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Pakeitimas 26
Kent Johansson

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 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. Tai pareikalaus daug 
lankstumo iš valstybių narių, kad būtų 
galima skatinti veiksmingus ir tinkamus 
sprendimus.

Or. en

Pakeitimas 27
Pilar del Castillo Vera

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 

(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 
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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;

laisvių kylančius principus, kaip antai 
vienodo požiūrio, nediskriminavimo, 
abipusio pripažinimo, proporcingumo, 
atvirumo 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, visada užtikrinant, 
kad viešosios lėšos naudojamos 
veiksmingai;

Or. es

Pakeitimas 28
Alejo Vidal-Quadras

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;

Or. en
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Pakeitimas 29
Henri Weber

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, 
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;

(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, 
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.
Taip pat reikia supaprastinti Sąjungos 
taisykles dėl viešųjų pirkimų, visų pirma 
susijusias su įgyvendinamu metodu 
siekiant tvarumo tikslų, kurie turėtų būti 
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;

Or. fr
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Pakeitimas 30
Satu Hassi
Verts/ALE frakcijos vardu

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, 
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;

(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, 
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 viešųjų pirkimų vykdytojams 
galimybę geriau išnaudoti viešuosius 
pirkimus remiant tvarų vystymąsi ir kitus 
bendrus ilgalaikius socialinius tikslus, 
taip siekiant efektyviau naudoti viešąsias 
lėšas ir užtikrinti geriausią kainos ir 
kokybės santykį, ir visų pirma paskatinti 
viešuosiuose pirkimuose dalyvauti 
mažąsias ir vidutines įmones. Taip pat 
reikia supaprastinti direktyvas, 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;

Or. en
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Pagrindimas

The role of public procurement as a tool for achieving the EU’s 2020 sustainable 
development objectives is crucial. Enabling procurers to make better use of public 
procurement in support of common societal goals, including sustainable development, should 
be understood as contributing to efficient public spending. We should therefore simplify the 
Directive specifically with regard to how sustainability objectives can be incorporated into 
public procurement, hence encourage and enable contracting authorities to incorporate more 
sustainability objectives into their public procurement policies.

Pakeitimas 31
Zigmantas Balčytis

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, 
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 

(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, 
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 tvarios plėtros ir kitiems
bendriems visuomenės tikslams, taip 
užtikrinant geriausią sąnaudų ir naudos 
santykio rezultatą. Taip pat reikia
supaprastinti Sąjungos taisykles dėl 
viešųjų pirkimų, visų pirma, susijusias su 
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aspektai; įgyvendinamu metodu siekiant tvarumo 
tikslų, kurie turėtų būti 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;

Or. lt

Pakeitimas 32
Jens Rohde

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, 
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 

(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, 
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, t. y. 
supaprastinti procedūras ir taip sumažinti 
ir valdžios institucijų, ir įmonių sąnaudas,
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 
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Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos 
aspektai;

užtikrintas didesnis teisinis tikrumas ir 
įtraukti tam tikri gerai nusistovėję aktualūs 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
praktikos aspektai;

Or. en

Pagrindimas

Didžiausia konkurso laimėtojų kliūtis – didelės sąnaudos, susijusios su galiojančiomis 
sudėtingomis administracinėmis taisyklėmis, todėl šios peržiūros pagrindinis tikslas turėtų 
būti taisyklių supaprastinimas, ypač suteikiant MVĮ galimybę dalyvauti viešuosiuose 
pirkimuose.

Pakeitimas 33
Henri Weber

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 kokybės santykį;

(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 
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, tuo pat metu užtikrinant, kad 
įgyvendinat sutartis bus gaunamas 
geriausias kainos ir kokybės santykis;
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Or. fr

Pakeitimas 34
Zigmantas Balčytis

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 
kokybės santykį;

(5) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 9, 10 ir 11 straipsnių 
reikalavimus, nustatant ir įgyvendinant 
Sąjungos politikos ir veiklos kryptis, ypač 
siekiant skatinti tvarią plėtrą bei užtikrinti 
visuomenės sveikatos ir saugos, socialinių 
normų ir nacionalinės bei Sąjungos darbo 
srities teisės aktų laikymąsi, turi būti 
atsižvelgiama į aplinkos apsaugos 
reikalavimus ir socialiniu požiūriu tvaraus 
gamybos proceso koncepciją. Šioje 
direktyvoje patikslinama, kaip 
perkančiosios organizacijos gali padėti 
apsaugoti aplinką, skatinti tvarią plėtrą ir 
kartu užtikrinti, kad gautų geriausią savo 
sutarčių kainos ir kokybės santykį, ir kaip 
galėtų naudotis joms suteikta veiksmų 
laisve siekdamos pasirinkti tokias 
technines specifikacijas ir skyrimo 
kriterijus, kad būtų sudaromos socialiniu 
požiūriu tvarios viešojo pirkimo sutartys;

