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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisija neseniai pateikė pasiūlymą atnaujinti direktyvas dėl viešųjų pirkimų (Direktyvą 
2004/18/EB) ir dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų (Direktyvą 2004/17/EB). Taip pat pateiktas 
pasiūlymas dėl naujos direktyvos, kurioje turėtų būti nustatyta koncesijos sutarčių skyrimo 
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 sektoriaus vertė yra vidutiniškai 15–20 proc. išsivysčiusių šalių BVP. Nepaisant savo 
svarbos, viešųjų pirkimų rinka vis dar yra vienas uždariausių (Komisijos nuomone, užsienio 
konkurentai dar nepatenka į daugiau negu pusę pasaulio viešųjų pirkimų rinkos) ir mažiausiai 
reguliuojamų tarptautinės prekybos sektorių.

Daugiašaliu lygmeniu ši sritis reglamentuojama pagal tarptautinę Sutartį dėl viešųjų pirkimų 
(angl. Government Procurement Agreement – GPA), kurios persvarstymo procesas baigėsi 
2012 m. kovo mėn. Persvarstymo tikslas buvo padidinti tarptautinių viešųjų pirkimų rinkų 
skaidrumą ir atvirumą bei supaprastinti procedūras. Šiuo požiūriu nuomonės referentas 
palankiai vertina persvarstymo procesą ir tikisi, kad jis bus greitai patvirtintas ES; 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 prisidės 
daugelis kitų šalių, visų pirma labiau išsivysčiusios ir sparčiai augančios ekonomikos šalys, ir 
bus išplėsta geografinė sutarties taikymo sritis bei įdiegta svarbiame tarptautinės prekybos 
sektoriuje visuotinai galiojančių bendrų taisyklių sistema. 

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

Dvišaliu lygmeniu ES privalomi ir įsipareigojimai, prisiimti pagal tam tikrus jau sudarytus 
dvišalius susitarimus (su Albanija, buvusiąja Jugoslavijos respublika Makedonija, 
CARIFORUM valstybėmis, Čile, Kroatija, Meksika, Juodkalnija, Pietų Korėja ir Šveicarija). 
Viešųjų pirkimų sektorius yra svarbus ir dažnu atveju 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 dimensijos svarbą. Jis taip pat pabrėžia poreikį laipsniškai 
atverti tarptautines viešųjų pirkimų rinkas, remiantis bendrų taisyklių sistema, siekiant 
abipusiškumo, lygybės ir tarptautinių aplinkos, socialinių bei darbo standartų paisymo. Šiuo 
metu Europos Sąjunga užtikrina tarptautiniams subjektams didelį savo viešųjų pirkimų rinkos 
atvirumą, į kurį kiti svarbūs tarptautiniai prekybos partneriai labai dažnai neatsako tokiu pat 
atvirumu. 
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Taigi nuomonės referentas tikisi paveikesnių ES veiksmų teikiant teisėkūros iniciatyvas ir 
vedant atitinkamas derybas, kad būtų atkurta pusiausvyra ir sukurtos tikrai vienodos sąlygos 
tarptautiniu lygmeniu. 

Šiuo požiūriu jis apgailestauja dėl Komisijos sprendimo visuotinai nestandartizuoti viešųjų 
pirkimų sektoriaus „išorės aspekto“: 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, taip pat jos teisėkūros 
procedūros požiūriu – nors palankiai priimtas 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 plačiu mastu reglamentuojančias pasiūlymų, kuriuose vyrauja 
tarptautiniuose susitarimuose neaptartos prekės ir paslaugos, atmetimo sąlygas: nuomonės 
referentas ketina pritaikyti pačios Komisijos neseniai pateiktame reglamento pasiūlyme 
nurodytą teisėkūros mechanizmą.

Jam taip pat atrodo svarbu sugriežtinti Komisijos siūlomas teisės nuostatas dėl vadinamųjų 
neįprastai žemos kainos pasiūlymų, numatant galimybę sukurti pasiūlymų, kuriuose 
pateikiamos kainos gerokai mažesnės nei kituose, automatinio atmetimo mechanizmą ir 
plačiau taikyti būtinąsias papildomos informacijos reikalavimo iš ekonominės veiklos 
vykdytojų sąlygas.

