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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisija neseniai pateikė pasiūlymą atnaujinti direktyvas dėl viešųjų pirkimų (Direktyva 
2004/18/EB) ir dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos (Direktyvą 2004/17/EB). Taip pat pateiktas 
pasiūlymas dėl naujos direktyvos, kurioje turėtų būti nustatyta koncesijų sudarymo tvarka, ir 
tik po to – pasiūlymas dėl reglamento dėl trečiųjų šalių prekių ir paslaugų patekimo į 
Sąjungos viešųjų pirkimų vidaus rinką ir procedūrų, kuriomis remiamos derybos dėl Sąjungos 
prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas.

Tarptautiniu lygmeniu viešieji pirkimai sudaro svarbią pasaulinės prekybos dalį: viešųjų 
pirkimų sektoriuje pagaminama vidutiniškai 1520 proc. išsivysčiusių šalių BVP. Nepaisant 
savo svarbos, viešųjų pirkimų rinka vis dar yra vienas uždariausių (Komisija apskaičiavo, kad 
užsienio konkurentai dar nepatenka į daugiau negu pusę pasaulio viešųjų pirkimų rinkos) ir 
mažiausiai reguliuojamų tarptautinės prekybos sektorių.

Daugiašaliu lygmeniu ši sritis visų pirma reglamentuojama pagal tarptautinę Sutartį dėl 
viešųjų pirkimų, kurios persvarstymo procesas baigėsi 2012 m. kovo mėn. Persvarstymo 
tikslas – padidinti tarptautinių viešųjų pirkimų rinkų skaidrumą ir atvirumą bei supaprastinti 
procedūras. Šiuo požiūriu nuomonės referentas palankiai vertina persvarstymo procesą ir 
tikisi, kad ES greitai pareikš savo pritarimą. Tuo pačiu metu jis konstatuoja, kad iki šiol 
minėtą tarptautinę sutartį yra pasirašiusios vos 42 PPO valstybės narės (iš kurių 27 yra ES 
valstybės narės), ir labai tikisi, kad prie jų prisijungs daugelis kitų šalių, visų pirma labiau 
išsivysčiusios ir sparčiai augančios ekonomikos šalys, ir bus išplėsta geografinė sutarties 
taikymo sritis ir įdiegta svarbiame tarptautinės prekybos sektoriuje visuotinai galiosiančių 
bendrų taisyklių sistema. 

Su viešųjų pirkimų sektoriumi susijusios specialios nuostatos išdėstytos ir kitoje PPO 
sutartyje – Bendrajame susitarime dėl prekybos paslaugomis (GATS).

Dvišaliu lygmeniu ES taip pat privalomi įsipareigojimai, prisiimti pagal įvairius jau sudarytus 
dvišalius susitarimus (su Albanija, buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija, 
CARIFORUM, Čile, Kroatija, Meksika, Juodkalnija, Pietų Korėja ir Šveicarija). Viešųjų 
pirkimų sektorius yra svarbus ir dažnai subtilus vykstančių derybų dėl galimų naujų prekybos 
susitarimų su kitais tarptautiniais partneriais skyrius.  

Atsižvelgdamas į tokias tarptautines aplinkybes, nuomonės referentas pabrėžia viešųjų 
pirkimų sektoriaus tarptautinės plotmės svarbą. Be to, jis pabrėžia poreikį laipsniškai atverti 
tarptautines viešųjų pirkimų rinkas, remiantis bendrų taisyklių sistema, siekiant abipusiškumo, 
teisingumo ir tarptautinių aplinkos, socialinių bei darbo standartų laikymosi. Šiuo metu 
Europos Sąjunga užtikrina tarptautiniams operatoriams didelį savo viešųjų pirkimų rinkos 
atvirumą, į kurį kiti svarbūs tarptautiniai prekybos partneriai labai dažnai neatsako tokiu pat 
atvirumu. 

Taigi nuomonės referentas tikisi paveikesnių ES veiksmų teikiant teisėkūros iniciatyvas ir 
laikantis nuoseklių derybinių pozicijų, kad būtų atkurtos lygiateisės sąlygos ir sukurta tikra 
tarptautinio lygmens veiksmų sritis. 
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Šiuo požiūriu jis apgailestauja dėl Komisijos sprendimo nesiekti bendro viešųjų pirkimų 
išorės aspekto standartizavimo: sprendimas pakartotinai nesiūlyti Direktyvoje 2004/17/EB 
išdėstytų nuostatų dėl užsienyje sukurtų prekių ir paslaugų pasiūlymų ir vėliau pateikta 
papildoma, bet visiškai atskira teisėkūros iniciatyva, įskaitant jos teisėkūros procesą, – nors 
palankiai priimta dėl siūlomo turinio – gali sukurti pavojingą teisinį vakuumą, kai ES teisėje 
nebeliktų nuostatų, reglamentuojančių trečiųjų šalių prekių, paslaugų ir įmonių patekimo į ES 
viešųjų pirkimų rinką.

Dėl šios priežasties nuomonės referentas mano, kad nepaprastai svarbu vėl nustatyti specialias 
taisykles, sistemingai ir išsamiai reglamentuojančias pasiūlymų, kuriuose vyrauja 
tarptautiniuose susitarimuose nenumatytos prekės ir paslaugos, atmetimo sąlygas. Todėl 
nuomonės referentas ketina pritaikyti Komisijos neseniai pateiktame reglamento pasiūlyme 
nurodytą teisėkūros mechanizmą.

Jam taip pat atrodo svarbu sugriežtinti Komisijos siūlomas nuostatas dėl vadinamųjų 
„neįprastai žemos kainos pasiūlymų“, numatant galimybę sukurti pasiūlymų, kuriuose 
pateikiamos kainos gerokai mažesnės nei kituose, automatinio atmetimo mechanizmą ir 
išplečiant būtinąsias papildomos informacijos reikalavimo iš ūkio subjektų sąlygas.

