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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Neseniai Komisija pateikė pasiūlymus dėl direktyvų dėl viešųjų pirkimų (Direktyva 
2004/18/EB) ir dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose (Direktyva 2004/17/EB). Ji taip pat pateikė pasiūlymą dėl direktyvos, 
kuria reglamentuojamos koncesijos. Tačiau tik po to, kai pateikė minėtą pasiūlymą, ji parengė 
pasiūlymą dėl reglamento dėl galimybės trečiųjų šalių prekėms ir paslaugoms patekti į 
Europos Sąjungos vidaus rinką viešųjų pirkimų srityje ir dėl procedūrų, kuriomis remiamos 
derybos dėl galimybės Europos Sąjungos prekėms ir paslaugoms patekti į viešųjų pirkimų 
rinkas trečiosiose šalyse.  

Viešieji pirkimai sudaro nemažą tarptautinės prekybos dalį ir išsivysčiusiose šalyse sudaro 
vidutiniškai nuo 15 proc. iki 20 proc. BVP. Nepaisant to, kad viešieji pirkimai labai svarbūs, 
jie vis dar išlieka vienas iš mažiausiai atvirų ir mažiausiai reguliuojamų pasaulio prekybos 
sektorių (Komisijos vertinimu daugiau kaip pusė pasaulio viešųjų pirkimų rinkos yra 
neprieinama užsienio konkurencijai).

Viešųjų pirkimų susitarimas yra daugiašalė priemonė, kurią taikant reglamentuojamas 
sektorius ir kuri neseniai buvo persvarstyta (persvarstymas baigtas 2012 m. kovo mėn.). 
Persvarstymo procesu siekta pasaulio viešųjų pirkimų rinkas padaryti skaidresnes ir atviresnes 
ir suvienodinti procedūras. Pranešėjas palankiai vertina šį persvarstymo procesą ir tikisi, kad 
ES negaišdama patvirtins jo rezultatus. Tačiau jis norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad iki šiol ne 
daugiau kaip 42 PPO priklausančios valstybės narės (iš kurių 27 ES valstybės narės) 
prisijungė prie šio tarptautinio susitarimo ir kad labai pageidautina, kad prie jo prisijungtų ir 
kitos šalys, ypač labiau išsivysčiusios ir besiformuojančios rinkos ekonomikos šalys, siekiant 
išplėsti susitarimo geografinę aprėptį ir taip suformuoti bendrų ir visuotinai taikomų šiam 
svarbiam tarptautinės prekybos sektoriui taisyklių sistemą. 

Į kitą PPO susitarimą, t. y. Bendrąjį susitarimą dėl prekybos paslaugomis (GATS), taip pat 
įtrauktos konkrečios viešųjų pirkimų nuostatos.

ES pagal dvišalius susitarimus, kuriuos ji jau sudariusi(su Albanija, buvusia Jugoslavijos 
Respublika Makedonija, CARIFORUM valstybėmis, Čile, Kroatija, Meksika, Juodkalnija, 
Pietų Korėja ir Šveicarija), taip pat taikomi ir kiti privalomieji įsipareigojimai. Viešieji 
pirkimai yra svarbus ir dažnai opus derybų, kurių metu su tarptautiniais partneriais siekiama 
sudaryti naują prekybos susitarimą, skyrius.   