Galiausiai nuomonės referentas manė esant reikalinga atlikti tam tikrus pakeitimus, kuriais 
siekiama išsamiau apibrėžti 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
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. 

(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. Viešieji pirkimai 
yra pagrindinė priemonė, naudotina iš 
naujo nustatant ES pramonės politiką.
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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;

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;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) vidaus ir tarptautinės rinkos tampa 
vis labiau susijusios, todėl ES vertybės, 
pvz., skaidrumas, principinga pozicija 
kovojant su korupcija, abipusiškumo 
principas bei socialinių ir žmogaus teisių 
stiprinimas turėtų būti tinkamai 
skatinamos vykdant pirkimų politiką;
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Pakeitimas 3

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. 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, baigtas 2012 m. 
kovo mėn.; persvarstant siekta tokių 
pirminių tikslų kaip didesnis sektoriaus 
rinkų atvėrimas, platesnė taikymo sritis, 
diskriminacinių priemonių panaikinimas 
ir procedūrų skaidrumo didinimas. 
Perkantieji subjektai sutarčių, kurioms 
taikoma sutartis, ir kitų Sąjungos 
pasirašytų tarptautinių susitarimų 
įsipareigojimus, įskaitant pagal dvišalius 
prekybos susitarimus prisiimtus 
įsipareigojimus, vykdo taikydami šią 
direktyvą trečiųjų šalių ūkio subjektams, 
pasirašiusiems tuos susitarimus. Todėl 
būtina, kad Sąjungos tarptautiniai 
įsipareigojimai trečiosioms šalims, susiję 
su trečiųjų šalių patekimu į viešųjų 
pirkimų rinką, būtų perkelti į ES teisės 
sistemą siekiant užtikrinti jų veiksmingą ir 
vienodą taikymą;
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Pasaulio prekybos organizacijoje ir 
dvišaliuose santykiuose Sąjunga remia 
platų tarptautinį Sąjungos ir jos prekybos 
partnerių viešųjų pirkimų rinkų atvėrimą 
laikantis abipusiškumo ir abipusės 
naudos principo;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) 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 
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. 
Taip pat, siekiant išvengti per didelio 
skaičiaus ribinių verčių nustatymo, reikia 
nepažeidžiant Sąjungos tarptautinių 
įsipareigojimų ir toliau taikyti tas pačias 
ribas visiems perkantiesiems subjektams, 
nepriklausomai nuo to, kuriame sektoriuje 
jie vykdo veiklą;

(15) 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 
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. 
Taip pat, siekiant išvengti per didelio 
skaičiaus ribinių verčių nustatymo, reikia 
nepažeidžiant Sąjungos tarptautinių 
įsipareigojimų ir toliau taikyti tas pačias 
ribas visiems perkantiesiems subjektams, 
nepriklausomai nuo to, kuriame sektoriuje 
jie vykdo veiklą. Taip pat toks periodinis 
ribų persvarstymas turėtų būti atliekamas 
remiantis preliminariu tinkamo 
abipusiškumo principo taikymo atveriant 
Sąjungos ir kitų sutarties šalių rinkas 
vertinimu. Toks vertinimas, kuriuo 
siekiama nustatyti, ar iš esmės laikomasi 
abipusiškumo principo, turi būti 
atliekamas ir trečiųjų šalių, kurios nėra 
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Sutarties dėl viešųjų pirkimų šalys, bet 
turi galimybę patekti į Europos viešųjų 
pirkimų rinką, atžvilgiu;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) 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;

(18) 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. ES institucijos visų pirma turėtų 
atsižvelgti į pokyčius, įvykusius dėl šios 
direktyvos, ir atitinkamai pritaikyti savo 
pirkimų taisykles siekdamos įtraukti šiuos 
pokyčius;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) viešojo pirkimo sutartys neturėtų būti 
skiriamos ūkio subjektams, dalyvavusiems 
nusikalstamoje organizacijoje ar 
pripažintiems kaltais už korupcijos, 
sukčiavimo, padariusio žalos Sąjungos 
finansiniams interesams, ar pinigų plovimo 
nusikaltimus. Už mokesčių ar socialinio 
draudimo įmokų nemokėjimą irgi turėtų 
būti baudžiama neleidžiant dalyvauti 
pirkimuose Sąjungos lygmeniu. 
Atsižvelgiant į tai, kad perkantieji 
subjektai, kurie nėra perkančiosios 
organizacijos, gali neturėti galimybės 
pateikti neginčijamų įrodymų, reikia 
suteikti pasirinkimą taikyti arba netaikyti 
Direktyvoje [2004/18] išvardytus atmetimo 
kriterijus tokiems perkantiesiems 

