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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Žymėjimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto dalis, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Tokiems pasiūlytiems taisymams reikalingas atitinkamų skyrių sutikimas.

Su galiojančiu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, 
susijusio pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose 
atitinkamai nurodomas galiojantis teisės aktas ir keičiama šio teisės akto 
nuostata. Perimtos galiojančio teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš 
dalies keisti, nors jos nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos 
pusjuodžiu šriftu. Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais 
skliaustais: […].
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos 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
(COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2012) 0124),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0084/2012),

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

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Vidaus rinkos ir vartotojų 
apsaugos komiteto, Vystymosi komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto ir 
Teisės reikalų komiteto nuomones (A7-0000/2013),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui (-ei) perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir 
nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) todėl reikėtų nustatyti kilmės 
taisykles, kad perkančiosios organizacijos 
ar subjektai žinotų, ar prekėms ir 
paslaugoms taikomi Europos Sąjungos 
tarptautiniai įsipareigojimai. Prekės kilmė 
turėtų būti nustatoma pagal 1992 m. spalio 
12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 
2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės 

(11) todėl reikėtų nustatyti kilmės 
taisykles, kad perkančiosios organizacijos 
ar subjektai žinotų, ar prekėms ir 
paslaugoms taikomi Europos Sąjungos 
tarptautiniai įsipareigojimai. Prekės kilmė 
turėtų būti nustatoma pagal 1992 m. spalio 
12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 
2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės 
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kodeksą, 22–26 straipsnius. Pagal tą 
reglamentą prekės laikytinos Sąjungos 
prekėmis, jeigu jos visiškai išgautos arba 
pagamintos Sąjungoje. Jeigu prekės buvo 
gaminamos vienoje ar daugiau trečiųjų 
šalių, jos turėtų būti laikomos kilusiomis iš 
tos šalies, kurioje buvo atliekamas 
baigiamasis, svarbus, ekonomiškai 
pagrįstas jų perdirbimo arba apdorojimo 
procesas tam tikslui įrengtoje įmonėje, o 
šio proceso metu buvo pagamintas naujas 
produktas arba atliktas svarbus to produkto 
gamybos etapas. Paslaugos kilmė turėtų 
būti nustatoma remiantis fizinio ar juridinio 
asmens kilme. 9 konstatuojamojoje dalyje 
numatytose gairėse turėtų būti išaiškinta, 
kaip praktiškai taikyti kilmės taisykles;

kodeksą, 22–26 straipsnius. Pagal tą 
reglamentą prekės laikytinos Sąjungos 
prekėmis, jeigu jos visiškai išgautos arba 
pagamintos Sąjungoje. Jeigu prekės buvo 
gaminamos vienoje ar daugiau trečiųjų 
šalių, jos turėtų būti laikomos kilusiomis iš 
tos šalies, kurioje buvo atliekamas 
baigiamasis, svarbus, ekonomiškai 
pagrįstas jų perdirbimo arba apdorojimo 
procesas tam tikslui įrengtoje įmonėje, o 
šio proceso metu buvo pagamintas naujas 
produktas arba atliktas svarbus to produkto 
gamybos etapas. Paslaugos kilmė turėtų 
būti nustatoma remiantis fizinio ar juridinio 
asmens kilme. Paslaugos kilmės 
nustatymas turėtų būti atliktas 
atsižvelgiant į Pasaulio prekybos 
organizacijos (PPO) Bendrąjį susitarimą 
dėl prekybos paslaugomis (angl. General 
Agreement on Trade in Services, GATS). 
Nuostatomis, kuriose apibrėžiamos 
paslaugos kilmės nustatymo taisyklės, 
turėtų būti užkirstas kelias patekimo į ES 
viešųjų pirkimų rinką apribojimų 
išvengimui steigiant pašto dėžutės 
funkcijas atliekančias įmones. 9 
konstatuojamojoje dalyje numatytose 
gairėse turėtų būti išaiškinta, kaip 
praktiškai taikyti kilmės taisykles;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pranešėjas norėtų pabrėžti, kad labai svarbu užkirsti kelią galimybei išvengti 
apribojimų steigiant pašto dėžutės funkcijas atliekančias įmones (visų pirma 3 straipsnio 
atžvilgiu).
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Komisija turėtų įvertinti, ar pritarti 
tam, kad perkančiosios organizacijos ar 
subjektai, kaip apibrėžta Direktyvose 
[2004/17/EB, 2004/18/EB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje [….] 
[….]….dėl koncesijos sutarčių skyrimo], 
pašalintų iš prekių ir paslaugų sutarčių, 
kurių numatoma vertė yra lygi 5 000 000 
EUR arba didesnė, skyrimo procedūrų 
prekes ir paslaugas, kurioms netaikomi 
Europos Sąjungos tarptautiniai 
įsipareigojimai.

(12) Komisija turėtų įvertinti, ar pritarti 
tam, kad perkančiosios organizacijos ar 
subjektai, kaip apibrėžta Direktyvose 
[2004/17/EB, 2004/18/EB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje [….] 
[….]….dėl koncesijos sutarčių skyrimo], 
pašalintų iš prekių ir paslaugų sutarčių, 
kurių numatoma vertė yra lygi 5 000 000 
EUR arba didesnė, skyrimo procedūrų 
prekes ir paslaugas, kurioms netaikomi 
Europos Sąjungos tarptautiniai 
įsipareigojimai. Tai nėra susiję su 
procedūromis, susijusiomis su sutarčių 
dėl prekių ir paslaugų, kurių kilmė yra 
Europos ekonominei erdvei 
priklausančios šalys, kaip apibrėžta su tuo 
susijusiose kilmės taisyklėse, taip pat 
sutarčių dėl prekių ir paslaugų, kurių 
kilmė yra šalys, besinaudojančios
programa „Viskas, išskyrus ginklus“ 
(angl. “Everything But Arms”), kaip 
nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 978/2012 dėl 
bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo
IV priede, taip pat sutarčių dėl prekių ir 
paslaugų, kurių kilmė yra besivystančios 
šalys, laikomos pažeidžiamomis dėl 
įvairinimo stokos ir nepakankamos 
integracijos tarptautinėje prekybos 
sistemoje, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 978/2012 dėl bendrųjų tarifų lengvatų 
sistemos taikymo VII priede, skyrimu;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pranešėjas norėtų patikslinti, kurios trečiosios šalys nepatenka į šio 
reglamento taikymo sritį.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) kai numatoma sutarčių vertė mažesnė 
nei 5 000 000 EUR, Komisija turėtų 
patvirtinti ketinamą pašalinimą, jei 
Sąjungos ir šalies, kuri yra prekių ir (arba) 
paslaugų kilmės šalis, tarptautiniuose 
susitarimuose viešųjų pirkimų srityje yra 
aiški Sąjungos išlyga dėl prekių ir (arba) 
paslaugų, kurias siūloma pašalinti, 
įsileidimo į rinką. Jei tokio susitarimo nėra, 
Komisija turėtų patvirtinti atmetimą tuo 
atveju, kai trečioji šalis nesiliauja taikiusi 
ribojamąsias viešųjų pirkimų priemones, 
dėl kurių Sąjungos ir atitinkamos trečiosios 
valstybės rinkų atvėrimui iš esmės trūksta 
abipusiškumo. Prielaida, kad iš esmės 
trūksta abipusiškumo, turėtų būti daroma 
tada, kai ES ūkio subjektai, prekės ir 
paslaugos nuolat rimtai diskriminuojami 
ribojamosiomis viešųjų pirkimų 
priemonėmis;

