakeitimas 129
Pasiūlymas dėl direktyvos
VIII priedo 1 punkto e ir b papunkčiai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

(e) prekių ar paslaugų pirkimo sutartyse 
tai konkurso dokumentuose pateikta 
specifikacija, apibrėžianti 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 
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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; 
(b) darbų pirkimo sutartyse tai pirkimo 
dokumentuose pateiktų techninių 
reikalavimų visuma, apibrėžianti 
reikalaujamas medžiagos, gaminio ar 
reikmens savybes, dėl kurių medžiaga, 
produktas ar reikmenys gali būti 
apibūdinti kaip atitinkantys perkančiojo 
subjekto nurodytas reikmes; tokios 
savybės apima poveikio aplinkai ir 
klimatui rodiklius, visų reikalavimų 
pritaikymą (taip pat galimybę naudotis 
neįgaliems asmenims) ir atitikties 
įvertinimą, rezultatus, saugumą ar 
matmenis, įskaitant kokybės užtikrinimo 
reikalavimus bei reikalavimus, susijusius 
su terminija, simboliais, tyrimais ir 
bandymų metodais, pakuote, ženklinimu 
ir žymėjimu, vartojimo instrukcijomis, 
gamybos procesais ir metodais visais 
darbų gyvavimo ciklo etapais; tokios 
savybės taip pat apima taisykles, 
reglamentuojančias projektavimą ir 
sąnaudų nustatymą, bandymo, 
patikrinimo ir darbų priėmimo sąlygas ir 
statybos metodus arba technologijas, visas 
kitas technines sąlygas, kurias perkantysis 
subjektas gali nustatyti bendrosiose arba 
konkrečiose taisyklėse, skirtose baigtiems 
darbams ir medžiagoms arba su jais 
susijusioms atskiroms dalims;

Or. en

Pakeitimas 130
Pasiūlymas dėl direktyvos
VIII priedo 2 punktas
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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 – tai

(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 ir visuomenei 
prieinamas standartas;

ii) Europos standartas – Europos standartų 
organizacijos priimtas ir visuomenei 
prieinamas standartas;

(c) nacionalinis standartas – nacionalinės 
standartų organizacijos priimtas ir 
visuomenei prieinamas standartas;

iii) nacionalinis standartas – nacionalinės 
standartų organizacijos priimtas ir 
visuomenei prieinamas standartas;

(b) Europos techniniai liudijimai;
(c) bendroji techninė specifikacija;
(d) techninis etalonas; arba 
(e) trečiojo asmens patvirtintas standartas 
ir sertifikatas. 

Or. en

Pakeitimas 131
Pasiūlymas dėl direktyvos
VIII priedo 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Europos techninis liudijimas –
produkto tinkamumo naudoti pagal tam 
tikrą paskirtį teigiamas techninis 
įvertinimas, pagrįstas statybos darbų 
pagrindinių reikalavimų vykdymu 

Išbraukta.
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panaudojant produktui būdingas savybes 
ir nustatytas taikymo ir naudojimo 
sąlygas. Europos techninius liudijimus 
išduoda tvirtinimo įstaiga, šiuo tikslu 
paskirta valstybės narės;

Or. en

Pakeitimas 132
Pasiūlymas dėl direktyvos
VIII priedo 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) bendroji techninė specifikacija –
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
paskelbta techninė specifikacija, išdėstyta 
valstybių narių pripažinta tvarka arba 
pagal 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 straipsnius;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 133
Pasiūlymas dėl direktyvos
VIII priedo 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 134
Pasiūlymas dėl direktyvos
VIII priedo 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) trečiojo asmens patvirtintas 
standartas – specifikacija, parengta 
atsižvelgiant į darbų, paslaugų arba 
prekių aplinkos, socialines ar kitas 
charakteristikas (įskaitant gyvavimo ciklo 
ir socialiniu požiūriu tvaraus gamybos 
proceso charakteristikas), kuri prieinama 
visoms suinteresuotosioms šalims ir 
kurios aplinkosaugos, socialinių ar kitų 
charakteristikų atitikties įvertinimą turi 
atlikti nuo konkurso dalyvių 
nepriklausoma trečioji šalis, kai 
specifikacijos kriterijai yra:
i) susiję tik su tomis charakteristikomis, 
kurios yra siejamos su sutarties dalyku; 
ii) parengti remiantis moksline 
informacija arba kitais objektyviai 
patikrinamais ir nediskriminaciniais 
kriterijais;
iii) nustatomi pagal atvirą ir skaidrią 
procedūrą, kurioje gali dalyvauti visi 
suinteresuotieji subjektai, įskaitant 
valdžios įstaigas, profsąjungas, vartotojus, 
gamintojus, platintojus ir aplinkosaugos 
organizacijas;
iv) nustatyti trečiosios šalies, kuri 
nepriklausoma nuo bet kurio ūkio 
subjekto, kuris kreipiasi dėl atitikties 
įvertinimo.