(40) viešojo pirkimo sutartys neturėtų būti 
skiriamos ūkio subjektams, dalyvavusiems 
nusikalstamoje organizacijoje ar 
pripažintiems kaltais už korupcijos, 
sukčiavimo, padariusio žalos Sąjungos 
finansiniams interesams, ar pinigų plovimo 
nusikaltimus. Už mokesčių ar socialinio 
draudimo įmokų nemokėjimą irgi turėtų 
būti baudžiama neleidžiant dalyvauti 
pirkimuose Sąjungos lygmeniu. 
Atsižvelgiant į tai, kad perkantieji 
subjektai, kurie nėra perkančiosios 
organizacijos, gali neturėti galimybės 
pateikti neginčijamų įrodymų, reikia 
suteikti pasirinkimą taikyti arba netaikyti 
Direktyvoje [2004/18] išvardytus atmetimo 
kriterijus tokiems perkantiesiems 
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subjektams. Todėl Direktyvos [2004/18] 
55 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas turėtų 
būti privaloma taikyti tik perkantiesiems 
subjektams, kurie yra perkančiosios 
organizacijos. Be to, perkantiesiems 
subjektams 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;

subjektams. Todėl Direktyvos [2004/18] 
55 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas turėtų 
būti privaloma taikyti tik perkantiesiems 
subjektams, kurie yra perkančiosios 
organizacijos. Be to, perkantiesiems 
subjektams reikėtų suteikti galimybę 
atmesti kandidatus ar konkurso dalyvius už 
aplinkos ar socialinės srities įsipareigojimų 
pažeidimus, taip pat vadovaujantis 
pripažintais tarptautiniais principais, 
įskaitant prieinamumo neįgaliems 
asmenims, taisyklių pažeidimus ar kitokius 
šiurkščius profesinius nusižengimus, pvz., 
konkurencijos taisyklių ar intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimus;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) viešojo pirkimo sutartys neturėtų būti 
skiriamos ūkio subjektams, dalyvavusiems 
nusikalstamoje organizacijoje ar 
pripažintiems kaltais už korupcijos, 
sukčiavimo, padariusio žalos Sąjungos 
finansiniams interesams, ar pinigų plovimo 
nusikaltimus. Už mokesčių ar socialinio 
draudimo įmokų nemokėjimą irgi turėtų 
būti baudžiama neleidžiant dalyvauti 
pirkimuose Sąjungos lygmeniu. 
Atsižvelgiant į tai, kad perkantieji 
subjektai, kurie nėra perkančiosios 
organizacijos, gali neturėti galimybės 
pateikti neginčijamų įrodymų, reikia 
suteikti pasirinkimą taikyti arba netaikyti 
Direktyvoje [2004/18] išvardytus atmetimo 
kriterijus tokiems perkantiesiems 
subjektams. Todėl Direktyvos [2004/18] 
55 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas turėtų 
būti privaloma taikyti tik perkantiesiems 
subjektams, kurie yra perkančiosios 
organizacijos. Be to, perkantiesiems 
subjektams reikėtų suteikti galimybę 
atmesti kandidatus ar konkurso dalyvius už 
aplinkos ar socialinės srities 
įsipareigojimų pažeidimus, įskaitant 

