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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Viešiesiems pirkimams tenka esminis vaidmuo siekiant strategijoje „Europa 2020“ numatytų 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo tikslų. EK pasiūlymu dėl naujos direktyvos dėl 
viešųjų pirkimų turėtų būti atnaujinti šios srities ES teisės aktai. Pasiūlyme pateikiama 
galimybė supaprastinti dabartines procedūras, padidinti jų skaidrumą ir perkant produktus bei 
paslaugas deramai atsižvelgti į su energijos vartojimo efektyvumu susijusius aspektus.

Nuomonės referento pasiūlytais pakeitimais skatinamas platesnis elektroninių informacinių ir 
ryšių priemonių naudojimas įvairiuose viešojo pirkimo etapuose – nuo konkurso paskelbimo 
iki sutarčių vykdymo stebėsenos. Plačiau naudojant IT, turėtų sumažėti išlaidos ir turėtų 
dalyvauti daugiau mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ). Siekiant išvengti priešingo poveikio dėl 
nepakankamų IT žinių, valstybės narės raginamos sudaryti galimybes rengti reikalingus 
mokymus, kad būtų įgyta viešojo pirkimo procedūrai vykdyti elektroninėje erdvėje būtinų 
įgūdžių.

Nuomonės referentas siūlo sugriežtinti sutarties įgyvendinimo etapo stebėseną ir sudaryti 
galimybę nustatyti sankcijas rangovui, jei padaromas rimtas sutarties pažeidimas. Taikant 
veiklos stebėseną ir įdiegus galimybę nustatyti sankcijas, galima apčiuopiamai pagerinti 
viešųjų pirkimų kultūrą ir užtikrinti tinkamiausią viešųjų finansų naudojimą.

Kadangi nustatyta, jog viešųjų pirkimų procedūrų finansinė našta yra rimtas trukdys MVĮ 
dalyvauti viešuosiuose konkursuose, nuomonės referentas siūlo, kad Komisija sudarytų visų 
su viešaisiais pirkimais susijusių Sąjungos mastu nustatytų mokesčių sąrašą, nes aiškiai 
nurodžius tokius mokesčius būtų sudarytos sąlygos persvarstyti nepagrįstai didelius 
mokesčius. Be to, siekiant sudaryti geresnes sąlygas dalyvauti viešuosiuose konkursuose, 
valstybės narės raginamos nustatyti objektyvias, veiksmingas ir nebrangias teisių gynimo 
priemonių procedūras. Atsižvelgdamas į tai, nuomonės referentas mano, kad reikėtų remtis 
jau esamomis už viešojo pirkimo sutarčių sudarymą atsakingomis kompetentingomis 
institucijomis, o ne steigti naujas priežiūros įstaigas.

Galiausiai – ir tai taip pat svarbu – specialus dėmesys skiriamas žaliesiems viešiesiems 
pirkimams ir poreikiui juos įtraukti į viešojo konkurso būdu perkamų produktų ir paslaugų 
vertinimo kriterijus. Todėl atrankos kriterijai turėtų apimti kainos ir kokybės santykį, 
grindžiamą viso gyvavimo ciklo analize, kurioje deramai atsižvelgiama į tam tikrų produktų 
ar paslaugų efektyvų energijos vartojimą per visą jų gyvavimo ciklą.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) valstybės narės institucijų arba jų vardu 
vykdomas viešojo pirkimo sutarčių 
skyrimas turi atitikti Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo principus, visų pirma 
laisvą prekių judėjimą, įsisteigimo laisvę ir 
laisvę teikti paslaugas, taip pat iš šių 
laisvių kylančius principus, kaip antai 
vienodo požiūrio, nediskriminavimo, 
abipusio pripažinimo, proporcingumo ir 
skaidrumo principus. Tačiau atvejams, kai 
viešojo pirkimo sutartys viršija tam tikrą 
vertę, turi būti parengtos nuostatos dėl 
nacionalinių pirkimo procedūrų 
koordinavimo, siekiant užtikrinti, kad 
minėti principai būtų įgyvendinti 
praktiškai, o viešieji pirkimai – atverti 
konkurencijai;

(1) valstybės narės institucijų arba jų vardu 
vykdomas viešojo pirkimo sutarčių 
skyrimas turi atitikti Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo principus, visų pirma 
laisvą prekių judėjimą, įsisteigimo laisvę ir 
laisvę teikti paslaugas, taip pat iš šių 
laisvių kylančius principus, kaip antai 
vienodo požiūrio, nediskriminavimo, 
abipusio pripažinimo, proporcingumo, 
skaidrumo ir viešumo principus. Tačiau 
atvejams, kai viešojo pirkimo sutartys 
viršija tam tikrą vertę, turi būti parengtos 
nuostatos dėl nacionalinių pirkimo 
procedūrų koordinavimo, siekiant 
užtikrinti, kad minėti principai būtų 
įgyvendinti praktiškai, o viešieji pirkimai –
atverti konkurencijai, visada užtikrinant, 
kad viešosios lėšos naudojamos 
veiksmingai; Tai pareikalaus daug 
lankstumo iš valstybių narių, kad būtų 
galima skatinti veiksmingus ir tinkamus 
sprendimus.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) strategijoje „Europa 2020“ viešiesiems 
pirkimams tenka esminis vaidmuo kaip 
vienai iš rinkos priemonių, naudojamų 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo kartu užtikrinant efektyviausią 
viešųjų lėšų naudojimą. Šiuo tikslu reikia 
persvarstyti ir atnaujinti esamas viešųjų 
pirkimų taisykles, priimtas pagal 2004 m. 
kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2004/17/EB dėl subjektų, 

(2) strategijoje „Europa 2020“ viešiesiems 
pirkimams tenka esminis vaidmuo kaip 
vienai iš rinkos priemonių, naudojamų 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo kartu užtikrinant efektyviausią 
viešųjų lėšų naudojimą. Šiuo tikslu reikia 
persvarstyti ir atnaujinti esamas viešųjų 
pirkimų taisykles, priimtas pagal 2004 m. 
kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2004/17/EB dėl subjektų, 



AD\911383LT.doc 5/65 PE486.034v02-00

LT

vykdančių veiklą vandens, energetikos, 
transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 
vykdomų pirkimų tvarkos derinimo ir
2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo 
darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių 
sudarymo tvarkos derinimo, siekiant 
efektyviau naudoti viešąsias lėšas, visų 
pirma paskatinti viešuosiuose pirkimuose 
dalyvauti mažąsias ir vidutines įmones ir 
suteikti perkančiosioms organizacijoms 
galimybę geriau panaudoti viešuosius 
pirkimus bendriems visuomenės tikslams.
Taip pat reikia išaiškinti svarbiausias 
sampratas ir sąvokas, kad būtų užtikrintas 
didesnis teisinis tikrumas ir įtraukti tam 
tikri gerai nusistovėję aktualūs Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos 
aspektai;

vykdančių veiklą vandens, energetikos, 
transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 
vykdomų pirkimų tvarkos derinimo ir 2004 
m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo 
darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių 
sudarymo tvarkos derinimo, siekiant
suteikti viešosioms perkančiosioms 
organizacijoms galimybę geriau 
panaudoti viešuosius pirkimus tvarios 
plėtros ir kitiems bendriems visuomenės 
tikslams ir taip efektyviau naudoti 
viešąsias lėšas, užtikrinti geriausią 
sąnaudų ir naudos santykio rezultatą, ir 
ypač 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 3

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, ypač siekiant skatinti tvarią plėtrą
turi būti atsižvelgiama į aplinkos apsaugos 
reikalavimus. Šioje direktyvoje 
patikslinama, kaip perkančiosios 
organizacijos gali padėti apsaugoti aplinką, 
skatinti tvarią plėtrą ir kartu užtikrinti, kad 
gautų geriausią savo sutarčių kainos ir 

(5) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 9, 10 ir 11 straipsnius nustatant ir 
įgyvendinant Sąjungos politikos ir veiklos 
kryptis (visų pirma siekiant skatinti tvarų 
vystymąsi ir visoje tiekimo grandinėje 
užtikrinti, kad būtų laikomasi visuomenės 
sveikatos ir saugumo taisyklių, taip pat 
socialinių normų ir nacionalinių bei 
Sąjungos teisės aktų darbo srityje) turi 
būti atsižvelgiama į aplinkos apsaugos 
reikalavimus ir socialiai tvarios gamybos 
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kokybės santykį; proceso sąvokas.
Šioje direktyvoje patikslinama, kaip 
perkančiosios organizacijos gali padėti 
apsaugoti aplinką, skatinti tvarią plėtrą ir, 
pasinaudodamos turimais įgaliojimais, 
nustatyti technines specifikacijas ir 
sutarties skyrimo kriterijus, skirtus 
socialiai tvariems viešiesiems pirkimams 
įgyvendinti, tokiu būdu užtikrinant, kad 
įgyvendinat sutartis bus gaunamas 
geriausias kainos ir kokybės santykis;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) perkančiosios organizacijos turi 
didelę veiksmų laivę pasirinkti technines 
specifikacijas, kuriomis apibrėžiamos 
prekės, paslaugos ar darbai, kuriuos jos 
siekia įsigyti. Be to, siekdamos savo tikslų 
perkančiosios organizacijos turi didelę 
veiksmų laisvę naudoti technines 
specifikacijas ir skyrimo kriterijus, 
įskaitant specifikacijas ir kriterijus, 
parengtus siekiant užtikrinti dar 
tvaresnius viešuosius pirkimus. Techninės 
specifikacijos ir skyrimo kriterijai, 
įskaitant tuos, kurie susiję su tvarumo 
tikslais, turi būti susieti su viešojo pirkimo 
sutarties dalyku. Jeigu taikytina sąsaja su 
sutarties dalyko taisykle, ši direktyva nėra 
skirta toliau riboti klausimus, kuriuos gali 
spręsti perkančioji organizacija 
remdamasi techninėmis specifikacijomis 
arba skyrimo kriterijais;

Pagrindimas

Perkančiosioms organizacijoms turėtų būti suteikta didelė veiksmų laisvė pasirinkti technines 
specifikacijas ir sutarties skyrimo kriterijus, susijusius su prekėmis, paslaugomis ar darbais, 
kuriuos jos siekia įsigyti. Šiuo tikslu techninės specifikacijos ir sutarties skyrimo kriterijai gali 
būti parengti taip, kad atspindėtų perkančiosios organizacijos tvarumo tikslus ir pirkimų 
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funkcionalumo tikslus. Tvarumo tikslų apimtis ir tipas, kurie gali atsispindėti techninėse 
specifikacijose ir sutarties skyrimo kriterijuose, turėtų būti apriboti atliekant susiejimo su 
sutarties dalyku testą.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) atsižvelgiant į poreikį skatinti 
Sąjungos ūkio subjektų dalyvavimą 
tarpvalstybiniuose viešuosiuose Sąjungos 
pirkimuose būtina, kad valstybės narės 
tinkamai ir laiku įgyvendintų 2006 m. 
gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos  direktyvos 2006/123/EB dėl 
paslaugų vidaus rinkoje1 nuostatas;
____________
1 OL L 376, 2006 12 27, p. 36.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos 
sprendimu 94/800/EB dėl daugiašalių 
derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) 
priimtų susitarimų patvirtinimo Europos 
Bendrijos vardu jos kompetencijai 
priklausančių klausimų atžvilgiu visų 
pirma patvirtintas Pasaulio prekybos 
organizacijos sutartis dėl viešųjų pirkimų
(toliau – PPO sutartis). PPO sutarties 
tikslas – nustatyti subalansuotų teisių ir 
pareigų, susijusių su viešojo pirkimo 
sutartimis, daugiašalę sistemą, siekiant
liberalizuoti ir išplėsti pasaulio prekybą.
Perkančiosios organizacijos sutarčių, 
kurioms taikoma PPO sutartis, ir kitų 
Europos Sąjungos pasirašytų tarptautinių 

(8) 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos 
sprendimu 94/800/EB dėl daugiašalių 
derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) 
priimtų susitarimų patvirtinimo Europos 
Bendrijos vardu jos kompetencijai 
priklausančių klausimų atžvilgiu visų 
pirma patvirtintas Pasaulio prekybos 
organizacijos sutartis dėl viešųjų pirkimų
(toliau – PPO sutartis). Šioje proporcingų
teisių ir pareigų, susijusių su viešojo 
pirkimo sutartimis, daugiašalėje sistemoje 
sistemoje reikėtų sudaryti Sąjungos ir 
trečiųjų šalių ūkio subjektams vienodas 
sąlygas konkuruoti Sąjungoje ir trečiųjų 
šalių rinkose, siekiant palengvinti mažųjų 
ir vidutinių įmonių (MVĮ) integraciją ir 
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susitarimų įsipareigojimus vykdo 
taikydamos šią direktyvą trečiųjų šalių ūkio 
subjektams, pasirašiusiems tokius 
susitarimus;

paskatinti darbo vietų kūrimą ir 
inovacijas Sąjungoje. Perkančiosios 
organizacijos sutarčių, kurioms taikoma 
PPO sutartis, ir kitų Europos Sąjungos 
pasirašytų tarptautinių susitarimų 
įsipareigojimus vykdo taikydamos šią 
direktyvą trečiųjų šalių ūkio subjektams, 
pasirašiusiems tokius susitarimus;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) reikia priimti veiksmingą Sąjungos 
priemonę, kuria, viena vertus, būtų 
skatinama laikytis abipusiškumo ir 
pusiausvyros principo santykiuose 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 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) ši direktyva skirta valstybėms narėms 
ir netaikoma tarptautinių organizacijų 
vardu ir sąskaita vykdomiems pirkimams. 
Tačiau reikia patikslinti, kiek ši direktyva 
turėtų būti taikoma pirkimams, kurie 
reglamentuojami specialių tarptautinių 
taisyklių;

(13) ši direktyva skirta valstybėms narėms 
ir netaikoma tarptautinių organizacijų 
vardu ir sąskaita vykdomiems pirkimams. 
Nors ES viešųjų pirkimų rinka yra iš 
esmės atvira, daugelis trečiųjų šalių 
nenoriai atveria savo viešųjų pirkimų 
rinkas tarptautinei konkurencijai. 
Siekiant, kad būtų laikomasi 
abipusiškumo principo ir kad būtų 
pagerinta ES ūkio subjektų prieiga prie 
trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkų, 
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kurios saugomos ribojamosiomis viešųjų 
pirkimų priemonėmis, pagal 
COM(2012) 124 / 2012/0060(COD) turėtų 
būti nustatytos specialios taisyklės;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) kyla didelis poreikis taikyti daugiau 
lankstumo ir visų pirma suteikti platesnes 
galimybes dalyvauti pirkimų procedūroje, 
kurioje numatytos derybos, kaip yra aiškiai 
numatyta PPO sutartyje, jeigu derybos 
leidžiamos visose procedūrose. Įvairiose 
situacijose, kur atviros ar ribotos 
procedūros be derybų veikiausiai 
neatneštų patenkinamų viešojo pirkimo 
rezultatų, perkančiosios organizacijos 
turėtų galėti, nebent atitinkamos valstybės 
narės teisės aktuose numatyta kitaip,
naudotis konkurso procedūra su derybomis, 
kaip numatyta šioje direktyvoje. Ta 
procedūra turėtų būti vykdoma laikantis 
adekvačių apsaugos priemonių, kuriomis 
būtų užtikrinti lygių galimybių ir 
skaidrumo principai. Taip perkančiosioms 
organizacijoms bus suteikta didesnė 
veiksmų laisvė perkant darbus, prekes ir 
paslaugas, geriausiai tinkamas konkretiems 
jų poreikiams. Kartu turėtų suaktyvėti 
tarptautinė prekyba, nes atlikus vertinimą 
paaiškėjo, kad taikant skelbiamas derybas 
paskirtos sutartys labai dažnai būna 
skiriamos konkursą laimėjusiems 
tarptautiniams konkurso dalyviams;