Or. lt

Pakeitimas 35
Satu Hassi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos (5) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
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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 
kokybės santykį;

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 taip užtikrinti, kad 
gautų geriausią savo sutarčių kainos ir 
kokybės santykį;

Or. en

Pakeitimas 36
Satu Hassi
Verts/ALE frakcijos vardu

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;

Or. en
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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 
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 37
Zigmantas Balčytis

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) dėl neteisėto pirkimo procedūros 
dalyvių elgesio, pvz., mėginimų daryti 
neteisėtą įtaką sprendimų priėmimo 
procesui arba susitarimų su kitais 
kandidatais, siekiant manipuliuoti 
procedūros baigtimi, gali būti pažeisti 
pagrindiniai Europos Sąjungos teisės 
principai ir smarkiai iškreipta 
konkurencija. Todėl iš ūkio subjektų 
reikėtų reikalauti pateikti garbės 
deklaraciją, kad jie nevykdo tokios 
neteisėtos veiklos, o jeigu paaiškėtų, jog 
tokia deklaracija yra melaginga – pašalinti 
juos iš konkurso;

(7) dėl neteisėto pirkimo procedūros 
dalyvių elgesio, pvz., mėginimų daryti 
neteisėtą įtaką sprendimų priėmimo 
procesui arba susitarimų su kitais 
kandidatais, siekiant manipuliuoti 
procedūros baigtimi, ir dėl bet kokių 
veiksmų, atliekamų pažeidžiant darbo, 
aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos 
normas, gali būti smarkiai iškreipta 
konkurencija ir pažeisti pagrindiniai
Sąjungos teisės principai. Todėl iš ūkio 
subjektų reikėtų reikalauti pateikti garbės 
deklaraciją, kad jie nevykdo tokios 
neteisėtos veiklos, o jeigu paaiškėtų, jog 
tokia deklaracija yra melaginga – pašalinti 
juos iš konkurso;

Or. lt

Pakeitimas 38
Henri Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) dėl neteisėto pirkimo procedūros 
dalyvių elgesio, pvz., mėginimų daryti 
neteisėtą įtaką sprendimų priėmimo 
procesui arba susitarimų su kitais 
kandidatais, siekiant manipuliuoti 
procedūros baigtimi, gali būti pažeisti 
pagrindiniai Europos Sąjungos teisės 
principai ir smarkiai iškreipta 
konkurencija. Todėl iš ūkio subjektų 
reikėtų reikalauti pateikti garbės 
deklaraciją, kad jie nevykdo tokios 
neteisėtos veiklos, o jeigu paaiškėtų, jog 
tokia deklaracija yra melaginga – pašalinti 
juos iš konkurso;

(7) dėl neteisėto pirkimo procedūros 
dalyvių elgesio, pvz., mėginimų daryti 
neteisėtą įtaką sprendimų priėmimo 
procesui arba susitarimų su kitais 
kandidatais, siekiant manipuliuoti 
procedūros baigtimi, ir bet kokių veiksmų, 
kurie atliekami pažeidžiant darbo, 
aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos 
normas, gali būti smarkiai iškreipta 
konkurencija ir pažeisti pagrindiniai 
Sąjungos teisės principai. Todėl iš ūkio 
subjektų reikėtų reikalauti pateikti garbės 
deklaraciją, kad jie nevykdo tokios 
neteisėtos veiklos, o jeigu paaiškėtų, jog 
tokia deklaracija yra melaginga – reikėtų
pašalinti juos iš konkurso;

Or. fr

Pakeitimas 39
Zigmantas Balčytis

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 paslaugų 
direktyvos nuostatas;

Or. lt

Pakeitimas 40
Zigmantas Balčytis

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis
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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 
susitarimų įsipareigojimus vykdo 
taikydamos šią direktyvą trečiųjų šalių ūkio 
subjektams, pasirašiusiems tokius 
susitarimus;

(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 patvirtinta 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, kuri 
užtikrintų lygias galimybes Sąjungos ir 
trečiųjų šalių ūkio subjektams vienodomis 
sąlygomis konkuruoti Sąjungos bei 
trečiųjų šalių rinkose siekiant liberalizuoti 
ir išplėsti pasaulio prekybą. 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;

Or. lt

Pakeitimas 41
Henri Weber

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 

(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 patvirtinta Pasaulio prekybos 
organizacijos sutartis dėl viešųjų pirkimų
(toliau – PPO sutartis).
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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 
susitarimų įsipareigojimus vykdo 
taikydamos šią direktyvą trečiųjų šalių ūkio 
subjektams, pasirašiusiems tokius 
susitarimus;