Galiausiai buvo nuspręsta atlikti tam tikrus pakeitimus, kuriais siekiama išsamiau atspindėti 
tarptautines ES direktyvų taikymo aplinkybes.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 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 

(2) 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. Viešieji pirkimai 
yra pagrindinė priemonė siekiant iš naujo 
apibrėžti Europos pramonės politiką. 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 
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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;

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;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) vidaus ir tarptautinės rinkos tampa 
vis labiau susijusios, todėl ES vertybės, 
pvz., skaidrumas, principinė pozicija 
kovojant su korupcija, abipusiškumo 
principas bei socialinių ir žmogaus teisių 
stiprinimas turėtų būti tinkamai 
skatinamos pirkimų politikoje;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos 
sprendimu 94/800/EB dėl daugiašalių 
derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) 
priimtų susitarimų patvirtinimo Europos 
Bendrijos vardu jos kompetencijai 

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

priklausančių klausimų atžvilgiu visų 
pirma patvirtintas Pasaulio prekybos 
organizacijos sutartis dėl viešųjų pirkimų
(toliau – PPO sutartis). PPO sutarties 
tikslas – nustatyti subalansuotų teisių ir 
pareigų, susijusių su viešojo pirkimo 
sutartimis, daugiašalę sistemą, siekiant 
liberalizuoti ir išplėsti pasaulio prekybą.
Buvo atliktas šios sutarties persvarstymas, 
kuris baigtas 2012 m. kovo mėn. 
Persvarstant sutartį siekta tokių 
pagrindinių tikslų kaip didesnis 
sektoriaus rinkų atvėrimas, didesnė jos 
taikymo aprėptis, diskriminacinių 
priemonių atsisakymas ir skaidresnės 
procedūros. Perkančiosios organizacijos 
sutarčių, kurioms taikoma PPO sutartis, ir 
kitų Europos Sąjungos pasirašytų 
tarptautinių susitarimų įsipareigojimus, 
įskaitant pagal dvišalius prekybos 
susitarimus prisiimtus įsipareigojimus,
vykdo taikydamos šią direktyvą trečiųjų 
šalių ūkio subjektams, pasirašiusiems 
tokius susitarimus. Todėl reikia, kad 
Sąjungos tarptautiniai įsipareigojimai 
trečiosioms šalims, susiję su patekimu į 
viešųjų pirkimų rinką, būtų perkelti į ES 
teisės sistemą siekiant užtikrinti jų 
veiksmingą ir vienodą taikymą;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Pasaulio prekybos organizacijoje ir 
dvišaliuose santykiuose Sąjunga remia 
plataus masto tarptautinį Sąjungos ir jos 
prekybos partnerių viešųjų pirkimų rinkų 
atvėrimą laikantis abipusiškumo ir 
abipusės naudos principo;

Pakeitimas 5
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) kai Europos Komisija derasi dėl 
prekybos susitarimų su šalimis, 
nepasirašiusiomis PPO sutarties, ji turėtų 
viešųjų pirkimų skyriuje prie kainos 
kriterijaus pridėti papildomus kriterijus. 
Perkančiosios organizacijos, Komisijai 
sutikus, turėtų turėti galimybę neleisti 
dalyvauti ūkio subjektams iš trečiųjų 
šalių, kurios neatveria savo viešųjų 
pirkimų rinkų ES įmonėms. Tokiu būdu 
Komisijai būtų užtikrinta tam tikra 
veikimo laisvė derybose su trečiosiomis 
šalimis;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) PPO sutartis taikoma tam tikras joje 
nustatytas ir kaip specialiosios skolinimosi 
teisės išreikštas vertės ribas viršijančioms 
sutartims. Šioje direktyvoje nustatytos 
ribos turėtų būti suderintos, kad atitiktų 
PPO sutartyje nustatytų ribų euro 
ekvivalentus. Be to, reikėtų numatyti eurais 
išreikštų ribų periodinį persvarstymą, 
siekiant pagal išimtinai matematinį 
veiksmą jas pritaikyti prie galimų euro 
vertės svyravimų specialiųjų skolinimosi 
teisių atžvilgiu;

(9) PPO sutartis taikoma tam tikras joje 
nustatytas ir kaip specialiosios skolinimosi 
teisės išreikštas vertės ribas viršijančioms 
sutartims. Šioje direktyvoje nustatytos 
ribos turėtų būti suderintos, kad atitiktų 
PPO sutartyje nustatytų ribų euro 
ekvivalentus. Be to, reikėtų numatyti eurais 
išreikštų ribų periodinį persvarstymą, 
siekiant pagal išimtinai matematinį 
veiksmą jas pritaikyti prie galimų euro 
vertės svyravimų specialiųjų skolinimosi 
teisių atžvilgiu. Toks periodinis ribų 
persvarstymas taip pat turėtų būti 
atliekamas remiantis preliminariu 
vertinimu, ar tinkamai įgyvendinamas 
esminio abipusio ES ir kitų PPO sutarties 
šalių rinkų atvėrimo principas. 
Trečiosioms šalims, kurios nesilaiko 
Sutarties dėl viešųjų pirkimų nuostatų, 
tačiau turi galimybę patekti į ES viešųjų 
pirkimų rinką, taip pat turi būti 
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atliekamas vertinimas, kuriuo siekiama 
nustatyti, ar užtikrinamas esminis 
abipusiškumas;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kitų paslaugų kategorijų tarptautinis 
aspektas ir toliau išlieka nedidelis, t. y.
kalbama apie paslaugas asmeniui, pvz., 
tam tikras socialines, sveikatos ir švietimo 
paslaugas. Tokios paslaugos teikiamos 
konkrečiomis aplinkybėmis, kurios 
valstybėse narėse dėl skirtingų kultūrinių 
tradicijų labai skiriasi. Taigi dėl šių 
paslaugų sudaromoms viešojo pirkimo 
sutartims turėtų būti nustatyta speciali 
tvarka, jeigu sutarties vertė viršija
500 000 EUR. Jeigu asmenims teikiamų 
paslaugų sutarties vertė yra mažesnė už 
nurodytą ribą, paprastai ji nedomina tiekėjų 
iš kitų valstybių narių, nebent yra 
konkrečių priešingą faktą rodančių 
požymių, kaip antai Sąjungai finansuojant 
tarptautinius projektus. Sutartims dėl 
asmeniui teikiamų paslaugų, kurių vertė 
viršija minėtą ribą, turėtų būti taikomi 
visoje Sąjungoje galiojantys skaidrumo 
reikalavimai. Atsižvelgiant į šių paslaugų 
kultūrinio konteksto reikšmę ir jų subtilų 
pobūdį, valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta plati diskrecija organizuoti 
paslaugų teikėjų pasirinkimą taip, kaip 
joms atrodo tinkamiausia. Šios direktyvos 
nustatytose taisyklėse atsižvelgiama į šį 
imperatyvą ir įpareigojama tik laikytis 
pagrindinių skaidrumo bei vienodo 
požiūrio principų, taip pat užtikrinama, kad 
perkančiosios organizacijos, pasirinkdamos 
paslaugų teikėjus, galėtų taikyti konkrečius 
kokybės kriterijus, pvz., Europos Sąjungos 
socialinės apsaugos komiteto savanoriškoje 
Europos socialinių paslaugų kokybės 
sistemoje nustatytus kriterijus. Valstybės 