(15) kai numatoma sutarčių vertė mažesnė 
nei 5 000 000 EUR, Komisija turėtų 
patvirtinti ketinamą pašalinimą, jei 
Sąjungos ir šalies, kuri yra prekių ir (arba) 
paslaugų kilmės šalis, tarptautiniuose 
susitarimuose viešųjų pirkimų srityje yra 
aiški Sąjungos išlyga dėl prekių ir (arba) 
paslaugų, kurias siūloma pašalinti, 
įsileidimo į rinką. Jei tokio susitarimo nėra, 
Komisija turėtų patvirtinti atmetimą tuo 
atveju, kai trečioji šalis nesiliauja taikiusi 
ribojamąsias viešųjų pirkimų priemones, 
dėl kurių Sąjungos ir atitinkamos trečiosios 
valstybės rinkų atvėrimui iš esmės trūksta 
abipusiškumo, taip pat Komisija turėtų 
pradėti tyrimą, susijusį su ES ūkio 
subjektų, prekių ir paslaugų patekimu į 
susijusios trečiosios šalies viešųjų pirkimų 
rinką. Prielaida, kad iš esmės trūksta 
abipusiškumo, turėtų būti daroma tada, kai 
ES ūkio subjektai, prekės ir paslaugos 
nuolat rimtai diskriminuojami 
ribojamosiomis viešųjų pirkimų 
priemonėmis;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pranešėjas norėtų užmegzti glaudesnį ryšį tarp 6 ir 8 straipsniuose išdėstytos 
procedūros.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Komisijai turėtų būti suteikta teisė 
savo iniciatyva arba suinteresuotosioms 
šalims ar valstybei narei paprašius pradėti 
išorės viešųjų pirkimų tyrimą dėl trečiosios 
šalies galimai vykdomų viešųjų pirkimų 
ribojamųjų veiksmų. Tyrime pirmiausia 
atsižvelgiama į tai, kad Komisija pagal 6 
straipsnio 2 dalį patvirtino keletą su 
trečiąja šalimi susijusių ketinamo 
pašalinimo atvejų. Tokios tyrimo 
procedūros turėtų vykti nepažeidžiant 1994 
m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 3286/94, nustatančio Bendrijos 
procedūras bendros prekybos politikos 
srityje siekiant užtikrinti tarptautinėmis 
prekybos taisyklėmis, ypač sudarytomis 
globojant Pasaulio prekybos organizacijai 
(PPO), suteiktų Bendrijos teisių 
įgyvendinimą;

(20) Komisijai turėtų būti suteikta teisė 
savo iniciatyva arba suinteresuotosioms 
šalims ar valstybei narei paprašius pradėti 
išorės viešųjų pirkimų tyrimą dėl trečiosios 
šalies galimai vykdomų viešųjų pirkimų 
ribojamųjų veiksmų. Tokios tyrimo 
procedūros turėtų vykti nepažeidžiant 1994 
m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 3286/94, nustatančio Bendrijos 
procedūras bendros prekybos politikos 
srityje siekiant užtikrinti tarptautinėmis 
prekybos taisyklėmis, ypač sudarytomis 
globojant Pasaulio prekybos organizacijai 
(PPO), suteiktų Bendrijos teisių 
įgyvendinimą;

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su nuostatomis, kuriomis siekiama užmegzti glaudesnį ryšį tarp 6 ir 8 straipsniuose 
išdėstytos procedūros.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) jei konsultacijos su atitinkama šalimi 
nepadėjo pakankamai pagerinti ES ūkio 
subjektų, prekių ir paslaugų galimybių 
viešųjų pirkimų konkursuose, Komisija 

(22) jei konsultacijos su atitinkama šalimi 
nepadėjo pakankamai pagerinti ES ūkio 
subjektų, prekių ir paslaugų galimybių 
viešųjų pirkimų konkursuose per pagrįstą 
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turėtų imtis atitinkamų ribojamųjų 
priemonių;

laikotarpį arba ištaisomosios 
(taisomosios) priemonės, kurių ėmėsi 
susijusi trečioji šalis, nėra laikomos 
patenkinamomis, Komisija turėtų imtis 
atitinkamų ribojamųjų priemonių;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pranešėjas norėtų išvengti nesibaigiančios konsultacijų procedūros taikymo 
(suderinant konstatuojamąją dalį su 9 straipsnio 3 dalies trečios pastraipos išbraukimu).

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) tokios priemonės galėtų būti 
privalomas trečiosios šalies prekių ir 
paslaugų pašalinimas iš Europos Sąjungos 
viešųjų pirkimų procedūrų arba privalomas 
antkainio nustatymas pasiūlymui, 
sudarytam iš tos šalies kilmės prekių ir 
paslaugų. Siekiant išvengti tų priemonių 
apėjimo gali prireikti pašalinti tam tikrus 
užsieniečių kontroliuojamus ar nuosavybės 
teise valdomus Europos Sąjungoje 
įsisteigusius juridinius asmenis, kurių 
didelė verslo dalis nėra vykdoma taip, kad 
būtų tiesiogiai ir realiai susijusi su 
atitinkamos valstybės narės ekonomika. 
Atitinkamos priemonės neturėtų būti 
neproporcingos viešųjų pirkimų 
ribojamiesiems veiksmams, dėl kurių jos 
taikomos;

(23) tokios priemonės galėtų būti 
privalomas trečiosios šalies prekių ir 
paslaugų pašalinimas iš Europos Sąjungos 
viešųjų pirkimų procedūrų arba privalomas 
antkainio nustatymas pasiūlymui, 
sudarytam iš tos šalies kilmės prekių ir 
paslaugų. Siekiant išvengti tų priemonių 
apėjimo gali prireikti pašalinti tam tikrus 
užsieniečių kontroliuojamus ar nuosavybės 
teise valdomus Europos Sąjungoje 
įsisteigusius juridinius asmenis, kurių 
didelė verslo dalis nėra vykdoma taip, kad 
būtų tiesiogiai ir realiai susijusi su 
atitinkamos valstybės narės ekonomika. 
Atitinkamos priemonės neturėtų būti 
neproporcingos viešųjų pirkimų 
ribojamiesiems veiksmams, dėl kurių jos 
taikomos, ir turėtų būti taikomos ne 
daugiau kaip penkerius metus;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pranešėjas norėtų apriboti privalomą tam tikrų trečiosios šalies prekių ir 
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paslaugų pašalinimą iki penkerių metų.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) atsižvelgiant į Sąjungos bendrą 
politiką mažiausiai išsivysčiusių šalių 
atžvilgiu, nustatytą, inter alia, 2008 m. 
liepos 22 d. Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 732/2008 dėl bendrųjų tarifų lengvatų 
sistemos taikymo nuo 2009 m. sausio 1 d.,
prekes ir paslaugas iš tų šalių reikėtų 
prilyginti Sąjungos prekėms ir paslaugoms;