Subalansuotų teisių ir pareigų, susijusių 
su viešojo pirkimo sutartimis, 
daugiašalėje sistemoje valstybės narės 
turėtų stengtis didinti lygybę tarp 
Sąjungos ir trečiųjų šalių įmonių vidaus 
rinkoje, siekiant palengvinti mažų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) integraciją ir 
paskatinti darbo vietų kūrimą bei 
inovacijas Sąjungoje siekiant liberalizuoti 
ir išplėsti pasaulio prekybą.
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;

Or. fr

Pakeitimas 42
Zigmantas Balčytis

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 principo 
santykiuose su trečiosiomis šalimis, 
nesuteikiančiomis Europos ūkio 
subjektams lygiavertės prieigos, visų 
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pirma, Komisijai atliekant abipusiškumo 
principo laikymosi vertinimą, ir, kita 
vertus, būtų užtikrinama sąžininga 
konkurencija ir vienodos veiklos sąlygos;

Or. lt

Pakeitimas 43
Henri Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) be to, reikia priimti veiksmingą 
Sąjungos priemonę, kuria, viena vertus, 
būtų skatinama laikytis abipusiškumo ir 
lygybės 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 sąlygos visame pasaulyje;

Or. fr

Pakeitimas 44
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) tinkama nebeįtraukti su pašto 
paslaugomis ir kitomis, ne pašto 
paslaugomis, susijusių pirkimų, nes šiame 
sektoriuje konkurencija taip sustiprėjo, 
kad Sąjungos pirkimų taisyklėmis 
nustatyta pirkimų drausmė tapo 
nebereikalinga;
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Or. en

Pagrindimas

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria. Since 1997, the postal sector has been increasingly subject to 
competitive pressure. Three milestones in the EU postal acquis are relevant in this respect: 
the first and the second Postal Directives (97/67/EC and 2002/39/EC respectively), which 
followed the 1992 Green Paper, set in motion the process of a controlled liberalisation and 
gradually opened the postal markets to competition. The third Postal Directive (2008/06/EC) 
abolished all exclusive rights in the postal sector and set 31st December 2010 as the deadline 
for full market opening for the majority of Member States (in fact, 95% of the EU postal 
markets in terms of volumes) and 31st December 2012 for the remaining Member States. As 
for the telecommunications sector back in 2004, the existence of a transition period for some 
Member States does not affect the conclusion that full competition in the postal sector is 
developing across the EU. In any case, by the entry into force of the new public procurement 
rules, the transition period would be over and full market opening achieved in all the EU 
postal markets.

Pakeitimas 45
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kitų paslaugų kategorijų tarptautinis 
aspektas ir toliau išlieka nedidelis, t. y. 
kalbama apie paslaugas asmeniui, pvz., 
tam tikras socialines, sveikatos ir švietimo 
paslaugas. Tokios paslaugos teikiamos 
konkrečiomis aplinkybėmis, kurios 
valstybėse narėse dėl skirtingų kultūrinių 
tradicijų labai skiriasi. Taigi dėl šių 
paslaugų sudaromoms viešojo pirkimo 
sutartims turėtų būti nustatyta speciali 
tvarka, jeigu sutarties vertė viršija 
500 000 EUR. Jeigu asmenims teikiamų 
paslaugų sutarties vertė yra mažesnė už 
nurodytą ribą, paprastai ji nedomina tiekėjų 
iš kitų valstybių narių, nebent yra 

(11) kitų paslaugų kategorijų tarptautinis 
aspektas ir toliau išlieka nedidelis, t. y. 
kalbama apie paslaugas asmeniui, pvz., 
tam tikras socialines, sveikatos ir švietimo 
paslaugas. Tokios paslaugos teikiamos 
konkrečiomis aplinkybėmis, kurios 
valstybėse narėse dėl skirtingų kultūrinių 
tradicijų labai skiriasi. Taigi dėl šių 
paslaugų sudaromoms viešojo pirkimo 
sutartims turėtų būti nustatyta speciali 
tvarka, jeigu sutarties vertė viršija 
500 000 EUR. Jeigu asmenims teikiamų 
paslaugų sutarties vertė yra mažesnė už 
nurodytą ribą, paprastai ji nedomina tiekėjų 
iš kitų valstybių narių, nebent yra 
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konkrečių priešingą faktą rodančių 
požymių, kaip antai Sąjungai finansuojant 
tarptautinius projektus. Sutartims dėl 
asmeniui teikiamų paslaugų, kurių vertė 
viršija minėtą ribą, turėtų būti taikomi 
visoje Sąjungoje galiojantys skaidrumo 
reikalavimai. Atsižvelgiant į šių paslaugų 
kultūrinio konteksto reikšmę ir jų subtilų 
pobūdį, valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta plati diskrecija organizuoti 
paslaugų teikėjų pasirinkimą taip, kaip 
joms atrodo tinkamiausia. Šios direktyvos 
nustatytose taisyklėse atsižvelgiama į šį 
imperatyvą ir įpareigojama tik laikytis 
pagrindinių skaidrumo bei vienodo 
požiūrio principų, taip pat užtikrinama, kad 
perkančiosios organizacijos, pasirinkdamos 
paslaugų teikėjus, galėtų taikyti konkrečius 
kokybės kriterijus, pvz., Europos Sąjungos 
socialinės apsaugos komiteto savanoriškoje 
Europos socialinių paslaugų kokybės 
sistemoje nustatytus kriterijus. Valstybės 
narės ir (arba) valdžios institucijos gali 
teikti šias paslaugas pačios arba 
organizuoti taip, kad nereikėtų sudaryti 
viešojo pirkimo sutarčių, pvz., vien 
finansuodamos tokias paslaugas arba 
suteikdamos licencijas arba leidimus 
visiems ūkio subjektams, atitinkantiems 
perkančiosios organizacijos iš anksto 
nustatytas sąlygas, netaikant jokių 
apribojimų ar kvotų, jeigu tik tokia sistema 
užtikrina pakankamą reklamą ir atitinka 
skaidrumo bei nediskriminavimo 
principus;