(40) viešojo pirkimo sutartys neturėtų būti 
skiriamos ūkio subjektams, dalyvavusiems 
nusikalstamoje organizacijoje ar 
pripažintiems kaltais už korupcijos, 
sukčiavimo, padariusio žalos Sąjungos 
finansiniams interesams, ar pinigų plovimo 
nusikaltimus. Už mokesčių ar socialinio 
draudimo įmokų nemokėjimą ir aplinkos 
ar socialinės srities įsipareigojimų 
pažeidimus, įskaitant prieinamumo 
neįgaliems asmenims, taisyklių 
pažeidimus, irgi turėtų būti baudžiama 
neleidžiant dalyvauti pirkimuose Sąjungos 
lygmeniu. Atsižvelgiant į tai, kad 
perkantieji subjektai, kurie nėra 
perkančiosios organizacijos, gali neturėti 
galimybės pateikti neginčijamų įrodymų, 
reikia suteikti pasirinkimą taikyti arba 
netaikyti Direktyvoje [2004/18] išvardytus 
atmetimo kriterijus tokiems perkantiesiems 
subjektams. Todėl Direktyvos [2004/18] 
55 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas turėtų 
būti privaloma taikyti tik perkantiesiems 
subjektams, kurie yra perkančiosios 
organizacijos. Be to, perkantiesiems 
subjektams reikėtų suteikti galimybę 
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prieinamumo neįgaliems asmenims, 
taisyklių pažeidimus ar kitokius šiurkščius 
profesinius nusižengimus, pvz., 
konkurencijos taisyklių ar intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimus;

atmesti kandidatus ar konkurso dalyvius už 
šiurkščius profesinius nusižengimus, pvz., 
konkurencijos taisyklių ar intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimus;

Pakeitimas 9

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, 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 kriterijų patvirtinti 
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 
kriterijų; 

Pakeitimas 10

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, 

(44) siekdami sutartį sudaryti su
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 
teikėju, perkantieji subjektai 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, 
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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;

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;

Pakeitimas 11

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 teisės aktų 
socialinės, darbo ar aplinkos teisės srityje 
arba tarptautinės darbo teisės nuostatų 
nesilaikymo;

(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 
galima atmesti pasiūlymus, kuriuose 
pateikiamos daug mažesnės nei kitų 
konkurso dalyvių prašomos kainos, ir
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 teisės aktų 
socialinės, darbo ar aplinkos teisės srityje 
arba tarptautinės darbo teisės nuostatų 
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nesilaikymo;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(56a) perkantieji subjektai turėtų laikytis 
reikalavimų dėl mokėjimo vėlavimo, 
nustatytų Direktyvoje 2011/7/ES;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
63 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(63) 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 atitinkami 
dokumentai būtų perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

(63) 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 atitinkami 
dokumentai būtų perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Rengdama ir 
įgyvendindama deleguotuosius aktus 
Komisija turėtų visapusiškai informuoti 
apie susitikimų su nacionaliniais 
ekspertais rezultatus ir pateikti esamus 
dokumentus. Atsižvelgdama į tai ir 
naudodamasi ankstesne geriausia 
patirtimi kitose politikos srityse, Komisija 
turėtų užtikrinti tinkamą Europos 
Parlamento dalyvavimą, kad jam būtų 
sukurtos kuo geresnės deleguotųjų aktų 
tikrinimo 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 
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(Article 54.2 classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issue 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 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 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 durations prevents overburdening the legislators and 
facilitates the implementation of the common commercial policy. 

Considering the dynamics of the 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 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
Reikalaujama, kad sudarydami sutartis, 
kurioms ši direktyva netaikoma dėl jų 
vertės, nacionaliniai perkantieji subjektai 
laikytųsi vienodo požiūrio, 
nediskriminavimo ir skaidrumo principų.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikydamasi Sutartyje dėl viešųjų pirkimų Laikydamasi Sutartyje dėl viešųjų pirkimų 
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nustatyto skaičiavimo metodo, Komisija 
tokių ribų verčių skaičiavimą grindžia 
vidutine euro dienos verte, išreikšta 
specialiosiomis skolinimo teisėmis (SST), 
per 24 mėnesius, pasibaigiančius paskutinę 
rugpjūčio mėnesio, einančio prieš 
pakeitimą, dieną, ir jos įsigalioja sausio 
1 d. Taip pakeistų ribų vertė prireikus 
suapvalinama iki artimiausio tūkstančio 
eurų, siekiant užtikrinti, kad būtų paisoma 
galiojančių Sutartyje numatytų ribų, 
išreikštų kaip SST.