Or. en
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Pakeitimas 135

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIV priedo 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Konvencija Nr. 94 dėl išlygų dėl darbo 
sudarant viešąsias sutartis;

Or. en

AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešėjas mano, kad modernizuojant direktyvas dėl viešųjų pirkimų reikėtų rasti aukso 
vidurį tarp, viena vertus, taisyklių supaprastinimo ir, kita vertus, teisingų bei veiksmingų 
procedūrų, pagrįstų sutarties skyrimo kriterijais, susijusiais su inovacijomis ir tvarumo 
principu, taip pat užtikrinant didesnį MVĮ dalyvavimą ir apibendrinant viešąjį pirkimą 
internetu.

Reikia stengtis visiškai išnaudoti viešųjų pirkimų potencialą bendrojoje rinkoje siekiant 
paskatinti darnų augimą, darbo vietų kūrimą ir socialinę įtrauktį. Atsižvelgiant į tai, kad 
viešieji pirkimai sudaro nemažą ekonomikos dalį (maždaug 19 % Sąjungos BVP), pirkimų 
taisyklių pertvarkymas ir sėkmingas įgyvendinimas gerokai prisidėtų atnaujinant investavimą 
į realią ekonomiką ir įveikiant Europos ekonomikos krizę.

Pranešėjas džiaugiasi Komisijos pasiūlymais ir mano, kad juose pateikiama naujų idėjų ir 
naujų įdomių principų. Vis dėlto juos reikėtų patobulinti siekiant geriausio įmanomo 
rezultato. Išsamesnės pranešėjo padarytos išvados apie pasiūlymus pateiktos 2012 m. vasario 
23 d. darbo dokumente (PE483.690), kurį pranešėjas parengė apie šį pranešimo projektą.

 Veiksmingi ir socialiai tvarūs viešieji pirkimai
Pirmiausia dėl socialinių aspektų pranešėjas mano, kad Komisijos pasiūlymas yra per silpnas. 
Todėl socialinių normų laikymąsi jis norėtų įtraukti į visus viešųjų pirkimų procedūros etapus.

Be to, pranešėjas plėtoja pirkimų dokumentuose esančias ir reikalaujamas darbų, paslaugų ar 
prekių pirkimo savybes apibrėžiančias technines specifikacijas, kad jos galėtų perkančiajam 
subjektui, jei jis to pageidauja, padėti pasiekti tvarumo tikslų. Todėl į technines specifikacijas 
turėtų būti įtraukti reikalavimai, susiję, pavyzdžiui, su aplinkosauginiu veiksmingumu; su 
pirkimus vykdančių darbuotojų organizuotumu, kvalifikacija ir patirtimi; su saugumu, visų 
pirma su prekių kokybės vertinimo metodų saugumu, su pakuotėmis ir naudojimo 
instrukcijomis, su gyvavimo ciklu ir socialiai tvarios gamybos procesų savybėmis.

Pranešėjo sukurta socialiai tvarios gamybos procesų sąvoka, kuri taip pat pateikiama 
sutarties skyrimo kriterijuose, apibrėžiama kaip su sutarties dalyku susijęs gamybos procesas 
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teikiant prekes, darbus ir paslaugas, kuriuo užtikrinama pagarba sveikatai ir darbuotojų 
saugumas bei socialinės normos. Su socialiai tvarios gamybos procesais susiję socialiniai 
kriterijai bus paremti socialiniais standartais, apibrėžtais ir patvirtintais pagal nacionalinius ir 
Europos įstatymus bei kolektyvines sutartis.