konkrečių priešingą faktą rodančių 
požymių, kaip antai Sąjungai finansuojant 
tarptautinius projektus. Sutartims dėl 
asmeniui teikiamų paslaugų, kurių vertė 
viršija minėtą ribą, turėtų būti taikomi 
visoje Sąjungoje galiojantys skaidrumo 
reikalavimai. Atsižvelgiant į šių paslaugų 
kultūrinio konteksto reikšmę ir jų subtilų 
pobūdį, valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta plati diskrecija organizuoti 
paslaugų teikėjų pasirinkimą taip, kaip 
joms atrodo tinkamiausia. Šios direktyvos 
nustatytose taisyklėse atsižvelgiama į šį 
imperatyvą ir įpareigojama tik laikytis 
pagrindinių skaidrumo bei vienodo 
požiūrio principų, taip pat užtikrinama, kad 
perkančiosios organizacijos, pasirinkdamos 
paslaugų teikėjus, galėtų taikyti konkrečius 
kokybės kriterijus, pvz., Europos Sąjungos 
socialinės apsaugos komiteto savanoriškoje 
Europos socialinių paslaugų kokybės 
sistemoje nustatytus kriterijus. Valstybės 
narės ir (arba) valdžios institucijos gali 
teikti šias paslaugas pačios arba 
organizuoti taip, kad nereikėtų sudaryti 
viešojo pirkimo sutarčių, pvz., vien 
finansuodamos tokias paslaugas arba 
suteikdamos licencijas arba leidimus 
visiems ūkio subjektams, atitinkantiems 
perkančiosios organizacijos iš anksto 
nustatytas sąlygas, netaikant jokių 
apribojimų ar kvotų, jeigu tik tokia sistema 
užtikrina pakankamą reklamą ir atitinka 
skaidrumo bei nediskriminavimo principus. 
Apskritai, perkant prekes ir paslaugas, 
kuriomis ketina naudotis individualūs 
vartotojai, reikėtų atsižvelgti į jų poreikius 
ir pasirinkimą.

Or. en

Pakeitimas 46
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kitų paslaugų kategorijų tarptautinis 
aspektas ir toliau išlieka nedidelis, t. y. 
kalbama apie paslaugas asmeniui, pvz., 
tam tikras socialines, sveikatos ir švietimo 
paslaugas. Tokios paslaugos teikiamos 
konkrečiomis aplinkybėmis, kurios 
valstybėse narėse dėl skirtingų kultūrinių 
tradicijų labai skiriasi. Taigi dėl šių 
paslaugų sudaromoms viešojo pirkimo 
sutartims turėtų būti nustatyta speciali 
tvarka, jeigu sutarties vertė viršija
500 000 EUR. Jeigu asmenims teikiamų
paslaugų sutarties vertė yra mažesnė už 
nurodytą ribą, paprastai ji nedomina tiekėjų 
iš kitų valstybių narių, nebent yra 
konkrečių priešingą faktą rodančių 
požymių, kaip antai Sąjungai finansuojant 
tarptautinius projektus. Sutartims dėl 
asmeniui teikiamų paslaugų, kurių vertė 
viršija minėtą ribą, turėtų būti taikomi 
visoje Sąjungoje galiojantys skaidrumo 
reikalavimai. Atsižvelgiant į šių paslaugų 
kultūrinio konteksto reikšmę ir jų subtilų 
pobūdį, valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta plati diskrecija organizuoti 
paslaugų teikėjų pasirinkimą taip, kaip 
joms atrodo tinkamiausia. Šios direktyvos 
nustatytose taisyklėse atsižvelgiama į šį 
imperatyvą ir įpareigojama tik laikytis 
pagrindinių skaidrumo bei vienodo 
požiūrio principų, taip pat užtikrinama, kad 
perkančiosios organizacijos, pasirinkdamos 
paslaugų teikėjus, galėtų taikyti konkrečius 
kokybės kriterijus, pvz., Europos Sąjungos 
socialinės apsaugos komiteto savanoriškoje 
Europos socialinių paslaugų kokybės 
sistemoje nustatytus kriterijus. Valstybės 
narės ir (arba) valdžios institucijos gali 
teikti šias paslaugas pačios arba 
organizuoti taip, kad nereikėtų sudaryti 
viešojo pirkimo sutarčių, pvz., vien 
finansuodamos tokias paslaugas arba 
suteikdamos licencijas arba leidimus 
visiems ūkio subjektams, atitinkantiems 
perkančiosios organizacijos iš anksto 