(11) tam tikrų paslaugų kategorijų 
tarptautinis aspektas ir toliau išlieka 
nedidelis, pavyzdžiui, kai kalbama apie 
paslaugas asmeniui, pvz., tam tikras 
socialines, sveikatos ir švietimo paslaugas.
Tokios paslaugos teikiamos konkrečiomis 
aplinkybėmis, kurios valstybėse narėse dėl 
skirtingų kultūrinių tradicijų labai skiriasi.
Taigi dėl šių paslaugų sudaromoms viešojo 
pirkimo sutartims turėtų būti nustatyta 
speciali tvarka, jeigu sutarties vertė viršija
1 000 000 EUR. Jeigu asmenims teikiamų 
paslaugų sutarties vertė yra mažesnė už 
nurodytą ribą, paprastai ji nedomina tiekėjų 
iš kitų valstybių narių, nebent yra 
konkrečių priešingą faktą rodančių 
požymių, kaip antai Sąjungai finansuojant 
tarptautinius projektus. Sutartims dėl 
asmeniui teikiamų paslaugų, kurių vertė 
viršija minėtą ribą, turėtų būti taikomi 
visoje Sąjungoje galiojantys skaidrumo 
reikalavimai. Atsižvelgiant į šių paslaugų 
kultūrinio konteksto reikšmę ir jų subtilų 
pobūdį, valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta plati diskrecija organizuoti 
paslaugų teikėjų pasirinkimą taip, kaip 
joms atrodo tinkamiausia. Šios direktyvos 
nustatytose taisyklėse atsižvelgiama į šį 
imperatyvą ir įpareigojama tik laikytis 
pagrindinių skaidrumo bei vienodo 
požiūrio principų, taip pat užtikrinama, kad 
perkančiosios organizacijos, pasirinkdamos 
paslaugų teikėjus, galėtų taikyti konkrečius 
kokybės kriterijus, pvz., Europos Sąjungos 
socialinės apsaugos komiteto savanoriškoje 
Europos socialinių paslaugų kokybės 
sistemoje nustatytus kriterijus. Valstybės 
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narės ir (arba) valdžios institucijos gali 
teikti šias paslaugas pačios arba 
organizuoti taip, kad nereikėtų sudaryti 
viešojo pirkimo sutarčių, pvz., vien 
finansuodamos tokias paslaugas arba 
suteikdamos licencijas arba leidimus 
visiems ūkio subjektams, atitinkantiems 
perkančiosios organizacijos iš anksto 
nustatytas sąlygas, netaikant jokių 
apribojimų ar kvotų, jeigu tik tokia sistema 
užtikrina pakankamą reklamą ir atitinka 
skaidrumo bei nediskriminavimo principus;

narės ir (arba) valdžios institucijos gali 
teikti šias paslaugas pačios arba 
organizuoti taip, kad nereikėtų sudaryti 
viešojo pirkimo sutarčių, pvz., vien 
finansuodamos tokias paslaugas arba 
suteikdamos licencijas arba leidimus 
visiems ūkio subjektams, atitinkantiems 
perkančiosios organizacijos iš anksto 
nustatytas sąlygas, netaikant jokių 
apribojimų ar kvotų, jeigu tik tokia sistema 
užtikrina pakankamą reklamą ir atitinka 
skaidrumo bei nediskriminavimo principus;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) ši direktyva skirta valstybėms narėms 
ir netaikoma tarptautinių organizacijų 
vardu ir sąskaita vykdomiems pirkimams. 
Tačiau reikia patikslinti, kiek ši direktyva 
turėtų būti taikoma pirkimams, kurie 
reglamentuojami specialių tarptautinių 
taisyklių;

(13) ši direktyva skirta valstybėms narėms 
ir netaikoma tarptautinių organizacijų 
vardu ir sąskaita vykdomiems pirkimams. 
Tačiau reikia patikslinti, kiek ši direktyva 
turėtų būti taikoma pirkimams, kurie 
reglamentuojami specialių tarptautinių 
taisyklių. Europos Sąjungos institucijos 
ypač turėtų atsižvelgti į pasikeitimus dėl 
šios direktyvos ir atitinkamai pakoreguoti 
savo viešųjų pirkimų taisykles pagal tuos 
pasikeitimus;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) viešojo pirkimo sutartys neturėtų būti 
skiriamos ūkio subjektams, dalyvavusiems 
nusikalstamoje organizacijoje ar 
pripažintiems kaltais už korupcijos, 
sukčiavimo, padariusio žalos Europos 
Sąjungos finansiniams interesams, ar 
pinigų plovimo nusikaltimus. Už mokesčių 
ar socialinio draudimo įmokų nemokėjimą 