Be to, pranešėjas pabrėžia neleidimo dalyvauti pagrindus, neleidimą sutartyje dalyvauti bet 
kuriam ūkio subjektui, pažeidusiam nacionaliniuose ir Europos teisės aktuose bei 
kolektyvinėse sutartyse apibrėžtus įsipareigojimus socialinės ir darbo teisės bei lyčių lygybės 
atžvilgiu, darydamas privalomą. Taip pat perkantieji subjektai negali skirti sutarties 
geriausiam pasiūlymui, jei ūkio subjektas negali pateikti atnaujintos informacijos apie savo 
socialinių įmokų mokėjimą.

Dėl atrankos kriterijų pranešėjas norėtų, kad perkantieji subjektai galėtų nustatyti 
dalyvavimo sąlygas, kurios taip pat būtų susijusios su darbuotojų sveikatos ir saugumo srities, 
socialinės ir darbo teisės standartais, nustatytais nacionalinių ir Europos teisės aktų ar 
kolektyvinių sutarčių.

Dėl sutarčių skyrimo kriterijų pranešėjas mano, kad mažiausios kainos sąvoka būtų galutinai 
išbraukta ir pakeista ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo sąvoka. Ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo požiūryje taip pat atsižvelgiama į kainą, todėl perkantieji subjektai 
galėtų atlikti labiausiai savo konkrečius poreikius atitinkantį pasirinkimą ir visų pirma galėtų 
atsižvelgti į strateginius socialinius aspektus, socialinius kriterijus, ypač socialinę ir darbo 
teisę, darbo sąlygas, saugumą ir sveikatą darbo vietoje, darbo vietų prieinamumą nepalankioje 
padėtyje esantiems asmenims, jaunimui, moterims, pagyvenusiems darbuotojams ir 
ilgalaikiams bedarbiams, į aplinkosauginius kriterijus, ypač sąžiningą prekybą. Kaip minėta, 
socialiai tvarios gamybos procesų principas įtraukiamas vertinant ekonomiškai naudingiausią 
pasiūlymą. Be to, gyvavimo ciklo apibrėžimas turi apimti ir gamybos vietą. Tam tikrais 
konkrečiais atvejais Europos Sąjunga, skirdama viešųjų pirkimų sutartis, iš tikrųjų turėtų teikti 
pirmenybę vietiniams gamintojams, visų pirma MVĮ. Be to, kad taip skatinama tvari plėtra ir 
išsaugomos vietinės ar regioninės reikšmės šakos, tokios nuostatos perkantiesiems subjektams 
suteiktų priemonę, galinčią sumažinti vietinius ekonominės krizės padarinius.

Tačiau reikėtų patikslinti, kad veiksmingumo ir teisinio saugumo tikslais nė vienas sutarties 
skyrimo kriterijus nesuteiktų perkančiajam subjektui absoliučios laisvės rinktis: suteikimo 
kriterijai, pasirinkti siekiant nustatyti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, visada turi būti 
susiję su sutarties dalyku ir užtikrinti veiksmingos konkurencijos galimybę.

Norėdamos užtikrinti veiksmingą viešųjų pirkimų vykdymą, valstybės narės taip pat turi 
perkančiuosius subjektus įpareigoti kontroliuoti sutartį laimėjusio ūkio subjektų 
produktyvumą.

 Dėl teisingo subrangos sutarčių sudarymo veiksmingas MVĮ dalyvavimas
Pranešėjas pabrėžia subrangos sutarčių svarbą, kai jos leidžia plėtoti MVĮ. Vis dėlto kai 
kuriais dramatiškais atvejais pakopinių subrangos sutarčių praktika baigėsi darbuotojų 
išnaudojimu ir mažiau kokybiškomis sutartimis. Visų tiek įmonių, tiek perkančiųjų subjektų, 
labui vykdant sutartis reikia užtikrinti kokybišką, laikantis darbo teisės atliekamą darbą. Todėl 
pranešėjas siūlo riboti pakopines subrangos sutartis, nustatant trijų subrangovų neviršijančią 
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ribą. Be to, jis prašo visoje subrangos grandinėje įtraukti atsakomybės principą, kad kiekviena 
pakopa būtų atsakinga už pagrindinių teisių, darbuotojų sveikatos ir saugumo taisyklių bei 
galiojančių darbo įstatymų laikymąsi.

Perkantysis subjektas taip pat turi prašyti dalyvio savo pasiūlyme nurodyti numatomą sutarties 
dalį, kurią jis ketina perleisti tretiesiems asmenims, ir siūlomus subrangovus.

Nuostatos dėl neįprastai mažos kainos pasiūlymų taip pat turi būti sustiprintos siekiant 
užkirsti kelią bet kokiai darbo teisės nuostatų neatitinkančiai subrangos sutarčiai.