(26) atsižvelgiant į Sąjungos bendros 
politikos tikslą palaikyti besivystančių 
šalių ekonomikos augimą ir jų integraciją 
į pasaulinės vertės grandinę, kuri yra 
Sąjungos kuriamos bendrosios lengvatų 
sistemos pagrindas, kaip pabrėžiama 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. 978/2012, prekes ir 
paslaugas iš mažiausiai išsivysčiusių šalių, 
kurios naudojasi programa „Viskas, 
išskyrus ginklus“ (angl. “Everything But 
Arms”), taip pat prekes ir paslaugas iš 
besivystančių šalių, kurios laikomos 
pažeidžiamomis dėl įvairinimo stokos ir 
nepakankamos integracijos tarptautinėje 
prekybos sistemoje, kaip apibrėžta 
atitinkamai Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012 
dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos 
taikymo IV ir VII prieduose, reikėtų 
prilyginti Sąjungos prekėms ir paslaugoms;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pranešėjas norėtų pašalinti mažiausiai išsivysčiusias šalis ir galimas BLS+ 
lengvatomis besinaudojančias šalis iš reglamento taikymo srities.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Komisija bent kartą per trejus metus 
turėtų pateikti ataskaitą apie šio reglamento 
taikymą;

(30) Komisija bent kartą per trejus metus 
turėtų pateikti ataskaitą apie šio reglamento 
taikymą. Komisija savo ataskaitoje turėtų 
įvertinti reglamento veikimą, taip pat 
pažangą, padarytą siekiant abipusiškumo 
atveriant viešųjų pirkimų rinkas. Kartu su 
antrąja ataskaita dėl reglamento taikymo, 
kuri turėtų būti pateikta ne vėliau kaip 
praėjus šešeriems metams po reglamento 
įsigaliojimo, Komisija turėtų pateikti 
pasiūlymą dėl reglamento patobulinimo 
arba pateikti pagrįstą paaiškinimą, kodėl, 
Komisijos nuomone, šio reglamento 
pakeitimų daryti nereikia. Komisijai 
nepateikus pasiūlymo ar pagrįsto 
paaiškinimo, kodėl, Komisijos nuomone, 
šio reglamento pakeitimų daryti nereikia, 
šio reglamento taikymas turėtų būti 
nutrauktas;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pranešėjas norėtų įvesti persvarstymo sąlygą.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, 
kaip Sąjungos perkančiosios organizacijos 
ir subjektai gali skirti darbų arba darbo 
atlikimo, prekių tiekimo ir paslaugų 
teikimo sutartis, kuriose numatytos trečiųjų 

1. Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, 
kaip Sąjungos perkančiosios organizacijos 
ir subjektai gali skirti darbų arba darbo 
atlikimo, prekių tiekimo ir paslaugų 
teikimo sutartis, kuriose numatytos trečiųjų 
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šalių prekės ir paslaugos, ir nustatomos 
procedūros, kuriomis remiamos derybos 
dėl Sąjungos prekių ir paslaugų patekimo į 
trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas.

šalių prekės ir paslaugos, ir nustatomos 
procedūros, kuriomis remiamos derybos 
dėl Sąjungos prekių ir paslaugų patekimo į 
trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas.
Valstybės narės arba jų perkančiosios 
organizacijos ir (arba) subjektai gali 
apriboti prieigą prie trečiosios šalies 
prekių ir paslaugų savo viešųjų konkursų 
procedūrose tik šiame reglamente 
nurodytomis priemonėmis.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tiekėjas – fizinis arba juridinis asmuo, 
rinkoje siūlantis prekes;

a) ūkio subjektas – tai bet kuris fizinis 
arba juridinis asmuo, viešojo sektoriaus
subjektas arba tokių asmenų ir (arba) 
subjektų grupė, kurie rinkoje siūlosi 
vykdyti darbus ar darbą, tiekti prekes arba 
teikti paslaugas;

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su Europos Parlamento pozicija derybose dėl Viešųjų pirkimų direktyvos.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paslaugų teikėjas – fizinis arba 
juridinis asmuo, rinkoje siūlantis darbų 
arba darbo įvykdymą arba paslaugų 

b) konkurso dalyvis – pasiūlymą pateikęs 
ūkio subjektas;
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teikimą;

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su Europos Parlamento pozicija derybose dėl Viešųjų pirkimų direktyvos.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) terminas „ūkio subjektas“ apima ir 
tiekėjo, ir paslaugų teikėjo sąvokas;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su Europos Parlamento pozicija derybose dėl Viešųjų pirkimų direktyvos.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pasiūlymą pateikęs ūkio subjektas 
vadinamas dalyviu;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su Europos Parlamento pozicija derybose dėl Viešųjų pirkimų direktyvos.
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) privalomas antkainis – perkančiųjų 
organizacijų ar subjektų prievolė padidinti, 
su tam tikromis išimtimis, sutarties 
skyrimo procedūrose pasiūlytas paslaugų ir 
(arba) prekių, kurių kilmės šalis yra tam 
tikros trečiosios šalys, kainas.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. de

Pagrindimas

Kalbinis teksto vokiečių kalba pakeitimas.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) prielaida, kad iš esmės trūksta 
abipusiškumo, daroma tada, kai ES ūkio 
subjektai, prekės ir paslaugos nuolat 
rimtai diskriminuojami ribojamosiomis 
viešųjų pirkimų priemonėmis. Tokiais 
atvejais Komisija išnagrinėja, kokiu 
mastu atitinkamos šalies viešųjų pirkimų 
įstatymais užtikrinamas skaidrumas pagal 
tarptautinius viešųjų pirkimų srities 
standartus ir ar neleidžiama diskriminuoti 
Sąjungos prekių, paslaugų ir ūkio 
subjektų ir kiek valdžios institucijos ir 
(arba) atskiri perkantieji subjektai veikia 
ar ima veikti diskriminuodami Sąjungos 
prekes, paslaugas ir ūkio subjektus.

Or. en
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prekės kilmė nustatoma pagal 1992 m. 
spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) 
Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos 
muitinės kodeksą, 22–26 straipsnius18.

1. Prekės kilmė nustatoma pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES)
Nr. xxxx/yyyy, nustatantį Sąjungos 
muitinės kodeksą1 x.

__________________ __________________
18 OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

1 x 2012/0027(COD)

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu baigiamu rengti Reglamentu 2012/0027(COD), kuriuo nustatomas Sąjungos 
muitinės kodeksas (nauja redakcija), bus panaikintas ir pakeistas Reglamentas (EB) 
Nr. 450/2008 (Modernizuotas muitinės kodeksas), taip pat Reglamentas (EB) Nr. 2913/1992. 
Dėl šio reglamento turėtų būti balsuojama plenariniame posėdyje rugsėjo mėn., ir jis turėtų 
įsigalioti 2013 m. lapkričio 1 d.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paslaugos kilmė nustatoma remiantis 
fizinio ar juridinio asmens kilme. 
Paslaugos teikėjo kilmės šalis yra:

Paslaugos kilmė nustatoma remiantis 
fizinio ar juridinio asmens kilme. Paslaugą 
teikiančio ūkio subjekto kilmės šalis yra:

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su Europos Parlamento pozicija derybose dėl Viešųjų pirkimų direktyvos.
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prekėms ir paslaugoms, kurių kilmės šalys 
yra mažiausiai išsivysčiusios šalys, 
išvardytosios Reglamento (EB)
Nr. 732/2008 I priede, sudaromos tokios 
pačios sąlygos kaip reglamentuojamosioms 
prekėms ir paslaugoms.