(11) kitų paslaugų kategorijų tarptautinis 
aspektas ir toliau išlieka nedidelis, t. y. 
kalbama apie paslaugas asmeniui, pvz., 
tam tikras socialines, sveikatos ir švietimo 
paslaugas. Tokios paslaugos teikiamos 
konkrečiomis aplinkybėmis, kurios 
valstybėse narėse dėl skirtingų kultūrinių 
tradicijų labai skiriasi. Taigi dėl šių 
paslaugų sudaromoms viešojo pirkimo 
sutartims turėtų būti nustatyta speciali 
tvarka, jeigu sutarties vertė viršija
400 000 EUR. Jeigu asmenims teikiamų 
paslaugų sutarties vertė yra mažesnė už 
nurodytą ribą, paprastai ji nedomina tiekėjų 
iš kitų valstybių narių, nebent yra 
konkrečių priešingą faktą rodančių 
požymių, kaip antai Sąjungai finansuojant 
tarptautinius projektus. Sutartims dėl 
asmeniui teikiamų paslaugų, kurių vertė 
viršija minėtą ribą, turėtų būti taikomi 
visoje Sąjungoje galiojantys skaidrumo 
reikalavimai. Atsižvelgiant į šių paslaugų 
kultūrinio konteksto reikšmę ir jų subtilų 
pobūdį, valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta plati diskrecija organizuoti 
paslaugų teikėjų pasirinkimą taip, kaip 
joms atrodo tinkamiausia. Šios direktyvos 
nustatytose taisyklėse atsižvelgiama į šį 
imperatyvą ir įpareigojama tik laikytis 
pagrindinių skaidrumo bei vienodo 
požiūrio principų, taip pat užtikrinama, kad 
perkančiosios organizacijos, pasirinkdamos 
paslaugų teikėjus, galėtų taikyti konkrečius 
kokybės kriterijus, pvz., Europos Sąjungos 
socialinės apsaugos komiteto savanoriškoje 
Europos socialinių paslaugų kokybės 
sistemoje nustatytus kriterijus. Valstybės 
narės ir (arba) valdžios institucijos gali 
teikti šias paslaugas pačios arba 
organizuoti taip, kad nereikėtų sudaryti 
viešojo pirkimo sutarčių, pvz., vien 
finansuodamos tokias paslaugas arba 
suteikdamos licencijas arba leidimus 
visiems ūkio subjektams, atitinkantiems 
perkančiosios organizacijos iš anksto 
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nustatytas sąlygas, netaikant jokių 
apribojimų ar kvotų, jeigu tik tokia sistema 
užtikrina pakankamą reklamą ir atitinka 
skaidrumo bei nediskriminavimo principus;

nustatytas sąlygas, netaikant jokių 
apribojimų ar kvotų, jeigu tik tokia sistema 
užtikrina pakankamą reklamą ir atitinka 
skaidrumo bei nediskriminavimo principus;

Or. en

Pagrindimas

Viešųjų pirkimų taisyklės yra sudėtingos, jų administravimas brangus, todėl itin svarbu jas 
supaprastinti. Viena svarbi supaprastinimo priemonė būtų taikyti vienodas ribines sumas 
tiekimo ir paslaugų sutartims ir socialinėms paslaugoms, o procedūrų taisykles taikyti 
atskirai. Tai reiškia, kad būtų padidintos tiekimo ir paslaugų sutarčių vertės ribos, o tai leistų 
lengviau sudaryti sutartis, kurių vertė atveria realaus susidomėjimo tarptautiniu mastu 
galimybes. Tuo pat metu vertės riba socialinėms paslaugoms turėtų būti suderinta, vadinasi, 
truputį sumažinta, siekiant skatinti bendrąją rinką šioje srityje.