Pranešėjas palaiko Komisijos pasiūlymą apibendrinti elektroninių pirkimų procedūrą. Taip 
bus supaprastintas ir paskatintas MVĮ dalyvavimas. Tačiau pranešėjas norėtų išsaugoti šiuo 
metu pagal Direktyvą 2004/17 galiojančius pateikimo terminus. Jis mano, kad mažiausia 
trukmė yra būtina, kad dalyviai, visų pirma MVĮ, galėtų parengti atitinkamą pasiūlymą.

 Perkantiesiems subjektams supaprastinti viešieji pirkimai
Pranešėjas ypatingą dėmesį atkreipia į perkančiuosius subjektus, kurie būsimos direktyvos dėl 
viešųjų pirkimų nuostatas turės taikyti dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, 
transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų. Todėl jis nenorėtų sunkinti jų 
užduoties ir norėtų jiems leisti sudaryti veiksmingas sutartis jų bendruomenės labui. Siekiant 
užtikrinti laisvą prekių judėjimą, įsisteigimo laisvę ir laisvą paslaugų teikimą bei su tuo 
susijusius principus, pavyzdžiui, vienodo požiūrio, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, 
proporcingumo ir skaidrumo principus, ir atsižvelgiant į atitinkamų sektorių pobūdį bei 
skirtingą Sąjungos valstybių narių pasiektą liberalizavimo proceso lygį, pranešėjas mano, kad 
ši direktyva negali būti taikoma, jei sutarties skyrimo procedūros neužtikrina sąžiningos 
konkurencijos tarp ūkio subjektų.

Todėl pranešėjas mano, kad būtina, jog valstybės narės perkeltų visas šioje direktyvoje 
nustatytas procedūras: kiekvienas perkantysis subjektas privalo turėti priemonių rinkinį, kuris 
jam padėtų išsirinkti geriausiai jo poreikius atitinkančią procedūrą. Pranešėjas mano esant 
pageidautina, kad aptariama procedūra ateityje būtų išplėsta.

Be to, pranešėjas mano, kad valstybės narės perkantiesiems subjektams, įskaitant 
perkančiąsias organizacijas, turėtų suteikti technines ir finansines priemones, kad jos galėtų 
prisitaikyti prie sutarčių procedūros internetu ir pasirengtų konkursams.

Santykius tarp viešosios valdžios subjektų, kuriuos pasiūlė Europos Komisija, pranešėjas taip 
pat norėtų padaryti lankstesnius. Ji iš tiesų gana ribojamai kodifikuoja dabartinę teismo 
praktiką. Todėl vietinių valdžios institucijų darbų marža gerokai sumažės bendro viešųjų 
pirkimų veiksmingumo nenaudai. Todėl pranešėjas numato visiško privataus kapitalo 
draudimo principo išimtis, pabrėždamas reikalavimą siekti bendrojo intereso. Atsižvelgiant į 
tai, kad ši teismo praktika bus taikoma viešosios valdžios subjektams, veikiantiems šios 
direktyvos reglamentuojamose srityse, reikėtų, kad tos pačios taisyklės būtų taikomos ir šiai 
direktyvai bei direktyvai […/…/ES] [dėl viešųjų pirkimų].

Pranešėjas palaiko Europos Komisijos pasiūlymą nutraukti skirstymą į prioritetines ir 
neprioritetines paslaugas. Jis mano, kad yra tinkama sukurti specialias priemones socialinėms 
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paslaugoms atsižvelgiant į jų specifiškumą ir siekiant užtikrinti strateginį viešųjų pirkimų 
panaudojimą, bet norėtų palengvinti šias priemones panaikinant paskelbimo ex-ante
įpareigojimą, tačiau pabrėžiant būtinybę laikytis skaidrumo ir vienodo požiūrio principų.

Dėl nacionalinių valdymo institucijų pranešėjas mano, kad svarbu, jog kiekviena valstybė 
narė turėtų valdžios instituciją, atsakingą už gerą viešųjų pirkimų įgyvendinimą. Vis dėlto jis 
norėtų išvengti bet kokios papildomos administracinės naštos, kuri galėtų sulėtinti perkančiųjų 
subjektų veiklą. Todėl jis mano, kad valstybėse narėse, jau turinčiose tokią instituciją, ši 
prisiimtų naujų įsipareigojimų.