Prekėms ir paslaugoms, kurių kilmės šalys 
yra mažiausiai išsivysčiusios šalys, 
išvardytosios Reglamento (ES)
Nr. 978/2012 IV priede, arba 
besivystančios šalys, kurios laikomos 
pažeidžiamomis dėl įvairinimo stokos ir 
nepakankamos integracijos tarptautinėje 
prekybos sistemoje, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. 978/2012 VII priede, 
sudaromos tokios pačios sąlygos kaip 
reglamentuojamosioms prekėms ir 
paslaugoms.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pranešėjas norėtų pašalinti mažiausiai išsivysčiusias šalis ir galimas BLS+ 
lengvatomis besinaudojančias šalis iš reglamento taikymo srities.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai numatoma sutarčių vertė yra lygi 
5 000 000 EUR be pridėtinės vertės 
mokesčio (PVM) ar didesnė, perkančiųjų 
organizacijų ar subjektų prašymu Komisija 
toliau išdėstytomis sąlygomis įvertina, ar 
pritarti procedūrų pasiūlymų su 
nereglamentuojamosiomis prekėmis ir 
paslaugomis, kurių kilmės šalis nėra 
Sąjunga, pašalinimui iš sutarčių skyrimo, 
jei nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų 
vertė viršija 50 % visų pasiūlymo apimamų 

1. Kai numatoma sutarčių vertė yra lygi 
5 000 000 EUR be pridėtinės vertės 
mokesčio (PVM) ar didesnė, perkančiųjų 
organizacijų ar subjektų prašymu Komisija, 
pradėjusi išorės viešųjų pirkimų tyrimą, 
kaip numatyta 8 straipsnyje, ir Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje 
paskelbusi pranešimą apie šio tyrimo 
pradžią, toliau išdėstytomis sąlygomis 
įvertina, ar pritarti procedūrų pasiūlymų su 
nereglamentuojamosiomis prekėmis ir 
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prekių ar paslaugų vertės. paslaugomis, kurių kilmės šalis nėra 
Sąjunga, pašalinimui iš sutarčių skyrimo, 
jei nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų 
vertė viršija 50 % visų pasiūlymo apimamų 
prekių ar paslaugų vertės.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pranešėjas norėtų užmegzti glaudesnį ryšį tarp 6 ir 8 straipsniuose išdėstytos 
procedūros.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies ketvirtos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) tinkamais atvejais – kita informacija, 
kuri Komisijos nuomone yra naudinga.

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ta informacija pateikiama per 8 darbo
dienas, skaičiuojamas nuo pirmos darbo
dienos po to, kai buvo gautas prašymas 
pateikti papildomos informacijos. Jei 
Komisija per šį laikotarpį negauna jokios 
informacijos, 3 dalyje nustatytas laikotarpis 
sustabdomas tol, kol Komisija gaus prašytą 
informaciją.

Ta informacija pateikiama per 8 
kalendorines dienas, skaičiuojamas nuo 
pirmos kalendorinės dienos po to, kai buvo 
gautas prašymas pateikti papildomos 
informacijos. Jei Komisija per šį laikotarpį 
negauna jokios informacijos, 3 dalyje 
nustatytas laikotarpis sustabdomas tol, kol 
Komisija gaus prašytą informaciją.

Or. en
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Pagrindimas

Pranešėjas norėtų užtikrinti, kad visame pasiūlyme būtų nuosekliai taikomas terminas 
„kalendorinės dienos“ , o ne būtų įvairiai naudojamos sąvokos „dienos“, „kalendorinės 
dienos“ ir „darbo dienos“.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytų sutarčių atžvilgiu 
Komisija priima įgyvendinamąjį aktą dėl 
ketinimo pašalinti patvirtinimo per du 
mėnesius nuo pirmos darbo dienos po tos, 
kurią ji gavo pranešimą. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 17 straipsnio 2 
dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. 
Šį laikotarpį galima pratęsti vieną kartą ne 
ilgiau kaip dviem mėnesiams pateisinamais 
atvejais, visų pirma dėl to, kad pranešime 
arba prie jo pridėtuose dokumentuose 
pateikta informacija yra neišsami arba 
netiksli, arba dėl to, kad iš esmės pasikeičia 
pranešti faktai. Jei pasibaigus šiam dviejų 
mėnesių laikotarpiui arba pratęstam 
laikotarpiui Komisija nepriėmė sprendimo 
pašalinimui patvirtinti ar nepatvirtinti, 
laikoma, kad Komisija pašalinimo 
nepatvirtino.

3. 1 dalyje nurodytų sutarčių atžvilgiu 
Komisija priima įgyvendinamąjį aktą dėl 
ketinimo pašalinti patvirtinimo per vieną 
mėnesį nuo pirmos kalendorinės dienos po 
tos, kurią ji gavo pranešimą. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 17 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros. Šį laikotarpį galima pratęsti 
vieną kartą ne ilgiau kaip vieną mėnesį
pateisinamais atvejais, visų pirma dėl to, 
kad pranešime arba prie jo pridėtuose 
dokumentuose pateikta informacija yra 
neišsami arba netiksli, arba dėl to, kad iš 
esmės pasikeičia pranešti faktai. Jei 
pasibaigus šiam vieno mėnesio laikotarpiui 
arba pratęstam laikotarpiui Komisija 
nepriėmė sprendimo pašalinimui patvirtinti 
ar nepatvirtinti, laikoma, kad Komisija 
pašalinimo nepatvirtino.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas norėtų užtikrinti, kad visame pasiūlyme būtų nuosekliai taikomas terminas 
„kalendorinės dienos“ , o ne būtų įvairiai naudojamos sąvokos „dienos“, „kalendorinės 
dienos“ ir „darbo dienos“. Be to, pranešėjas norėtų sutrumpinti procedūrų trukmę visame 
pasiūlyme, kad būtų užtikrinta spartesnė apsauga.
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant b punktą daroma prielaida, kad iš 
esmės trūksta abipusiškumo tada, kai 
Sąjungos ūkio subjektai, prekės ir 
paslaugos nuolat rimtai diskriminuojami 
ribojamosiomis viešųjų pirkimų 
priemonėmis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši pastraipa pakeičiama nauju 2 straipsnio 2 dalies 2 punkto e a papunkčiu (nauju).

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Vertindama, ar iš esmės trūksta 
abipusiškumo, Komisija išnagrinėja:

Išbraukta.

a) kiek atitinkamos šalies viešųjų pirkimų 
įstatymais užtikrinamas skaidrumas pagal 
tarptautinius viešųjų pirkimų srities 
standartus ir ar neleidžiama diskriminuoti 
Sąjungos prekių, paslaugų ir ūkio 
subjektų;
b) kiek valdžios įstaigos institucijos ir 
(arba) atskiri perkantieji subjektai veikia 
ar ima veikti diskriminuodami Sąjungos 
prekes, paslaugas ir ūkio subjektus.

Or. en
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Pagrindimas

Ši pastraipa pakeičiama nauju 2 straipsnio 2 dalies 2 punkto e a papunkčiu (nauju).

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Jei Komisija priėmė įgyvendinamąjį aktą 
dėl laikino prekių ir paslaugų patekimo iš 
šalies, kuri pradėjo esmines derybas su 
Sąjunga, kaip išdėstyta 9 straipsnio 4 
dalyje, pirma dalis netaikoma.

8. Jei Komisija priėmė įgyvendinamąjį aktą 
dėl laikino prekių ir paslaugų patekimo iš 
šalies, kuri pradėjo derybas su Sąjunga, 
kaip išdėstyta 9 straipsnio 4 dalyje, pirma 
dalis netaikoma.

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai Komisija mano, kad tai naudinga 
Sąjungai, ji gali bet kada savo iniciatyva 
arba paprašyta suinteresuotų šalių ar 
valstybės narės pradėti išorės viešųjų 
pirkimų tyrimą dėl galimų ribojamųjų 
viešųjų pirkimų priemonių.