Atsižvelgdamas į tai, pranešėjas mano, kad svarbu atkreipti dėmesį į tarptautinį viešųjų 
pirkimų aspektą ir į būtinybę palaipsniui atverti tarptautines viešųjų pirkimų rinkas, 
vadovaujantis bendra taisyklių, pagrįstų abipusiškumu, sąžiningumu ir tarptautinių 
aplinkosaugos, socialinių ir darbo standartų atitiktimi, sistema. Šiuo metu Europos Sąjunga 
tarptautiniams ekonominės veiklos vykdytojams suteikia gana didelio lygio prieigą prie savo 
viešųjų pirkimų rinkos, bet tik nedidelė dalis pagrindinių tarptautinių prekybos partnerių 
atsako tuo pačiu. 
Todėl pranešėjas mano, kad ES turėtų imtis ryžtingesnių teisėkūros veiksmų ir derybose 
taikyti įtikinamesnį požiūrį siekiant atkurti pusiausvyrą ir tarptautiniu lygmeniu sudaryti iš 
tiesų vienodas sąlygas.  
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Atsižvelgdamas į tai, pranešėjas nepritaria Komisijos sprendimui neteikti bendro taisyklių 
rinkinio, kuriame būtų sprendžiamas išorinis viešųjų pirkimų sektoriaus aspektas. Sprendimas 
neperkelti nuostatų dėl trečiųjų šalių prekių ir paslaugų, kurios įtrauktos į Direktyvą 
2004/17/EB, ir vėlesnis kito pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuris, nors ir 
papildomas, yra visiškai atskiras ir jam bus taikoma atskira teisėkūros procedūra (tačiau 
reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad jo turiniui reikia pritarti) pateikimas galėtų lemti pavojingą 
teisinį vakuumą, nes nebūtų užtikrinama, kad ES teisės aktuose būtų reikiamos nuostatos, 
skirtos ne ES prekių, paslaugų ir verslo patekimui į Europos viešųjų pirkimų rinką reguliuoti. 

Todėl pranešėjas mano, kad ypač svarbu nustatyti giežtas ir išsamias taisykles, specialiai 
parengtas siekiant sudaryti galimybę atmesti visus pasiūlymus dėl prekių ir paslaugų, kurios 
nėra aptartos tarptautiniuose susitarimuose. Todėl pranešėjas ketina pritaikyti pačios 
Komisijos neseniai pateiktame pasiūlyme dėl reglamento nurodytą teisėkūros mechanizmą.

Be to, svarbu sugriežtinti Komisijos siūlomas nuostatas dėl vadinamųjų neįprastai žemos 
kainos pasiūlymų, numatant mechanizmą, pagal kurį būtų galima automatiškai atmesti 
pasiūlymus, kuriuose pateikiamos kainos gerokai mažesnės nei kituose, taip pat svarbu ir 
plačiau taikyti būtinąsias papildomos informacijos reikalavimo iš ekonominės veiklos 
vykdytojų sąlygas.

Galiausiai buvo pateikti tam tikri pakeitimai, kuriais siekiama labiau atkreipti dėmesį į 
tarptautines ES teisės aktų 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
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) kai nėra aiškių Sąjungos lygmens 
taisyklių, reglamentuojančių koncesijos 
sutarčių skyrimą, atsiranda teisinis 
netikrumas, kyla kliūčių laisvai teikti 
paslaugas ir iškraipomas vidaus rinkos 
veikimas. Dėl to ūkio subjektai, ypač 
mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), 
netenka savo teisių vidaus rinkoje ir negali

(1) kai nėra aiškių Sąjungos lygmens 
taisyklių, reglamentuojančių koncesijos 
sutarčių skyrimą, atsiranda teisinis 
netikrumas, kyla kliūčių laisvai teikti 
paslaugas ir iškraipomas vidaus rinkos 
veikimas. Dėl to ūkio subjektai, ypač 
mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), 
netenka savo teisių vidaus rinkoje ir negali 
pasinaudoti reikšmingomis verslo 
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pasinaudoti reikšmingomis verslo 
galimybėmis, o valdžios institucijos gali 
neįstengti optimaliai naudoti viešųjų 
išteklių, kad ES piliečiai galėtų naudotis 
kokybiškomis paslaugomis už 
priimtiniausią kainą. Tinkama koncesijų 
suteikimo teisinė sistema užtikrintų, kad 
visiems Sąjungos ūkio subjektams būtų 
užtikrintos veiksmingos ir 
nediskriminacinės galimybės patekti į rinką 
ir teisinis tikrumas, taip pat sudarytos 
palankios sąlygos įgyvendinti viešąsias 
investicijas į infrastruktūrą ir piliečiams 
teikti strategines paslaugas;