(15) kyla didelis poreikis taikyti daugiau 
lankstumo ir visų pirma suteikti platesnes 
galimybes dalyvauti pirkimų procedūroje, 
kurioje numatytos derybos, kaip yra aiškiai 
numatyta PPO sutartyje, jeigu derybos 
leidžiamos visose procedūrose.
Perkančiosios organizacijos turėtų galėti 
naudotis konkurso procedūra su derybomis, 
kaip numatyta šioje direktyvoje. Ta 
procedūra turėtų būti vykdoma laikantis 
adekvačių apsaugos priemonių, kuriomis 
būtų užtikrinti lygių galimybių ir 
skaidrumo principai. Taip perkančiosioms 
organizacijoms bus suteikta didesnė 
veiksmų laisvė perkant darbus, prekes ir 
paslaugas, geriausiai tinkamas konkretiems 
jų poreikiams. Kartu turėtų suaktyvėti 
tarptautinė prekyba, nes atlikus vertinimą 
paaiškėjo, kad taikant skelbiamas derybas 
paskirtos sutartys labai dažnai būna 
skiriamos konkursą laimėjusiems 
tarptautiniams konkurso dalyviams;

Pagrindimas

In reference to the Green Paper on the modernisation of EU public procurement policy 
(COM(2011) 15 final), and the European Parliament's report on modernisation of public 
procurement (2011/2048(INI)), negotiated procedures should be used without limitation in 
order to achieve the contract which is best suited to the specific needs of the contracting 
authority, as well as to achieve the best value for money. In order to achieve the highest 
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possible level of transparency, adequate guarantees to counter market distortion - as a result 
of the application of this procedure - need to be elaborated.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) moksliniai tyrimai ir naujovės, 
įskaitant ekologines ir socialines naujoves, 
yra vieni iš svarbiausių būsimo augimo 
variklių ir jiems pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijoje „Europa 
2020“ skiriamas didžiausias dėmesys.
Viešosios valdžios institucijos turėtų 
geriausiai strategiškai išnaudoti viešuosius 
pirkimus naujovių diegimui skatinti.
Novatoriškų prekių ir paslaugų pirkimas 
atlieka esminį vaidmenį gerinant viešųjų 
paslaugų efektyvumą ir kokybę ir kartu 
sprendžiant svarbiausius visuomenės 
uždavinius. Juo padedama pasiekti 
geriausią viešųjų pinigų ir vertės santykį ir 
gaunama platesnė ekonominė nauda, nauda 
aplinkai ir visuomenei, nes naujos idėjos 
paverčiamos novatoriškais produktais bei 
paslaugomis ir taip skatinamas tvarus 
ekonomikos augimas. Direktyva turėtų 
padėti lengviau vykdyti naujovių
viešuosius pirkimus ir padėti valstybėms 
narėms pasiekti „Inovacijų sąjungos“ 
tikslus. Todėl reikėtų numatyti specialią 
pirkimų procedūrą, pagal kurią 
perkančiosios organizacijos galėtų 
suformuoti ilgalaikę inovacijų partnerystę 
siekiant sukurti ir paskui įsigyti naują, 
novatorišką produktą, paslaugą ar darbus, 
jeigu tik jie gali būti sukurti pagal sutartą 
rezultatų lygį ir sąnaudas. Partnerystės 
struktūra turėtų būti tokia, kad galėtų 
užtikrinti būtiną „rinkos paskatą“, skatinant 
naujoviško sprendinio kūrimą ir kartu 
neatimant rinkos teikiamų galimybių;

(17) moksliniai tyrimai ir naujovės, 
įskaitant ekologines ir socialines naujoves, 
yra vieni iš svarbiausių būsimo augimo 
variklių ir jiems pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijoje „Europa 
2020“ skiriamas didžiausias dėmesys.
Viešosios valdžios institucijos turėtų 
geriausiai strategiškai išnaudoti viešuosius 
pirkimus MTTP ir naujovių diegimui 
skatinti. MTTP ir novatoriškų prekių ir 
paslaugų diegimo pirkimas atlieka esminį 
vaidmenį gerinant viešųjų paslaugų 
efektyvumą ir kokybę ir kartu sprendžiant 
svarbiausius visuomenės uždavinius. Juo 
padedama pasiekti geriausią viešųjų pinigų 
ir vertės santykį ir gaunama platesnė 
ekonominė nauda, nauda aplinkai ir 
visuomenei, nes naujos idėjos paverčiamos 
novatoriškais produktais bei paslaugomis ir 
taip skatinamas tvarus ekonomikos 
augimas. Direktyva turėtų padėti lengviau 
vykdyti mokslinių tyrimų ir plėtros ir 
naujoviškų prekių ir paslaugų viešuosius 
pirkimus ir padėti valstybėms narėms 
pasiekti „Inovacijų sąjungos“ tikslus, 
tačiau ji neturėtų nustatyti privalomų 
naujovių viešųjų pirkimų kvotų, kadangi 
tai apribotų konkurenciją ir perkančiųjų 
organizacijų pasirinkimo laisvę. Todėl
tinkama kiek įmanoma išsamiau 
paaiškinti MTTP ir novatoriškų prekių ir 
paslaugų įsigijimą. Todėl reikėtų numatyti 
specialią pirkimų procedūrą, pagal kurią 
perkančiosios organizacijos galėtų 
suformuoti ilgalaikę inovacijų partnerystę 
siekiant sukurti ir paskui įsigyti naują, 
novatorišką produktą, paslaugą ar darbus, 
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jeigu tik jie gali būti sukurti pagal sutartą 
rezultatų lygį ir sąnaudas. Partnerystės 
struktūra turėtų būti tokia, kad galėtų 
užtikrinti būtiną „rinkos paskatą“, skatinant 
naujoviško sprendinio kūrimą ir kartu 
neatimant rinkos teikiamų galimybių;

Pagrindimas

Viešieji pirkimai gali atlikti svarbų vaidmenį skatinant mokslinius tyrimus ir inovacijas. Todėl 
direktyvoje turėtų būti aiškiau nurodyta, kaip galima pasinaudoti viešaisiais pirkimais 
skatinant MTTP ir inovacinius sprendimus.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) elektroninės informavimo ir ryšių 
priemonės gali labai supaprastinti sutarčių 
skelbimą ir padidinti pirkimo procedūrų 
efektyvumą bei skaidrumą. Jos turėtų tapti 
standartine ryšių ir informacijos mainų 
priemone pirkimo procedūrose. Be to, 
naudojant elektronines priemones 
taupomas laikas. Todėl reikėtų sutrumpinti 
būtinąją trukmę, jeigu naudojamos 
elektroninės priemonės, tačiau su sąlyga, 
kad jos atitiks Europos Sąjungos lygmeniu 
numatytą specifinį perdavimo būdą. Be to, 
elektroninės informacinės ir ryšių 
priemonės su tinkamomis funkcijomis 
perkančiosioms organizacijoms sudarytų 
sąlygas išvengti viešųjų pirkimų 
procedūrose atsitinkančių klaidų, jas aptikti 
ir ištaisyti;

(19) elektroninės informavimo ir ryšių 
priemonės gali labai supaprastinti sutarčių 
skelbimą ir padidinti pirkimo procedūrų 
efektyvumą bei skaidrumą. Jos turėtų tapti 
standartine ryšių ir informacijos mainų 
priemone pirkimo procedūrose. Be to, 
naudojant elektronines priemones 
taupomas laikas. Todėl reikėtų sutrumpinti 
būtinąją trukmę, jeigu naudojamos 
elektroninės priemonės, tačiau su sąlyga, 
kad jos atitiks Europos Sąjungos lygmeniu 
numatytą specifinį perdavimo būdą. Be to, 
elektroninės informacinės ir ryšių 
priemonės su tinkamomis funkcijomis 
perkančiosioms organizacijoms sudarytų 
sąlygas išvengti viešųjų pirkimų 
procedūrose ir įgyvendinimo etapu
atsitinkančių klaidų, jas aptikti ir ištaisyti. 
Reikia suteikti pagrįstą laikotarpį, per 
kurį popierines ryšio priemones pakeistų 
elektroninės, taip pat visoms susijusioms 
šalims suteikti pakankamą laikotarpį 
mokymams.

Pakeitimas 12
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Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) šiuo metu įvairių valstybių narių 
perkančiųjų organizacijų vykdomam 
bendram viešojo pirkimo sutarčių skyrimui 
kyla tam tikrų teisinių kliūčių, ypač 
susijusių su nacionalinių įstatymų kolizija. 
Nepaisant to, kad Direktyva 2004/18/EB 
netiesiogiai leidžiama vykdyti tarptautinius 
bendrus viešuosius pirkimus, praktiškai 
keliose nacionalinėse teisinėse sistemose 
bendri tarptautiniai pirkimai yra tiesiogiai 
arba netiesiogiai neaiškiai teisiškai 
reglamentuoti arba apskritai neįmanomi. 
Įvairių valstybių narių perkančiosios 
organizacijos gali būti suinteresuotos 
bendradarbiavimu ir bendru viešojo 
pirkimo sutarčių skyrimu, kad gautų 
maksimalią vidaus rinkos teikiamų 
galimybių naudą masto ekonomijos ir 
grėsmių bei naudos pasidalijimo požiūriu, 
ypač naujoviškų projektų, susijusių su 
didesnėmis grėsmėmis, nei jų pagrįstai 
tektų vienai perkančiajai organizacijai. 
Todėl reikėtų nustatyti naujas taisykles dėl 
bendrų tarptautinių pirkimų ir jose nurodyti 
taikytiną teisę, kad perkančiosioms 
organizacijoms visoje vidaus rinkoje būtų 
lengviau bendradarbiauti. Be to, skirtingų 
valstybių narių perkančiosios organizacijos 
gali pagal nacionalinę ar Sąjungos teisę 
kurti bendrus teisinius subjektus. Reikėtų 
nustatyti konkrečias tokio bendro viešojo 
pirkimo būdo taisykles;

(26) šiuo metu įvairių valstybių narių 
perkančiųjų organizacijų vykdomam 
bendram viešojo pirkimo sutarčių skyrimui 
kyla tam tikrų teisinių kliūčių, ypač 
susijusių su nacionalinių įstatymų kolizija. 
Nepaisant to, kad Direktyva 2004/18/EB 
netiesiogiai leidžiama vykdyti tarptautinius 
bendrus viešuosius pirkimus, praktiškai 
keliose nacionalinėse teisinėse sistemose 
bendri tarptautiniai pirkimai yra tiesiogiai 
arba netiesiogiai neaiškiai teisiškai 
reglamentuoti arba apskritai neįmanomi. 
Įvairių valstybių narių perkančiosios 
organizacijos gali būti suinteresuotos 
bendradarbiavimu ir bendru viešojo 
pirkimo sutarčių skyrimu, kad gautų 
maksimalią vidaus rinkos teikiamų 
galimybių naudą masto ekonomijos ir 
grėsmių bei naudos pasidalijimo požiūriu, 
ypač naujoviškų projektų, susijusių su 
didesnėmis grėsmėmis, nei jų pagrįstai 
tektų vienai perkančiajai organizacijai. 
Todėl reikėtų nustatyti naujas taisykles dėl 
bendrų tarptautinių pirkimų ir jose nurodyti 
taikytiną teisę, kad perkančiosioms 
organizacijoms visoje vidaus rinkoje būtų 
lengviau bendradarbiauti. Be to, skirtingų 
valstybių narių perkančiosios organizacijos 
gali pagal nacionalinę ar Sąjungos teisę 
kurti bendrus teisinius subjektus. Reikėtų 
nustatyti konkrečias tokio bendro viešojo 
pirkimo būdo taisykles; Jei negalima 
tikėtis, kad bus pasiektas tarptautinis 
viešasis pirkimas, perkančiosioms 
organizacijoms turėtų būti leidžiama 
nukrypti nuo Europos viešųjų pirkimų 
taisyklių ir taikyti paprastesnę tvarką;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) perkančiųjų organizacijų parengtos 
techninės specifikacijos turėtų suteikti 
galimybę atverti pirkimus konkurencijai.
Šiuo tikslu turi būti galima teikti 
pasiūlymus, kuriais būtų atspindėta 
techninių sprendinių įvairovė, kad būtų 
užtikrintas pakankamas konkurencijos 
lygis. Todėl technines specifikacijas
reikėtų parengti taip, kad būtų išvengta 
dirbtino konkurencijos susiaurinimo, 
taikant konkrečiam ūkio subjektui 
palankius reikalavimus, išreiškiančius 
svarbiausias prekių, paslaugų ir darbų, 
kurias šis ūkio subjektas paprastai siūlo, 
savybes. Paprastai šis tikslas kuo geriausiai 
pasiekiamas, taip pat skatinamos naujovės 
technines specifikacijas parengus pagal 
funkcinius ir veiksmingumo reikalavimus.
Jeigu daroma nuoroda į Europos standartą 
arba, jo nesant, nacionalinį standartą, 
perkančiosios organizacijos turėtų vertinti 
pasiūlymus, grindžiamus lygiavertėmis 
priemonėmis. Lygiavertiškumui įrodyti 
konkurso dalyvių gali būti reikalaujama 
pateikti trečiojo asmens patikrintus 
įrodymus; tačiau turėtų būti leidžiamos ir 
kitos tinkamos įrodinėjimo priemonės, 
pvz., gamintojo techniniai dokumentai, 
jeigu atitinkamas ūkio subjektas neturi 
galimybės gauti tokių pažymėjimų ar 
tyrimų ataskaitų arba negali jų gauti per 
atitinkamą laiko tarpą;

(27) perkančiųjų organizacijų parengtos 
techninės specifikacijos turėtų suteikti 
galimybę atverti pirkimus konkurencijai.
Šiuo tikslu turi būti galima teikti 
pasiūlymus, kuriais būtų atspindėta 
techninių sprendinių įvairovė, kad būtų 
užtikrintas pakankamas konkurencijos 
lygis. Todėl techninių specifikacijų tikslas 
– apibrėžti sutarties dalyko funkciją, 
kurios siekiama šia sutartimi, ir jas visais 
atvejais reikėtų parengti taip, kad būtų 
išvengta dirbtino konkurencijos 
susiaurinimo, taikant konkrečiam ūkio 
subjektui palankius reikalavimus, 
išreiškiančius svarbiausias prekių, paslaugų 
ir darbų, kurias šis ūkio subjektas paprastai 
siūlo, savybes. Paprastai šis tikslas kuo 
geriausiai pasiekiamas, taip pat skatinamos 
naujovės technines specifikacijas parengus 
pagal funkcinius ir veiksmingumo 
reikalavimus. Jeigu daroma nuoroda į 
Europos standartą arba, jo nesant, 
nacionalinį standartą, perkančiosios 
organizacijos turėtų vertinti pasiūlymus, 
grindžiamus lygiavertėmis priemonėmis.
Lygiavertiškumui įrodyti konkurso dalyvių 
gali būti reikalaujama pateikti trečiojo 
asmens patikrintus įrodymus; tačiau turėtų 
būti leidžiamos ir kitos tinkamos 
įrodinėjimo priemonės, pvz., gamintojo 
techniniai dokumentai, jeigu atitinkamas 
ūkio subjektas neturi galimybės gauti tokių 
pažymėjimų ar tyrimų ataskaitų arba negali 
jų gauti per atitinkamą laiko tarpą;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) pirkdami tam tikrus produktus ir 
paslaugas, taip pat įsigydami ir 
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nuomodami pastatus, centrinės valdžios 
subjektai, sudarantys viešojo darbų, 
prekių ar paslaugų pirkimo sutartis, 
turėtų tapti sektinu pavyzdžiu ir priimti 
efektyvų energijos vartojimą 
užtikrinančius pirkimo sprendimus. Tai 
turėtų būti taikoma administraciniams 
padaliniams, turintiems kompetenciją 
visoje šalies teritorijoje. Kai konkrečioje 
valstybėje narėje ir konkrečios 
kompetencijos srityje tokių atitinkamų 
visą teritoriją apimančių administracinių 
padalinių nesama, įpareigojimas turėtų 
būti taikomas tiems administraciniams 
padaliniams, kurių kiekvieno turimas 
kompetencijos sritis apjungus apimama 
visa teritorija. Tačiau tai neturėtu pažeisti 
šios direktyvos nuostatų.
Kitų produktų nei tie, kuriems taikomi 
šioje direktyvoje nurodyti pirkimams 
taikomi energijos vartojimo efektyvumo 
reikalavimai, atveju valstybės narės turėtų 
viešąsias organizacijas skatinti atsižvelgti 
į pirkinio energijos vartojimo efektyvumą;

Pagrindimas

Nuoroda į Pramonės mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto priimtą Energijos vartojimo 
efektyvumo direktyvos versiją (ITRE/7/06352).