nustatyto skaičiavimo metodo, Komisija 
tokių ribų verčių skaičiavimą grindžia 
vidutine euro dienos verte, išreikšta 
specialiosiomis skolinimo teisėmis (SST), 
per 24 mėnesius, pasibaigiančius paskutinę 
rugpjūčio mėnesio, einančio prieš 
pakeitimą, dieną, ir jos įsigalioja sausio 
1 d. Taip pakeistų ribų vertė prireikus 
suapvalinama iki artimiausio tūkstančio 
eurų, siekiant užtikrinti, kad būtų paisoma 
galiojančių Sutartyje numatytų ribų, 
išreikštų kaip SST. Be to, Komisija gali 
atsižvelgti į kitų sutarties šalių atliktus
ribų pakeitimus.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei Komisija arba nacionalinė priežiūros
įstaiga pareikalauja, perkantieji subjektai 
jai praneša apie visas produktų ar veiklos 
kategorijas, kurioms, jų nuomone, taikoma 
1 dalyje numatyta išimtis. Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje Komisija 
informaciniais tikslais gali reguliariai 
skelbti prekių ir veiklos kategorijų, 
kurioms, jos nuomone, taikoma ši išimtis, 
sąrašus. Tai darydama Komisija atsižvelgia 
į visus jautrius komercinius aspektus, 
kuriuos, perduodami informaciją, gali 
nurodyti perkantieji subjektai.

2. Jei Komisija arba nacionalinė
kompetentinga įstaiga pareikalauja, 
perkantieji subjektai jai praneša apie visas 
produktų ar veiklos kategorijas, kurioms, jų 
nuomone, taikoma 1 dalyje numatyta 
išimtis. Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje Komisija informaciniais tikslais 
gali reguliariai skelbti prekių ir veiklos 
kategorijų, kurioms, jos nuomone, taikoma 
ši išimtis, sąrašus. Tai darydama Komisija 
atsižvelgia į visus jautrius komercinius 
aspektus, kuriuos, perduodami informaciją, 
gali nurodyti perkantieji subjektai.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pagal konkrečią tarptautinės 
organizacijos procedūrą;

c) pagal konkrečią tarptautinės 
organizacijos, kuri turi atstovų valstybėje 
narėje, procedūrą;
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 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 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiek tai numatyta III, IV ir V prieduose 
bei Sutarties dėl viešųjų pirkimų Europos 
Sąjungos 1 priedėlio bendrosiose 
pastabose, taip pat kituose Sąjungos 
pasirašytuose tarptautiniuose 
susitarimuose, išvardytuose šios direktyvos 
V priede, 4 straipsnio 3 dalies a punkte 
nurodyti perkantieji subjektai šiuos 
susitarimus pasirašiusių šalių darbus, 
prekes, paslaugas ir ūkio subjektus vertina 
ne mažiau palankiai nei Sąjungos darbus, 
prekes, paslaugas ir ūkio subjektus. 
Taikydami šią direktyvą minėtus 
susitarimus pasirašiusių šalių ūkio 
subjektams, perkantieji subjektai laikosi tų 
susitarimų.

1. Kiek tai numatyta III, IV ir V prieduose 
bei Sutarties dėl viešųjų pirkimų Europos 
Sąjungos 1 priedėlio bendrosiose 
pastabose, taip pat kituose Sąjungos 
pasirašytuose tarptautiniuose 
susitarimuose, įskaitant pagal dvišalius 
prekybos susitarimus prisiimtus 
įsipareigojimus, išvardytuose šios 
direktyvos V priede, 4 straipsnio 3 dalies 
a punkte nurodyti perkantieji subjektai 
šiuos susitarimus pasirašiusių šalių darbus, 
prekes, paslaugas ir ūkio subjektus vertina 
ne mažiau palankiai nei Sąjungos darbus, 
prekes, paslaugas ir ūkio subjektus. 
Taikydami šią direktyvą minėtus 
susitarimus pasirašiusių šalių ūkio 
subjektams, perkantieji subjektai laikosi tų 
susitarimų.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
53 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo tikslu perkantieji subjektai gali prašyti Šiuo tikslu perkantieji subjektai gali prašyti 
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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.

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.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Siekiant kuo labiau didinti konkurenciją 
ir MVĮ galimybes dalyvauti viešuosiuose 
pirkimuose, sutartys gali būti dalijamos į 
dalis. Taikoma 13 straipsnio 7 dalis.