(34) viešojo pirkimo sutartys neturėtų būti 
skiriamos ūkio subjektams, dalyvavusiems 
nusikalstamoje organizacijoje ar 
pripažintiems kaltais už korupcijos, 
sukčiavimo, padariusio žalos Europos 
Sąjungos finansiniams interesams, ar 
pinigų plovimo nusikaltimus. Už mokesčių 
ar socialinio draudimo įmokų nemokėjimą, 
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irgi turėtų būti baudžiama neleidžiant 
dalyvauti pirkimuose Europos Sąjungos 
lygmeniu. Be to, perkančiosioms 
organizacijoms reikėtų suteikti galimybę 
atmesti kandidatus ar konkurso dalyvius už
aplinkos ar socialinės srities 
įsipareigojimų pažeidimus, įskaitant 
prieinamumo neįgaliems asmenims 
taisyklių pažeidimus ar kitokius šiurkščius 
profesinius nusižengimus, pvz., 
konkurencijos taisyklių ar intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimus;

už aplinkos, darbo ar socialinės srities 
įsipareigojimų, įskaitant tarptautiniu 
mastu pripažintus principus ir darbo 
sąlygų, kolektyvinių sutarčių ir 
prieinamumo neįgaliems asmenims 
taisykles, pažeidimus, irgi turėtų būti 
baudžiama neleidžiant dalyvauti 
pirkimuose Europos Sąjungos lygmeniu.
Be to, perkančiosioms organizacijoms 
reikėtų suteikti galimybę atmesti 
kandidatus ar konkurso dalyvius už 
šiurkščius profesinius nusižengimus, pvz., 
konkurencijos taisyklių ar intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimus;

Pagrindimas

Vienodas požiūris į darbuotojus ir atitiktis nacionaliniams įstatymams įtraukta dabartinę 
direktyvą – nėra pagrindo jų išbraukti.
Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) sutartys turėtų būti skiriamos pagal 
objektyvius kriterijus, kuriais užtikrinama 
atitiktis skaidrumo, nediskriminavimo ir 
vienodo požiūrio principams. Tie kriterijai 
turėtų užtikrinti, kad pasiūlymai būtų 
vertinami veiksmingos konkurencijos 
sąlygomis, taip pat atvejais, kai 
perkančiosioms organizacijoms reikalingi 
optimaliai jų poreikiams pritaikyti aukštos 
kokybės darbai, prekės ir paslaugos, pvz., 
tarp pasirinktų sutarties skyrimo kriterijų 
nurodyti su gamybos procesu susiję 
veiksniai. Todėl perkančiosioms 
organizacijoms turėtų būti leidžiama kaip 
skyrimo kriterijus patvirtinti ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios 
kainos kriterijų, atsižvelgiant į tai, kad 
antruoju atveju jos techninėse 
specifikacijose arba sutarties vykdymo 
sąlygose gali nustatyti atitinkamus 
kokybės standartus;

(37) sutartys turėtų būti skiriamos pagal 
objektyvius kriterijus, kuriais užtikrinama 
atitiktis skaidrumo, nediskriminavimo ir 
vienodo požiūrio principams. Tie kriterijai 
turėtų užtikrinti, kad pasiūlymai būtų 
vertinami veiksmingos konkurencijos 
sąlygomis, taip pat atvejais, kai 
perkančiosioms organizacijoms reikalingi 
optimaliai jų poreikiams pritaikyti aukštos 
kokybės darbai, prekės ir paslaugos, pvz., 
tarp pasirinktų sutarties skyrimo kriterijų 
nurodyti su gamybos procesu susiję 
veiksniai. Todėl perkančiosioms 
organizacijoms turėtų būti leidžiama kaip 
skyrimo kriterijų patvirtinti ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo kriterijų;
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) be to, techninėse specifikacijose ir 
sutarties skyrimo kriterijuose 
perkančiosioms organizacijoms turėtų 
būti leidžiama nurodyti konkretų gamybos 
procesą, konkretų paslaugų teikimo būdą 
ar konkretų bet kurio produkto ar 
paslaugos gyvavimo ciklo kito etapo 
procesą, su sąlyga, kad pastarieji būtų 
susiję su viešojo pirkimo sutarties dalyku. 

(41) siekiant socialinius motyvus geriau 
integruoti į viešuosius pirkimus, pirkėjams 
turėtų būti leidžiama, neprivalomai, 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 
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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 – PPO 
sutarties arba laisvosios prekybos 
susitarimų, kurių šalis yra ir Sąjunga, šalių.
Ketinant skirti paslaugų sutartis ir sutartis, 
susijusias su darbų projektavimu, 
perkančiosioms organizacijoms taip pat 
turėtų būti leidžiama kaip sutarties skyrimo 
kriterijų naudoti darbuotojų, paskirtų 
atitinkamai sutarčiai vykdyti, 
organizavimą, kvalifikaciją ir patirtį, nes 
tai gali turėti įtakos sutarties vykdymo 
kokybei ir pasiūlymo ekonominei vertei;

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 – PPO 
sutarties arba laisvosios prekybos 
susitarimų, kurių šalis yra ir Sąjunga, šalių.
Ketinant skirti paslaugų sutartis ir sutartis, 
susijusias su darbų projektavimu, 
perkančiosioms organizacijoms taip pat 
turėtų būti leidžiama kaip sutarties skyrimo 
kriterijų naudoti darbuotojų, paskirtų 
atitinkamai sutarčiai vykdyti, 
organizavimą, kvalifikaciją ir patirtį, nes 
tai gali turėti įtakos sutarties vykdymo 
kokybei ir pasiūlymo ekonominei vertei;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) pasiūlymai, kuriuose nurodyta 
neįprastai maža darbų, prekių ar paslaugų 
kaina, gali būti grindžiamos techniškai, 

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

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

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48a) perkančiosios organizacijos turėtų 
laikytis nuostatų dėl pavėluoto mokėjimo, 
nustatytų Direktyvoje 2011/7/ES;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) labai svarbu, kad Komisija, atlikdama 
parengiamuosius darbus, rengtų 
atitinkamas konsultacijas, taip pat su 
ekspertais. Rengdama deleguotuosius 
aktus, Komisija turėtų užtikrinti, kad tuo 
pačiu metu, laiku ir tinkamai reikiami 
dokumentai būtų perduodami Europos 