Komisija gali bet kada savo iniciatyva arba 
paprašyta suinteresuotų šalių, 
perkančiosios organizacijos ar subjekto ar
valstybės narės pradėti išorės viešųjų 
pirkimų tyrimą dėl galimų ribojamųjų 
viešųjų pirkimų priemonių.

Or. en
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje numatytas tyrimas vykdomas 
remiantis 6 straipsnyje nustatytais 
kriterijais.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ar atitinkama trečioji šalis taiko 
ribojamąsias viešųjų pirkimų priemones, 
Komisija įvertina remdamasi suinteresuotų 
šalių ir valstybių narių pateikta informacija 
ir (arba) faktais, kuriuos Komisija surinko 
atlikdama tyrimą, per devynis mėnesius 
nuo tyrimo pradžios. Tinkamai pagrįstais 
atvejais šis laikotarpis gali būti pratęstas 
trimis mėnesiais.

3. Ar atitinkama trečioji šalis taiko 
ribojamąsias viešųjų pirkimų priemones, 
Komisija įvertina remdamasi suinteresuotų 
šalių ir valstybių narių pateikta informacija 
ir (arba) faktais, kuriuos Komisija surinko 
atlikdama tyrimą, per šešis mėnesius nuo 
tyrimo pradžios. Tinkamai pagrįstais 
atvejais šis laikotarpis gali būti pratęstas 
trimis mėnesiais.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas norėtų sutrumpinti procedūrų trukmę visame pasiūlyme, kad būtų užtikrinta 
spartesnė apsauga.
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies trečios pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai ištaisomosios (taisomosios) priemonės, 
kurių ėmėsi trečioji šalis, atšaukiamos, 
sustabdomos ar netinkamai 
įgyvendinamos, Komisija gali:

Kai ištaisomosios (taisomosios) priemonės, 
kurių ėmėsi trečioji šalis, atšaukiamos, 
sustabdomos ar netinkamai 
įgyvendinamos, Komisija pagal 10 
straipsnį priima įgyvendinamuosius aktus, 
kuriais ribojamas prekių ir paslaugų, 
kurių kilmės šalis yra trečioji šalis, 
patekimas į rinką.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pranešėjas norėtų išvengti nesibaigiančios konsultavimosi procedūros.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies trečios pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) pratęsti ar iš naujo pradėti konsultaciją 
su atitinkama trečiąja šalimi, ir (arba)

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pranešėjas norėtų išvengti nesibaigiančios konsultavimosi procedūros.
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies trečios pastraipos ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) veikti vadovaudamasi 10 straipsniu ir 
priimti įgyvendinamuosius aktus, kuriais 
būtų apribotas prekių ir paslaugų, kurių 
kilmės šalis yra trečioji šalis, patekimas į 
rinką.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pranešėjas norėtų išvengti nesibaigiančios konsultavimosi procedūros.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai pradėjus konsultaciją paaiškėja, kad 
tinkamiausia priemonė viešųjų pirkimų 
ribojamiesiems veiksmams nutraukti yra 
tarptautinio susitarimo sudarymas, 
vykdomos derybos pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 207 ir 218 
straipsnių nuostatas. Jei šalis pradėjo 
esmines derybas su Europos Sąjunga dėl 
patekimo į rinką viešųjų pirkimų srityje, 
Komisija gali priimti įgyvendinamąjį aktą, 
kuriuo prekės ir paslaugos iš tos šalies 
negalėtų būti pašalinamos iš sutarčių 
skyrimo procedūrų pagal 6 straipsnį.

4. Kai pradėjus konsultaciją paaiškėja, kad 
tinkamiausia priemonė viešųjų pirkimų 
ribojamiesiems veiksmams nutraukti yra 
tarptautinio susitarimo sudarymas, 
vykdomos derybos pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 207 ir 218 
straipsnių nuostatas. Jei šalis pradėjo 
derybas su Europos Sąjunga dėl patekimo į 
rinką viešųjų pirkimų srityje, Komisija gali 
priimti įgyvendinamąjį aktą, kuriuo prekės 
ir paslaugos iš tos šalies negalėtų būti 
pašalinamos iš sutarčių skyrimo procedūrų 
pagal 6 straipsnį.

Or. en
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei konsultacijos su trečiąja šalimi per 15
mėnesių nuo jų pradžios neatneša 
patenkinamų rezultatų, Komisija 
konsultacijas nutraukia ir sprendžia, ar jai 
veikti pagal 10 straipsnį ir priimti 
įgyvendinamuosius aktus, kuriais būtų 
apribotas prekių ir paslaugų, kurių kilmės 
šalis yra trečioji šalis, patekimas į rinką.

6. Jei konsultacijos su trečiąja šalimi per 12
mėnesių nuo tos kalendorinės dienos, kai 
jos prasidėjo, neatneša patenkinamų 
rezultatų, Komisija konsultacijas nutraukia 
ir sprendžia, ar jai veikti pagal 10 straipsnį 
ir priimti įgyvendinamuosius aktus, kuriais 
būtų apribotas prekių ir paslaugų, kurių 
kilmės šalis yra trečioji šalis, patekimas į 
rinką.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas norėtų sutrumpinti procedūrų trukmę visame pasiūlyme, kad būtų užtikrinta 
spartesnė apsauga.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai pagal 8 straipsnį vykdant tyrimą ir 
atlikus 9 straipsnyje numatytą procedūrą 
nustatoma, kad dėl tos trečiosios šalies 
priimtų ir taikytų ribojamųjų viešųjų 
pirkimų priemonių Sąjungos ir atitinkamos 
trečiosios valstybės rinkų atvėrimui iš 
esmės trūksta abipusiškumo, kaip nurodyta 
6 straipsnyje, Komisija priima 
įgyvendinamuosius aktus, kuriais būtų 
laikinai apribotas nereglamentuojamųjų 
prekių ir paslaugų, kurių kilmės šalis yra 
trečioji šalis, patekimas į rinką Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 17 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 

1. Kai pagal 8 straipsnį vykdant tyrimą ir 
atlikus 9 straipsnyje numatytą procedūrą 
nustatoma, kad dėl tos trečiosios šalies 
priimtų ir taikytų ribojamųjų viešųjų 
pirkimų priemonių Sąjungos ir atitinkamos 
trečiosios valstybės rinkų atvėrimui iš 
esmės trūksta abipusiškumo, kaip nurodyta 
6 straipsnyje, Komisija priima 
įgyvendinamuosius aktus, kuriais būtų 
laikinai iki penkerių metų apribotas 
nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų, 
kurių kilmės šalis yra trečioji šalis, 
patekimas į rinką. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 17 straipsnio 2 dalyje 
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procedūros. nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pranešėjas norėtų apriboti privalomą tam tikrų trečiosios šalies prekių ir 
paslaugų pašalinimą iki penkerių metų.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu tuo tarpu pagal 9 straipsnio 4 dalį ir 
10 straipsnį taikomos priemonės nėra 
sustabdomos arba atšaukiamos, jų 
galiojimas baigiasi praėjus penkeriems 
metams nuo jų įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pranešėjas norėtų apriboti privalomą tam tikrų trečiosios šalies prekių ir 
paslaugų pašalinimą iki penkerių metų.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perkančiosios organizacijos ar subjektai 
gali nuspręsti netaikyti pagal 10 straipsnį 
viešųjų pirkimų procedūrai taikomų 
priemonių, jei:

1. Perkančiosios organizacijos ar subjektai 
gali prašyti Komisijos netaikyti pagal 10 
straipsnį viešųjų pirkimų procedūrai 
taikomų priemonių, jei:

Or. en
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Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas dėl glaudesnio 6 ir 8 straipsnių ryšio ir atitinkamų jų pakeitimų.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b punkto 1 papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) jeigu pasibaigus 15 dienų laikotarpiui 
Komisija nepriima sprendimo, kuriuo toks 
prašymas patvirtinamas arba atmetamas, 
laikoma, kad Komisija šio prašymo 
nepatvirtina. Išskirtinėmis aplinkybėmis, 
šis terminas gali būti pratęstas daugiausia 
dar penkių kalendorinių dienų 
laikotarpiui.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas dėl glaudesnio 6 ir 8 straipsnių ryšio ir atitinkamų jų pakeitimų.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos ar subjektai, 
neketinantys taikyti pagal 10 straipsnį 
priimtų ar pagal 11 straipsnį atnaujintų 
ribojamųjų priemonių, apie savo ketinimą 
nurodo pagal [Direktyvos 2004/18/EB 35 
straipsnį arba pagal Direktyvos 
2004/18/EB 42 straipsnį] skelbiamame 
pranešime apie pirkimą. Jie apie tai 
praneša Komisijai ne vėliau kaip per 

Perkančiosios organizacijos ar subjektai, 
neketinantys taikyti pagal 10 straipsnį 
priimtų ar pagal 11 straipsnį atnaujintų 
ribojamųjų priemonių, apie savo ketinimą 
nurodo pagal [Direktyvos 2004/18/EB 35 
straipsnį arba pagal Direktyvos 
2004/18/EB 42 straipsnį] skelbiamame 
pranešime apie pirkimą.



PE516.711v02-00 28/34 PR\1001084LT.doc

LT

dešimt kalendorinių dienų po pranešimo 
apie pirkimą paskelbimo.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas dėl glaudesnio 6 ir 8 straipsnių ryšio ir atitinkamų jų pakeitimų.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešimas siunčiamas elektroninėmis 
priemonėmis naudojant standartinę 
formą. Komisija pagal 17 straipsnio 3 
dalyje nurodytą patariamąją procedūrą 
priima įgyvendinimo aktus, kuriais 
nustatomos pranešimų apie pirkimą ir 
pranešimo standartinės formos.

Komisija pagal 17 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą patariamąją procedūrą priima 
įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos 
pranešimų apie pirkimą standartinės 
formos.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas dėl glaudesnio 6 ir 8 straipsnių ryšio ir atitinkamų jų pakeitimų.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešime prateikiama tokia informacija: Išbraukta.
a) perkančiosios organizacijos ar subjekto 
pavadinimas ir duomenys ryšiams;
b) sutarties objekto aprašymas;
c) informacija apie norimų įsileisti ūkio 
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subjektų, prekių ir (arba) paslaugų kilmę;
d) pagrindas, kuriuo remiasi sprendimas 
netaikyti ribojamųjų priemonių, ir 
išsamus išimčių taikymo pateisinimas;
e) tinkamais atvejais – kita informacija, 
kuri perkančiosios organizacijos ar 
subjekto nuomone yra naudinga.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas dėl glaudesnio 6 ir 8 straipsnių ryšio ir atitinkamų jų pakeitimų.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada panaikinti 14 straipsnyje 
nurodytus delegavimo įgaliojimus. 
Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas 
tame sprendime nurodytų įgaliojimų 
suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po 
sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojantiems deleguotiesiems aktams.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada panaikinti 14 straipsnyje 
nurodytus delegavimo įgaliojimus. 
Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas 
tame sprendime nurodytų įgaliojimų 
suteikimas. Jis įsigalioja kitą kalendorinę 
dieną po sprendimo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje arba 
vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi 
poveikio jau galiojantiems deleguotiesiems 
aktams.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas norėtų užtikrinti, kad visame pasiūlyme būtų nuosekliai taikomas terminas 
„kalendorinės dienos“ , o ne būtų įvairiai naudojamos sąvokos „dienos“, „kalendorinės 
dienos“ ir „darbo dienos“.
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Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2017 m. sausio 1 d. ir bent kartą kas trejus 
metus po šio reglamento įsigaliojimo 
Komisija teikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą dėl šio reglamento 
taikymo ir dėl pažangos, padarytos pagal šį 
reglamentą pradėtose tarptautinėse 
derybose dėl ES ūkio subjektų patekimo į 
viešųjų sutarčių skyrimo procedūras 
trečiosiose šalyse. Tuo tikslu valstybės 
narės paprašytos pateikia Komisijai 
atitinkamą informaciją.

Bent kartą kas trejus metus po šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija teikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą 
dėl šio reglamento taikymo ir dėl pažangos, 
padarytos pagal šį reglamentą pradėtose 
tarptautinėse derybose dėl ES ūkio 
subjektų patekimo į viešųjų sutarčių 
skyrimo procedūras trečiosiose šalyse. Tuo 
tikslu valstybės narės paprašytos pateikia 
Komisijai atitinkamą informaciją. 
Komisija, pateikdama savo antrąją 
ataskaitą, taip pat pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto dėl iš 
dalies pakeisto reglamento arba pateikia 
pagrįstą paaiškinimą, kodėl, jos nuomone, 
pakeitimų daryti nereikia. Jei Komisija
neįvykdytų šios savo prievolės, tai praėjus 
dvejiems metams po antrosios ataskaitos 
pateikimo dienos šis reglamentas nustotų 
galioti.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pranešėjas norėtų įvesti persvarstymo sąlygą.
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AIŠKINAMOJI DALIS

2012 m. kovo 21 d. Komisija pateikė vadinamąją Tarptautinę viešųjų pirkimų iniciatyvą: 
pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo ribojamas patekimas į ES viešųjų pirkimų rinką toms 
trečiosioms šalims, kurios nesudaro abipusių galimybių patekti į savo rinkas. Komisijos 
tikslas – paskatinti dvišales prekybos derybas su trečiosiomis šalimis dėl viešųjų pirkimų 
rinkų atvėrimo. Pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (angl. General 
Agreement on Tariffs and Trade, GATT) III straipsnio 8 dalį ir Bendrojo susitarimo dėl 
prekybos paslaugomis XIII straipsnį vyriausybės viešiesiems pirkimams pagrindinės 
daugiašalės PPO taisyklės netaikomos. Daugelis trečiųjų šalių nenoriai atveria savo viešųjų 
pirkimų rinkas tarptautinei konkurencijai ar neatveria jų labiau nei tai darė iki šiol. Todėl ES 
ūkio subjektai susiduria su viešųjų pirkimų ribojamaisiais veiksmais daugelyje Sąjungos 
prekybos partnerių.

Be vykstančių prekybos derybų su pagrindinėmis prekybos partnerėmis (pvz., JAV, Kanada, 
Japonija ar Indija) ir įsipareigojimų, kuriuos prisiėmė penkiolika daugiašalę Sutartį dėl 
viešųjų pirkimų pasirašiusių šalių1 – kuri yra persvarstoma ir laukiama Tarybos ir Parlamento 
patvirtinimo – siūlomu reglamentu ketinama papildyti ES pastangas atverti viešųjų pirkimo 
rinkas ES bendrovėms trečiosiose šalyse.

