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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija „Europa 2020“ (COM(2010) 2020) 
grindžiama trimis tarpusavyje susijusiais ir vienas kitą sustiprinančiais prioritetais: žiniomis ir 
inovacijomis pagrįstos ekonomikos vystymu, mažo anglies dioksido kiekio, efektyvaus 
išteklių naudojimo ir konkurencingos ekonomikos skatinimu ir didelio užimtumo ūkio, 
kuriame užtikrinama socialinė ir teritorinė sanglauda, skatinimu.

Strategijoje „Europa 2020“ esminis vaidmuo tenka viešiesiems pirkimams kaip vienai iš 
rinkos priemonių, naudojamų minėtiems tikslams siekti, gerinant verslo aplinką ir naujovių 
diegimo sąlygas ir skatinant plačiau naudoti aplinką tausojančius viešuosius pirkimus, kad 
būtų lengviau pereiti prie efektyviai išteklius naudojančios ir mažo anglies dioksido kiekio 
ekonomikos. Kartu strategijoje „Europa 2020“ pabrėžiama, kad viešieji pirkimai turi užtikrinti 
efektyviausią lėšų naudojimą ir kad pirkimų rinkos turi būti visada atviros visiems Sąjungos 
subjektams.

Viešiesiems pirkimams tenka svarbus vaidmuo Europos Sąjungos bendros ekonominės 
veiklos rezultatų požiūriu. Europoje viešieji subjektai prekėms, darbams ir paslaugoms pirkti
išleidžia apie 18 proc. BVP. Atsižvelgiant į pirkimų apimtį, viešieji pirkimai gali būti 
panaudoti kaip galingas svertas, kad būtų sukurta bendroji rinka, kurioje būtų skatinamas 
pažangus, tvarus ir integracinis augimas.

Kartu su siūloma nauja valdžios institucijų pirkimų direktyva šiuo pasiūlymu bus pakeistos 
svarbiausiais Europos Sąjungos viešųjų pirkimų srities teisės aktais laikomos direktyvos 
2004/17/EB ir 2004/18/EB. Ši direktyva bus papildyta tokiais teisės aktais: Direktyva 
2009/81/EB nustatytos konkrečios viešųjų pirkimų gynybos srityje ir jautriųjų viešųjų pirkimų 
saugumo srityje taisyklės, Direktyva 92/13/EEB4 nustatyti bendrieji nacionalinių peržiūros 
procedūrų standartai, siekiant užtikrinti, kad greitos ir veiksmingos žalos atlyginimo 
priemonės būtų prieinamos visose ES šalyse tais atvejais, kai pasiūlymų teikėjai mano, kad 
sutartys buvo sudarytos nesąžiningai.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 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“16 viešiesiems 
pirkimams tenka esminis vaidmuo kaip 
vienai iš rinkos priemonių, naudojamų 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 

4) strategijoje „Europa 2020“16 viešiesiems 
pirkimams tenka esminis vaidmuo kaip 
vienai iš rinkos priemonių, naudojamų 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
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augimo kartu užtikrinant efektyviausią 
viešųjų lėšų naudojimą. Šiuo tikslu reikia 
persvarstyti ir atnaujinti esamas viešųjų 
pirkimų taisykles, priimtas pagal 2004 m. 
kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2004/17/EB dėl subjektų, 
vykdančių veiklą vandens, energetikos, 
transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 
vykdomų pirkimų tvarkos derinimo17 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;

augimo kartu užtikrinant efektyviausią 
viešųjų lėšų naudojimą. Šiuo tikslu reikia 
persvarstyti ir atnaujinti esamas viešųjų 
pirkimų taisykles, priimtas pagal 2004 m. 
kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2004/17/EB dėl subjektų, 
vykdančių veiklą vandens, energetikos, 
transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 
vykdomų pirkimų tvarkos derinimo17 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
suteikti perkančiosioms organizacijoms 
galimybę geriau panaudoti viešuosius 
pirkimus tvaraus vystymosi ir kitiems 
bendriems visuomenės tikslams ir
efektyviau naudoti viešąsias lėšas,
užtikrinti geriausią sąnaudų ir naudos 
santykį, sumažinti viešųjų įstaigų ir 
įmonių sąnaudas ir 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 supaprastinti ES taisykles, visų 
pirma atsižvelgiant į tai, kaip tvarumo 
tikslus galima įtraukti į viešųjų pirkimų 
politiką, ir 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
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 11 straipsnį nustatant ir 
įgyvendinant Sąjungos politikos ir veiklos 
kryptis (visų pirma siekiant skatinti darnų

5) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 9, 10 ir 11 straipsnius nustatant ir 
įgyvendinant Sąjungos politikos ir veiklos 
kryptis (visų pirma siekiant skatinti darnų 
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vystymąsi) turi būti atsižvelgiama į 
aplinkos apsaugos reikalavimus. Šioje 
direktyvoje patikslinama, kaip perkantieji 
subjektai gali padėti apsaugoti aplinką, 
skatinti tvarią plėtrą ir kartu užtikrinti, 
kad pasiektų geriausią savo sutarčių
kainos ir kokybės santykį;

vystymąsi ir visoje tiekimo grandinėje 
užtikrinti pagarbą sveikatai ir visuomenės 
saugumui, taip pat socialinių normų ir 
nacionalinių bei Sąjungos teisės aktų 
darbo srityje laikymąsi) turi būti 
atsižvelgiama į aplinkos apsaugos 
reikalavimus ir socialiai tvarios gamybos 
proceso sąvoką. Šioje direktyvoje 
patikslinama, kaip perkančiosios 
organizacijos prisideda prie aplinkos 
apsaugos ir tvarios plėtros skatinimo ir 
naudojasi plačia veiksmų laisve, kuri joms 
yra suteikta, pasirenkant technines 
specifikacijas ir tinkamiausius skyrimo
kriterijus, kurių pagrindų greičiausiai 
pavyktų įgyvendinti socialiai tvarius 
viešuosius pirkimus, tuo pat metu 
užtikrinant ryšį su sutarties objektu ir
geriausią kainos ir kokybės santykį;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a) be to, tikslinga neįtraukti su pašto 
paslaugomis ir kitomis nei pašto 
paslaugomis susijusių pirkimų, nes šiame 
sektoriuje konkurencija taip sustiprėjo, 
kad Sąjungos pirkimų taisyklėse nustatyta 
pirkimų drausmė tapo nebereikalinga;

Pagrindimas

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria.Since 1997, the postal sector has been increasingly subject to 
competitive pressure. Three milestones in the EU postal acquis are relevant in this respect:
the first and the second Postal Directives (97/67/EC and 2002/39/EC respectively), which 
followed the 1992 Green Paper, set in motion the process of a controlled liberalisation and 
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gradually opened the postal markets to competition. The third Postal Directive (2008/06/EC) 
abolished all exclusive rights in the postal sector and set 31st December 2010 as the deadline 
for full market opening for the majority of Member States (in fact, 95% of the EU postal 
markets in terms of volumes) and 31st December 2012 for the remaining Member States.

Pakeitimas 4

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 atžvilgiu25, 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 atžvilgiu25 visų 
pirma patvirtinta Pasaulio prekybos 
organizacijos sutartis dėl viešųjų pirkimų, 
toliau – sutartis. Šioje proporcingų  teisių 
ir pareigų, susijusių su viešojo pirkimo 
sutartimis, daugiašalėje sistemoje reikėtų 
stengtis sudaryti Sąjungos ir trečiųjų šalių 
ūkio subjektams vienodas sąlygas 
konkuruoti Sąjungoje ir trečiųjų šalių 
rinkose, siekiant palengvinti mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) integraciją ir 
paskatinti darbo vietų kūrimą ir 
inovacijas Sąjungoje.  Perkantieji 
subjektai sutarčių, kurioms taikoma 
sutartis, ir kitų Sąjungos pasirašytų 
tarptautinių susitarimų įsipareigojimus 
vykdo taikydami šią direktyvą trečiųjų 
šalių ūkio subjektams, pasirašiusiems tuos 
susitarimus;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a) reikia priimti veiksmingą Sąjungos 
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priemonę, kuria, viena vertus, būtų 
skatinama laikytis abipusiškumo ir 
pusiausvyros principo palaikant santykius 
su trečiosiomis šalimis, nesuteikiančiomis 
Europos ūkio subjektams lygiavertės 
prieigos, visų pirma, Komisijai atliekant 
abipusiškumo principo laikymosi 
vertinimą, ir, kita vertus, būtų 
užtikrinama sąžininga konkurencija ir 
vienodos veiklos sąlygos visame 
pasaulyje;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14b) atsižvelgiant į poreikį skatinti 
Sąjungos ūkio subjektų dalyvavimą 
tarpvalstybiniuose viešuosiuose 
pirkimuose būtina, kad valstybės narės 
tinkamai ir laiku perkeltų ir įgyvendintų 
paslaugų direktyvos nuostatas;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27) elektroninės informacinės ir ryšių 
priemonės gali labai supaprastinti sutarčių 
skelbimą ir padidinti pirkimo procedūrų 
efektyvumą bei skaidrumą. Tai turėtų tapti 
standartine ryšių ir informacijos mainų 
priemone pirkimo procedūrose. Be to, 
naudojant elektronines priemones 
taupomas laikas. Todėl reikėtų sutrumpinti 
būtinuosius terminus, jeigu naudojamos 
elektroninės priemonės, tačiau su sąlyga, 
kad jos atitiks Sąjungos lygmeniu numatytą 
konkretų perdavimo būdą. Be to, 
elektroninės informacijos ir ryšių 