Pakeitimas 22

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.

Jei perkantysis subjektas apriboja 
pasiūlymo galimybę iki vienos ar daugiau 
dalių, jis skelbime apie pirkimą, kvietime 
patvirtinti susidomėjimą arba, jei pakviesti 
dalyvauti konkurse naudojamas skelbimas 
apie kvalifikacijos vertinimo sistemą, 
kvietime teikti pasiūlymus arba dalyvauti 
derybose ar pirkimo dokumentuose tai
nurodo.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu tam pačiam konkurso dalyviui 
gali būti skiriama daugiau nei viena dalis, 

Išbraukta.
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perkantieji subjektai gali numatyti, kad 
skirs vieną sutartį dėl kiekvienos dalies 
arba skirs vieną ar keletą sutarčių, galbūt 
apimančių kelias arba visas dalis.
Perkantieji subjektai pirkimo 
dokumentuose nurodo, ar pasilieka tokio 
pasirinkimo teisę, ir jeigu taip, tai kokios 
dalys gali būti sujungtos kartu pagal 
vieną sutartį.
Perkantieji subjektai pirmiausia 
kiekvienai atskirai daliai nustato 
geriausiai pagal 76 straipsnį nustatytus 
skyrimo kriterijus atitinkančius 
pasiūlymus. Jie 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 76 straipsnį nurodyti kriterijai, 
susiję su visomis tos sutarties 
apimamomis dalimis. Perkantieji 
subjektai pirkimo dokumentuose nustato 
palyginimo metodus, kuriuos ketina 
taikyti. Tokie metodai yra skaidrūs, 
objektyvūs ir nediskriminaciniai.

Pagrindimas

Taikant šią dalį gali būti pasiektas priešingas pasiūlymo tikslui, t. y. pagerinti MVĮ galimybes 
sudaryti viešojo pirkimo sutartis, rezultatas, nes tai gali paskatinti pirkimų sutelkimą, taip 
atimant galimybę dalyvauti MVĮ.

Pakeitimas 24

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 

5. Perkantieji subjektai nesudaro sutarties 
su geriausią pasiūlymą pateikusiu
konkurso dalyviu, jei nustato, 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 
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įpareigojimų arba nėra jiems bent 
lygiavertis.

jiems bent lygiavertis.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nepažeisdami nacionalinių įstatymų ir kitų 
teisės aktų dėl atlygio už tam tikras 
paslaugas, perkantieji subjektai sprendimą 
sudaryti pirkimo sutartis grindžia 
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 
kriterijumi.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo; Išbraukta.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) mažiausios kainos. Išbraukta.

Pakeitimas 28

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 

Išbraukta.
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kokybės santykio metodą, pvz., gyvavimo 
ciklo sąnaudų metodą 77 straipsnyje 
nurodytomis sąlygomis.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, 
kaip nurodyta 1 dalies a punkte,
perkančiojo subjekto nustatomas remiantis 
kriterijais, susijusiais su atitinkamos 
pirkimo sutarties dalyku.

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 
perkančiojo subjekto nustatomas remiantis 
kriterijais, susijusiais su atitinkamos 
pirkimo sutarties dalyku.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie kriterijai apima ne tik kainą ar 
sąnaudas, nurodytas 1 dalies b punkte, bet 
ir kitus kriterijus, susijusius su atitinkamos 
sutarties dalyku, kaip antai:

Šie kriterijai apima ne tik kainą ar sąnaudas 
– perkančiajam subjektui savo nuožiūra 
vertinant vien kainą arba taikant išlaidų 
efektyvumo metodą, pvz., gyvavimo ciklo 
sąnaudų metodą pagal 77 straipsnyje 
nustatytas sąlygas, bet ir kitus kriterijus, 
susijusius su atitinkamos sutarties dalyku, 
kaip antai:

Pakeitimas 31

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.
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Pakeitimas 32

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.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neįprastai maža pasiūlyta kaina Neįprastai maža pasiūlyta kaina

1. Perkantysis subjektas reikalauja, kad 
ūkio subjektai paaiškintų nurodytą kainą 
arba sąnaudas, jeigu įvykdytos visos toliau 
išvardytos sąlygos: 

1. Perkantysis subjektas gali atmesti 
pasiūlymus, kuriuose nurodyta kaina arba 
sąnaudos yra daugiau negu 50 proc. 
mažesnės negu bazinė pasiūlymo kaina.