Pakeitimas 47
András Gyürk, Werner Langen

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, 
kurios saugomos ribojamosiomis viešųjų 
pirkimų priemonėmis, pagal 
COM(2012) 124 / 2012/0060(COD) turėtų 
būti nustatytos specialios taisyklės;

Or. en
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Pakeitimas 48
Jens Rohde

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;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 49
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) dėl tų pačių priežasčių perkančiosios 
organizacijos turėtų galėti laisvai naudoti 
konkurencinį dialogą. Pastaraisiais metais 
sutarties vertės atžvilgiu ši procedūra 
pradėta naudoti gerokai dažniau. Jos 
naudingumas pasitvirtino tais atvejais, kai 
perkančiosios organizacijos negali 
apibrėžti savo poreikių patenkinimo 
priemonių arba įvertinti, kokius techninius, 
finansinius ar teisinius sprendimus gali 
pasiūlyti rinka. Tokia padėtis visų pirma 
gali susiklostyti esant novatoriškiems 
projektams, įgyvendinant didelius 
integruotus transporto infrastruktūros 
projektus, didelius kompiuterių tinklų 
projektus ar projektus, susijusius su 
kompleksiniu ir struktūrizuotu 
finansavimu;

(16) reikia daugiau lankstumo, todėl tam 
tikrais konkrečiais atvejais 
perkančiosioms organizacijoms turėtų būti 
suteikta galimybė pasinaudoti 
konkurencinio dialogo procedūra, kaip 
nurodyta šioje direktyvoje, nebent 
atitinkamos valstybės narės teisės aktuose 
numatyta kitaip. Pastaraisiais metais 
sutarties vertės atžvilgiu ši procedūra 
pradėta naudoti gerokai dažniau. Jos 
naudingumas pasitvirtino tais atvejais, kai 
perkančiosios organizacijos negali 
apibrėžti savo poreikių patenkinimo 
priemonių arba įvertinti, kokius techninius, 
finansinius ar teisinius sprendimus gali 
pasiūlyti rinka. Tokia padėtis visų pirma 
gali susiklostyti esant novatoriškiems 
projektams, įgyvendinant didelius 
integruotus transporto infrastruktūros 
projektus, didelius kompiuterių tinklų 
projektus ar projektus, susijusius su 
kompleksiniu ir struktūrizuotu 
finansavimu. Ta procedūra turėtų būti 
vykdoma laikantis adekvačių apsaugos 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinti 
vienodo požiūrio 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;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant paprastumo geriau sujungti konkurso procedūrą su derybomis su konkurenciniu 
dialogu.
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Pakeitimas 50
Satu Hassi
Verts/ALE frakcijos vardu

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 MTTP ir novatoriškų prekių ir 
paslaugų viešuosius pirkimus ir padėti 
valstybėms narėms pasiekti „Inovacijų 
sąjungos“ tikslus. 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, 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;
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Or. en

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 51
Vicky Ford

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 

(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, tačiau ji neturėtų nustatyti 
privalomų naujovių viešųjų pirkimų 
kvotų, kadangi tai apribotų konkurenciją 
ir perkančiųjų organizacijų pasirinkimo 
laisvę. Todėl reikėtų numatyti specialią 
pirkimų procedūrą, pagal kurią 
perkančiosios organizacijos galėtų 



AM\904833LT.doc 25/135 PE491.205v01-00

LT

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;

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;

Or. en

Pakeitimas 52
Gaston Franco

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 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.

Or. fr
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Pakeitimas 53
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) plačiai naudojamos ir visoje Europoje 
veiksminga pirkimo technika laikomos
preliminarieji susitarimai. Todėl jų tvarką 
reikėtų išlaikyti iš esmės nepakeistą.
Tačiau reikia patikslinti kai kurias sąvokas, 
visų pirma perkančiosioms organizacijoms 
taikomas preliminariųjų susitarimų 
naudojimo sąlygas, jeigu jos pačios nėra 
tokio susitarimo šalys;

(21) plačiai naudojami ir visoje Europoje 
veiksminga pirkimo technika laikomi
preliminarieji susitarimai. Todėl jų tvarką 
reikėtų išlaikyti iš esmės nepakeistą.
Tačiau reikia patikslinti kai kurias sąvokas, 
visų pirma perkančiosioms organizacijoms 
taikomas preliminariųjų susitarimų 
naudojimo sąlygas, jeigu jos pačios nėra 
tokio susitarimo šalys. Objektyvios 
sąlygos, pagal kurias nustatoma, kuris iš 
politikos subjektų, preliminariojo 
susitarimo šalių, turėtų atlikti numatytą 
užduotį, pvz., tiekti prekes arba teikti 
paslaugas, kuriomis naudosis fiziniai 
asmenys, gali apimti, vadovaujantis 
pagrindų susitarimais, kuriuose 
nurodytos visos sąlygos, susijusių fizinių 
asmenų poreikius ar pasirinkimą;

Or. en

Pakeitimas 54
Vicky Ford

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 

(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 
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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;

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;

Or. en

Pakeitimas 55
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

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 

(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 
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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;

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;