27) elektroninės informavimo ir ryšių 
priemonės gali labai supaprastinti sutarčių 
skelbimą ir padidinti pirkimo procedūrų 
efektyvumą bei skaidrumą. Tai turėtų tapti
standartine ryšių ir informacijos mainų 
priemone pirkimo procedūrose. Be to, 
naudojant elektronines priemones 
taupomas laikas, sąnaudos ir ištekliai.
Todėl reikėtų sutrumpinti būtinuosius 
terminus, jeigu naudojamos elektroninės 
priemonės, tačiau su sąlyga, kad jos atitiktų
Sąjungos lygmeniu numatytą konkretų 
perdavimo būdą Be to, elektroninės
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priemonės su tinkamomis funkcijomis 
perkančiosioms organizacijoms sudarytų 
sąlygas išvengti viešojo pirkimo
procedūrose atsitinkančių klaidų, jas aptikti 
ir ištaisyti;

informacinės ir ryšių priemonės su 
tinkamomis funkcijomis perkančiosioms 
organizacijoms sudarytų sąlygas išvengti
viešųjų pirkimų procedūrose pasitaikančių
klaidų, jas aptikti ir ištaisyti;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 a konstatuojami dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27a) elektroninių viešųjų pirkimų 
naudojimas skatinamas siekiant, kad bent 
50 proc. viešųjų pirkimų procedūrų ir ES 
institucijose, ir valstybėse narėse būtų 
atliekama elektroniniu būdu, atsižvelgiant 
į įsipareigojimą, kurį valstybių narių 
vyriausybės prisiėmė 2005 m.
Mančesteryje vykusioje ministrų 
konferencijoje e. valdžios tema. Ateityje 
elektroniniai viešieji pirkimai, kurie 
atlieka teigiamą vaidmenį mažinant 
sąnaudas ir didinant galimybes dalyvauti 
viešųjų pirkimų procedūrose, taps 
pagrindine procedūra. Būtina išsaugoti 
atvirus standartus ir technologinį 
neutralumą siekiant užtikrinti skirtingų 
sistemų sąveiką ir išvengti pardavėjų 
monopolizavimo ir užtikrinti tikrą 
skirtingų elektroninių viešųjų pirkimų 
platformų, jau veikiančių valstybėse 
narėse, sąveiką;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33) elektroninės ryšių priemonės ypač 
tinka centralizuotų pirkimų praktikai ir 

33) elektroninės ryšių priemonės ypač 
tinka centralizuotų pirkimų praktikai ir 



AD\911382LT.doc 9/23 PE486.035v02-00

LT

priemonėms palaikyti, nes suteikia 
galimybę pakartotinai naudoti ir 
automatiškai tvarkyti duomenis, taip pat iki 
minimumo sumažinti informavimo ir 
sandorių sąnaudas. Todėl tokių 
elektroninių ryšių priemonių naudojimą 
pirmiausia reikėtų padaryti privalomą 
centrinėms perkančiosioms organizacijoms
ir kartu padėti derinti praktiką visoje 
Sąjungoje. Be to, praėjus dvejų metų 
pereinamajam laikotarpiui, turėtų būti 
nustatyta bendra pareiga naudoti 
elektronines ryšių priemones visose 
pirkimų procedūrose;

priemonėms palaikyti, nes suteikia 
galimybę pakartotinai naudoti ir 
automatiškai tvarkyti duomenis, taip pat iki 
minimumo sumažinti informavimo ir 
sandorių sąnaudas ir užtikrinti skaidrumą.
Todėl tokių elektroninių ryšių priemonių 
naudojimą pirmiausia reikėtų padaryti 
privalomą centrinėms perkančiosioms 
organizacijoms ir kartu padėti derinti 
praktiką visoje Sąjungoje. Be to, praėjus 
dvejų metų pereinamajam laikotarpiui, 
turėtų būti nustatyta bendra pareiga naudoti 
elektronines ryšių priemones visose 
pirkimų procedūrose;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38) kad pirkimų rinkoje būtų paskatintos 
dalyvauti mažosios ir vidutinės įmonės
(MVĮ), turėtų būti aiškiai nustatyta, jog 
sutartys gali būti padalytos į vienarūšes ar 
nevienarūšes dalis. Jeigu sutartys 
padalijamos į dalis, perkantieji subjektai, 
kad išlaikytų konkurenciją arba užtikrintų
tiekimo saugumą, gali, pvz., apriboti dalių, 
dėl kurių ūkio subjektas gali teikti 
pasiūlymą, skaičių; jie taip pat gali apriboti 
dalių, kurios gali būti paskirtos vienam 
konkurso dalyviui, skaičių;