Viešųjų pirkimų rinkų atvėrimas 

Panašu, kad didėja neatitikimas tarp, viena vertus, ES viešųjų pirkimų rinkų teisinio atvirumo 
ir šios srities ES užmojų bei interesų ir, kita vertus, pagrindinių prekybos partnerių ribojamųjų 
veiksmų.

ES viešųjų pirkimų rinka yra iš esmės de jure atvira tarptautinei konkurencijai, ir tai atspindi 
ES įsipareigojimus dėl laisvosios prekybos. Pasak Komisijos2, ES viešųjų pirkimų dalis 
apytiksliai siekia 15–20 proc. ES bendrojo vidaus produkto (BVP), o 85 proc. Europos rinkų 
yra atviros, ir tai sudaro 352 mlrd. EUR, nors tokios yra tik 32 proc. Jungtinių Amerikos 
Valstijų rinkų, kur ši suma siekia 178 mlrd. EUR, 28 proc. Japonijos rinkų, kur ši suma siekia 
27 mlrd. EUR. Tačiau kai kurie ekspertai – kaip pabrėžiama išsamiame Parlamento atliktame 
Komisijos poveikio vertinimo tyrime3 – teigia, kad Komisija pasiūlymo poveikio vertinime 
galėjo neteisingai apskaičiuoti santykinį ES viešųjų pirkimų rinkų atvirumo lygį. Ekspertai 
siūlo sutelkti dėmesį į de facto atvirumą, kurį parodo skverbties rodiklis. Todėl reikėtų 
pažymėti, kad skverbties rodiklis priklauso nuo tokių įvairių veiksnių kaip rinkos dydis, 
kalbinės kliūtys, technologijos (įskaitant specializaciją), kiti lyginamojo pranašumo poveikį 

                                               
1 Šios šalys yra Armėnija, Kanada, ES (28 valstybės narės), Honkongas, Islandija, Izraelis, Japonija, Korėja, 
Lichtenšteinas, Norvegija, Singapūras, Šveicarija, Taivanas, Jungtinės Amerikos Valstijos ir Nyderlandai Arubos 
atžvilgiu.
2 Šaltinis – Europos Komisijos pranešimas spaudai: Išorės viešųjų pirkimų iniciatyva. Dažniausiai užduodami 
klausimai, 2012 m. kovo 21 d.
3 Šaltinis – Abipusė trečiųjų šalių prieiga prie ES viešųjų pirkimų. Išsamus Europos Komisijos poveikio 
vertinimo tyrimas, kurį atliko Europos Parlamento poveikio vertinimo skyrius 2013 m. birželio mėn.
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turintys importo skvarbos veiksniai, taip pat būdas, kuriuo užsienio bendrovės dalyvauja ES 
viešųjų pirkimų rinkoje, būtent dalyvaujant su užsieniu susijusioms įmonėms viešųjų pirkimų 
rinkoje. Tai santykinai didelė skvarba ES (netiesioginė skvarba).
Apskritai, prekybos derybose su trečiosiomis šalimis viešųjų pirkimų rinkos yra stiprus ir 
aktyvus ES interesas, nes daugelis ES bendrovių įvairiuose sektoriuose yra itin 
konkurencingos.

Akivaizdu, kad daugelis trečiųjų šalių nenori atverti savo viešųjų pirkimų rinkų ES 
bendrovėms. Be to, Komisija turi įrodymų apie vis daugiau protekcionistinių priemonių, 
kurias pastaraisiais metais taikė trečiosios šalys ir kuriomis ES bendrovėms de facto ar de jure 
ribojamas patekimas į jų viešųjų pirkimų rinkas. Tai apima protekcionistinius reikalavimus, 
pvz., technologijų perdavimo taikymą kaip vieną iš sąlygų skiriant viešųjų pirkimų sutartis ar 
vietinio turinio reikalavimus.

Iki šiol pasirašant prekybos susitarimus ES tik ribotai pavyko atverti viešųjų pirkimų rinkas. 
Sutartį dėl viešųjų pirkimų pasirašė tik keletas šalių; didžiausios sparčiai augančios 
ekonomikos šalys, pvz., Indija, Brazilija ir Kinija, nerodo didelio noro artimiausiu laiku 
prisijungti prie Sutarties dėl viešųjų pirkimų. Nors Sutartis dėl viešųjų pirkimų ir buvo 
persvarstyta, joje vis dar yra įvairių išimčių ir nėra sistemiškai apibūdinti visi valdymo lygiai. 
Dvišaliuose ES laisvosios prekybos susitarimuose (LPS) su trečiosiomis šalimis dažnai taip 
pat numatytos išimtys dėl ES bendrovių galimybės patekti į viešųjų pirkimų rinkas. 
Atsižvelgiant į tai, kad ES viešųjų pirkimų rinkos iš esmės yra atviros konkursų dalyviams iš 
užsienio, Komisijai buvo sunku paskatinti trečiąsias šalis įsipareigoti šioje srityje vykstant 
deryboms dėl prekybos.

Veiksmų ES lygmeniu problema

Galimybe apriboti trečiųjų šalių, kurios nedalyvauja prekybos derybose su ES, patekimą į 
rinką siekiama paskatinti prekybos derybas su trečiosiomis šalimis, kad jos atvertų savo 
viešųjų pirkimų rinkas. Tai galima padaryti visiškai laikantis PPO teisės aktų, nes viešiesiems 
pirkimams daugiašaliai PPO susitarimai netaikomi. Kadangi ES turi galimybę laikinai ir iš 
dalies užverti viešųjų pirkimų rinkas bendrovėms iš trečiųjų šalių, kurios taiko ribojamąsias 
viešųjų pirkimų priemones, Komisija mano, kad tai taptų paskata trečiosioms šalims šiuo 
klausimu pradėti derybas su ES.

Galimybė bendrovėms iš trečiųjų šalių patekti į viešųjų pirkimų rinką yra ES bendros 
prekybos politikos (BPP) dalis, kuri priklauso išimtinei Sąjungos kompetencijai. Šiuo metu 
yra tik du konkretūs atvejai, kai ES apribojo tokią galimybę patekti į rinką, suteikdama 
valstybėms narėms (ar jų perkančiosioms organizacijoms) galimybę nepriimti siūlymų iš 
trečiųjų šalių: komunalinių paslaugų sektoriuje (pvz., telekomunikacijų pašto paslaugos, 
vanduo, energija) pagal Direktyvą 2004/17/EB perkančiosioms organizacijoms suteikiama 
galimybė esant lygiaverčiams pasiūlymams iš konkurso procedūros pašalinti užsienio prekes, 
kurių atveju netaikomi ES tarptautiniai įsipareigojimai, arba teikti pirmenybę Europos 
pasiūlymų teikėjams arba pasiūlymų teikėjams, kuriems taikomi ES tarptautiniai 
įsipareigojimai. Gynybos srityje, Direktyvos 2009/81/EB dėl viešųjų pirkimų gynybos srityje 
konstatuojamojoje dalyje patvirtinama, kad valstybėms narėms paliekama teisė spręsti, ar jų 
perkančiosios organizacijos gali priimti siūlymus iš trečiųjų šalių, ar ne.
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Vis dažniau ekonominės veiklos vykdytojai iš trečiųjų šalių, kuriose taikomi svarbūs 
apribojimai ar sąlygos dėl patekimo į jų viešųjų pirkimų rinkas ir taip neužtikrinama abipusė 
galimybė pateikti į rinkas, teikia pasiūlymus ES viešųjų pirkimų konkursuose. Tokia padėtis 
paskatino kai kurias valstybes nares imtis vienašališkų veiksmų ir apriboti galimybes patekti į 
rinką ekonominės veiklos vykdytojams iš trečiųjų šalių, su kuriomis ES nėra pasirašiusi 
patekimo į rinką įsipareigojimų. Nacionalinėmis ar regioninėmis priemonėmis, kuriomis 
ribojama galimybė trečiosioms šalims patekti į viešųjų pirkimų rinkas, gali būti pažeistas BPP 
vienodumo principas ir prieštaraujama Sąjungos išimtinei kompetencijai šioje srityje, kuri 
nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 3 straipsnio 1 dalies e punkte.