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) atsižvelgiant į tai, kad nedaug 
mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) 
dalyvauja viešuosiuose pirkimuose 
apskritai, ypač inovacijų ir paslaugų 
sektoriuose, reikėtų imtis teisinių 
priemonių. Reikėtų apsvarstyti keletą 
veiklos aspektų šioje srityje, pvz., 
nediskriminavimo principo laikymasis, 
priemonės, užtikrinančios, kad nesvarbi 
įmonių kilmės šalis; konkurso 
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konkurencingumo išlaikymas; lengvatinių 
priemonių, padėsiančių konkurencingoms 
MVĮ, nustatymas. Reikėtų taip pat 
numatyti stebėjimo ir ataskaitų teikimo 
priemones siekiant pagerinti statistinį su 
MVĮ sudarytų viešųjų sutarčių stebėjimą 
sektorių ir vertės aspektais ir suteikti 
perkančiosioms organizacijos daugiau 
informacijos apie MVĮ ir apie sunkumus, 
su kuriais jos susiduria siekdamos patekti 
į viešųjų pirkimų rinką;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) viešieji pirkimai turėtų būti vykdomi 
vadovaujantis principu „Visų pirma 
galvokime apie mažuosius“, o valstybės 
narės turėtų visapusiškai įgyvendinti 
Europos gerosios patirties kodeksą, 
kuriuo siekiama suteikti MVĮ daugiau 
galimybių sudaryti viešųjų pirkimų 
sutartis;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29b) reikia prisiminti tarptautinės 
prekybos abipusiškumo svarbą ir tai, kad 
daugiašalis susitarimas dėl viešųjų 
pirkimų atlieka esminį vaidmenį atveriant 
viešųjų pirkimų (prekių, paslaugų ir 
statybos sutarčių) rinką užsienio 
konkurencijai ir užtikrina, kad privatiems 
konkurso dalyviams būtų sudaromos 
skaidrios, sąžiningos ir nediskriminacinės 
sąlygos;
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) siekiant palaikyti mažųjų ir vidutinių 
įmonių (MVĮ) dalyvavimą viešųjų pirkimų 
rinkoje, perkančiosios organizacijos turėtų 
būti paskatintos suskirstyti sutartis į dalis ir 
įpareigotos paaiškinti priežastis, jei to 
nedarytų. Jeigu sutartys padalijamos į dalis, 
perkančiosios organizacijos, kad išlaikytų 
konkurenciją arba užtikrintų tiekimo 
saugumą, gali, pvz., apriboti dalių, dėl 
kurių ūkio subjektas gali teikti pasiūlymą, 
skaičių; jos taip pat gali apriboti dalių, 
kurios gali būti paskirtos vienam konkurso 
dalyviui, skaičių;

(30) siekiant palaikyti mažųjų ir vidutinių 
įmonių (MVĮ) ir pilietinės visuomenės
dalyvavimą viešųjų pirkimų rinkoje, 
perkančiosios organizacijos turėtų būti 
paskatintos suskirstyti sutartis į dalis ir 
įpareigotos paaiškinti priežastis, jei to 
nedarytų; Jeigu sutartys padalijamos į 
dalis, perkančiosios organizacijos, kad 
išlaikytų konkurenciją arba užtikrintų 
tiekimo saugumą, gali, pvz., apriboti dalių, 
dėl kurių ūkio subjektas gali teikti 
pasiūlymą, skaičių; jos taip pat gali apriboti 
dalių, kurios gali būti paskirtos vienam 
konkurso dalyviui, skaičių. Tačiau toks 
padalijimas į dalis negali būti vykdomas 
turint tikslą išvengti įstatymų nustatytų 
viešųjų pirkimų procedūrų;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) siekiant, kad MVĮ turėtų kuo 
daugiau galimybių sudaryti viešųjų 
pirkimų – netgi tų, kurių vertė mažesnė už 
Sąjungoje nustatytas ribas –sutartis, 
valstybės narės gali taikyti daugiau 
viešųjų pirkimų priemonių.

Pagrindimas

Daugiau nei pusė ES viešųjų pirkimų nepatenka į direktyvos taikymo sritį, todėl valstybėms 
narėms tenka svarbus vaidmuo padėti MVĮ juose dalyvauti. Nacionalinio lygmens viešojo 
pirkimo sutartys yra geresnė galimybė, nes tokių sutarčių vertė labiau tinka MVĮ.
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) Dalyvavimas viešųjų pirkimų 
procedūrose daugeliui ūkio subjektų 
reiškia svarią finansinę naštą. siekiant 
paskatinti MVĮ dalyvavimą, turi būti labai 
sumažinta finansinė našta, tenkanti 
konkurso etapu, vykdymo etapu ir 
naudojimosi teisės gynimo priemonėmis 
etapu;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) be konkrečių naujų šia direktyva 
nustatytų priemonių, skirtų pagerinti MVĮ 
dalyvavimą viešųjų pirkimų rinkoje, 
valstybės narės ir perkančiosios 
organizacijos turėtų ir toliau plėtoti MVĮ 
palankias viešųjų pirkimų strategijas. 
Nepakaks nustatyti ir įgyvendinti šias 
naujas taisykles, nors jos ir palankesnės 
MVĮ nei galiojanti tvarka. Komisija 
paskelbė savo tarnybų darbo dokumentą 
„Europos gerosios patirties kodeksas, 
kuriuo siekiama suteikti MVĮ daugiau 
galimybių sudaryti viešųjų pirkimų 
sutartis“ (2008)COM 2193), kurio tikslas 
– paskatinti valstybes nares kurti 
nacionalines strategijas, programas ir 
veiksmų planus, kad būtų pagerintos MVĮ 
galimybės patekti į šias rinkas. 
Vadovaudamosi šiuo požiūriu 
nacionalinės, regionų ir vietos valdžios 
institucijos turėtų griežtai taikyti šioje 
direktyvoje nustatytas taisykles ir 
nuosekliai įgyvendinti bendrąją politiką, 
skirtą pagerinti MVĮ galimybes patekti į 
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viešųjų pirkimų rinkas;

Pagrindimas

Šioje direktyvoje pateiktos naujos MVĮ palankios taisyklės vertintinos palankiai. Tačiau 
siekiant užtikrinti, kad MVĮ galėtų pasinaudoti tuo reikšmingu potencialu, kurį suteikia 
viešųjų pirkimų rinkos, reikia dar daug nuveikti. Reikėtų skatinti visas dalyvaujančias 
valstybes, regionus ir vietos valdžios institucijas pradėti taikyti strategijas ir politiką, 
leidžiančią MVĮ aktyviau dalyvauti šiose rinkose, ir ES, ir nacionaliniu lygmenimis.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32b) Komisija turėtų parengti ir paskelbti 
su viešojo pirkimo procedūra susijusių 
Sąjungos mastu nustatytų visų mokesčių 
sąrašą, sutelkdama dėmesį į teisės gynimo 
priemonių mokesčius ir kitas su teisės 
gynimo priemonėmis susijusias išlaidas;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) 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 
perkančiosioms organizacijoms reikalingi 
optimaliai jų poreikiams pritaikyti aukštos 
kokybės darbai, prekės ir paslaugos, pvz., 
tarp pasirinktų sutarties skyrimo kriterijų 
nurodyti su gamybos procesu susiję 
veiksniai. Todėl perkančiosioms 
organizacijoms turėtų būti leidžiama kaip 
skyrimo kriterijus patvirtinti ekonomiškai 

(37) 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 
perkančiosioms organizacijoms reikalingi 
optimaliai jų poreikiams pritaikyti aukštos 
kokybės darbai, prekės ir paslaugos, pvz., 
tarp pasirinktų sutarties skyrimo kriterijų 
nurodyti su gamybos procesu susiję 
veiksniai. Todėl perkančiosioms 
organizacijoms turėtų būti leidžiama kaip 
skyrimo kriterijus patvirtinti ekonomiškai 
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naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios 
kainos kriterijų, atsižvelgiant į tai, kad 
antruoju atveju jos techninėse 
specifikacijose arba sutarties vykdymo 
sąlygose gali nustatyti atitinkamus kokybės 
standartus;

naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios 
kainos kriterijų, atsižvelgiant į tai, kad 
antruoju atveju jos techninėse 
specifikacijose arba sutarties vykdymo 
sąlygose gali nustatyti atitinkamus kokybės 
standartus itin standartizuotiems 
produktams;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) labai svarbu iki galo išnaudoti viešojo 
pirkimo 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 
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 

(39) reikia stengtis iki galo išnaudoti 
viešojo pirkimo teikiamas galimybes 
tvaraus augimo strategijos „Europa 2020“ 
tikslams pasiekti, nepažeidžiant 
perkančiųjų subjektų įgaliojimų. Viešieji 
pirkimai yra ypač svarbūs skatinant 
inovacijas, kurios savo ruožtu itin 
svarbios būsimam Europos augimui. 
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 
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 
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koncepcijų plėtrą ir naudojimą, kad viešieji 
pirkimai labiau palaikytų tvarią plėtrą;

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 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) šias konkretiems sektoriams būdingas 
priemones reikėtų papildyti, pritaikant 
viešojo pirkimo direktyvas, kad 
perkančiosios organizacijos savo pirkimų 
strategija galėtų siekti strategijos „Europa 
2020“ tikslų. Todėl reikėtų aiškiai 
nustatyti, kad perkančiosios organizacijos 
galėtų išrinkti ekonomiškai naudingiausią 
pasiūlymą ir mažiausią kainą, taikydamos 
gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimo 
metodą, jei naudotina metodika yra 
nustatyta objektyviai ir nediskriminuojamai 
ir prieinama visoms suinteresuotosioms 
šalims. Gyvavimo ciklo sąnaudų 
skaičiavimas apima visas darbų, prekių ar 
paslaugų gyvavimo ciklo sąnaudas (pvz., 
kūrimo, gamybos, naudojimo, priežiūros ir 
gyvavimo ciklo pabaigos realizavimo arba 
utilizavimo sąnaudas), taip pat išorines 
sąnaudas, jeigu tik jas galima įvertinti 
pinigais ir kontroliuoti. Europos Sąjungos 
lygmeniu reikėtų parengti bendrą 
gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimo 
metodiką, taikomą konkrečioms prekių ar 
paslaugų kategorijoms; kai metodika bus 
parengta, taikyti ją turėtų būti privaloma;

(40) šias konkretiems sektoriams būdingas 
priemones reikėtų papildyti, pritaikant 
viešojo pirkimo direktyvas, kad 
perkančiosios organizacijos savo pirkimų 
strategija galėtų siekti strategijos „Europa 
2020“ tikslų, pvz., įvertindamos sąnaudas 
produktų ar paslaugų energijos taupymo 
potencialo aspektu. Todėl reikėtų aiškiai 
nustatyti, kad perkančiosios organizacijos 
galėtų išrinkti ekonomiškai naudingiausią 
pasiūlymą ir mažiausią kainą, taikydamos 
gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimo 
metodą, jei naudotina metodika yra 
nustatyta objektyviai ir nediskriminuojamai 
ir prieinama visoms suinteresuotosioms 
šalims. Gyvavimo ciklo sąnaudų 
skaičiavimas apima visas darbų, prekių ar 
paslaugų gyvavimo ciklo sąnaudas (pvz., 
kūrimo, gamybos, naudojimo, priežiūros ir 
gyvavimo ciklo pabaigos realizavimo arba 
utilizavimo sąnaudas), taip pat išorines 
sąnaudas, jeigu tik jas galima įvertinti 
pinigais ir kontroliuoti. Europos Sąjungos 
lygmeniu reikėtų parengti bendrą 
gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimo 
metodiką, taikomą konkrečioms prekių ar 
paslaugų kategorijoms; kai metodika bus 
parengta, taikyti ją turėtų būti privaloma;

Pakeitimas 26
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Pasiūlymas dėl direktyvos
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40a) taikant gyvavimo ciklo sąnaudų 
metodą veiksmingai energiją 
naudojantiems produktams pirkti 
pirmenybė turėtų būti teikiama bendram 
sudėtiniam pirkinių rinkinio ar grupės 
energijos vartojimo efektyvumui, o ne 
pavienio pirkinio efektyvumui, 
atsižvelgiant į techninį tinkamumą ir 
numatomą naudojimo pobūdį;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) be to, techninėse specifikacijose ir 
sutarties skyrimo kriterijuose 
perkančiosioms organizacijoms turėtų būti 
leidžiama nurodyti konkretų gamybos 
procesą, konkretų paslaugų teikimo būdą ar 
konkretų bet kurio produkto ar paslaugos 
gyvavimo ciklo kito etapo procesą, su 
sąlyga, kad pastarieji būtų susiję su viešojo 
pirkimo sutarties dalyku. Siekiant 
socialinius motyvus geriau integruoti į 
viešuosius pirkimus, pirkėjams turėtų būti 
leidžiama į ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo skyrimo kriterijus įtraukti 
ypatybes, susijusias su atitinkamame 
prekių gamybos ar paslaugų teikimo 
procese tiesiogiai dalyvaujančių asmenų 
darbo sąlygomis. Tos ypatybės gali apimti 
tik gamybos procese dalyvaujančių 
darbuotojų sveikatos apsaugą arba sutartį 
įgyvendinti paskirtų nepalankioje padėtyje 
esančių asmenų ar pažeidžiamų grupių 
narių socialinės integracijos, įskaitant 
neįgaliųjų prieigą, skatinimą. Su tokiomis 
ypatybėmis siejami skyrimo kriterijai bet 
kuriuo atveju turėtų apimti tik tokias 