Or. en

Pakeitimas 56
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) perkančiosios organizacijos, norinčios 
pirkti darbus, prekes ar paslaugas, turinčias 
konkrečių aplinkosauginių, socialinių ar 
kitų savybių, turėtų turėti galimybę remtis 
konkrečiu ženklinimu, pvz., Europos 
ekologiniu ženklu, (keleto) šalių 
ekologiniais ženklais ar kokiu kitu 
ženklinimu, su sąlyga, kad ženklo 

(28) perkančiosios organizacijos, norinčios 
pirkti darbus, prekes ar paslaugas, turinčias 
konkrečių aplinkosauginių savybių, turėtų 
turėti galimybę remtis konkrečiu 
ženklinimu, pvz., Europos ekologiniu 
ženklu, (keleto) šalių ekologiniais ženklais 
ar kokiu kitu ženklinimu, jei ženklo 
reikalavimai, pvz., produkto aprašymas ar 
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reikalavimai, pvz., produkto aprašymas ar 
pateikimas, įskaitant pakavimo 
reikalavimus, yra susieti su sutarties 
dalyku. Be to, labai svarbu, kad šie 
reikalavimai būtų parengti ir patvirtinti 
pagal objektyviai patikrinamus kriterijus, 
taikant procedūrą, kurioje galėtų dalyvauti 
suinteresuotieji subjektai, pvz., valdžios 
įstaigos, vartotojai, gamintojai, platintojai 
ir aplinkos organizacijos, ir kad ženklas 
būtų prieinamas visiems 
suinteresuotiesiems asmenims;

pateikimas, įskaitant pakavimo 
reikalavimus, yra susieti su sutarties 
dalyku. Be to, labai svarbu, kad šie 
reikalavimai būtų parengti ir patvirtinti 
pagal objektyviai patikrinamus kriterijus, 
taikant procedūrą, kurioje galėtų dalyvauti 
suinteresuotieji subjektai, pvz., valdžios 
įstaigos, vartotojai, gamintojai, platintojai 
ir aplinkos organizacijos, ir kad ženklas 
būtų prieinamas visiems 
suinteresuotiesiems asmenims;

Or. en

Pagrindimas

Aplinkosaugines savybes galima įtraukti į viešųjų pirkimų sutartį, nes jas galima tiesiogiai 
susieti su atlikto darbo, suteiktos paslaugos ar patiektos prekės kokybe. Socialinės savybės 
nėra tiesiogiai siejamos su kokybe, todėl socialinės politikos tikslų reikėtų siekti įgyvendinant 
socialinę politiką. Viešieji pirkimai turėtų užtikrinti veiksmingą mokesčių mokėtojų pinigų 
naudojimą pasirenkant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą.

Pakeitimas 57
Jean-Pierre Audy

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 
konkurencingumo išlaikymas; lengvatinių 
priemonių, padėsiančių konkurencingoms 
MVĮ, nustatymas. Reikėtų taip pat 
numatyti stebėjimo ir ataskaitų teikimo 
priemones siekiant pagerinti statistinį su 



PE491.205v01-00 30/135 AM\904833LT.doc

LT

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;

Or. fr

Pakeitimas 58
Bendt Bendtsen

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;

Or. da

Pakeitimas 59
Jean-Pierre Audy

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 
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skaidrios, sąžiningos ir nediskriminacinės 
sąlygos;

Or. fr

Pakeitimas 60
Krišjānis Kariņš

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) 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;

Or. lv

Pakeitimas 61
Kent Johansson

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 

(30) siekiant palaikyti mažųjų ir vidutinių 
įmonių (MVĮ) ir pilietinės visuomenės
dalyvavimą viešųjų pirkimų rinkoje, 
perkančiosios organizacijos turėtų būti 



PE491.205v01-00 32/135 AM\904833LT.doc

LT

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;

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;

Or. en

Pakeitimas 62
Eija-Riitta Korhola

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;

Or. en

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 63
Satu Hassi
Verts/ALE frakcijos vardu

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

(37) siekiant užtikrinti, kad viešosios lėšos 
būtų veiksmingai naudojamos ir kad 
perkančiosios organizacijos galėtų gauti 
pasiūlymus, kurie atitinka geriausią 
kainos ir kokybės santykį, pirkimo 
procedūra turėtų užtikrinti, kad būtų 
perkami kokybiški darbai, prekės ir 
paslaugos, kurios optimaliai atitiktų 
perkančiosios organizacijos 
funkcionalumo ir tvarumo tikslus. 
Pirkimo procedūra taip pat turėtų 
užtikrinti, kad pasiūlymai būtų vertinami 
veiksmingos konkurencijos sąlygomis, 
sutartis skiriant pagal objektyvius 
kriterijus, kuriais užtikrinama atitiktis 
skaidrumo, nediskriminavimo ir vienodo 
požiūrio principams. Atitinkamai
perkančiosioms organizacijoms turėtų būti 
leidžiama patvirtinti sutarties skyrimo 
kriterijus, parengtus taip, kad būtų galima 
įvertinti perkančiosios organizacijos 
tvarumo poreikius, įskaitant, pavyzdžiui, 
su gamybos procesu susijusius veiksnius 
ir kitas gyvavimo ciklo ypatybes. Taip pat 
reikėtų pažymėti, kad perkančiosios 
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organizacijos techninėse specifikacijose 
arba sutarties vykdymo sąlygose taip pat 
laisvai gali nustatyti atitinkamus tvarumo 
ir kitus kokybės standartus;