38) kad pirkimų rinkoje būtų paskatintos 
dalyvauti mažosios ir vidutinės įmonės
(MVĮ), reikia taikyti principą „visų pirma 
galvokime apie mažuosius“, ir valstybės 
narės turėtų visapusiškai įgyvendinti 
Europos geriausios patirties kodeksą, 
sudarydamos MVĮ palankesnes sąlygas 
dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose.
Taip pat turėtų būti aiškiai nustatyta, jog 
sutartys gali būti padalytos į vienarūšes ar 
nevienarūšes dalis. Jeigu sutartys 
padalijamos į dalis, perkantieji subjektai, 
kad išlaikytų konkurenciją arba užtikrintų 
tiekimo saugumą, gali, pvz., apriboti dalių,
dėl kurių ūkio subjektas gali teikti 
pasiūlymą, skaičių; jie taip pat gali apriboti 
dalių, kurios gali būti paskirtos vienam 
konkurso dalyviui, skaičių;
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Pakeitimas 11

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 sudaromos pagal 
objektyvius kriterijus, kuriais užtikrinama 
atitiktis skaidrumo, nediskriminavimo ir 
vienodo požiūrio principams. Tie kriterijai 
turėtų užtikrinti, kad pasiūlymai būtų 
vertinami veiksmingos konkurencijos 
sąlygomis sykiu užtikrinant, kad
perkantiesiems subjektams reikalautų
optimaliai jų poreikiams pritaikytų aukštos 
kokybės darbų, prekių ir paslaugų ir 
apima su socialiai tvarios gamybos 
procesų kriterijais susijusius veiksnius.
Todėl perkantieji subjektai turėtų kaip 
skyrimo kriterijus patvirtinti ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios 
kainos kriterijų, atsižvelgiant į tai, kad 
antruoju atveju jie turėtų remtis 
atitinkamais techninėse specifikacijose 
arba sutarties vykdymo sąlygose
nustatytais kokybės standartais;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

45) labai svarbu iki galo išnaudoti viešųjų 
pirkimų teikiamas galimybes tvaraus 
augimo strategijos „Europa 2020“ tikslams 
pasiekti. Atsižvelgiant į tai, kad tarp atskirų 
sektorių ir rinkų esama didelių skirtumų, 
vis dėlto būtų netinkama nustatyti 
bendruosius privalomus reikalavimus 
aplinkos, socialiniams ir inovacijų 
pirkimams. Sąjungos teisės aktų leidėjas 
jau yra nustatęs privalomuosius pirkimų 
reikalavimus, kad būtų pasiekti konkretūs 

45) reikia stengtis išnaudoti viešųjų 
pirkimų teikiamas galimybes tvaraus 
augimo strategijos „Europa 2020“ tikslams 
pasiekti, nepažeidžiant perkančiųjų 
subjektų kompetencijos. Atsižvelgiant į 
tai, kad tarp atskirų sektorių ir rinkų esama 
didelių skirtumų, vis dėlto būtų netinkama 
nustatyti bendruosius privalomus 
reikalavimus aplinkos, socialiniams ir 
inovacijų pirkimams. Sąjungos teisės aktų 
leidėjas jau yra nustatęs privalomuosius 
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kelių transporto priemonių sektoriaus 
(2009 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/33/EB dėl skatinimo naudoti 
netaršias ir efektyviai energiją vartojančias 
kelių transporto priemones) ir raštinės 
įrangos sektoriaus (2008 m. sausio 15 d.
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 106/2008 dėl 
Bendrijos raštinės įrangos energijos 
vartojimo efektyvumo ženklinimo 
programos) tikslai. Be to, padaryta nemaža 
pažanga apibrėžiant bendras gyvavimo 
ciklo sąnaudų metodikas. Todėl atrodo, kad 
reikėtų toliau eiti šia kryptimi, paliekant 
galimybę atskirų sektorių teisės aktuose 
nustatyti privalomus tikslus ir tikslinius 
rodiklius, atsižvelgus į konkrečiame 
sektoriuje vyraujančias politikos kryptis ir 
sąlygas, taip pat skatinti europinių 
gyvavimo ciklo sąnaudų apskaičiavimo 
koncepcijų plėtrą ir naudojimą, kad viešieji 
pirkimai labiau palaikytų tvarią plėtrą;