Be to, ES yra susitarusi dėl aiškios patekimo į rinką išlygos, kurią taiko ES santykiuose su 
trečiosiomis šalimis pagal keletą prekybos susitarimų. Komisija teigia, kad siekiant teisinio 
aiškumo ir skaidrumo šios išlygos turi būti perkeltos į ES teisę. Perkančiosios organizacijos 
turėtų aiškiai nustatyti bet kokius apribojimus, kurie turi būti pateikti ES Komisijai patvirtinti, 
kad būtų išlaikytas BPP ir jos taikymo vienodumas. Šia priemone numatomas teisinis 
pagrindas priimti įgyvendinimo aktus, kuriais perkeliami šie rinkos apribojimai ir taip 
padidinamas viešųjų pirkimų rinkų skaidrumas.

Siūlomo reglamento tobulinimas

Šį pasiūlymą bendrai pateikė Komisijos nariai M. Barnier ir K. de Gucht, kurie abu teigė 
tvirtai tikintys, kad Sąjungai būtina suteikti tokią priemonę.

Tačiau Tarybos nariai reagavo įvairiai: valstybių narių grupė pritarė šiam pasiūlymui, tačiau 
taip pat didelė valstybių narių grupė neįžvelgia tokių veiksmų poreikio ir atmeta šią galimybę, 
nes suvokia tokią priemonę kaip protekcionistinę, kuri gali turėti neigiamą poveikį pasaulinėje 
prekyboje (visų pirma turint omenyje galimus galingų trečiųjų šalių atsakomuosius veiksmus). 
Deja, Taryba nesugebėjo rasti išeities iš šios aklavietės ir paremti diskusijų dėl šio pasiūlymo 
esmės. Pranešėjas norėtų pasiūlyti keletą pakeitimų, kuriais galima būtų padėti sumažinti 
atotrūkį tarp didelių šio pasiūlymo priešininkų ir stiprių jo šalininkų pozicijų:

Poveikio vertinimas ir priemonės persvarstymas: pranešėjo nuomone, nebuvo pateiktas 
pagrįstas atsakymas į klausimą, ar reglamentu bus prisidėta prie tolesnio viešųjų pirkimų 
rinkų atvėrimo, ar tai bus protekcionistinė priemonė. Tačiau atmesti visą priemonę irgi nėra 
tinkama. Todėl, pranešėjas siūlo nustatyti persvarstymo sąlygą, kuria Komisija įpareigojama 
įvertinti reglamento po to, kai jis įsigalioja ir yra taikomas dvejus metus, poveikį ir 
atitinkamai jį pakoreguoti. Dėl tos pačios priežasties pranešėjas siūlo apriboti bet kokių 
ribojamųjų priemonių, kurių imamasi priimant įgyvendinimo aktą, taikymą iki penkerių metų 
(panašiai kaip nuostatose, įtvirtintose ES prekybos apsaugos reglamentuose), siekdamas 
išvengti, kad dėl šių priemonių rinka netaptų nuolat uždaryta.

Bendros prekybos politikos (BPP) vienodumo principo apsauga: Kaip pirmiau minėta, 
Direktyvos 2004/17/EB 58 ir 59 straipsniuose numatyta pašalinti tam tikrų prekių ir paslaugų 
tiekėjus iš trečiųjų šalių iš viešųjų pirkimų rinkos. Tos nuostatos, įsigaliojus reglamentui, 
turėtų nustoti galioti. Be to, įvairiose valstybėse narėse taikomos nacionalinės ir (arba) 
regioninės nuostatos. Siekiant, kad būtų išvengta vidaus rinkos iškraipymo ir vykdant bendrą 
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ES prekybos politiką būtų užtikrintas veiksmingas svertinis poveikis, reglamente turėtų būti 
aiškiai nurodyta, kad valstybėms narėms ar jų perkančiosioms organizacijoms nėra suteikiama 
teisė apriboti trečiųjų šalių prekių ir paslaugų patekimą kitomis priemonėmis nei tos, kurios 
numatytos šiame reglamente.

Vidaus rinkos suskaidymo išvengimas: Kyla pavojus, kad Komisijos siūlomas 6 straipsnis 
sukels vidaus rinkos susiskaidymą, nes remiantis šiuo straipsniu vienos valstybės narės 
perkančiosios organizacijos gali pareikalauti pašalinti konkurso dalyvį iš užsienio, nors tas 
pats dalyvis gali konkuruoti su kitomis bendrovėmis dėl panašaus projekto kitoje valstybėje 
narėje. Todėl turėtų būti aiškiai nustatyta, kad perkančiosios organizacijos gali imtis veiksmų, 
kuriais reikalaujama taikyti priemones dėl patekimo į jų viešųjų pirkimų rinką apribojimo tam 
tikroms trečiosioms šalims tik tuo atveju, jei Komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl tų 
konkrečių trečiųjų šalių esminio abipusiškumo stokos. Dėl tos pačios priežasties 
perkančiosioms organizacijoms neturi būti suteikta teisė taikyti 13 straipsnyje nustatytų 
išimčių, kad būtų išvengta Sąjungos priemonių taikymo, kai nėra atliekama griežta Komisijos 
priežiūra. Reikalingas mechanizmas numatant nuostatą, kad Komisija perkančiajai 
organizacijai gali uždrausti pasinaudoti nuostata dėl išimties, jeigu tai nėra tinkamai pagrįsta.

Siekimas, kad nebūtų pakenkta besivystančioms šalims: kyla rizika, kad taikant šią priemonę 
besivystančioms šalims gali būti padaryta šalutinė žala, nes kai kurios besivystančios šalys dėl 
savo ekonominės padėties dar nėra pajėgios atverti savo viešųjų pirkimų rinkų. Iš šio 
pasiūlymo taikymo srities jau yra pašalintos mažiausiai išsivysčiusios šalys. Pranešėjas siūlo 
išplėsti besivystančių šalių, kurioms ši priemonė nėra taikoma, sąrašą. Siekiant nuosekliai 
laikytis bendros ES prekybos politikos taisyklių, galiojantys ES prekybos teisės aktai turėtų 
būti panaudoti kaip pagrindas apibrėžiant ES prekybos santykius su tokiomis šalimis. Todėl 
Bendrosios lengvatų sistemos reglamente pateikiama išsami ir vienareikšmiška sistema1. Nors 
ir būtų prieštaraujama pasiūlymo tikslui, kad šis reglamentas nebūtų taikomas visoms šalims, 
kurios (dar) nėra išsivysčiusios ekonomikos šalys, reikalingas tolesnis skirstymas: 
besivystančios šalys, kurios laikomos pažeidžiamomis dėl įvairinimo stokos ir nepakankamos 
integracijos tarptautinėje prekybos sistemoje, taip pat turėtų būti pašalintos iš šios priemonės 
taikymo srities.

                                               
1 2012 m. spalio 25 d. Reglamentas (ES) Nr. 978/2012 dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo.