(41) be to, techninėse specifikacijose ir 
sutarties skyrimo kriterijuose 
perkančiosioms organizacijoms turėtų būti 
leidžiama nurodyti konkretų gamybos 
procesą, konkretų paslaugų teikimo būdą ar 
konkretų bet kurio produkto ar paslaugos 
gyvavimo ciklo kito etapo procesą, su 
sąlyga, kad pastarieji būtų tiesiogiai susiję 
su viešojo pirkimo sutarties dalyku. 
Siekiant socialinius motyvus geriau 
integruoti į viešuosius pirkimus, pirkėjams 
turėtų būti leidžiama į sutarties 
įgyvendinimo sąlygas įtraukti ypatybes, 
susijusias su atitinkamame prekių gamybos 
ar paslaugų teikimo procese tiesiogiai 
dalyvaujančių asmenų darbo sąlygomis. 
Tos ypatybės gali apimti tik gamybos
procese dalyvaujančių darbuotojų sveikatos 
apsaugą arba sutartį įgyvendinti paskirtų 
nepalankioje padėtyje esančių asmenų ar 
pažeidžiamų grupių narių socialinės 
integracijos, įskaitant neįgaliųjų prieigą, 
skatinimą. Su tokiomis ypatybėmis 
siejamos įgyvendinimo sąlygos bet kuriuo 
atveju turėtų apimti tik tokias ypatybes, 
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ypatybes, kurios turi tiesioginį poveikį 
darbuotojams jų darbo aplinkoje. Jie turėtų 
būti taikomi laikantis 1996 m. gruodžio 
16 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų 
komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje 
ir tokiu būdu, kad tiesiogiai ar netiesiogiai 
nebūtų diskriminuojami ūkio subjektai iš 
kitų valstybių narių ar trečiųjų šalių – PPO 
sutarties arba laisvosios prekybos 
susitarimų, kurių šalis yra ir Sąjunga, šalių. 
Ketinant skirti paslaugų sutartis ir sutartis, 
susijusias su darbų projektavimu, 
perkančiosioms organizacijoms taip pat 
turėtų būti leidžiama kaip sutarties skyrimo 
kriterijų naudoti darbuotojų, paskirtų 
atitinkamai sutarčiai vykdyti, 
organizavimą, kvalifikaciją ir patirtį, nes 
tai gali turėti įtakos sutarties vykdymo 
kokybei ir pasiūlymo ekonominei vertei;

kurios turi tiesioginį poveikį darbuotojams 
jų darbo aplinkoje. Jie turėtų būti taikomi 
laikantis 1996 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo 
paslaugų teikimo sistemoje ir tokiu būdu, 
kad tiesiogiai ar netiesiogiai nebūtų 
diskriminuojami ūkio subjektai iš kitų 
valstybių narių ar trečiųjų šalių – PPO 
sutarties arba laisvosios prekybos 
susitarimų, kurių šalis yra ir Sąjunga, šalių. 
Ketinant skirti paslaugų sutartis ir sutartis, 
susijusias su darbų projektavimu, 
perkančiosioms organizacijoms taip pat 
turėtų būti leidžiama kaip sutarties skyrimo 
kriterijų naudoti darbuotojų, paskirtų 
atitinkamai sutarčiai vykdyti, 
organizavimą, kvalifikaciją ir patirtį, nes 
tai gali turėti įtakos sutarties vykdymo 
kokybei ir pasiūlymo ekonominei vertei ir 
todėl gali turėti tiesioginę įtaką sutarties 
dalykui;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) sutarties vykdymo sąlygos atitinka šią 
direktyvą, jeigu jomis nėra tiesiogiai ar 
netiesiogiai diskriminuojama, jeigu jos yra 
susijusios su sutarties dalyku ir įtrauktos į 
skelbimą apie sutartį, išankstinį 
informacinį skelbimą, naudojamą kaip 
konkurso paskelbimo priemonę, ar pirkimo 
dokumentus. Visų pirma jose gali būti 
numatyta teikti pirmenybę profesiniam 
mokymui darbo vietoje, asmenų, 
patiriančių didelių integracijos sunkumų, 
įdarbinimui, kovai su nedarbu, aplinkos ar 
gyvūnų gerovės apsaugai. Pavyzdžiui, be 
kitų dalykų, gali būti paminėti sutarties 
vykdymo laikotarpiu taikomi reikalavimai 
įdarbinti ilgą laiką darbo nerandančius 
asmenis arba įgyvendinti bedarbių ar 

(43) sutarties vykdymo sąlygos atitinka šią 
direktyvą, jeigu jomis nėra tiesiogiai ar 
netiesiogiai diskriminuojama, jeigu jos yra 
tiesiogiai susijusios su sutarties dalyku ir 
įtrauktos į skelbimą apie sutartį, išankstinį 
informacinį skelbimą, naudojamą kaip 
konkurso paskelbimo priemonę, ar pirkimo 
dokumentus. Visų pirma jose gali būti 
numatyta teikti pirmenybę profesiniam 
mokymui darbo vietoje, asmenų, 
patiriančių didelių integracijos sunkumų, 
įdarbinimui, kovai su nedarbu, aplinkos ar 
gyvūnų gerovės apsaugai. Pavyzdžiui, be 
kitų dalykų, gali būti paminėti sutarties 
vykdymo laikotarpiu taikomi reikalavimai 
įdarbinti ilgą laiką darbo nerandančius 
asmenis arba įgyvendinti bedarbių ar 
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jaunimo mokymo priemones, iš esmės 
laikytis pagrindinių Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) konvencijų, net jeigu 
šios konvencijos nėra įgyvendintos 
nacionalinėje teisėje, ir įdarbinti daugiau 
nepalankioje padėtyje esančių asmenų nei 
reikalaujama pagal nacionalinės teisės 
aktus;

jaunimo mokymo priemones, iš esmės 
laikytis pagrindinių Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) konvencijų, net jeigu 
šios konvencijos nėra įgyvendintos 
nacionalinėje teisėje, ir įdarbinti daugiau 
nepalankioje padėtyje esančių asmenų nei 
reikalaujama pagal nacionalinės teisės 
aktus;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) labai svarbu, kad Komisija, atlikdama 
parengiamuosius darbus, rengtų 
atitinkamas konsultacijas, taip pat su 
ekspertais. Rengdama deleguotuosius 
aktus, Komisija turėtų užtikrinti, kad tuo 
pačiu metu, laiku ir tinkamai reikiami 
dokumentai būtų perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

(55) labai svarbu, kad Komisija, atlikdama 
parengiamuosius darbus, rengtų 
atitinkamas konsultacijas su atitinkamais 
dalyviais, kaip antai vietos ir regionų 
valdžios institucijų atstovais, pilietine 
visuomene, suinteresuotaisiais subjektais,
taip pat su ekspertais. Rengdama 
deleguotuosius aktus, Komisija turėtų 
užtikrinti, kad tuo pačiu metu, laiku ir 
tinkamai reikiami dokumentai būtų 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 22 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22) gyvavimo ciklas – tai 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 – tai visi nuoseklūs ir
(arba) tarpusavyje susiję prekių tiekimo, 
darbų atlikimo ar paslaugų teikimo etapai, 
įskaitant gamybą ir gamybos vietą, 
gabenimą, naudojimą ir priežiūrą, nuo 
žaliavų įsigijimo ar išteklių gavimo iki 
išėmimo iš apyvartos, sunaikinimo ir 
užbaigimo;
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šių ribų neviršijantiems darbams, 
prekėms ir paslaugų sutartims valstybės 
narės nustato nacionalines atvirų 
konkursų procedūras, kurios užtikrintų 
atitiktį sutartyje nustatytiems vienodos 
prieigos, nediskriminavimo ir skaidrumo 
principams.

Pagrindimas

Esamas prekių ir paslaugų sutarčių ribas vietos ar regionų valdžios institucijos turėtų 
padidinti siekiant užtikrinti, kad būtų sudaromos ekonominės vertės sutartys, galinčios 
pritraukti užsienio tiekėjus, o tai turi potencialą iš esmės pagyvinti bendrąją rinką. Tačiau 
ribų padidinimas neturėtų reikšti, kad sutartims, kurių vertė mažesnė už ribinę, nebūtų 
skelbiamas viešasis konkursas, ir kad dėl šios priežasties valstybės narės būtų įpareigotos 
įgyvendinti nacionalines taisykles, kurias taikant leidžiama rengti tokius konkursus.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Praktinis į Europos Sąjungos viešųjų 
pirkimų teisės aktų sistemą įtrauktos 
Sutarties dėl viešųjų pirkimų 
įgyvendinimas grindžiamas ankstesniu 
vertinimu, atliktu siekiant nustatyti, ar 
Sutartį pasirašiusios Europos Sąjungos 
valstybės narės ir trečiosios šalys tinkamai 
taiko esminio abipusiškumo principą 
atverdamos vienos kitoms savo rinkas. 
Toks esminio abipusiškumo principo 
taikymo vertinimas taip pat atliekamas 
Sutarties dėl viešųjų pirkimų 
nepasirašiusių ir prieigą prie Europos 
viešųjų pirkimų rinkos turinčių trečiųjų 
šalių atžvilgiu.
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Specialios išimtys pašto paslaugų srityje

1. Ši direktyva netaikoma viešosioms 
sutartims, kurių pagrindinis tikslas yra 
leisti perkančiosioms organizacijoms teikti 
pašto paslaugas ir kitas ne pašto 
paslaugas.
2. Šiame straipsnyje:
(a) „pašto paslaugos“: paslaugos, kurias 
sudaro pašto siuntų surinkimas, 
rūšiavimas, vežimas ir pristatymas. Pašto 
paslaugomis laikomos ir pagal Direktyvą 
97/67/EB apibrėžtos universaliosios 
paslaugos, ir šia apibrėžtimi neapimamos 
paslaugos;
(b)„kitos, ne pašto paslaugos“: paslaugos, 
teikiamos šiose srityse:
(i) pašto paslaugų valdymo paslaugos 
(paslaugos, teikiamos prieš išsiuntimą ir 
po jo, įskaitant siuntų skyriaus valdymo 
paslaugas);
(ii) pridėtinės vertės paslaugos, susijusios 
su elektroninėmis priemonėmis ir 
teikiamos tik jomis (įskaitant saugų 
koduotų dokumentų perdavimą 
elektroninėmis priemonėmis, adresų 
valdymo paslaugas ir registruoto 
elektroninio pašto perdavimą);
(iii) paslaugos, susijusios su i punkte 
nepaminėtomis pašto siuntomis, pvz., 
tiesioginis neadresuotų pašto siuntų 
pristatymas;
(iv) finansinės paslaugos, žymimos CPV 
nomenklatūros kodais nuo 66100000-1 iki 
66720000-3 ir apibrėžtos 19 straipsnio 
c punkte ir apimančios visų pirma pinigų 
siuntimą pašto perlaidomis ir pervedimus 
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iš einamųjų pašto sąskaitų;
(v) filatelinės paslaugos;
(vi) logistikos paslaugos (paslaugos, 
kurias teikiant fizinis pristatymas ir (arba) 
sandėliavimas derinamas su kitomis ne 
pašto funkcijomis).

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad ES mastu pašto paslaugų sektoriuje įgyvendinus taisykles, skirtas 
rinkai liberalizuoti šiame sektoriuje, vyrauja veiksminga konkurencija, ši direktyva neturi būti 
taikoma viešosioms pašto paslaugų sektoriaus srities sutartims, jei jos sudaromos visų pirma 
tam, kad perkančiosioms organizacijoms atsirastų galimybė užsiimti tam tikra veikla pašto 
paslaugų sektoriuje.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) visa to juridinio asmens veikla vykdoma 
kontroliuojančiajai perkančiajai 
organizacijai ar kitiems tos pačios 
perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamiems juridiniams asmenims;

Pagrindimas

Paliekant galimybę juridiniams asmenims 10 proc. veiklos vykdyti atviroje rinkoje kyla 
pavojus, kad bus smarkiai iškreipta konkurencija ir padarytas žalingas poveikis MVĮ, ypač 
vietos lygmeniu.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent 90 proc. to juridinio asmens 
veiklos vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms arba 
kitiems tų pačių perkančiųjų organizacijų 

b) visa to juridinio asmens veikla vykdoma
kontroliuojančiosioms perkančiosioms 
organizacijoms arba kitiems tų pačių 
perkančiųjų organizacijų 
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kontroliuojamiems asmenims; kontroliuojamiems asmenims;

Pagrindimas

Paliekant galimybę juridiniams asmenims 10 proc. veiklos vykdyti atviroje rinkoje kyla 
pavojus, kad bus smarkiai iškreipta konkurencija ir padarytas žalingas poveikis MVĮ, ypač 
vietos lygmeniu.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos ūkio subjektus 
vertina vienodai ir nediskriminuodamos,
veikia skaidriai ir proporcingai.

Perkančiosios organizacijos ūkio subjektus 
vertina laikydamosi lygybės, 
nediskriminavimo, laisvos konkurencijos 
ir atvirumo principų. Jos taip pat veikia 
skaidriai ir proporcingai, visuomet 
užtikrindamos, kad viešosios lėšos 
naudojamos veiksmingai.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Perkančiosios organizacijos ir visos 
kitos susijusios šalys užtikrina 
konfidencialios informacijos apsaugą ir 
imasi priemonių užkirsti kelią bet kokiam 
netinkamam tokios informacijos 
panaudojimui.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Rengdama elektroninių viešųjų 
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pirkimų sistemų techninius standartus, 
vadovaudamasi 19 straipsniu, Komisija 
turėtų artimai bendradarbiauti su 
Europos tinklų ir informacijos apsaugos 
agentūra, kad būtų užtikrinti aukščiausi 
konfidencialumo standartai.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti, kad 
elektroninių ryšio priemonių naudojimas 
privalomas kitais atvejais nei nustatytieji 
šios direktyvos 32, 33, 34 straipsniuose, 
35 straipsnio 2 dalyje, 49 straipsnio 
2 dalyje arba 51 straipsnyje.

Valstybės narės gali nustatyti, kad 
elektroninių ryšio priemonių naudojimas 
privalomas kitais atvejais nei nustatytieji 
šios direktyvos 32, 33, 34 straipsniuose, 
35 straipsnio 2 dalyje, 49 straipsnio 
2 dalyje arba 51 straipsnyje, jei jis 
nesudaro neįveikiamos kliūties MVĮ ir 
labai mažoms įmonėms.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendraudamos, keisdamosi informacija ir 
ją saugodamos, perkančiosios 
organizacijos užtikrina, kad būtų 
išsaugomas duomenų vientisumas ir 
pasiūlymų ir prašymų dalyvauti pirkime 
konfidencialumas. Jos nagrinėja pasiūlymų 
ir paraiškų leisti dalyvauti pirkime turinį 
tik pasibaigus galutiniam pateikimo 
terminui.

Bendraudamos, keisdamosi informacija ir 
ją saugodamos, perkančiosios 
organizacijos užtikrina, kad būtų 
išsaugomas duomenų vientisumas ir 
pasiūlymų ir prašymų dalyvauti pirkime
bei 18 straipsnyje nurodytos informacijos
konfidencialumas. Jos nagrinėja pasiūlymų 
ir paraiškų leisti dalyvauti pirkime turinį 
tik pasibaigus galutiniam pateikimo 
terminui.
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Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 7 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės suteikia galimybes laiku 
įgyti viešųjų pirkimų procedūros 
vykdymui elektroninėje erdvėje būtinų 
žinių ir įgūdžių.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22 straipsnis Išbraukta.
Neteisėtas elgesys

Kandidatų konkurso pradžioje 
reikalaujama pateikti garbės deklaraciją, 
kad jie nesiėmė ir nesiims:
(a) daryti neteisėtos įtakos perkančiosios 
organizacijos sprendimų priėmimo 
procesui arba nebandys gauti 
konfidencialios informacijos, dėl kurios 
pirkimo procedūroje įgytų nepagrįstą 
pranašumą;
(b) sudaryti su kitais kandidatais ir 
konkurso dalyviais susitarimų, kuriais 
būtų siekiama iškreipti konkurenciją;
(c) tyčia teikti klaidinančią informaciją, 
kuri gali turėti esminę įtaką sprendimams 
dėl atmetimo, atrankos ar sutarties 
skyrimo.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali numatyti, kad 
perkančiosios organizacijos gali taikyti 
šioje direktyvoje reglamentuojamą 
inovacijų partnerystę.

Valstybės narės numato, kad perkančiosios 
organizacijos gali taikyti šioje direktyvoje 
reglamentuojamą inovacijų partnerystę.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalies ketvirta ir penkta pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jos taip pat gali numatyti, kad vienu iš 
toliau nurodytų atvejų perkančiosios 
organizacijos galėtų taikyti konkurso 
procedūrą su derybomis arba konkurencinį 
dialogą:

Jos taip pat gali numatyti, kad 
perkančiosios organizacijos galėtų taikyti 
konkurso procedūrą su derybomis arba 
konkurencinį dialogą, su sąlyga, kad juo 
užtikrinamos vienodos sąlygos ir 
užkertamas kelias konkurencijos 
iškraipymui.