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

2. Perkantysis subjektas 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, perkantysis subjektas irgi 
gali prašyti pateikti tokius paaiškinimus.

c) pasiūlyme nurodyta kaina arba 
sąnaudos yra daugiau kaip 40 proc. 
mažesnės už perkančiojo subjekto 
apskaičiuotą kainą ar sąnaudas įskaitant 
mokesčius.
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3. 1 ir 2 dalyse nurodyti paaiškinimai visų 
pirma gali būti susiję su:

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

a) gamybos proceso, teikiamų paslaugų ir 
statybos metodo 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) gamybos proceso, teikiamų paslaugų ir 
statybos metodo 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 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;

c) dalyvio siūlomų prekių, paslaugų ar 
darbų originalumu;

e) konkurso dalyvio galimybe gauti 
valstybės pagalbą.

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;

4. Perkantysis subjektas patikrina pateiktą 
informaciją, kreipdamasis į konkurso 
dalyvį. 

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

Jis gali atmesti pasiūlymą tik tuo atveju, 
jeigu maža kaina arba pateiktos sąnaudos 
nepagrindžiamos įrodymais, atsižvelgiant į 
3 dalyje nurodytas aplinkybes.

5. Perkantysis subjektas patikrina pateiktą 
informaciją, kreipdamasis į konkurso 
dalyvį.

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 

Jis privalo atmesti pasiūlymą tuo atveju, 
jeigu maža kaina arba pateiktos sąnaudos 
nepagrindžiamos įrodymais, atsižvelgiant į 
šio straipsnio 3 dalyje nurodytas 
aplinkybes.
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aktuose nustatytų įpareigojimų.
5. Jeigu perkantysis subjektas nustato, jog 
siūloma kaina neįprastai maža todėl, kad 
konkurso dalyvis gavo valstybės pagalbą, 
susisiekus su konkurso dalyviu jo 
pasiūlymas gali būti atmestas remiantis 
vien šiuo pagrindu, jei konkurso dalyvis 
per perkančiojo subjekto nustatytą 
pakankamą laikotarpį negali įrodyti, jog ši 
pagalba buvo suderinama su vidaus rinka 
pagal Sutarties 107 straipsnį. Jeigu 
perkantysis subjektas atmeta pasiūlymą 
tokiomis aplinkybėmis, jis apie tai praneša 
Komisijai.

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.

6. Valstybės narės paprašytos kitų 
valstybių narių pagal 97 straipsnį joms 
pateikia visą informaciją, susijusią su 
įrodymais ir dokumentais, pateiktais dėl šio 
straipsnio 3 dalyje nurodytų aplinkybių.

6. Jeigu perkantysis subjektas nustato, jog 
siūloma kaina neįprastai maža todėl, kad 
konkurso dalyvis gavo valstybės pagalbą, 
susisiekus su konkurso dalyviu jo 
pasiūlymas gali būti atmestas remiantis 
vien šiuo pagrindu, jei konkurso dalyvis 
per perkančiojo subjekto nustatytą 
pakankamą laikotarpį negali įrodyti, jog ši 
pagalba buvo suderinama su vidaus rinka 
pagal Sutarties 107 straipsnį. Jeigu 
perkantysis subjektas atmeta pasiūlymą 
tokiomis aplinkybėmis, jis apie tai praneša 
Komisijai.
7. Valstybės narės paprašytos kitų 
valstybių narių pagal 97 straipsnį joms 
pateikia visą informaciją, susijusią su 
įrodymais ir dokumentais, pateiktais dėl šio 
straipsnio 3 dalyje nurodytų aplinkybių.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