pirkimų reikalavimus, kad būtų pasiekti 
konkretūs kelių transporto priemonių 
sektoriaus (2009 m. balandžio 23 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/33/EB dėl skatinimo naudoti 
netaršias ir efektyviai energiją vartojančias 
kelių transporto priemones) ir raštinės 
įrangos sektoriaus (2008 m. sausio 15 d.
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 106/2008 dėl 
Bendrijos raštinės įrangos energijos 
vartojimo efektyvumo ženklinimo 
programos) tikslai. Be to, padaryta nemaža 
pažanga apibrėžiant bendras gyvavimo 
ciklo sąnaudų metodikas. Todėl atrodo, kad 
reikėtų toliau eiti šia kryptimi, paliekant 
galimybę atskirų sektorių teisės aktuose 
nustatyti privalomus tikslus ir tikslinius 
rodiklius, atsižvelgus į konkrečiame 
sektoriuje vyraujančias politikos kryptis ir 
sąlygas, taip pat skatinti europinių 
gyvavimo ciklo sąnaudų apskaičiavimo 
koncepcijų plėtrą ir naudojimą, kad viešieji 
pirkimai labiau palaikytų tvarią plėtrą;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 22 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22) gyvavimo ciklas – visi nuoseklūs ir
(arba) tarpusavyje susiję prekių tiekimo, 
darbų atlikimo ar paslaugų teikimo etapai, 
įskaitant gamybą, gabenimą, naudojimą ir 
priežiūrą, nuo žaliavų įsigijimo ar išteklių 
gavimo iki išėmimo iš apyvartos, 
sunaikinimo ir užbaigimo;

22) gyvavimo ciklas – visi nuoseklūs ir
(arba) tarpusavyje susiję gamybos, jos 
vietos nustatymo, prekių tiekimo, darbų 
atlikimo ar paslaugų teikimo etapai, 
įskaitant gamybą, gabenimą, naudojimą ir 
priežiūrą, nuo žaliavų įsigijimo ar išteklių 
gavimo iki išėmimo iš apyvartos, 
sunaikinimo ir užbaigimo;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnis



PE486.035v02-00 12/23 AD\911382LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Pagrindimas

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria. Furthermore, as the experience with the application of Article 30 
procedure shows, an increasing number of postal services are already excluded from the 
scope of application of the Utilities Directive. Directive. This was the case for a number of 
markets in Denmark, Finland, Italy, Sweden, Austria and Hungary.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis
Abipusiškumas

Praktinis į Sąjungos viešųjų pirkimų 
teisės aktų sistemą įtrauktos Sutarties dėl 
viešųjų pirkimų įgyvendinimas 
grindžiamas išankstiniu vertinimu, 
atliekamu siekiant nustatyti, ar šią sutartį 
pasirašiusios Sąjungos valstybės narės ir 
trečiosios šalys tinkamai taiko esminio 
abipusiškumo principą atverdamos vienos 
kitoms savo rinkas. Teigiamas esminio 
abipusiškumo vertinimas taip pat 
taikomas trečiosioms šalims, kurios nėra 
sudariusios Sutarties dėl viešųjų pirkimų, 
tačiau gali naudotis rinka.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkantieji subjektai ūkio subjektus vertina 
vienodai ir nediskriminuodami, veikia 
skaidriai ir proporcingai.

Perkantieji subjektai ūkio subjektus vertina 
vienodai ir nediskriminuodami, veikia 
skaidriai.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu dėl skubaus atvejo, kurį perkantieji 
subjektai tinkamai pagrindžia, 1 dalies 
antroje pastraipoje nustatyta trukmė 
nebeįmanoma, jie gali nustatyti kitą 
trukmę, ne trumpesnę kaip 20 dienų nuo 
skelbimo apie pirkimą išsiuntimo dienos.

3. Jeigu dėl skubaus atvejo, kurį perkantieji 
subjektai tinkamai pagrindžia, 1 dalies 
antroje pastraipoje nustatyta trukmė 
nebeįmanoma, jie gali nustatyti kitą 
trukmę, ne trumpesnę kaip 25 dienos nuo 
skelbimo apie pirkimą išsiuntimo dienos.

Skubiais atvejais leidžiama nustatyti 
trumpesnę trukmę tik tuomet, jei už skubų 
atvejį atsakingi ne patys perkantieji 
subjektai.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalies antroje pastraipoje nurodytą 
pasiūlymų priėmimo trukmę perkantysis 
subjektas gali sutrumpinti penkiomis
dienomis, jeigu jis sutinka, kad pasiūlymai 
gali būti teikiami elektroninėmis 
priemonėmis pagal 33 straipsnio 3, 4 ir 
5 dalis.

4. 1 dalies antroje pastraipoje nurodytą 
pasiūlymų priėmimo trukmę perkantysis 
subjektas gali sutrumpinti trimis dienomis, 
jeigu jis sutinka, kad pasiūlymai gali būti 
teikiami elektroninėmis priemonėmis pagal 
33 straipsnio 3, 4 ir 5 dalis.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa



PE486.035v02-00 14/23 AD\911382LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Preliminariojo susitarimo terminas negali 
būti ilgesnis nei ketveri metai, išskyrus 
išimtinius, visų pirma dėl preliminariojo 
susitarimo dalyko tinkamai pagrįstus 
atvejus.