(55) labai svarbu, kad Komisija, atlikdama 
parengiamuosius darbus, rengtų 
atitinkamas konsultacijas, taip pat su 
ekspertais. Rengdama deleguotuosius 
aktus, Komisija turėtų užtikrinti, kad tuo 
pačiu metu, laiku ir tinkamai reikiami 
dokumentai būtų perduodami Europos 
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Parlamentui ir Tarybai; Parlamentui ir Tarybai. Komisija, 
rengdama ir įgyvendindama 
deleguotuosius aktus, turėtų pateikti visą 
informaciją ir dokumentus, susijusius su 
jos susitikimais su nacionaliniais 
ekspertais. Atsižvelgdama į tai ir 
naudodamasi ankstesne geriausia 
praktika ir patirtimi kitose politikos 
srityse, Komisija turėtų užtikrinti tinkamą 
Europos Parlamento dalyvavimą tam, kad 
jam būtų sukurtos kiek įmanoma geresnės 
deleguotųjų aktų priežiūros ateityje 
sąlygos;

Pagrindimas

The directive foresees the use of delegated acts — among other things — to adapt the 
methodology for the calculation of the threshold levels to any change provided for by the 
Government Procurement Agreement (Article 6.5 classic, Article 12(4) utilities directive) and 
to change the list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI 
(Article 54(2) classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issues with a clear 
international trade dimension, the rapporteur feels that the same institutional procedures 
should apply as with ‘normal’ trade legislation. In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II 
(alignment package in the Committee on International Trade (INTA)), the rapporteur 
proposes emphasising the need for the European Parliament to be duly involved in the 
preparation and implementation of delegated acts (Recital 55). This will facilitate the scrutiny 
of delegated acts and will ensure an efficient exercise of the delegation of power by avoiding 
objections from the European Parliament. The rapporteur deems it appropriate to limit in 
time (Article 89(2)) the conferral of powers on the Commission. Such a limitation brings 
about more parliamentary control, obliging the Commission to draw up a report in respect of 
the delegation of power no later than nine months before the end of the established period. 
On the other hand, tacit extension of the delegation for a period of identical duration prevents 
overburdening the legislators and facilitates the implementation of the common commercial 
policy. Considering the dynamics of parliamentary work, internal procedures and deadlines, 
it is important to assure that the legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative 
act (Article 89(5)). All changes reflect changes brought about by the two Trade Omnibuses.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) 500 000 EUR socialinių ir kitų 
specifinių paslaugų, nurodytų XVI priede, 
viešojo pirkimo sutartims.

(d) 1 000 000 EUR socialinių ir kitų 
specifinių paslaugų, nurodytų XVI priede, 
viešojo pirkimo sutartims.
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija kas dvejus metus, pradedant 
nuo 2014 m. birželio 30 d., patikrina, ar 
4 straipsnio a, b ir c punktuose nustatytos 
ribos atitinka ribas, nustatytas Sutartyje dėl 
viešųjų pirkimų, ir prireikus jas pakeičia.

1. Komisija kas dvejus metus, pradedant 
nuo 2014 m. birželio 30 d., patikrina, ar 
4 straipsnio a, b ir c punktuose nustatytos 
ribos atitinka ribas, nustatytas Sutartyje dėl 
viešųjų pirkimų, ir prireikus jas pakeičia.

Laikydamasi Sutartyje dėl viešųjų pirkimų 
apibrėžto skaičiavimo metodo, Komisija 
šių ribų vertes skaičiuoja pagal vidutinę 
euro dienos vertę, išreikštą specialiosiomis 
skolinimosi teisėmis (SST), per 24 
mėnesius, pasibaigiančius paskutinę 
rugpjūčio mėnesio, einančio prieš 
pakeitimą, dieną, ir įsigaliojančią sausio 
1 d. Taip pakeistų ribų vertė prireikus 
suapvalinama tūkstančio EUR tikslumu, 
siekiant užtikrinti, kad būtų paisoma 
galiojančių PPO sutartyje numatytų ribų, 
išreikštų kaip specialiosios skolinimosi 
teisės.

Laikydamasi Sutartyje dėl viešųjų pirkimų 
apibrėžto skaičiavimo metodo, Komisija 
šių ribų vertes skaičiuoja pagal vidutinę 
euro dienos vertę, išreikštą specialiosiomis 
skolinimosi teisėmis (SST), per 24 
mėnesius, pasibaigiančius paskutinę 
rugpjūčio mėnesio, einančio prieš 
pakeitimą, dieną, ir įsigaliojančią sausio 
1 d. Taip pakeistų ribų vertė prireikus 
suapvalinama tūkstančio EUR tikslumu, 
siekiant užtikrinti, kad būtų paisoma 
galiojančių PPO sutartyje numatytų ribų, 
išreikštų kaip specialiosios skolinimosi 
teisės. Be to, Komisija taip pat gali 
atsižvelgti į kitų PPO sutarties šalių 
atliktus ribų pakeitimus.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) konkrečia tarptautinės organizacijos 
procedūra;

c) konkrečia tarptautinės organizacijos, 
kuri turi atstovų valstybėje narėje,
procedūra;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Bet kokiu atveju trečiųjų šalių 
prieiga prie tam tikrų ES viešųjų pirkimų 
rinkų sričių turėtų būti grindžiama 
abipusiškumo ir proporcingumo 
principais.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiek tai numatyta I, II, IV ir V prieduose 
bei Sutarties dėl viešųjų pirkimų Europos 
Sąjungos 1 priedėlio bendrosiose 
pastabose, taip pat kituose Europos 
Sąjungos pasirašytuose tarptautiniuose 
susitarimuose, išvardytuose šios direktyvos 
V priede, perkančiosios organizacijos šiuos 
susitarimus pasirašiusių šalių darbus, 
prekes, paslaugas ir ūkio subjektus vertina 
ne mažiau palankiai nei Europos Sąjungos 
darbus, prekes, paslaugas ir ūkio subjektus.
Taikydamos šią direktyvą minėtus 
susitarimus pasirašiusių šalių ūkio 
subjektams, perkančiosios organizacijos 
laikosi tų susitarimų.