(a) kai viešojo darbų pirkimo sutarties 
objektas yra ir projektavimas, ir darbų 
vykdymas, kaip apibrėžta 2 straipsnio 8 
dalyje, arba kai norint nustatyti teisinius 
ir finansinius projekto aspektus 
reikalingos derybos;
(b) kai viešojo darbų pirkimo sutartyse 
numatyti darbai atliekami vien mokslinių 
tyrimų ar inovacijų, testavimo ar plėtros 
tikslais ir jais nėra siekiama užtikrinti 
pelningumą ar atgauti mokslinių tyrimų ir 
plėtros sąnaudas;
(c) kai perkant paslaugas ar prekes 
techninės specifikacijos negali būti 
pakankamai tiksliai susietos su kuriais 
nors standartais, Europos techniniais 
liudijimais, bendrosiomis techninėmis 
specifikacijomis ar techniniais etalonais, 
kaip apibrėžta VIII priedo 2–5 punktuose;
(d) kai pagal atvirą ar ribotą procedūrą 
pateikti pasiūlymai klaidingi arba 
nepriimtini, kaip apibrėžta 30 straipsnio 2 
dalies a punkte;
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(e) kai dėl specifinių aplinkybių, susijusių 
su darbų, prekių ar paslaugų pobūdžiu, 
sudėtingumu ar su jais susijusiomis 
grėsmėmis, sutartis negali būti paskirta be 
išankstinių derybų.
Valstybės narės gali nuspręsti neperkelti į 
nacionalinę teisę konkurso procedūros su 
derybomis, konkurencinio dialogo ir 
inovacijų partnerystės procedūrų.

Pagrindimas

In reference to the Green Paper on the modernisation of EU public procurement policy 
(COM(2011) 15 final) and the European Parliament's report on modernisation of public 
procurement (2011/2048(INI)), negotiated procedures should be used without limitation in 
order to achieve the contract which is best suited to the specific needs of contracting 
authority, as well as to achieve the best value for money. In order to achieve the highest 
possible level of transparency, adequate guarantees to counter market distortion - as a result 
of the application of this procedure - need to be elaborated.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šio straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nurodytą pasiūlymų priėmimo trukmę 
perkančioji organizacija gali sutrumpinti 
penkiomis dienomis, jeigu sutinka, kad 
pasiūlymai gali būti teikiami 
elektroninėmis priemonėmis laikantis 
19 straipsnio 3, 4 ir 5 dalių nuostatų.

4. Šio straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nurodytą pasiūlymų priėmimo trukmę 
perkančioji organizacija gali sutrumpinti 
trimis dienomis, jeigu sutinka, kad 
pasiūlymai gali būti teikiami 
elektroninėmis priemonėmis laikantis 
19 straipsnio 3, 4 ir 5 dalių nuostatų.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 4 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

valstybės narės užtikrina, kad perkančioji 
organizacija, nesilaikanti neutralumo 
prievolės, baudžiama pritaikant sankciją;



PE486.034v02-00 32/65 AD\911383LT.doc

LT

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minimali prašymų leisti dalyvauti 
konkurenciniame dialoge priėmimo trukmė 
yra 30 dienų nuo skelbimo apie pirkimą 
išsiuntimo dienos.

Minimali prašymų leisti dalyvauti 
konkurenciniame dialoge priėmimo trukmė 
yra 40 dienų nuo skelbimo apie pirkimą 
išsiuntimo dienos.

Pagrindimas

Minimali prašymų leisti dalyvauti priėmimo trukmė turėtų būti 40 dienų, kaip ir pagal atvirą 
procedūrą, kad būtų galima taikyti kiek įmanoma panašesnes administracines įvairių 
procedūrų taisykles.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Konkurencinis dialogas gali vykti 
nuosekliais etapais, kad būtų sumažintas 
sprendimų, aptartinų vykstant dialogo 
etapui, skaičius, taikant skelbime apie 
pirkimą arba aprašomajame dokumente 
apibrėžtus skyrimo kriterijus. Skelbime 
apie pirkimą arba aprašomajame 
dokumente perkančioji organizacija 
nurodo, ar naudos šią galimybę.

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba 
nekeičiamas.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Paskelbusios apie dialogo užbaigimą ir 
apie tai pranešusios dalyviams, 

6. Paskelbusios apie dialogo užbaigimą ir 
apie tai pranešusios dalyviams, 
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perkančiosios organizacijos paprašo jų
pateikti galutinius pasiūlymus, grindžiamus 
vykstant dialogui pristatytu ir patikslintu 
sprendimu (-ais). Tokiuose pasiūlymuose 
yra visa informacija, reikalinga ir būtina 
projektui įvykdyti.

perkančiosios organizacijos paprašo 
kiekvieno dalyvio pateikti galutinius 
pasiūlymus, grindžiamus vykstant dialogui 
pristatytu ir patikslintu sprendimu (-ais). 
Tokiuose pasiūlymuose yra visa 
informacija, reikalinga ir būtina projektui 
įvykdyti.

Pagrindimas

Siekiant suderinti su konfidencialumo nuostatomis, nes ne visi konkurso dalyviai gali pasiūlyti 
tokį patį sprendimą, tai ypač svarbu inovacijų atvejais.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei sudaroma inovacijų partnerystė, bet 
kuris ūkio subjektas gali teikti prašymą 
leisti dalyvauti konkurse pagal skelbimą 
apie konkursą, kad būtų sukurta 
struktūrizuota partnerystė naujoviškoms 
prekėms, paslaugoms arba darbams sukurti 
ir sukurtoms prekėms, paslaugoms arba 
darbams įsigyti, jeigu tik jie atitinka 
suderintą rezultatų lygį ir sąnaudas.

1. Jei sudaroma inovacijų partnerystė, bet 
kuris ūkio subjektas gali teikti prašymą 
leisti dalyvauti konkurse pagal skelbimą 
apie konkursą, kad būtų sukurta 
struktūrizuota partnerystė naujoviškoms 
prekėms, paslaugoms arba darbams sukurti 
ir sukurtoms prekėms, paslaugoms arba 
darbams įsigyti, jeigu tik jie atitinka 
suderintą rezultatų lygį ir sąnaudas.
Perkančioji organizacija turėtų aiškiai 
nurodyti, kokias intelektinės nuosavybės ji 
teises dėl šios sutarties nori įsigyti (jei 
nori) arba iš anksto, skelbime apie 
pirkimą, aprašomajame dokumente ar 
kvietime patvirtinti susidomėjimą, arba 
vėliau, aptariant sutarties detales.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Partnerystė sudaroma nuosekliais 
etapais, atsižvelgiant į mokslinių tyrimų ir 

2. Partnerystė sudaroma nuosekliais 
etapais, atsižvelgiant į mokslinių tyrimų ir 
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naujovių diegimo proceso etapų seką, 
galbūt iki prekių pagaminimo arba 
paslaugų suteikimo momento. Nurodomi 
tarpiniai tiksliniai rodikliai, kuriuos 
partneris turi pasiekti, ir numatomas 
atlyginimo mokėjimas atitinkamomis 
dalimis. Remdamasi tokiais tiksliniais 
rodikliais, perkančioji organizacija po 
kiekvieno etapo gali nuspręsti nutraukti 
partnerystę ir pradėti naują pirkimo 
procedūrą likusiems etapams, jeigu tik ji
įgijo atitinkamas intelektinės nuosavybės 
teises.

naujovių diegimo proceso etapų seką, 
galbūt iki prekių pagaminimo arba 
paslaugų suteikimo momento. Nurodomi 
tarpiniai tiksliniai rodikliai, kuriuos 
partneris turi pasiekti, ir numatomas 
atlyginimo mokėjimas atitinkamomis 
dalimis. Remdamasi tokiais tiksliniais 
rodikliais, perkančioji organizacija gali 
nuspręsti arba sudaryti sutartis 
kiekvienam etapui paliekant galimybę 
sudaryti sutartis su skirtingais partneriais 
skirtingais proceso etapais, arba su tuo 
pačiu partneriu ar partneriais sudaryti 
sutartį, apimančią daugelį etapų. 
Perkančioji organizacija po kiekvieno 
etapo taip pat gali nuspręsti nutraukti 
partnerystę ir pradėti naują pirkimo 
procedūrą likusiam etapui ar etapams, 
jeigu perkančioji organizacija įgijo 
atitinkamas intelektinės nuosavybės teises
ar kitokiu būdu sumokėjo tinkamą 
atlyginimą pagal susitarimą su partneriu 
ar partneriais.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslinių tyrimų ir naujovių diegimo 
projektus, kuriais siekiama patenkinti 
perkančiosios organizacijos nurodytus 
poreikius ir kurių negali patenkinti esami 
sprendimai, gali teikti tik tie ūkio 
subjektai, kuriuos perkančioji organizacija 
pakvietė, įvertinusi prašomą informaciją.
Sutartys skiriamos remiantis vieninteliu 
skyrimo kriterijumi – ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo, laikantis 
66 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytos 
tvarkos.

Mokslinių tyrimų ir naujovių diegimo 
projektus, kuriais siekiama patenkinti 
perkančiosios organizacijos nurodytus 
poreikius, gali teikti tik tie ūkio subjektai, 
kuriuos perkančioji organizacija pakvietė, 
įvertinusi prašomą informaciją. Sutartys 
skiriamos remiantis vieninteliu skyrimo 
kriterijumi – ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo, laikantis 66 straipsnio 1 dalies 
a punkte nustatytos tvarkos.

Pakeitimas 53
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Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi priimtinus pasiūlymus pateikę 
konkurso dalyviai elektroninėmis 
priemonėmis vienu metu kviečiami 
dalyvauti elektroniniame aukcione pagal 
kvietime nurodytas instrukcijas prisijungti 
prie elektroninės sistemos nurodytą dieną ir 
nurodytu laiku. Elektroninis aukcionas gali 
vykti keliais nuosekliais etapais. 
Elektroninis aukcionas negali prasidėti 
anksčiau kaip dvi darbo dienos nuo dienos, 
kurią buvo išsiųsti kvietimai.

Visi priimtinus pasiūlymus pateikę 
konkurso dalyviai elektroninėmis 
priemonėmis vienu metu kviečiami 
dalyvauti elektroniniame aukcione pagal 
kvietime nurodytas instrukcijas prisijungti 
prie elektroninės sistemos nurodytą dieną ir 
nurodytu laiku. Elektroninis aukcionas gali 
vykti keliais nuosekliais etapais. 
Elektroninis aukcionas negali prasidėti 
anksčiau kaip penkias darbo dienos nuo 
dienos, kurią buvo išsiųsti kvietimai.

Pagrindimas

Nors dažniausiai siekiama sutrumpinti laikotarpius, vis dėlto dvi dienos atrodo per trumpas 
laikas, kad būtų galima teigti, jog ūkio subjektams suteikiama tinkama galimybė reaguoti, 
ypač MVĮ, kuriose dažniausiai dirba mažiau žmonių, galinčių dalyvauti viešuosiuose 
pirkimuose.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos suteikia
pakankamai laiko nuo pranešimo iki 
faktinio informacijos rinkimo dienos.

Perkančiosios organizacijos suteikia
pakankamą mažiausiai penkių darbo 
dienų laikotarpį nuo pranešimo iki faktinio 
informacijos rinkimo dienos.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VIII priedo 1 punkte apibrėžtos techninės 
specifikacijos išdėstomos pirkimo 
dokumentuose. Jose apibrėžiamos

VIII priedo 1 punkte apibrėžtos techninės 
specifikacijos išdėstomos pirkimo 
dokumentuose. Jose apibrėžiamos
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reikalaujamos darbų, paslaugų arba 
prekių savybės.

funkcinės savybės, kuriomis turi 
pasižymėti darbas, paslauga ar prekė.

Pagrindimas

Visais 40 straipsnio pakeitimais siekiama užtikrinti, kad perkančiosios organizacijos sutelktų 
dėmesį į funkcijas, kurių siekiama sudarant konkrečią sutartį. Tai turėtų atverti rinką kiek 
įmanoma daugiau ūkio subjektų ir inovatyviems sprendimams. Suprantama, vėliau galima 
pateikti konkretesnius techninius reikalavimus, kuriais būtų konkrečiau nurodomi ir 
paaiškinami perkančiosios organizacijos tikslai. Be to, kai kuriais pakeitimais siekiama 
išsamiau paaiškinti Komisijos pasiūlymą, kuriame teigiama, kad techniniai reikalavimai 
neturi būti naudojami taip, kad jie ribotų konkurenciją.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tos savybės gali sietis su konkrečiu 
gamybos procesu arba prašomų darbų 
atlikimo, prekių tiekimo arba paslaugų 
suteikimo procesu arba bet kurio kito 
gyvavimo ciklo, kaip nurodyta 2 straipsnio 
22 punkte, etapo procesu.

Detalesnės savybės, susijusios su 
konkrečiu gamybos procesu arba prašomų 
darbų atlikimo, prekių tiekimo arba 
paslaugų suteikimo procesu arba bet kurio 
kito gyvavimo ciklo, kaip nurodyta 
2 straipsnio 22 punkte, etapo procesu, gali 
būti išvardytos kaip gairės, bet negali 
užkirsti kelio ūkio subjektui dalyvauti 
pirkimų procedūroje.

Pagrindimas

Visais 40 straipsnio pakeitimais siekiama užtikrinti, kad perkančiosios organizacijos sutelktų 
dėmesį į funkcijas, kurių siekiama sudarant konkrečią sutartį. Tai turėtų atverti rinką kiek 
įmanoma daugiau ūkio subjektų ir inovatyviems sprendimams. Suprantama, vėliau galima 
pateikti konkretesnius techninius reikalavimus, kuriais būtų konkrečiau nurodomi ir 
paaiškinami perkančiosios organizacijos tikslai. Be to, kai kuriais pakeitimais siekiama 
išsamiau paaiškinti Komisijos pasiūlymą, kuriame teigiama, kad techniniai reikalavimai 
neturi būti naudojami taip, kad jie ribotų konkurenciją.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 a dalis (nauja)



AD\911383LT.doc 37/65 PE486.034v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Techninės specifikacijos taip pat gali 
apimti, kai tinka, reikalavimus, susijusius 
su:

Pakeitimas 58

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veiklos rodikliais, įskaitant poveikio 
aplinkai ir klimatui rodiklius bei 
rodiklius, susijusius su socialiai tvariu 
gamybos procesu;

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 a dalies b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gyvavimo ciklo charakteristikomis;

Pakeitimas 60

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) socialiai tvariu gamybos procesu;

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 a dalies d punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 a dalies e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) saugumu ar matmenimis, įskaitant 
procedūras, susijusias su kokybės 
užtikrinimu, terminiją, simbolius, tyrimų 
ir bandymų metodus, pakuotę, žymėjimą 
ir ženklinimą etiketėmis bei nurodymus 
naudotojams;

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 a dalies f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) projektavimo ir kainos apskaičiavimo 
taisyklėmis, darbams taikomomis 
bandymų, kontrolės ir priėmimo 
sąlygomis bei statybos darbų metodais 
arba technologijomis ir visomis kitomis 
techninėmis sąlygomis, kurias pagal 
bendruosius ar specialius nuostatus 
perkančioji organizacija gali nustatyti 
bendrosiose arba konkrečiose taisyklėse, 
taikomose baigtiems darbams ir juos 
sudarančioms medžiagoms ar atskiroms 
dalims;

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ženklui taikomi reikalavimai susiję tik 
su tomis charakteristikomis, kurios yra 
siejamos su sutarties dalyku ir yra 
tinkamos sutarties dalyku esančių darbų, 
prekių arba paslaugų savybėms apibrėžti;

a) ženklui taikomi reikalavimai susiję tik 
su tomis charakteristikomis, kurios yra 
tiesiogiai siejamos su sutarties dalyku ir 
yra tinkamos sutarties dalyku esančių 
darbų, prekių arba paslaugų savybėms 
apibrėžti;

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perkančiosios organizacijos pripažįsta 
kitas, nei nurodytos šio straipsnio 1 dalyje, 
tinkamas įrodinėjimo priemones, pvz., 
gamintojo techninius dokumentus, jeigu 
atitinkamas ūkio subjektas negali gauti šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytų sertifikatų arba 
bandymo ataskaitų arba neturi galimybės jų 
gauti per nustatytus terminus.