Preliminariojo susitarimo terminas negali 
būti ilgesnis nei aštuoneri metai, išskyrus 
išimtinius, visų pirma dėl preliminariojo 
susitarimo dalyko, tinkamai pagrįstus 
atvejus.

Pagrindimas

Pasiūlytas ketverių metų laikotarpis yra per trumpas, sumažina preliminariojo susitarimo, 
kurio pagrindu tiekėjai paprastai padaro geresnius pasiūlymus, poveikį ir sumažina galimus 
taupymus. Viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurių imamasi šių priemonių, yra siekis 
padidinti perkančiosios organizacijos išlaidų veiksmingumą. Siūlomas laikotarpis neatitinka 
šio tikslo, nes ilgalaikių sutarčių atveju sudaromos palankesnės kainos.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei reikia, techninės specifikacijos gali 
apimti ir reikalavimus, susijusius su:

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 a dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veiklos rodikliais, įskaitant poveikio 
aplinkai ir klimato rodiklius, susijusius su 
socialiniu požiūriu tvariu gamybos 
procesu;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 a dalies b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gyvavimo ciklo charakteristikomis;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 a dalies c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) socialiniu požiūriu tvariu gamybos 
procesu;

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 a dalies d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) personalo, kuriam pavedama vykdyti 
atitinkamą sutartį, struktūra, kvalifikacija 
ir patirtimi.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) atsižvelgiant į socialiniu požiūriu 
tvarų gamybos procesą;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
58 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkantieji subjektai gali priimti konkurso Perkantieji subjektai privalo priimti 
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dalyvių teikiamus alternatyvius 
pasiūlymus, atitinkančius perkančiųjų 
subjektų nustatytus būtinuosius 
reikalavimus.

konkurso dalyvių teikiamus alternatyvius 
pasiūlymus, atitinkančius perkančiųjų 
subjektų nustatytus būtinuosius 
reikalavimus.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
58 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Specifikacijose perkantieji subjektai 
nurodo, ar jie leidžia teikti alternatyvius 
pasiūlymus, ir, jei taip, nurodo 
būtinuosius reikalavimus, kuriuos turi 
atitikti alternatyvūs pasiūlymai, ir visus 
specialius jų teikimo reikalavimus. Jei 
alternatyvius pasiūlymus teikti leidžiama, 
perkantieji subjektai užtikrina, kad 
būtinuosius reikalavimus atitinkantiems 
alternatyviems pasiūlymams bei 
reikalavimus atitinkantiems pasiūlymams, 
kurie nėra alternatyvūs pasiūlymai, būtų 
galima prasmingai taikyti pasirinktus 
skyrimo kriterijus.

Išbraukta.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
58 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prekių arba paslaugų pirkimo sutarčių 
skyrimo procedūrose perkantieji subjektai, 
leidę teikti alternatyvius pasiūlymus,
neatmeta alternatyvaus pasiūlymo vien 
todėl, kad jį pripažinus laimėjusiu būtų 
sudaryta ne prekių pirkimo, bet paslaugų 
pirkimo sutartis arba prekių, o ne paslaugų 
pirkimo sutartis.

2. Prekių arba paslaugų pirkimo sutarčių 
skyrimo procedūrose perkantieji subjektai 
negali atmesti alternatyvaus pasiūlymo 
vien todėl, kad jį pripažinus laimėjusiu 
būtų sudaryta ne prekių pirkimo, bet 
paslaugų pirkimo sutartis arba prekių, o ne 
paslaugų pirkimo sutartis.
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Pakeitimas 29

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 
įpareigojimų arba nėra jiems bent 
lygiavertis.

5. Perkantieji subjektai turi nuspręsti 
neskirti sutarties geriausią pasiūlymą 
pateikusiam konkurso dalyviui, nustatę, 
kad pasiūlymas neatitinka Sąjungos ar 
nacionaliniuose socialinės ir darbo arba 
aplinkos apsaugos teisės aktuose arba
kolektyvinėse sutartyse, taikomose toje 
vietoje, kur atliekami darbai, teikiamos 
paslaugos arba tiekiamos prekės, arba 
XI priede išvardytuose tarptautinės 
socialinės ir aplinkos teisės aktuose 
nustatytų įpareigojimų arba intelektinės 
nuosavybės teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Tais atvejais, kai tokie įstatymai 
netaikomi, kitų įstatymų, kurie taikomi 
konkurso dalyviui ir kuriais užtikrinamas 
lygiavertis apsaugos lygis, pažeidimai taip 
pat yra pagrindas atmesti dalyvį.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei skiriama darbų pirkimo sutartis, 
paslaugų pirkimo sutartis ir jei pagal 
prekių pirkimo sutartį turi būti atlikti 