1. Kiek tai numatyta I, II, IV ir V prieduose 
bei Sutarties dėl viešųjų pirkimų Europos 
Sąjungos 1 priedėlio bendrosiose 
pastabose, taip pat kituose Europos 
Sąjungos pasirašytuose tarptautiniuose 
susitarimuose, įskaitant pagal dvišalius 
prekybos susitarimus prisiimtus 
įsipareigojimus, išvardytuose šios 
direktyvos V priede, perkančiosios 
organizacijos šiuos susitarimus pasirašiusių 
šalių darbus, prekes, paslaugas ir ūkio 
subjektus vertina ne mažiau palankiai nei 
Europos Sąjungos darbus, prekes, 
paslaugas ir ūkio subjektus. Taikydamos 
šią direktyvą minėtus susitarimus 
pasirašiusių šalių ūkio subjektams, 
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perkančiosios organizacijos laikosi tų 
susitarimų.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jeigu pirkimo tikslas yra meno kūrinio 
sukūrimas arba įsigijimas;

b) jeigu pirkimo tikslas yra meno kūrinio 
arba kilnojamojo ar nekilnojamojo turto, 
kuriam taikomi meniniai, istoriniai ir 
architektūriniai apribojimai, sukūrimas, 
restauravimas, apsaugojimas arba 
įsigijimas;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo tikslu perkančiosios organizacijos gali 
prašyti administracinę pagalbą teikiančių 
struktūrų, trečiųjų asmenų arba rinkos 
dalyvių suteikti konsultacijas arba jas iš 
tokių subjektų gauti, su sąlyga, kad dėl 
tokių konsultacijų netrukdoma 
konkurencijai ir nėra pažeidžiami 
nediskriminavimo ir skaidrumo principai.

Šiuo tikslu perkančiosios organizacijos gali 
prašyti administracinę pagalbą teikiančių 
struktūrų, nepriklausomų trečiųjų asmenų 
arba rinkos dalyvių suteikti konsultacijas 
arba jas iš tokių subjektų gauti, su sąlyga, 
kad dėl tokių konsultacijų netrukdoma 
konkurencijai ir nėra pažeidžiami 
nediskriminavimo ir skaidrumo principai.

Pagrindimas

Perkančiosios organizacijos turėtų konsultuotis su rinkos dalyviais, visų pirma kad gautų 
informaciją apie metodus ir inovacijas. Reikia pabrėžti, kad rinkos dalyviai, t. y. potencialūs 
konkurso dalyviai, neturėtų daryti įtakos perkančiosioms organizacijoms.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešojo pirkimo sutartys gali būti 
dalijamos į vienarūšes arba nevienarūšes

Siekiant kuo didesnės konkurencijos ir 
MVĮ prieigos prie viešųjų pirkimų, viešojo 
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dalis. Sutarčių, kurių vertė yra lygi
4 straipsnyje nurodytoms riboms arba jas 
viršija, tačiau nėra mažesnė kaip
500 000 EUR, kaip nustatyta pagal 
5 straipsnį, atveju, kai perkančioji 
organizacija nemano, kad prasminga sutartį 
suskirstyti dalimis, ji tai atskirai pagrindžia 
skelbime apie pirkimą arba kvietime 
patvirtinti susidomėjimą.

pirkimo sutartys gali būti dalijamos į dalis.
Sutarčių, kurių vertė yra lygi 500 000 EUR
arba yra didesnė, kaip nustatyta pagal 
5 straipsnį, atveju, kai perkančioji 
organizacija nemano, kad prasminga sutartį 
suskirstyti dalimis, ji tai atskirai pagrindžia 
skelbime apie pirkimą arba kvietime 
patvirtinti susidomėjimą.

Pagrindimas

Valdžios institucijoms būtų naudinga didesnė konkurso dalyvių konkurencija ir geresnė MVĮ 
prieiga, nes taip padidinamas galimų pasiūlymų skaičius. Siekiant supaprastinimo taip pat 
nebūtina nurodyti, kad šis straipsnis susijęs su sutartimis, kurių vertė lygi 4 straipsnyje 
nurodytoms riboms arba jas viršija, nes tai akivaizdu.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Kai perkančioji organizacija apriboja 
galimybę pasiūlymus teikti dėl vienos ar 
daugiau dalių, ji skelbime apie pirkimą,
kvietime patvirtinti susidomėjimą arba 
viešojo pirkimo dokumentuose tai nurodo.

Pagrindimas

Atrodo, pakanka įpareigoti perkančiąsias organizacijas skelbime apie pirkimą arba kvietime 
patvirtinti susidomėjimą informuoti apie savo sprendimą nedalyti sutarties į dalis. Iš 
perkančiųjų organizacijų nereikėtų reikalauti atskirai pagrįsti savo sprendimo. Neaišku, 
kokia būtų tokio reikalavimo pridėtinė vertė. Dėl aiškumo pakoreguota straipsnio formuluotė.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu tam pačiam konkurso dalyviui 
gali būti skiriama daugiau nei viena dalis, 
perkančiosios organizacijos gali numatyti, 
kad jos skirs vieną sutartį dėl kiekvienos 

Išbraukta.



AD\913177LT.doc 19/29 PE492.628v02-00

LT

dalies arba skirs vieną ar keletą sutarčių, 
galbūt apimančių kelias arba visas dalis.
Perkančiosios organizacijos pirkimo 
dokumentuose nurodo, ar pasilieka tokio 
pasirinkimo teisę, ir jeigu taip, tai kokios 
dalys gali būti sugrupuotos kartu pagal 
vieną sutartį.
Perkančiosios organizacijos pirmiausia 
kiekvienai atskirai daliai nustato 
geriausiai pagal 66 straipsnį nustatytus 
skyrimo kriterijus atitinkančius 
pasiūlymus. Jos gali skirti sutartį daugiau 
nei pagal vieną dalį konkurso dalyviui, 
kuris pasiūlymų eilėje visų šios sutarties 
apimamų atskirų dalių atžvilgiu yra
pirmas, jeigu tik yra geriau įvykdomi 
pagal 66 straipsnį nurodyti kriterijai, 
susiję su visomis tos sutarties 
apimamomis dalimis. Perkančiosios 
organizacijos pirkimo dokumentuose 
nustato palyginimo metodus, kuriuos 
ketina taikyti. Tokie metodai yra skaidrūs, 
objektyvūs ir nediskriminaciniai.