79b straipsnis
Ši direktyva atitinka reglamentą dėl 
trečiųjų šalių prekių ir paslaugų patekimo 
į Sąjungos viešųjų pirkimų vidaus rinką ir 
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procedūrų, kuriomis remiamos derybos 
dėl Sąjungos prekių ir paslaugų patekimo 
į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas 
(COM/2012/0124 - 2012/0060 (COD)) ir 
Direktyvos 2004/17/EB 58 ir 
59 straipsniuose nustatytas sąlygas;
pasiūlymai, apimantys gaminius, kilusius 
iš trečiųjų šalių, su kuriomis Europos 
Sąjunga nėra sudariusi daugiašalės arba 
dvišalės sutarties, kuria Sąjungos 
įmonėms būtų užtikrinamas lygiavertis ir 
veiksmingas patekimas į tokių trečiųjų 
šalių rinkas, gali būti atmesti.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
92 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
vykdoma viešųjų pirkimų taisyklių 
taikymo stebėsena, taip pat kad būtų 
stebimas Sąjungos bendrai finansuojamų 
projektų įgyvendinimas siekiant nustatyti 
Sąjungos finansiniams interesams 
keliamą grėsmę. Ši stebėsena atliekama 
siekiant išvengti galimų sukčiavimo, 
korupcijos, interesų konflikto atvejų ir 
kitų rimtų pažeidimų vykdant viešuosius 
pirkimus, juos nustatyti ir atitinkamai 
apie juos pranešti.
Kai stebėseną atliekančios institucijos ar 
struktūros nustato konkrečius pažeidimus 
ar sistemines problemas, joms suteikiama
teisė pranešti apie tas problemas 
nacionalinėms audito įstaigoms, teismam, 
tribunolams ar kitoms atitinkamoms 
institucijoms ar struktūroms, pvz., 
ombudsmenui, nacionaliniams 
parlamentams ar parlamentų komitetams.

Pakeitimas 36
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Pasiūlymas dėl direktyvos
92 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b) Pagal 2 dalį vykdomos stebėsenos 
veiklos rezultatai skelbiami viešai 
atitinkamomis informavimo priemonėmis.
Visų pirma valstybės narės bent kartą per 
dvejus metus skelbia dažniausiai 
pasitaikančių netinkamo nuostatų 
taikymo ar teisinio netikrumo priežasčių 
apžvalgą, taip pat nurodydamos galimas 
struktūrines ar besikartojančias 
problemas, susijusias su taisyklių
taikymu, įskaitant galimus sukčiavimo ir 
kitų neteisėtų veiksmų atvejus.
Kartą per dvejus metus valstybės narės 
perduoda Komisijai bendrą savo 
nacionalinės tvarios viešųjų pirkimų 
politikos apžvalgą, kurioje aprašo 
atitinkamus nacionalinius veiksmų planus 
ir iniciatyvas ir, jei taikytina, praktinį jų 
įgyvendinimą. Jos taip pat nurodo viešojo 
pirkimo sutartis pasirašiusių MVĮ 
procentinę dalį. Jei ši dalis yra mažesnė 
kaip 50 proc., vertinant su MVĮ sudarytų 
sutarčių vertę, valstybės narės nurodo, ar 
buvo imtasi iniciatyvų siekiant padidinti 
šią viešojo pirkimo sutartis pasirašiusių 
MVĮ procentinę dalį.
Remdamasi gautais duomenimis Komisija 
reguliariai teikia tokios politikos 
įgyvendinimo ir geriausios patirties vidaus 
rinkoje ataskaitą.

Pakeitimas 37

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

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

laikotarpiui nuo *(direktyvos įsigaliojimo 
data). Komisija parengia ataskaitą dėl 
įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki penkerių metų 
laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų 
suteikimas automatiškai pratęsiamas 
tokios pačios trukmės laikotarpiui, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip 
trims mėnesiams iki kiekvieno tokio 
laikotarpio pabaigos.

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 issue 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 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 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 durations prevents overburdening the legislators and 
facilitates the implementation of the common commercial policy. 

Considering the dynamics of the 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.
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
98 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 98 straipsnį priimtas deleguotasis 
aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per 2 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša 
Komisijai, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas 2 mėnesiais.

5. Pagal 98 straipsnį priimtas deleguotasis 
aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per 2 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek
Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša 
Komisijai, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas 
keturiais mėnesiais.

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 issue 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 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 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 durations prevents overburdening the legislators and 
facilitates the implementation of the common commercial policy. 

Considering the dynamics of the 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.
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– Konvencija Nr. 94 dėl išlygų dėl darbo 
(Viešųjų pirkimų sutartys).
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