2. Perkančiosios organizacijos pripažįsta 
kitas, nei nurodytos šio straipsnio 1 dalyje, 
tinkamas ir lygiavertes įrodinėjimo 
priemones, pvz., gamintojo techninius 
dokumentus, jeigu atitinkamas ūkio 
subjektas negali gauti šio straipsnio 
1 dalyje nurodytų sertifikatų arba bandymo 
ataskaitų arba neturi galimybės jų gauti per 
nustatytus terminus.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perkančiosios organizacijos gali leisti
konkurso dalyviams teikti alternatyvius 
pasiūlymus. Skelbime apie pirkimą arba, 
jeigu kaip priemonė pakviesti dalyvauti 
konkurse buvo naudojamas išankstinis 
informacinis skelbimas, kvietime 
patvirtinti susidomėjimą jos nurodo, ar 
leidžiama teikti alternatyvius pasiūlymus. 
Nesant tokios nuorodos, alternatyvių 
pasiūlymų teikti neleidžiama.

1. Perkančiosios organizacijos leidžia 
konkurso dalyviams teikti alternatyvius 
pasiūlymus.
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Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešojo prekių arba paslaugų pirkimo 
sutarčių skyrimo procedūrose 
perkančiosios organizacijos, leidusios 
teikti alternatyvius pasiūlymus, neatmeta 
alternatyvaus pasiūlymo vien todėl, kad jį 
pripažinus laimėjusiu būtų paskirta ne 
viešojo prekių pirkimo, bet viešojo 
paslaugų pirkimo sutartis arba viešojo 
prekių, o ne paslaugų pirkimo sutartis.

Viešojo prekių arba paslaugų pirkimo 
sutarčių sudarymo procedūrose 
perkančiosios organizacijos neatmeta 
alternatyvaus pasiūlymo vien todėl, kad jį 
pripažinus laimėjusiu būtų paskirta ne 
viešojo prekių pirkimo, bet viešojo 
paslaugų pirkimo sutartis arba viešojo 
prekių, o ne paslaugų pirkimo sutartis.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešojo pirkimo sutartys gali būti 
dalijamos į vienarūšes arba nevienarūšes 
dalis. Sutarčių, kurių vertė yra lygi 
4 straipsnyje nurodytoms riboms arba jas 
viršija, tačiau nėra mažesnė kaip 
500 000 EUR, kaip nustatyta pagal 
5 straipsnį, atveju, kai perkančioji 
organizacija nemano, kad prasminga sutartį 
suskirstyti dalimis, ji tai atskirai 
pagrindžia skelbime apie pirkimą arba 
kvietime patvirtinti susidomėjimą.

Siekiant didinti konkurenciją ir padėti 
MVĮ dalyvauti viešuosiuose pirkimuose,
viešojo pirkimo sutartys gali būti dalijamos 
į vienarūšes arba nevienarūšes dalis,
išskyrus pirkimo atvejus, kai perkančioji 
organizacija nemano, kad prasminga sutartį 
suskirstyti dalimis.

Pagrindimas

Svarbu skatinti perkančiąsias organizacijas dalyti pirkimo sutartis į dalis siekiant palengvinti 
MVĮ dalyvavimą viešųjų pirkimų konkursuose. Tačiau dalijimas į dalis nėra privalomas, 
kadangi priešingu atveju perkančioji organizacija galbūt padalytų į dalis sutartis, kurių dalyti 
nereikėtų. Taip neretai atsitinka, pvz., statybos ir IT sričių sutarčių atvejais. Taip pat 
praktiškai būtų sunku apibrėžti dalių apimtį ir vertę.

Pakeitimas 69
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Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Perkančiosios organizacijos gali 
reikalauti, kad visi rangovai koordinuotų 
savo veiksmus vadovaujami ūkio subjekto, 
kuriam buvo skirta sutarties dalis, 
apimanti bendrą projekto koordinavimą, 
arba atitinkamos jos dalys.

Išbraukta.

Pagrindimas

Perkančiosioms organizacijoms neturėtų būti leidžiama nurodinėti privačioms kompanijoms, 
kokią valdymo ir nuosavybės struktūrą pasirinkti. Jei sutarties padalijimas be to neįmanomas, 
turėtų būti nuspręsta, kad sutartis netinkama dalyti.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perkančiosios organizacijos apie 
planuojamų pirkimų ketinimus gali 
paskelbti išankstiniame informaciniame 
skelbime kuo skubiau prasidėjus 
finansiniams metams. Tokiuose 
skelbimuose pateikiama VI priedo B dalies 
I skirsnyje nurodyta informacija. Komisija 
arba perkančioji organizacija juos skelbia 
pirkėjo skiltyje pagal IX priedo 2 dalies 
b punktą. Kai skelbimas perkančiųjų 
organizacijų skelbiamas pirkėjo skiltyje, 
jos nusiunčia informaciją apie skelbimą į 
pirkėjo skiltį laikydamosi IX priedo 
3 punkto.

1. Perkančiosios organizacijos apie 
planuojamų pirkimų ketinimus praneša
išankstiniame informaciniame skelbime 
kuo skubiau prasidėjus finansiniams 
metams. Tokiuose skelbimuose pateikiama 
VI priedo B dalies I skirsnyje nurodyta 
informacija. Komisija arba perkančioji 
organizacija juos skelbia pirkėjo skiltyje 
pagal IX priedo 2 dalies b punktą. Kai 
skelbimas perkančiųjų organizacijų 
skelbiamas pirkėjo skiltyje, jos nusiunčia 
informaciją apie skelbimą į pirkėjo skiltį 
laikydamosi IX priedo 3 punkto.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visos perkančiosios organizacijos gali
visoms procedūroms kaip priemonę 
pakviesti dalyvauti konkurse naudoti
skelbimą apie pirkimą. Tokiuose 
skelbimuose pateikiama VI priedo C dalyje 
nurodyta informacija ir jie skelbiami pagal 
49 straipsnį.

Visos perkančiosios organizacijos visoms 
procedūroms kaip priemonę pakviesti 
dalyvauti konkurse naudoja skelbimą apie 
pirkimą. Tokiuose skelbimuose pateikiama 
VI priedo C dalyje nurodyta informacija ir 
jie skelbiami pagal 49 straipsnį.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perkančiosios organizacijos gali 
nuspręsti neskirti sutarties geriausią 
pasiūlymą pateikusiam konkurso dalyviui, 
nustačiusios, kad pasiūlymas neatitinka
Sąjungos socialinės ir darbo arba aplinkos 
teisės aktuose arba XI priede išvardytuose 
tarptautinės socialinės ir aplinkos teisės 
aktuose nustatytų įpareigojimų arba nėra 
jiems bent lygiavertis.

2. Perkančiosios organizacijos neskiria
sutarties geriausią pasiūlymą pateikusiam 
konkurso dalyviui, nustačiusios, kad 
pasiūlymas neatitinka įpareigojimų
socialinės ir darbo arba aplinkos teisės
srityje, nustatytų Sąjungos ar 
nacionaliniuose teisės aktuose ar darbų 
atlikimo, paslaugų teikimo ar prekių 
tiekimo vietoje taikomose kolektyvinėse 
sutartyse arba XI priede išvardytuose 
tarptautinės socialinės ir aplinkos teisės 
aktuose.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos gali atkreipti 
dėmesį į mažąsias ir vidutines įmones.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) dėl dalyvavimo veikloje, susijusioje su 
naudojimusi prekybos žmonėmis aukų 
paslaugomis ir vaikų darbu, įtrauktoje į 
2011 m. balandžio 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl 
prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su 
ja ir aukų apsaugos taikymo sritį1.
_____________
1OL L 101, 2011 4 15, p. 1.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) jei nustatytos tokios taisyklės, kurios 
prieštarauja prekybos abipusiškumo 
principui, pagal kurį bet kuri ES įmonė 
gali dalyvauti viešųjų pirkimų rinkoje 
šalyje kandidatėje ar konkurso dalyvio 
kilmės šalyje;

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) perkančiajai organizacijai yra žinoma 
apie kokį nors Sąjungos socialinės, darbo 
ar aplinkos teisės aktuose arba XI priede 
išvardytuose tarptautinės socialinės ir 
aplinkos teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų pažeidimą. Sąjungos teisės 
aktų arba tarptautinių nuostatų laikymuisi 
prilygsta lygiaverčio pobūdžio laikymasis;

a) perkančiajai organizacijai gali įrodyti
kokį nors Sąjungos ir nacionalinės
socialinės, darbo ar aplinkos teisės aktuose 
arba XI priede išvardytuose tarptautinės 
socialinės ir aplinkos teisės aktuose ir 
kolektyvinėse sutartyse, galiojančiose 
darbų atlikimo ar paslaugų teikimo 
vietoje, nustatytų įpareigojimų pažeidimą.
Sąjungos teisės aktų arba tarptautinių 
nuostatų laikymuisi prilygsta lygiaverčio 
pobūdžio laikymasis;
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Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) jei ūkio subjektas yra iš trečiosios 
šalies, kuri neatveria savo viešųjų pirkimų 
rinkos ES įmonėms;

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jeigu perkančioji organizacija gali bet 
kokiomis priemonėmis įrodyti, kad ūkio 
subjektas pripažintas kaltu dėl šiurkštaus 
profesinio nusižengimo;

c) jeigu perkančioji organizacija gali
pateikti įrodymų, kad ūkio subjektas 
pripažintas kaltu dėl šiurkštaus profesinio 
nusižengimo;

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos nustato tik tas 
dalyvavimo sąlygas, kurios yra tinkamos 
užtikrinti, kad kandidatas arba konkurso 
dalyvis turėtų teisinį bei finansinį 
pajėgumą ir komercinius bei techninius 
gebėjimus įvykdyti paskirtiną sutartį. Visi 
reikalavimai yra susiję su sutarties dalyku 
ir griežtai jam proporcingi, atsižvelgiant į 
poreikį užtikrinti tikrą konkurenciją.

Perkančiosios organizacijos nustato tik tas 
dalyvavimo sąlygas, kurios yra tinkamos 
užtikrinti, kad kandidatas arba konkurso 
dalyvis turėtų teisinį bei finansinį 
pajėgumą ir komercinius bei techninius 
gebėjimus įvykdyti paskirtiną sutartį. Visi 
reikalavimai yra tiesiogiai susiję su 
sutarties dalyku ir griežtai jam proporcingi, 
atsižvelgiant į poreikį užtikrinti tikrą 
konkurenciją.

Pakeitimas 80
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Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pasą išduodanti institucija reikiamos 
informacijos prašo tiesiogiai iš 
kompetentingų institucijų, išskyrus atvejus, 
kai tai draudžiama pagal nacionalines 
asmens duomenų apsaugos taisykles.

3. Pasą išduodanti institucija reikiamos 
informacijos prašo tiesiogiai iš 
kompetentingų institucijų, išskyrus atvejus, 
kai tai draudžiama pagal nacionalines 
asmens duomenų apsaugos taisykles ir kai 
informaciją galima gauti tik iš paties ūkio 
subjekto. Tais atvejais, kad gautų Europos 
pirkimų pasą, ūkio subjektas pateikia tą 
informaciją pasą išduodančiai institucijai.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Europos pirkimų pasą visos 
perkančiosios organizacijos pripažįsta kaip 
sąlygų, kurioms jis yra taikomas, 
įvykdymo įrodymą ir dėl jo nekeliama 
abejonių, jei nėra pagrindo. Toks pagrindas 
gali būti susijęs su tuo, kad pasas buvo 
išduotas anksčiau nei prieš šešis mėnesius.

4. Europos pirkimų pasą visos 
perkančiosios organizacijos pripažįsta kaip 
sąlygų, kurioms jis yra taikomas, 
įvykdymo įrodymą ir dėl jo nekeliama 
abejonių, jei nėra pagrindo. Toks pagrindas 
gali būti susijęs su tuo, kad pasas buvo 
išduotas anksčiau nei prieš dvylika
mėnesių.

Pagrindimas

Europos pirkimų pasas gali būti svarbi priemonė siekiant sumažinti administracines išlaidas, 
tačiau jo galiojimo laikotarpis turėtų būti ilgesnis, kadangi 6 mėnesių laikotarpis atrodo 
pernelyg trumpas, ir ūkio subjektams, ypač MVĮ, būtų per brangu jį atnaujinti du kartus per 
metus.

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl direktyvos
62 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kalbant apie 56 straipsnio 3 dalį nurodytus Kalbant apie 56 straipsnio 3 dalį nurodytus 
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kriterijus, susijusius su ekonomine ir 
finansine padėtimi, taip pat pagal 
56 straipsnio 4 dalį nurodytus kriterijus, 
susijusius su techniniu ir profesiniu 
pajėgumu, ūkio subjektas, kai taikytina, dėl 
konkrečios sutarties gali remtis kitų 
subjektų pajėgumais, nepriklausomai nuo 
ryšių su jais teisinio pobūdžio. Tokiu 
atveju jis perkančiajai organizacijai įrodo, 
kad disponuos būtinais ištekliais, pvz., 
pateikdamas šių subjektų tuo tikslu 
prisiimtą įsipareigojimą. Dėl ekonominės 
ir finansinės padėties užtikrinimo 
perkančiosios organizacijos gali 
reikalauti, kad ūkio subjektas ir tokie 
subjektai bendrai atsakytų už sutarties 
vykdymą.

kriterijus, susijusius su ekonomine ir 
finansine padėtimi, taip pat pagal 
56 straipsnio 4 dalį nurodytus kriterijus, 
susijusius su techniniu ir profesiniu 
pajėgumu, ūkio subjektas, kai taikytina, dėl 
konkrečios sutarties gali remtis kitų 
subjektų pajėgumais, nepriklausomai nuo 
ryšių su jais teisinio pobūdžio. Tokiu 
atveju jis perkančiajai organizacijai įrodo, 
kad disponuos būtinais ištekliais, pvz., 
pateikdamas šių subjektų tuo tikslu 
prisiimtą įsipareigojimą.

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl direktyvos
62 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Darbų, paslaugų pirkimo sutarčių ir 
įrengimo ir montavimo operacijų pagal 
prekių tiekimo sutartį atveju 
perkančiosios organizacijos gali 
reikalauti, kad tam tikras esmines 
užduotis tiesiogiai atliktų pats konkurso 
dalyvis, o jeigu pasiūlymą teikia 
6 straipsnyje nurodyta ūkio subjektų 
grupė – grupės dalyvis.

Išbraukta.

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąnaudos perkančiosios organizacijos 
pasirinkimu gali būti vertinamos 
remiantis tik kaina arba taikant kainos ir 
kokybės santykio metodą, pvz., gyvavimo 

Išbraukta.
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ciklo sąnaudų metodą, laikantis 
67 straipsnyje išdėstytų sąlygų.