Pagrindimas

Ši dalis galėtų lemti prieštaravimą pasiūlymo tikslui, t. y. tikslui sudaryti geresnę MVĮ prieigą 
prie viešųjų pirkimų sutarčių, nes dėl to gali susidaryti sąlygos viešojo pirkimo sutarčių ar jų 
dalių subendrinimui, taip neleidžiant dalyvauti MVĮ.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Perkančiosios organizacijos neskiria
sutarties geriausią pasiūlymą pateikusiam 
konkurso dalyviui, nustačiusios, kad 
pasiūlymas neatitinka Sąjungos socialinės 
ir darbo arba aplinkos teisės aktuose arba
XI priede išvardytuose tarptautinės 
socialinės ir aplinkos teisės aktuose 
nustatytų įpareigojimų arba nėra jiems bent 
lygiavertis.
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ūkio subjektui neleidžiama dalyvauti 
sutartyje, jeigu perkančiajai organizacijai 
yra žinoma apie kokį nors Sąjungos darbo 
teisės, socialinės apsaugos ar aplinkos 
teisės aktuose arba XI priede išvardytuose 
tarptautiniuose socialinės apsaugos ir 
aplinkos teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų pažeidimą. Sąjungos teisės 
aktų arba tarptautinės teisės nuostatų 
laikymuisi prilygsta lygiaverčio pobūdžio 
laikymasis.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo; Išbraukta.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) mažiausios kainos. Išbraukta.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, 
nurodytas šio straipsnio 1 dalies a punkte,
perkančiosios organizacijos nustatomas 
remiantis kriterijais, susijusiais su 
atitinkamos viešojo pirkimo sutarties 
dalyku. Šie kriterijai apima ne tik kainą ar 

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

organizacijos pasirinkimu remiantis tik 
kaina arba taikant išlaidų efektyvumo 
metodą, kaip antai gyvavimo ciklo 
sąnaudų metodą, laikantis 67 straipsnyje 
išdėstytų sąlygų, bet ir kitus kriterijus, 
susijusius su atitinkamos viešojo pirkimo 
sutarties dalyku, kaip antai:

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neįprastai maža pasiūlyta kaina Neįprastai maža pasiūlyta kaina 
1. Perkančiosios organizacijos reikalauja, 
kad ūkio subjektai paaiškintų nurodytą 
kainą arba sąnaudas, jeigu įvykdytos visos 

1. Perkančiosios organizacijos gali 
atmesti pasiūlymus, kuriuose nustatyta 
kaina arba sąnaudos yra daugiau kaip 
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toliau išvardytos sąlygos: 50 proc. mažesnės negu bazinė konkurso 
kaina.

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

2. Perkančiosios organizacijos reikalauja, 
kad ūkio subjektai paaiškintų nurodytą 
kainą arba sąnaudas, jeigu pateikti bent 
trys pasiūlymai ir įvykdyta viena iš toliau 
išvardytų sąlygų:

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

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

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

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

c) pasiūlyme nurodyta kaina arba 
sąnaudos yra daugiau kaip 40 proc. 
mažesnės už perkančiosios organizacijos 
apskaičiuotą kainą arba sąnaudas 
įskaitant mokesčius.

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

3. Bet kuriuo atveju, jeigu neįprastai maža 
kaina pasiūlyta dėl kitų priežasčių, 
perkančiosios organizacijos irgi prašo 
pateikti tokius paaiškinimus.

a) statybos metodo, gamybos proceso arba 
teikiamų paslaugų ekonomiškumu;

4. 2 ir 3 dalyse nurodyti paaiškinimai visų 
pirma gali būti susiję su:

b) pasirinktais techniniais sprendimais arba 
konkurso dalyviui prieinamomis išskirtinai 
palankiomis sąlygomis tiekti prekes, teikti 
paslaugas ar atlikti darbus;

a) statybos metodo, gamybos proceso arba 
teikiamų paslaugų ekonomiškumu;

c) dalyvio siūlomų prekių, paslaugų ar
darbų originalumu;

b) pasirinktais techniniais sprendimais arba 
konkurso dalyviui prieinamomis išskirtinai 
palankiomis sąlygomis tiekti prekes, teikti 
paslaugas ar atlikti darbus;

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

c) dalyvio siūlomų prekių, paslaugų ir
darbų originalumu;

e) konkurso dalyvio galimybe gauti 
valstybės pagalbą.

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

4. Perkančioji organizacija patikrina 
pateiktą informaciją, kreipdamasi į 
konkurso dalyvį. Ji gali atmesti pasiūlymą 
tik tuo atveju, jeigu maža kaina arba 
pateiktos sąnaudos nepagrindžiamos 
įrodymais, atsižvelgiant į šio straipsnio 
3 dalyje nurodytas aplinkybes.

e) konkurso dalyvio galimybe gauti 
valstybės pagalbą, skirtą finansuoti ir 
pasiūlymo pateikimui, ir su pasiūlymu 
susijusių paslaugų teikimui, prekių 
tiekimui bei darbų atlikimui; 

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

ea) subrangovų, kurie nesilaiko darbo, 
socialinių ir aplinkosaugos reikalavimų 
arba valstybės pagalbos taisyklių, 
nurodytų d ir e punktuose, naudojimu. 

5. Jeigu perkančioji organizacija nustato, 
jog pasiūlymo kaina neįprastai maža todėl, 
kad konkurso dalyvis gavo valstybės 
pagalbą, susisiekus su konkurso dalyviu jo 
pasiūlymas gali būti atmestas remiantis 
vien šiuo pagrindu, jeigu konkurso dalyvis 
per perkančiosios organizacijos nustatytą 
pakankamą laiko tarpą negali įrodyti, jog ši 
pagalba buvo suderinama su vidaus rinka 
pagal Sutarties 107 straipsnį. Jeigu 
perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą 
tokiomis aplinkybėmis, ji apie tai praneša 
Komisijai.

5. Perkančioji organizacija patikrina 
pateiktą informaciją, kreipdamasi į 
konkurso dalyvį. Ji atmeta pasiūlymą tuo 
atveju, jeigu maža kaina arba pateiktos 
sąnaudos nepagrindžiamos įrodymais, 
atsižvelgiant į šio straipsnio 3 dalyje 
nurodytas aplinkybes.