Išbraukta.
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įrengimo darbai, perkantieji subjektai gali 
reikalauti, kad tam tikras esmines 
užduotis tiesiogiai atliktų pats konkurso 
dalyvis arba, jei pasiūlymą teikia 
30 straipsnyje nurodyta ūkio subjektų 
grupė, tokios grupės dalyvis.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kokybę, įskaitant techninius 
pranašumus, estetines ir funkcines savybes, 
prieinamumą, tinkamumą visiems 
naudotojams, aplinkosaugos 
charakteristikas ir novatoriškumą;

a) kokybę, įskaitant techninius 
pranašumus, estetines ir funkcines savybes, 
prieinamumą, energijos vartojimo 
efektyvumą, tinkamumą visiems 
naudotojams, aplinkosaugos 
charakteristikas ir novatoriškumą;

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) socialiai tvariu gamybos procesu;

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) Sąjungos ir nacionaliniuose saugos ir 
sveikatos, socialinės ir darbo teisės 
aktuose bei darbų atlikimo, paslaugų 
teikimo ir prekių tiekimo vietoje 
taikomose kolektyvinėse sutartyse 
nustatytų normų ir standartų laikymusi;
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 3 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) subrangos reikalavimų, išdėstytų 
81 straipsnyje, laikymusi.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Perkantieji subjektai atmeta pasiūlymą, jei 
nustato, jog siūloma kaina neįprastai maža 
todėl, kad pasiūlymas neatitinka Sąjungos
ir nacionalinės teisės aktuose, taip pat 
kolektyvinėse sutartyse, taikomose toje 
vietoje, kur turi būti atliekami darbai, 
teikiamos paslaugos arba tiekiamos 
prekės, socialinės ir darbo arba aplinkos 
teisės aktuose arba XIV priede 
išvardytuose tarptautinės socialinės ir 
aplinkos teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pirkimo dokumentuose perkantysis 
subjektas gali prašyti arba valstybės narės 
gali būti įpareigotas prašyti konkurso 
dalyvio pasiūlyme nurodyti visas sutarties 
dalis, kurias jis ketina subrangos sutartimi 
pavesti atlikti tretiesiems asmenims ir 
kuriems nors siūlomiems subrangovams.

1. Pirkimo dokumentuose perkančioji 
organizacija konkurso dalyvio paprašo
pasiūlyme nurodyti visas sutarties dalis, 
kurias jis ketina subrangos sutartimi 
pavesti atlikti tretiesiems asmenims ir 
kuriems nors siūlomiems subrangovams.
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali numatyti, kad 
perkantysis subjektas, jei prašo 
subrangovas ir jeigu tai įmanoma dėl 
sutarties pobūdžio, mokėtinus mokėjimus 
pervestų tiesiogiai subrangovui, 
teikiančiam pagrindiniam rangovui 
paslaugas, tiekiančiam jam prekes arba 
atliekančiam darbus. Tokiu atveju 
valstybės narės nustato atitinkamus 
mechanizmus, pagal kuriuos pagrindinis 
rangovas galėtų prieštarauti 
nepagrįstiems mokėjimams. Tokio 
mokėjimo būdo tvarka nustatoma pirkimo 
dokumentuose.

2. Valstybės narės gali numatyti, kad 
mokėtinos sumos būtų nedelsiant 
pervestos subrangovui, teikiančiam 
pagrindiniam rangovui paslaugas, 
tiekiančiam prekes arba atliekančiam 
darbus, jei:

a) perkančioji organizacija pagrindiniam 
rangovui suteikė savo paslaugas arba dalį 
jų;
b) perkančioji organizacija priėmė visas 
suteiktas paslaugas, tiektas prekes ar 
atliktus darbus arba
c) perkančioji organizacija nustatė 
pagrindiniam rangovui tam tikrą 
laikotarpį, per kurį reikia suteikti 
informaciją apie a ir b punktuose 
nurodytas aplinkybes, kurio pastarasis 
nesilaiko.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
82 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu pakeitimo vertę galima išreikšti 
pinigais, pakeitimas nelaikomas esminiu 
pagal 1 dalį, jei jo vertė neviršija 
12 straipsnyje nustatytų ribų ir yra 
mažesnė nei 5 proc. pradinės sutarties 

4. Jeigu pakeitimo vertę galima išreikšti 
pinigais, pakeitimas nelaikomas esminiu 
pagal šio straipsnio 1 dalį, jei jo vertė yra 
mažesnė nei 10 proc. pradinės sutarties 
kainos, su sąlyga, kad pakeitimu 
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kainos, su sąlyga, kad pakeitimu 
nepakeičiamas bendrasis pirkimo pobūdis.
Jeigu daromi keli pakeitimai iš eilės, visi 
jie vertinami pagal iš eilės daromų 
pakeitimų kumuliacinę vertę.

nepakeičiamas bendras sutarties pobūdis.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
93 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės paskiria vieną 
nepriklausomą įstaigą, atsakingą už 
įgyvendinimo veiklos priežiūrą ir 
koordinavimą (toliau – priežiūros įstaiga).
Valstybės narės apie šios įstaigos 
paskyrimą praneša Komisijai.

