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Bendrosios aplinkybės

2012 m. kovo 21 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl reglamento siekdama, kad būtų 
pagerintos sąlygos Europos įmonėms patekti į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas. Kitos 
bendrosios su reglamentu susijusios aplinkybės pateikiamos Komisijos pasiūlymo 
(COM(2012) 0124)1 aiškinamajame memorandume.

ES Komisija nurodo, kad ji ne tik pateikė šį pasiūlymą, bet taip pat tuo pat metu siekia 
pagerinti patekimo į rinką galimybes siekdama tolesnių patobulinimų Pasaulio prekybos 
organizacijoje ir Sutarties dėl viešųjų pirkimų patobulinimų. 

Keletas per praėjusias savaites kilusių klausimų:

1. Kokios atviros, lyginant su prekybos partneriais, iš tiesų yra ES viešųjų pirkimų 
rinkos?
Pranešėjo nuomone, į šį klausimą Komisijos ir atlikus poveikio vertinimą nebuvo 
pakankamai išsamiai atsakyta. Ir klausymo metu nebuvo galima atlikti galutinio šio 
punkto vertinimo. Todėl pranešėjas, pasitaręs su koordinatoriais ir šešėliniais 
pranešėjais, paprašė Parlamento poveikio vertinimo skyriaus, be kitų dalykų, ištirti ir 
šį klausimą. Tikimasi, kad naujas poveikio vertinimas bus pateiktas birželio mėn. ir, 
jei reikės, bus įtrauktas į pranešimo projektą.

2. Ar šiandien jau esama galimybių pašalinti tam tikras prekes ir paslaugas 
siūlančius konkurso dalyvius iš viešųjų pirkimų rinkos?
Taikomi ne tik Direktyvos 2004/17/EB 58 ir 59 straipsniai, bet ir valstybės narės yra 
nustačiusios nacionalinio ir reginio lygmens taisykles. Pranešėjas mano, kad, 
įsigaliojus šiam reglamentui, minėtų taisyklių taikymas turėtų būti nutrauktas, siekiant, 
kad būtų išvengta vidaus rinkos iškraipymo ir vykdant bendrą ES prekybos politiką 
būtų užtikrintas veiksmingas svertinis poveikis.
Pasiūlymas: 18 konstatuojamojoje dalyje išsakytą mintį plėtoti tolesniuose 
straipsniuose.

3. Ar priemonė iš tiesų padeda atverti rinkas ar tiesiog vykdomas protekcionizmas?
Pranešėjas mano, kad pagrįstas atsakymas nebuvo pateiktas nei Komisijos poveikio 
vertinime ir po jo vykusiosiose diskusijose, nei klausyme ir įvairiuose pokalbiuose. 
Tačiau atmesti visą priemonę irgi nėra tinkama. Įvadinėje pasiūlymo dėl reglamento 
dalyje Komisija numato persvarstymo sąlygą, tačiau apie ją tekste daugiau nekalbama. 
Nustačius persvarstymo sąlygą sudaroma galimybė įvertinti priemonės po to, kai ji 
paskelbiama, poveikį ir atitinkamai ją pakoreguoti.
Pasiūlymas: 19 straipsnyje numatyti ne tik ataskaitų teikimo prievolę, bet ir 
persvarstymo sąlygą, kad Komisija teikdama antrąją ataskaitą pateiktų ir pakeistą 
pasiūlymo dėl reglamento projektą arba pagrįstą paaiškinimą, kodėl, Komisijos 
nuomone, pakeitimų daryti nereikia. Jei Komisijų neįvykdytų šios savo prievolės, tai 
praėjus dvejiems metams po antrosios ataskaitos pateikimo dienos šis reglamentas 
nustotų galioti.

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2012)0124_/com_com(2012)01
24_lt.pdf (1-11 psl.)
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4. Kaip bus užtikinta, kad nebus pakenkta besivystančioms šalims?
Per įvairias diskusijas su kolegomis ir nevyriausybinių organizacijų atstovais 
atkreiptas dėmesys į riziką, kad numačius šį reguliavimą besivystančioms šalims gali 
būti padaryta šalutinė žala, nes kai kurios besivystančios šalys dėl savo ekonominės 
padėties dar nėra pajėgios atverti savo rinkų.
Pasiūlymas: pranešėjas be Komisijos siūlomų šalių (mažiausiai išsivysčiusios šalys), 
kurioms remiantis 4 straipsnio 2 dalimi negali būti taikomos jokios priemonės, siūlo 
numatyti tolesnę diversifikaciją pagal naujo reglamento dėl bendrųjų lengvatų 
sistemos (Nr. 978/2012) 4 straipsnio 1 dalyje nurodytą kriterijų.

5. Ar remiantis 6 straipsnio nuostatomis iš tiesų užtikrinamas sverto poveikis 
tarptautinių derybų prekybos politikos klausimais atveju?
Praėjusiais mėnesiais šis straipsnis buvo labiausiai kritikuojamas, be kita ko, keliant 
šiuos klausimus: 
– ar remiantis šio straipsnio nuostatomis iš tiesų užtikrinamas sverto poveikis?
– Kas daroma tuo atveju, jei kai kurios perkančiosios organizacijos atmeta tam 

tikrus konkurso dalyvius, o kitos jų neatmeta?
– Ar, jei leidžiama atmesti pasiūlymą, kaip numatyta 6 straipsnyje, Komisija neturi 

veikti nuosekliai ir inicijuoti 8 ir 10 straipsniuose numatytos procedūros?
– Ar perkančioji organizacija turi visada būtinai nurodyti galimą straipsnio taikymą 

skelbdama konkursą?
– Ar dėl šio straipsnio kyla grėsmė, kad viešieji pirkimai bus dar labiau 

biurokratizuoti?
Pasiūlymas: palikti šį straipsnį, bet užtikrinti, kad taikant šį straipsnį nebūtų skaldoma 
vidaus rinka, bet iš tiesų vykdoma ES prekybos politika ir garantuojamas sverto 
poveikis. Taigi perkančiosios organizacijos gali šiuo straipsniu remtis tik tuomet, kai 
pradedama 8 ir 10 straipsniuose numatyta procedūra.

6. Kas daroma tuo atveju, kai perkančiosios organizacijos nori pasinaudoti 
13 straipsnyje numatyta išimtimi?
Pranešėjo nuomone, 13 straipsnyje numatoma išimtinių atvejų išlyga yra prasminga. 
Tačiau perkančiosios organizacijos pasinaudodamos nuostata dėl išimties neturėtų 
galėti apeiti šio reglamento. Taigi reikia užtikrinti bendrą prekybos politikos vykdymą 
ir sverto poveikį.
Pasiūlymas: papildyti mechanizmą numatant nuostata, kad Komisija perkančiajai 
organizacijai gali uždrausti pasinaudoti nuostata dėl išimties.

7. Kokia turėtų būti Komisijos veiksmų laisvė priimant deleguotuosius aktus? 
Pranešėjo pasiūlymu, pasitarus su šešėliniais pranešėjais, koordinatoriau nutarė 
paprašyti Parlamento teisės tarnybos pateikti teisinį įvertinimą šiais klausimais. 
Tikimasi, kad vertinimas bus pateiktas ateinančiomis savaitėmis.
Pasiūlymas: reikalui esant pakeisti Komisijos pasiūlymą remiantis EP teisės tarnybos 
rekomendacijomis.