Pagrindimas

Išbraukta atsižvelgiant į 66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a ir b punktų pakeitimus.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, 
nurodytas šio straipsnio 1 dalies a punkte, 
perkančiosios organizacijos nustatomas 
remiantis kriterijais, susijusiais su 
atitinkamos viešojo pirkimo sutarties 
dalyku. Šie kriterijai apima ne tik kainą ar 
sąnaudas, nurodytas 1 dalies b punkte, bet 
ir kitus kriterijus, susijusius su atitinkamos 
viešojo pirkimo sutarties dalyku, kaip 
antai:

2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, 
nurodytas šio straipsnio 1 dalies a punkte, 
perkančiosios organizacijos nustatomas 
remiantis kriterijais, tiesiogiai susijusiais 
su atitinkamos viešojo pirkimo sutarties 
dalyku. Šie kriterijai apima ne tik kainą ar 
sąnaudas, nurodytas 1 dalies b punkte, bet 
ir kitus kriterijus, tiesiogiai susijusius su 
atitinkamos viešojo pirkimo sutarties 
dalyku, kaip antai:

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) kokybę, įskaitant techninius 
pranašumus, estetines ir funkcines savybes, 
prieinamumą, energijos vartojimo 
efektyvumą, tinkamumą visiems 
naudotojams, aplinkos charakteristikas ir 
inovatyvumą, taip pat, be kita ko, 
papildomus inovatyvius sprendimus, kurie 
kartu su minimaliais reikalavimais 
nurodyti skelbime apie pirkimą, 
aprašomajame dokumente ar kvietime 
patvirtinti susidomėjimą;

Pakeitimas 87
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Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) socialiai tvariu gamybos procesu;

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) prašomų darbų atlikimo, prekių 
tiekimo arba paslaugų suteikimo 
konkrečią vietinę kilmę arba bet kurio 
kito gyvavimo ciklo etapo procesą 
laikantis sutartyse nurodytų principų.

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vidaus sąnaudas, įskaitant sąnaudas, 
susijusias su įsigijimu, pvz., gamybos 
sąnaudas, naudojimu, pvz., energijos 
vartojimu, techninės priežiūros 
sąnaudomis, ir gyvavimo ciklo pabaiga, 
pvz., surinkimo ir perdirbimo sąnaudos; ir

a) vidaus sąnaudas, įskaitant sąnaudas, 
susijusias su įsigijimu, pvz., gamybos 
sąnaudas, naudojimu, pvz., energijos 
vartojimu ir techninės priežiūros 
sąnaudomis, taip pat galimybe gauti 
reikiamų išteklių, ir gyvavimo ciklo 
pabaiga, pvz., surinkimo ir perdirbimo 
sąnaudos; ir

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pateikti bent penki pasiūlymai. Išbraukta.
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Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 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;

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) Kiti aspektai, kurie suteikia 
pakankamą paaiškinimą, kodėl pasiūlymo 
kaina neįprastai maža.

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu perkančioji organizacija nustato, 
jog pasiūlymo kaina neįprastai maža todėl, 
kad konkurso dalyvis gavo valstybės 
pagalbą, susisiekus su konkurso dalyviu jo 
pasiūlymas gali būti atmestas remiantis 
vien šiuo pagrindu, jeigu konkurso dalyvis 
per perkančiosios organizacijos nustatytą 
pakankamą laiko tarpą negali įrodyti, jog ši 
pagalba buvo suderinama su vidaus rinka 
pagal Sutarties 107 straipsnį. Jeigu 
perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą 
tokiomis aplinkybėmis, ji apie tai praneša 

5. Jeigu perkančioji organizacija nustato, 
jog pasiūlymo kaina neįprastai maža todėl, 
kad konkurso dalyvis gavo valstybės 
pagalbą, jo pasiūlymas atmetamas, nebent
konkurso dalyvis pasitarime per 
perkančiosios organizacijos nustatytą 
pakankamą laiko tarpą gali įrodyti, jog ši 
pagalba buvo suderinama su vidaus rinka 
pagal Sutarties 107 straipsnį. Jeigu 
perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą 
tokiomis aplinkybėmis, ji apie tai praneša 
Komisijai.
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Komisijai.

Pagrindimas

Siekiant paaiškinti, kad valstybės pagalbą gaunantys konkurso dalyviai galėtų dalyvauti tik 
išimtiniais atvejais ir tik tuomet, jei atitinka ES sutarties 107 straipsnį.

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

70a straipsnis
Perkančiosios organizacijos įdiegia 
tinkamą veiklos stebėseną ir sutarties 
įgyvendinimo kokybės užtikrinimo 
praktiką ir šią praktiką nurodo 
skelbdamos konkursus. Siekiant padidinti 
sutarties vykdymo stebėsenos 
veiksmingumą ir skaidrumą, prie tokios 
stebėsenos tobulinimo prisidedama 
vykdant elektroninius viešuosius 
pirkimus.

Pagrindimas

Jei nebus vykdoma reikiama sutarties įgyvendinimo stebėsena, gali susidaryti atvejų, kuriuos 
vėliau reikės taisyti. Siekiant kuo anksčiau pastebėti su sutarties vykdymu susijusius 
pažeidimus, reikėtų stebėti sutarčių vykdymą ir įgyvendinimą.  Taip būtų užtikrintas 
tinkamiausias viešųjų finansų naudojimas. Elektroniniai viešieji pirkimai ir įgyvendinimo 
etapu galėtų būti naudojami apsaugoti nuo klaidų, joms aptikti ir taisyti.

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

70b straipsnis
Sutartyje numatoma aiški procedūra tam 
atvejui, jei padaromas su sutarties 
vykdymu ir įgyvendinimu susijęs 
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pažeidimas.

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

70c straipsnis
Siekdamos sudaryti sąlygas viešuosiuose 
pirkimuose dalyvauti kuo daugiau rinkos 
dalyvių, valstybės narės užtikrina 
objektyvias, veiksmingas ir nebrangias 
teisės gynimo priemonių procedūras.

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

70d straipsnis
Jei rangovas padaro sunkų pažeidimą ar 
nesilaiko sutarties, perkančioji 
organizacija gali rangovui nustatyti 
sankcijas, kad būtų užkirstas kelias 
būsimų sutarčių nuostatų nesilaikymui ar 
sunkiems pažeidimas.

Pagrindimas

Įdiegus galimybę ateityje nustatyti sankcijas sunkų pažeidimą padariusiems ar sutarties 
nesilaikantiems rangovams, galima apčiuopiamai pagerinti viešųjų pirkimų kultūrą ir 
užtikrinti kuo veiksmingesnį viešųjų finansų naudojimą.

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Pirkimo dokumentuose perkančioji 
organizacija reikalauja, kad konkurso
dalyvis pasiūlyme nurodytų visas sutarties 
dalis, kurias jis ketina subrangos sutartimi 
pavesti atlikti tretiesiems asmenims ir 
kuriems nors siūlomiems subrangovams.

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali numatyti, kad
perkančioji organizacija, 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 tinkamus 
mechanizmus, pagal kuriuos pagrindinis 
rangovas galėtų prieštarauti 
nepagrįstiems mokėjimams. Tokio 
mokėjimo būdo tvarka nustatoma pirkimo 
dokumentuose.

2. Valstybės narės gali numatyti, kad
mokėtini mokėjimai už paslaugas, prekes 
ar atliktus darbus nedelsiant būtų pervesti 
subrangovui, jei

(a) pagrindinis rangovas perkančiajai 
organizacijai suteikė visas arba dalį 
paslaugų, atliko dalį arba visus darbus ar 
patiekė dalį arba visas prekes;
(b) perkančioji organizacija laiko, kad 
suteiktos visos paslaugos, patiektos visos 
prekės ar atlikti visi darbai; arba
(c) subrangovas, nors suteikė 
pagrindiniam rangovui pakankamą 
laikotarpį, negavo informacijos apie a ir 
b punktuose nurodytas aplinkybes.
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Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pakeitimu rangovo naudai pakeičiama 
sutarties ekonominė pusiausvyra;

Išbraukta.

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 
procese pagal Sutarties 258 straipsnį 
pripažįsta, kad valstybė narė neįvykdė 
savo įsipareigojimų pagal Sutartis, nes tai 
valstybei narei priklausanti perkančioji 
organizacija atitinkamą sutartį paskyrė 
nesilaikydama jai pagal Sutartis ir šią 
direktyvą tenkančių įpareigojimų.

Išbraukta.

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl direktyvos76 b straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

70b straipsnis
Perkančioji organizacija turėtų turėti 
pakankamą patirtį įgyvendinti visą žaliųjų 
viešųjų pirkimų procedūrą. Valstybės 
narės suteikia galimybes laiku įgyti 
žaliųjų viešųjų pirkimų procedūrai vykdyti 
būtinų žinių ir įgūdžių.

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertinimo komisiją sudaro tik fiziniai 
asmenys, kurie yra nepriklausomi nuo 
konkurso dalyvių. Jeigu iš konkurso 
dalyvių reikalaujama konkrečios profesinės 
kvalifikacijos, bent trečdalis vertinimo 
komisijos narių turi šią arba lygiavertę 
kvalifikaciją.

Vertinimo komisiją sudaro tik fiziniai 
asmenys, kurie yra nepriklausomi nuo 
konkurso dalyvių. Jeigu iš konkurso 
dalyvių reikalaujama konkrečios profesinės 
kvalifikacijos, bent trečdalis vertinimo 
komisijos narių turi šią arba lygiavertę 
kvalifikaciją. Sudarant komisiją turėtų 
būti siekiama lyčių lygybės.

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priežiūros įstaigos uždaviniai: Kompetentingų institucijų uždaviniai:
(a) stebėti, kaip perkančiosios 
organizacijos, visų pirma centrinės 
perkančiosios organizacijos, taiko viešojo 
pirkimo taisykles ir vykdo su jais susijusią 
veiklą;

(a) stebėti, kaip perkančiosios 
organizacijos, visų pirma centrinės 
perkančiosios organizacijos, taiko viešojo 
pirkimo taisykles ir vykdo su jais susijusią 
veiklą;

(b) teikti perkančiosioms organizacijoms 
teisines konsultacijas dėl viešojo pirkimo 
taisyklių ir principų aiškinimo ir dėl 
viešojo pirkimo taisyklių taikymo 
konkrečiais atvejais;

(b) teikti perkančiosioms organizacijoms 
teisines konsultacijas dėl viešojo pirkimo 
taisyklių ir principų aiškinimo ir dėl 
viešojo pirkimo taisyklių taikymo 
konkrečiais atvejais;

(c) savo iniciatyva teikti ataskaitas ir 
rekomendacijas bendrą susidomėjimą 
keliančiais klausimais, susijusiais su 
viešojo pirkimo taisyklių aiškinimu ir 
taikymu, pasikartojančiais klausimais ir 
sisteminiais sunkumais, susijusiais su 
viešojo pirkimo taisyklių taikymu, 
atsižvelgiant į šios direktyvos nuostatas ir 
aktualią Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo praktiką;

(c) savo iniciatyva teikti ataskaitas ir 
rekomendacijas bendrą susidomėjimą 
keliančiais klausimais, susijusiais su 
viešojo pirkimo taisyklių aiškinimu ir 
taikymu, pasikartojančiais klausimais ir 
sisteminiais sunkumais, susijusiais su 
viešojo pirkimo taisyklių taikymu, 
atsižvelgiant į šios direktyvos nuostatas ir 
aktualią Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo praktiką;

(d) nustatyti ir taikyti visapusiškas 
įgyvendinamas grėsmių rodiklių sistemas, 
kuriomis būtų vykdoma sukčiavimo, 
korupcijos, interesų konflikto ir kitų rimtų 
pažeidimų vykdant viešuosius pirkimus 

(d) nustatyti ir taikyti visapusiškas 
įgyvendinamas grėsmių rodiklių sistemas, 
kuriomis būtų vykdoma sukčiavimo, 
korupcijos, interesų konflikto ir kitų rimtų 
pažeidimų vykdant viešuosius pirkimus 
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prevencija, nustatymas ir tinkamas 
atsiskaitymas apie juos;

prevencija, nustatymas ir tinkamas 
atsiskaitymas apie juos;

(e) atkreipti nacionalinių kompetentingų 
institucijų, įskaitant audito institucijas, 
dėmesį į konkrečius nustatytus pažeidimus 
ir sistemines problemas;

(e) atkreipti nacionalinių kompetentingų 
institucijų, įskaitant audito institucijas, 
dėmesį į konkrečius nustatytus pažeidimus 
ir sistemines problemas;

(f) nagrinėti piliečių ir įmonių skundus dėl 
viešojo pirkimo taisyklių taikymo 
konkrečiais atvejais ir pateikti analizę 
kompetentingoms perkančiosioms 
organizacijoms; šios privalo į ją atsižvelgti 
savo sprendimuose, o jeigu neatsižvelgia, 
paaiškinti tokio neatsižvelgimo priežastis;

(f) nagrinėti piliečių ir įmonių skundus dėl 
viešojo pirkimo taisyklių taikymo 
konkrečiais atvejais ir pateikti analizę 
kompetentingoms perkančiosioms 
organizacijoms; šios privalo į ją atsižvelgti 
savo sprendimuose, o jeigu neatsižvelgia, 
paaiškinti tokio neatsižvelgimo priežastis;

(g) stebėti nacionalinių teismų ir institucijų 
sprendimus, priimtus Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismui priėmus sprendimą 
pagal Sutarties 267 straipsnį arba remiantis 
Europos Audito Rūmų išvadomis, kuriomis 
nustatomi Sąjungos viešųjų pirkimų 
taisyklių pažeidimai, susiję su Sąjungos 
bendrai finansuojamais projektais; 
priežiūros įstaiga praneša Europos kovos 
su sukčiavimu tarnybai apie visus Sąjungos 
viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimus, 
susijusius su tiesiogiai ar netiesiogiai 
Europos Sąjungos finansuojamomis 
sutartimis.

(g) stebėti nacionalinių teismų ir institucijų 
sprendimus, priimtus Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismui priėmus sprendimą 
pagal Sutarties 267 straipsnį arba remiantis 
Europos Audito Rūmų išvadomis, kuriomis 
nustatomi Sąjungos viešųjų pirkimų 
taisyklių pažeidimai, susiję su Sąjungos 
bendrai finansuojamais projektais; 
priežiūros įstaiga praneša Europos kovos 
su sukčiavimu tarnybai apie visus Sąjungos 
viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimus, 
susijusius su tiesiogiai ar netiesiogiai 
Europos Sąjungos finansuojamomis 
sutartimis.

Šio straipsnio e punkte nurodyti uždaviniai 
neturi poveikio teisės pateikti skundą pagal 
nacionalinę teisę arba remiantis Direktyva 
89/665/EEB nustatytą sistemą.

Šio straipsnio e punkte nurodyti uždaviniai 
neturi poveikio teisės pateikti skundą pagal 
nacionalinę teisę arba remiantis Direktyva 
89/665/EEB nustatytą sistemą.

Valstybės narės suteikia priežiūros įstaigai
teisę kreiptis į instituciją, pagal nacionalinę 
teisę kompetentingą tikrinti perkančiųjų
organizacijų sprendimus, kai vykdydama 
stebėjimo ir teisinio konsultavimo veiklą ta 
įstaiga nustato pažeidimą.

Valstybės narės suteikia kompetentingoms 
institucijoms teisę kreiptis į instituciją, 
pagal nacionalinę teisę kompetentingą 
tikrinti perkančiųjų organizacijų 
sprendimus, kai vykdydama stebėjimo ir 
teisinio konsultavimo veiklą ta įstaiga 
nustato pažeidimą.

Pagrindimas

Kadangi valstybėse narėse jau vykdoma viešųjų pirkimų stebėsena ir reguliavimas, už šias 
funkcijas atsakingos valdžios institucijos turėtų teikti informaciją, parengti metinę ataskaitą ir 
pranešimą Komisijai. Svarbu per krizę racionalizuoti administracinius uždavinius ir išnaudoti 
esančias struktūras bei veiksmingai naudoti viešuosius finansus.
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Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdama Komisijos nustatytų 
bendrųjų procedūrų ir darbo metodų, 
taikomų jos bendravimui ir ryšiams su 
valstybėmis narėmis, priežiūros įstaiga
veikia kaip specialusis Komisijos ryšių 
centras, kai stebi Sąjungos teisės taikymą ir 
Sąjungos biudžeto įgyvendinimą pagal 
Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnį ir 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
317 straipsnį. Priežiūros įstaiga praneša 
Komisijai apie visus šios direktyvos 
nuostatų pažeidimus pirkimo procedūrose 
dėl sutarčių, tiesiogiai arba netiesiogiai 
finansuojamų Europos Sąjungos, skyrimo.