Valstybės narės užtikrina, kad jose būtų 
paskirta nepriklausoma įstaiga, atsakinga
už įgyvendinimo veiklos priežiūrą ir 
koordinavimą (toliau – priežiūros įstaiga).
Valstybės narės apie šios įstaigos 
paskyrimą praneša Komisijai.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
93 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

93a straipsnis

Komisija iki 2013 m. pabaigos pateikia 
ataskaitą dėl skirtingų sutarčių sudarymo, 
kurių vertė nesiekia 12 straipsnyje 
nustatytos ribos, procedūrų, ypač 
paslaugų, kurioms iki šiol nebuvo 
teikiama pirmenybė, atveju.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
103 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija persvarsto ekonominius 
padarinius vidaus rinkai, atsiradusius dėl 
12 straipsnyje nustatytų ribų taikymo, ir iki 
2017 m. birželio 30 d. dėl jų pateikia 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai.

Komisija persvarsto ekonominius 
padarinius vidaus rinkai, atsiradusius dėl 
12 straipsnyje nustatytų ribų taikymo, ir iki 
2015 m. birželio 30 d. dėl jų pateikia 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
VIII priedo pirmos pastraipos 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prekių ar paslaugų pirkimo sutartyse tai 
konkurso dokumentuose pateikta
specifikacija, apibrėžianti produktui arba 
paslaugai būtinas savybes, pavyzdžiui, 
kokybės lygius, poveikio aplinkai ir 
klimatui rodiklius, visų reikalavimų 
pritaikymą (taip pat galimybę naudotis 
neįgaliems asmenims) ir atitikties 
įvertinimą, rezultatus, produkto naudojimą, 
saugumą ar matmenis, įskaitant produktui 
taikomus reikalavimus, susijusius su 
produkto prekiniu pavadinimu, terminija, 
simboliais, tyrimais ir bandymų metodais, 
pakuote, ženklinimu ir žymėjimu, 
vartojimo instrukcijomis, gamybos 
procesais ir metodais visais prekės ar 
paslaugos gyvavimo ciklo etapais, taip pat 
atitikties įvertinimo procedūromis;

a) prekių ar paslaugų pirkimo sutartyse tai 
konkurso dokumentuose pateikta 
specifikacija, apibrėžianti produktui arba 
paslaugai būtinas savybes, pavyzdžiui, 
kokybės lygius, poveikio aplinkai ir 
klimatui rodiklius, visų reikalavimų 
pritaikymą (taip pat galimybę naudotis 
neįgaliems asmenims) ir atitikties 
įvertinimą, rezultatus, produkto naudojimą, 
saugą ar matmenis, įskaitant produktui 
taikomus reikalavimus, susijusius su 
produkto prekiniu pavadinimu, terminija, 
simboliais, tyrimais ir bandymų metodais, 
pakuote, ženklinimu ir žymėjimu, 
vartojimo instrukcijomis, taip pat atitikties 
įvertinimo procedūromis;
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Pavadinimas Subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose, vykdomi pirkimai

Nuorodos COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD)

Atsakingas komitetas
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO
19.1.2012

Nuomonę pateikė
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE
19.1.2012

Nuomonės referentas (-ė) Zigmantas Balčytis



AD\911382LT.doc 23/23 PE486.035v02-00

LT

       Paskyrimo data 14.2.2012

Svarstymas komitete 31.5.2012

Priėmimo data 24.9.2012

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

40
6
2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo 
Belet, Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, 
Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Vicky Ford, Robert Goebbels, 
Jacky Hénin, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Philippe 
Lamberts, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio 
Prodi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, 
Francisco Sosa Wagner, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, 
Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van 
Brempt

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai)

Daniel Caspary, António Fernando Correia de Campos, Ioan Enciu, 
Vicente Miguel Garcés Ramón, Elisabetta Gardini, Françoise 
Grossetête, Andrzej Grzyb, Cristina Gutiérrez-Cortines, Roger Helmer, 
Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Eija-Riitta Korhola, Werner 
Langen, Pavel Poc, Vladimír Remek

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Jorgo Chatzimarkakis, Keith Taylor