6. Valstybės narės paprašytos pateikia 
kitoms valstybėms narėms pagal 
88 straipsnį visą informaciją, susijusią su 
įrodymais ir dokumentais, pateiktais dėl šio 
straipsnio 3 dalyje nurodytų aplinkybių.

Perkančiosios organizacijos atmeta 
pasiūlymą, jei nustato, jog siūloma kaina 
neįprastai maža todėl, kad jis neatitinka 
Sąjungos socialinės ir darbo arba aplinkos 
srities teisės aktuose arba IX priede 
išvardytose tarptautinės socialinės ir 
aplinkos teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų.
6. Jeigu perkančioji organizacija nustato, 
jog pasiūlymo kaina neįprastai maža todėl, 
kad konkurso dalyvis gavo valstybės 
pagalbą, susisiekus su konkurso dalyviu jo 
pasiūlymas gali būti atmestas remiantis 
vien šiuo pagrindu, jeigu konkurso dalyvis 
per perkančiosios organizacijos nustatytą 
pakankamą laiko tarpą negali įrodyti, jog ši 
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pagalba buvo suderinama su vidaus rinka 
pagal Sutarties 107 straipsnį. Jeigu 
perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą 
tokiomis aplinkybėmis, ji apie tai praneša 
Komisijai.
7. Valstybės narės paprašytos pateikia 
kitoms valstybėms narėms pagal 
88 straipsnį visą informaciją, susijusią su 
įrodymais ir dokumentais, pateiktais dėl šio 
straipsnio 3 dalyje nurodytų aplinkybių.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

69a straipsnis
Šios direktyvos nuostatos suderinamos su 
Reglamentu dėl trečiųjų šalių prekių ir 
paslaugų patekimo į Sąjungos viešųjų 
pirkimų vidaus rinką ir procedūrų, 
kuriomis remiamos derybos dėl Sąjungos 
prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų 
šalių viešųjų pirkimų rinkas, 
(COM/2012/0124 – 2012/0060 (COD) ir 
su Direktyvos 2004/17/EB 58 ir 
59 straipsniuose nustatytomis sąlygomis, 
pagal kurias pasiūlymai, apimantys 
gaminius, kilusius iš trečiųjų šalių, su
kuriomis Europos Sąjunga nėra sudariusi 
daugiašalės arba dvišalės sutarties, kuria 
Europos Sąjungos įmonėms būtų 
užtikrinama lygiavertė ir veiksminga 
prieiga prie tokių trečiųjų šalių rinkų, gali 
būti atmesti.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Bet kurios kilmės šalies subrangovas 
turi laikytis darbo, socialinių ir 
aplinkosaugos standartų ir jis negauna
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valstybės pagalbos, kuri padėtų taip 
smarkiai sumažinti pasiūlymo kainą, kad 
būtų daroma žala sąžiningai 
konkurencijai.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
83 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
vykdomas viešųjų pirkimų taisyklių 
taikymo stebėjimas, įskaitant Sąjungos 
bendrai finansuojamų projektų 
įgyvendinimo stebėjimą, siekiant nustatyti 
Sąjungos finansiniams interesams 
kylančią grėsmę. Ši stebėsena atliekama 
siekiant išvengti galimų sukčiavimo, 
korupcijos, interesų konflikto atvejų ir 
kitų rimtų pažeidimų vykdant viešuosius 
pirkimus, šiuos atvejus ir pažeidimus 
nustatyti ir atitinkamai apie juos pranešti.
Kai stebėseną atliekančios institucijos ar 
struktūros nustato konkrečius pažeidimus 
ar sistemines problemas, joms suteikiama 
teisė apie šias problemas pranešti 
nacionalinėms audito įstaigoms, teismams 
ar kitoms atitinkamoms institucijoms ar 
struktūroms, pvz., ombudsmenui, 
nacionaliniams parlamentams ar 
parlamentų komitetams.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
89 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. 6, 13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 ir 
86 straipsniuose nurodyti įgaliojimai 
Komisijai suteikiami penkeriems metams 
nuo ... *[direktyvos įsigaliojimo data].
Komisija parengia naudojimosi suteiktais 
įgaliojimais ataskaitą likus ne mažiau 
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kaip devyniems mėnesiams iki penkerių 
metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų 
suteikimas automatiškai pratęsiamas 
tokios pat trukmės laikotarpiams, išskyrus 
atvejus, kai Europos Parlamentas arba 
Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
89 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
neišreiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, 
kad jie neprieštaraus. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali 
būti pratęstas dviem mėnesiams.

5. Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
neišreiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, 
kad jie neprieštaraus. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali 
būti pratęstas keturiems mėnesiams.

Pagrindimas

The directive foresees the use of delegated acts - among other things - to adapt the 
methodology for the calculation of the threshold levels to any change provided for by the 
Government Procurement Agreement (Article 6(5) classic, Article 12(4) utilities directive) 
and to change the list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI 
(Article 54(2) classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issues with a clear 
international trade dimension, the rapporteur feels that the same institutional procedures 
should apply as with ‘normal’ trade legislation. In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II 
(alignment package in the Committee on International Trade (INTA)), the rapporteur 
proposes emphasizing the need for the European Parliament to be duly involved in the 
preparation and implementation of delegated acts (Recital 55). This will facilitate the scrutiny 
of delegated acts and will ensure an efficient exercise of the delegation of power by avoiding 
objections from the European Parliament. The rapporteur deems it appropriate to limit in 
time (Article 89(2)) the conferral of powers on the Commission. Such a limitation brings 
about more parliamentary control, obliging the Commission to draw up a report in respect of 
the delegation of power no later than nine months before the end of the established period. 
On the other hand, tacit extension of the delegation for a period of identical duration prevents 
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overburdening the legislators and facilitates the implementation of the common commercial 
policy. Considering the dynamics of parliamentary work, internal procedures and deadlines, 
it is important to assure that the legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative 
act (Article 89(5)). All changes reflect changes brought about by the two Trade Omnibuses.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
XI PRIEDAS

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- Konvencija Nr. 94 dėl darbo išlygų 
(viešojo pirkimo sutartys).
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