Nepažeisdama Komisijos nustatytų 
bendrųjų procedūrų ir darbo metodų, 
taikomų jos bendravimui ir ryšiams su 
valstybėmis narėmis, kompetentingos 
institucijos veikia kaip specialusis 
Komisijos ryšių centras, kai stebi Sąjungos 
teisės taikymą ir Sąjungos biudžeto 
įgyvendinimą pagal Europos Sąjungos 
sutarties 17 straipsnį ir Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 317 straipsnį.
Priežiūros įstaiga praneša Komisijai apie 
visus šios direktyvos nuostatų pažeidimus 
pirkimo procedūrose dėl sutarčių, tiesiogiai 
arba netiesiogiai finansuojamų Europos 
Sąjungos, skyrimo.

Komisija visų pirma gali priežiūros 
įstaigai perduoti vertinti atskirus atvejus, 
jeigu sutartis dar nepaskirta arba patikros 
procedūrą dar galima atlikti. Ji taip pat 
gali įpareigoti priežiūros įstaigą atlikti 
stebėjimo veiklą, būtiną priemonių, 
kuriomis valstybės narės yra 
įsipareigojusios ištaisyti Komisijos 
nustatytą Europos viešojo pirkimo 
taisyklių ir principų pažeidimą, 
įgyvendinimui užtikrinti.
Komisija gali pareikalauti, kad priežiūros 
institucija išanalizuotų galimus Sąjungos 
viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimus, 
kurie daro poveikį iš Sąjungos biudžeto 
bendrai finansuojamiems projektams. 
Komisija gali pavesti priežiūros įstaigai 
imtis tolesnių veiksmų dėl tam tikrų atvejų 
ir užtikrinti, kad Sąjungos viešojo pirkimo 
taisyklių pažeidimo, paveikiančio bendrai 
finansuojamus projektus, atitinkamų 
pasekmių imtųsi kompetentingos 
nacionalinės institucijos, kurios privalėtų 
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laikytis jos nurodymų.

Pagrindimas

Kadangi valstybėse narėse jau vykdoma viešųjų pirkimų stebėsena ir reguliavimas, už šias 
funkcijas atsakingos valdžios institucijos turėtų teikti informaciją, parengti metinę ataskaitą ir 
pranešimą Komisijai. Svarbu per krizę racionalizuoti administracinius uždavinius ir išnaudoti 
esančias struktūras bei veiksmingai naudoti viešuosius finansus.

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priežiūros įstaigos atliekama tyrimo ir 
įgyvendinimo užtikrinimo veikla, kuria 
siekiama užtikrinti, kad perkančiųjų 
organizacijų sprendimai atitiktų šią 
direktyvą ir bendruosius Sutarties 
principus, Komisijos, kaip Sutarčių 
sergėtojos, institucinis vaidmuo 
nepakeičiamas ir nepaveikiamas. Kai 
Komisija nusprendžia perduoti atskiro 
atvejo tvarkymą pagal šio straipsnio 4 dalį, 
ji išsaugo teisę įsikišti laikydamasi jai 
Sutartimi suteiktų įgaliojimų.

Kompetentingų institucijų atliekama 
tyrimo ir įgyvendinimo užtikrinimo veikla, 
kuria siekiama užtikrinti, kad perkančiųjų 
organizacijų sprendimai atitiktų šią 
direktyvą ir bendruosius Sutarties 
principus, Komisijos, kaip Sutarčių 
sergėtojos, institucinis vaidmuo 
nepakeičiamas ir nepaveikiamas. Kai 
Komisija nusprendžia perduoti atskiro 
atvejo tvarkymą pagal šio straipsnio 4 dalį, 
ji išsaugo teisę įsikišti laikydamasi jai 
Sutartimi suteiktų įgaliojimų.

Pagrindimas

Kadangi valstybėse narėse jau vykdoma viešųjų pirkimų stebėsena ir reguliavimas, už šias 
funkcijas atsakingos valdžios institucijos turėtų teikti informaciją, parengti metinę ataskaitą ir 
pranešimą Komisijai. Svarbu per krizę racionalizuoti administracinius uždavinius ir išnaudoti 
esančias struktūras bei veiksmingai naudoti viešuosius finansus.

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos perduoda
nacionalinei priežiūros įstaigai visą visų 
sudarytų sutarčių tekstą, kai sutarties vertė 

Perkančiosios organizacijos perduoda
kompetentingoms institucijoms visą visų
sudarytų sutarčių tekstą, kai sutarties vertė 
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lygi arba didesnė negu: lygi arba didesnė negu:

Pagrindimas

Kadangi valstybėse narėse jau vykdoma viešųjų pirkimų stebėsena ir reguliavimas, už šias 
funkcijas atsakingos valdžios institucijos turėtų teikti informaciją, parengti metinę ataskaitą ir 
pranešimą Komisijai. Svarbu per krizę racionalizuoti administracinius uždavinius ir išnaudoti 
esančias struktūras bei veiksmingai naudoti viešuosius finansus.

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdama nacionalinės teisės dėl 
prieigos prie informacijos ir laikydamasi
nacionalinės ir ES teisės nuostatų dėl 
duomenų apsaugos priežiūros įstaiga, 
paprašyta raštu, suteikia visiškai neribotą 
tiesioginę ir nemokamą prieigą prie 6 
dalyje nurodytų sudarytų sutarčių.
Galimybė susipažinti su tam tikromis 
sutarčių dalimis gali būti nesuteikta, jeigu 
jų atskleidimas trukdytų vykdyti įstatymus 
arba kitaip prieštarautų viešajam interesui, 
pažeistų teisėtus viešųjų arba privačiųjų 
ūkio subjektų komercinius interesus arba 
galėtų trukdyti laisvam jų tarpusavio 
konkuravimui.

Nepažeisdamos nacionalinės teisės dėl 
prieigos prie informacijos ir laikydamosi
nacionalinės ir ES teisės nuostatų dėl 
duomenų apsaugos kompetentingos 
institucijos, paprašytos raštu, suteikia 
neribotą tiesioginę ir nemokamą visišką
prieigą prie 6 dalyje nurodytų sudarytų 
sutarčių. Galimybė susipažinti su tam 
tikromis sutarčių dalimis gali būti 
nesuteikta, jeigu jų atskleidimas trukdytų 
vykdyti įstatymus arba kitaip prieštarautų 
viešajam interesui, pažeistų teisėtus viešųjų 
arba privačiųjų ūkio subjektų komercinius 
interesus arba galėtų trukdyti laisvam jų 
tarpusavio konkuravimui.

Pagrindimas

Kadangi valstybėse narėse jau vykdoma viešųjų pirkimų stebėsena ir reguliavimas, už šias 
funkcijas atsakingos valdžios institucijos turėtų teikti informaciją, parengti metinę ataskaitą ir 
pranešimą Komisijai. Svarbu per krizę racionalizuoti administracinius uždavinius ir išnaudoti 
esančias struktūras bei veiksmingai naudoti viešuosius finansus.
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Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į šio straipsnio 2 dalyje nurodytą metinę 
ataskaitą įtraukiama visos priežiūros 
įstaigos pagal šio straipsnio 1–7 dalis 
vykdytos veiklos santrauka.

Į šio straipsnio 2 dalyje nurodytą metinę 
ataskaitą įtraukiama visos kompetentingų 
institucijų pagal šio straipsnio 1–7 dalis 
vykdytos veiklos santrauka.

Pagrindimas

Kadangi valstybėse narėse jau vykdoma viešųjų pirkimų stebėsena ir reguliavimas, už šias 
funkcijas atsakingos valdžios institucijos turėtų teikti informaciją, parengti metinę ataskaitą ir 
pranešimą Komisijai. Svarbu per krizę racionalizuoti administracinius uždavinius ir išnaudoti 
esančias struktūras bei veiksmingai naudoti viešuosius finansus.

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

84a straipsnis 
Komisija iki 2013 m. pabaigos pateikia 
ataskaitą apie skirtingas procedūras, 
naudotas sutartims, kurių vertė yra 
mažesnė už ribas, nurodytas 12 
straipsnyje, sudaryti, ypač dėl šiuo metu 
neprioritetinėmis laikomų paslaugų.

Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl direktyvos
87 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdamos pagerinti ūkio subjektų, visų 
pirma MVĮ, galimybes dalyvauti 
viešuosiuose pirkimuose ir padėti tinkamai 
suprasti šios direktyvos nuostatas, 
valstybės narės užtikrina, kad būtų galima 

2. Siekdamos pagerinti ūkio subjektų, visų 
pirma MVĮ ir pilietinės visuomenės, 
galimybes dalyvauti viešuosiuose 
pirkimuose ir padėti tinkamai suprasti šios 
direktyvos nuostatas, valstybės narės 
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gauti atitinkamą pagalbą, įskaitant pagalbą 
elektroninėmis priemonėmis arba per 
esamus tinklus, specialiai skirtus pagalbai 
įmonėms teikti.

užtikrina, kad būtų galima gauti atitinkamą 
pagalbą, įskaitant pagalbą elektroninėmis 
priemonėmis arba per esamus tinklus, 
specialiai skirtus pagalbai įmonėms teikti.
Pagalba taip pat apima bendrus 
pasiūlymus, kuriuos pateikia skirtingi 
dalyviai.

Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl direktyvos
91 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai padeda Tarybos sprendimu 
71/306/EEB sudarytas Viešųjų pirkimų 
patariamasis komitetas. Šis komitetas yra 
toks, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 
Nr. 182/2011.

1. Komisijai padeda Tarybos sprendimu 
71/306/EEB sudarytas Viešųjų pirkimų 
patariamasis komitetas. Šis komitetas yra 
toks, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 
Nr. 182/2011. Sudarant komitetą siekiama 
skatinti lyčių lygybę.

Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl direktyvos
94 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija persvarsto ekonominius 
padarinius vidaus rinkai, atsiradusius dėl 
šios direktyvos 4 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 
šios direktyvos 4 straipsnyje nustatytų ribų 
taikymo, ir iki 2015 m. birželio 30 d. dėl jų 
pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl direktyvos
VIII priedo 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prekių ar paslaugų pirkimo sutartyse tai 
konkurso dokumentuose pateikta 

b) viešųjų prekių ar paslaugų pirkimo 
sutartyse tai konkurso dokumentuose 
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specifikacija, nurodanti 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;

pateikta specifikacija, nurodanti 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;

Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIII priedo a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ūkio subjekto tapatybė; a) ūkio subjekto tapatybė; įmonės 
registracijos numeris, pavadinimas, 
adresas ir banko pavadinimas;

Pagrindimas

Sustiprintas ūkio subjekto formalumų standartizavimas viešojo pirkimo dokumentuose turėtų 
sumažinti bendrąsias sandorių sąnaudas ir taip pat neturėtų turėti įtakos konkurencijai, nes ši 
informacija yra esminė tik siekiant nustatyti, ar konkurso dalyvis yra patikimas, o ne padėti 
pasirinkti tarp dalyvių.

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIII priedo a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Įmonės aprašymas: įsteigimo data, 
įmonės rūšis, savininkas (-ai), valdybos 
nariai, pramonės kodas, pagrindinių 
paslaugų ir (arba) gamybos trumpas 
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aprašymas;

Pagrindimas

Sustiprintas ūkio subjekto formalumų standartizavimas viešojo pirkimo dokumentuose turėtų 
sumažinti bendrąsias sandorių sąnaudas ir taip pat neturėtų turėti įtakos konkurencijai, nes ši 
informacija yra esminė tik siekiant nustatyti, ar konkurso dalyvis yra patikimas, o ne padėti 
pasirinkti tarp dalyvių.

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIII priedo c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Pažymėjimas, kuriame nurodoma, kad 
ūkio subjektas įvykdė savo mokesčių 
mokėjimo, socialinio draudimo sistemos 
įsipareigojimus pagal tam tikros valstybės 
narės teisę ir kt.:

Pagrindimas

Sustiprintas ūkio subjekto formalumų standartizavimas viešojo pirkimo dokumentuose turėtų 
sumažinti bendrąsias sandorių sąnaudas ir taip pat neturėtų turėti įtakos konkurencijai, nes ši 
informacija yra esminė tik siekiant nustatyti, ar konkurso dalyvis yra patikimas, o ne padėti 
pasirinkti tarp dalyvių.

Pakeitimas 118

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIII priedo d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) pagrindiniai ekonominės veiklos 
vykdytojo rodikliai per pastaruosius trejus 
ataskaitinius metus: pardavimai, EBIT ir 
mokumo koeficientas. Veiklą 
pradedančios įmonės laikosi šio 
reikalavimo, kai informacija nuo steigimo 
iki dabartinės datos patvirtinama jų 
Europos pirkimų pase.
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Pagrindimas

Sustiprintas ūkio subjekto formalumų standartizavimas viešojo pirkimo dokumentuose turėtų 
sumažinti bendrąsias sandorių sąnaudas ir taip pat neturėtų turėti įtakos konkurencijai, nes ši 
informacija yra esminė tik siekiant nustatyti, ar konkurso dalyvis yra patikimas, o ne padėti 
pasirinkti tarp dalyvių.

Pakeitimas 119

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIII priedo d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) Ūkio subjekto pagrindiniai 
organizaciniai rodikliai: vidutinis 
darbuotojų skaičius per pastaruosius 
trejus metus ir darbuotojų skaičius 
praeitų metų pabaigoje. Veiklą 
pradedančios įmonės laikosi šio 
reikalavimo, kai informacija nuo steigimo 
iki dabartinės datos patvirtinama jų 
Europos pirkimų pase.

Pagrindimas

Sustiprintas ūkio subjekto formalumų standartizavimas viešojo pirkimo dokumentuose turėtų 
sumažinti bendrąsias sandorių sąnaudas ir taip pat neturėtų turėti įtakos konkurencijai, nes ši 
informacija yra esminė tik siekiant nustatyti, ar konkurso dalyvis yra patikimas, o ne padėti 
pasirinkti tarp dalyvių.

Pakeitimas 120

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIII priedo f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) paso galiojimo laikotarpis, kuris nėra 
trumpesnis nei 6 mėnesiai. (g)

f) paso galiojimo laikotarpis, kuris nėra 
trumpesnis nei 12 mėnesiai. 

Pagrindimas

Europos pirkimų pasas gali būti svarbi priemonė siekiant sumažinti administracines išlaidas, 
tačiau jo galiojimo laikotarpis turėtų būti ilgesnis, kadangi 6 mėnesių laikotarpis atrodo 
pernelyg trumpas, ir ūkio subjektams, ypač MVĮ, būtų per brangu jį atnaujinti du kartus per 
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metus.

Pakeitimas 121

Pasiūlymas dėl direktyvos
XVI priedo antros eilutės pirmas stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

79611000-0 ir nuo 85000000-9 iki 
85323000-9 (išskyrus 85321000-5 ir 
85322000-2)

79611000-0 ir nuo 85000000-9 iki 
85323000-9 (išskyrus 85321000-5 ir 
85322000-2 ir 85143000-3)

Pakeitimas 122

Pasiūlymas dėl direktyvos
XVI priedo 8 a ir 8 b eilutės (naujos)

Pakeitimas

nuo 74110000-3 iki 74114000-1 Teisinės paslaugos

Kitos paslaugos

PROCEDŪRA

Pavadinimas Viešieji pirkimai

Nuorodos COM(2011) 0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD)

Atsakingas komitetas
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE
17.1.2012

Nuomonę pateikė
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE.
17.1.2012

Nuomonės referentas (-ė)
       Paskyrimo data

András Gyürk
13.2.2012

Svarstymas komitete 31.5.2012

Priėmimo data 24.9.2012

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

40
6
2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
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Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo 
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Jacky Hénin, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Philippe 
Lamberts, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio 
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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)
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