galimybėmis, o valdžios institucijos gali 
neįstengti optimaliai naudoti viešųjų 
išteklių, kad ES piliečiai galėtų naudotis 
kokybiškomis paslaugomis už 
priimtiniausią kainą. Tinkama koncesijų 
suteikimo teisinė sistema užtikrintų, kad 
visiems Sąjungos ūkio subjektams būtų 
užtikrintos veiksmingos ir 
nediskriminacinės galimybės patekti į rinką 
ir teisinis tikrumas, taip pat sudarytos 
palankios sąlygos įgyvendinti viešąsias 
investicijas į infrastruktūrą ir piliečiams 
teikti strategines paslaugas. Tokia teisinė 
sistema taip pat galėtų suteikti ūkio 
subjektams didesnį teisinį aiškumą ir 
galėtų būti tolesnio tarptautinių viešųjų 
pirkimų rinkų atvėrimo ir pasaulio 
prekybos skatinimo pagrindu ir priemone;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) ši direktyva netaikoma tarptautinių 
organizacijų vardu ir sąskaita vykdomų 
koncesijų suteikimui. Tačiau reikia 
patikslinti, kiek direktyva turėtų būti 
taikoma koncesijų suteikimui, kuris 
reglamentuojamas specialių tarptautinių 
taisyklių;

(16) ši direktyva netaikoma tarptautinių 
organizacijų vardu ir sąskaita vykdomų 
koncesijų suteikimui. Tačiau reikia ištirti, 
kiek direktyva turėtų būti taikoma 
koncesijų suteikimui, kuris 
reglamentuojamas specialių tarptautinių 
taisyklių, siekiant ūkio subjektams 
užtikrinti didesnį teisinį tikrumą. 
Atsižvelgiant į tai, kad vidaus rinka ir 
tarptautinės rinkos tampa vis glaudžiau 
tarpusavyje susijusios, viešųjų pirkimų 
politika turėtų būti naudojamasi kaip 
priemone skatinti ES principams, pvz., 
skaidrumui, nenuolaidžiai pozicijai 
kovojant su korupcija, abipusiškumo 
principui ir pažangai socialinių bei 
žmogaus teisių srityje;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) koncesijos neturėtų būti suteikiamos 
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. Be to, 
perkančiosioms organizacijoms ir 
perkantiesiems subjektams reikėtų suteikti 
galimybę atmesti kandidatus ar konkurso 
dalyvius už rimtus Sąjungos ar 
nacionalinės teisės, susijusios su Sutartį 
atitinkančio viešojo intereso apsauga, 
pažeidimus ar už ūkio subjekto 
reikšmingus ar nuolatinius trūkumus, 
susijusius su ankstesnės koncesijos ar 
panašaus pobūdžio koncesijų su ta pačia 
perkančiąja organizacija ar perkančiuoju 
subjektu vykdymu;

(33) koncesijos neturėtų būti suteikiamos 
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, taip pat ir 
už kitus sunkius nacionalinės arba 
Sąjungos teisės, susijusios su Sutartį 
atitinkančių viešųjų interesų apsauga, 
pažeidimus, irgi turėtų būti baudžiama 
privalomai neleidžiant dalyvauti 
pirkimuose Sąjungos lygmeniu. Be to, 
perkančiosioms organizacijoms ir 
perkantiesiems subjektams reikėtų suteikti 
galimybę atmesti kandidatus ar konkurso 
dalyvius už ūkio subjekto reikšmingus ar 
nuolatinius trūkumus, susijusius su 
ankstesnės koncesijos ar panašaus 
pobūdžio koncesijų su ta pačia perkančiąja 
organizacija ar perkančiuoju subjektu 
vykdymu.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma šioms koncesijos 
sutartims, kurių vertė – 5 000 000 eurų ar 
daugiau:

1. Ši direktyva taikoma šioms
koncesijoms:

a) perkančiųjų subjektų sudarytoms 
koncesijos sutartims III priede nurodytai 
veiklai vykdyti;

a) perkančiųjų subjektų sudarytoms 
koncesijos sutartims III priede nurodytai 
veiklai vykdyti;

b) perkančiųjų organizacijų sudarytoms 
koncesijos sutartims;

b) perkančiųjų organizacijų sudarytoms 
koncesijos sutartims.

Ši direktyva taikoma šioms koncesijos 
sutartims, kurių vertė yra (ar didesnė 



AD\917955LT.doc 7/11 PE492.632v03-00

LT

kaip):
a) 2 500 000 eurų paslaugų koncesijoms 
(išskyrus socialinių paslaugų koncesijas);
b) 5 000 000 eurų darbų koncesijoms.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) jeigu koncesijos sutartys yra visiškai 
finansuojamos tarptautinės organizacijos 
arba tarptautinės finansų institucijos.

Išbraukta.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant pirmos pastraipos d punktą, jeigu 
didelę koncesijos dalį bendrai finansuoja 
tarptautinė organizacija arba tarptautinė 
finansų institucija, šalys priima 
sprendimą dėl taikytinų koncesijos 
suteikimo procedūrų, kurios atitinka 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
nuostatas.

Išbraukta.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) esminė dalis to juridinio asmens veiklos 
vykdoma kontroliuojančiajai perkančiajai 
organizacijai ar subjektui arba kitiems tos 
pačios perkančiosios organizacijos ar 
subjekto kontroliuojamiems juridiniams 
asmenims;
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Pagrindimas

Šiame pakeitime atsižvelgiama į principus, nustatytus pagal Teisingumo Teismo praktiką, 
taigi frazė „esminė dalis (veiklos)“ nebūtinai reiškia, kad tai didesnė dalis, negu likusios 
dalys. 

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent 90 proc. to juridinio asmens 
veiklos vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms ar 
perkantiesiems subjektams, kaip apibrėžta 
4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, arba kitiems 
tų pačių perkančiųjų organizacijų ar 
subjektų kontroliuojamiems juridiniams 
asmenims;

b) esminė dalis to juridinio asmens veiklos 
vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms ar 
perkantiesiems subjektams, kaip apibrėžta 
4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, arba kitiems 
tų pačių perkančiųjų organizacijų ar 
subjektų kontroliuojamiems juridiniams 
asmenims;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) socialinės ir aplinkos apsaugos sričių 
teisės aktų laikymusi.

Pakeitimas 11
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Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) dėl kitų sunkių nacionalinės arba 
Sąjungos teisės, susijusios su Sutartį 
atitinkančių viešųjų interesų apsauga, 
pažeidimų.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai nusprendžia 
pasinaudoti koncesija, paraiškų dėl 
koncesijos pateikimo laikotarpis yra ne 
trumpesnis nei 52 dienos nuo koncesijos 
skelbimo išsiuntimo dienos. 

1. Jei perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai nusprendžia 
pasinaudoti koncesija, paraiškų dėl 
koncesijos pateikimo laikotarpis yra ne 
trumpesnis nei 70 dienų nuo koncesijos 
skelbimo išsiuntimo dienos.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pasiūlymų priėmimo terminas gali būti 
paankstintas penkiomis dienomis, jeigu 
perkantysis subjektas sutinka, kad
pasiūlymai gali būti teikiami
elektroninėmis priemonėmis pagal 25 
straipsnį.

2. Paraiškų dėl koncesijos pateikimo
terminas gali būti paankstintas penkiomis 
dienomis, jeigu perkantysis subjektas 
sutinka, kad tokios paraiškos gali būti
teikiamos elektroninėmis priemonėmis 
pagal 25 straipsnį.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 4 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) ES arba tarptautinės darbo ir aplinkos 
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apsaugos sričių teisės aktų laikymąsi.
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