Or. en

Pakeitimas 64
András Gyürk

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

(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 
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;

Or. en

Pakeitimas 65
Satu Hassi
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) jei perkančiosios organizacijos
nusprendžia paskirti sutartį ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo teikėjui, jos turi 
nustatyti skyrimo kriterijus, kuriais 
remdamosi vertins pasiūlymus, kad būtų 
nustatytas geriausio kainos ir kokybės 
santykio pasiūlymas. Šių kriterijų 
nustatymas priklauso nuo sutarties 
dalyko, nes pagal juos turi būti įmanoma 
įvertinti kiekvieno konkurso dalyvio 
siūlomą sutarties įvykdymo lygį, 
atsižvelgus į sutarties dalyką, apibrėžtą 
techninėse specifikacijose, ir kiekvieno 
pasiūlymo kainos ir kokybės santykį. Be 
to, pasirinktais sutarties skyrimo kriterijais 
perkančiajai organizacijai neturėtų būti 
suteikiama neribota pasirinkimo laisvė,
jais turėtų būti užtikrinama veiksmingos 
konkurencijos galimybė ir jie pateikiami 
kartu su reikalavimais, pagal kuriuos 
galima veiksmingai patikrinti konkurso 
dalyvių pateiktą informaciją;

(38) perkančiosios organizacijos turi 
nustatyti skyrimo kriterijus, kuriais 
remdamosi vertins pasiūlymus, kad būtų 
nustatytas geriausio kainos ir kokybės 
santykio pasiūlymas. Kad nustatytų 
pasiūlymą, kuris atitinka geriausią kainos 
ir kokybės santykį, perkančiosios 
organizacijos turi naudoti objektyvius 
kriterijus, kurie būtų susiję su sutarties 
dalyku. Vis dėlto pasirinktais sutarties 
skyrimo kriterijais perkančiajai 
organizacijai nesuteikiama neribotos
pasirinkimo laisvės. Pirkimo procedūra 
turėtų užtikrinti veiksmingą konkurenciją 
griežtai laikantis skaidrumo,
nediskriminavimo ir vienodo požiūrio 
principų. Pagal šiuos principus, be kita 
ko, turi būti veiksmingai ir skaidriai 
patikrinta konkurso dalyvių pateikta 
informacija;

Or. en

Pagrindimas

Award criteria should be formulated to select the tender that will provide best value for 
money, in accordance with contracting authorities’ procurement objectives. It is important to 
note, however, that the award criteria must not confer unrestricted freedom on the choice of 
the contracting authority. Rather, the scope and application of the award criteria are 
constrained in two important ways. First, the award criteria must be linked with the subject 
matter of the contract, as elaborated in recital 41. Second, compliance with the criteria must 
be assessed in strict accordance with the principles of transparency, non-discrimination, and 
equal protection, including the effective and transparent verification of tenderers’ compliance 
with technical specifications, selection criteria, and award criteria.

Pakeitimas 66
Satu Hassi
Verts/ALE frakcijos vardu
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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 
koncepcijų plėtrą ir naudojimą, kad
viešieji pirkimai labiau palaikytų tvarią 
plėtrą;

(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, daroma nemaža 
pažanga apibrėžiant bendras gyvavimo 
ciklo sąnaudų metodikas ir toliau 
rengiamos, bandomos ir tikslinamos 
specifinės sektorių gyvavimo ciklo 
sąnaudų priemonės. Todėl atrodo, kad 
reikėtų toliau naudotis atskirų sektorių 
teisės aktais siekiant nustatyti privalomus 
tikslus ir tikslinius rodiklius, susijusius su 
energijos vartojimo efektyvumu, klimato 
kaita ir kitais aplinkosaugos, socialiniais 
ir inovacijų pirkimais atsižvelgus į 
konkrečiame sektoriuje vyraujančias 
politikos kryptis ir sąlygas, siekiant 
skatinti taip naudoti viešuosius pirkimus, 
kad jie palaikytų tvarią plėtrą. Į šias 
pastangas turėtų įeiti sektoriams tinkamos 
patikimų gyvavimo ciklo sąnaudų
metodikų priemonės. Pagal kitas šios 
direktyvos nuostatas, privalomi 
konkrečiam sektoriui taikomuose teisės 
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aktuose nustatyti viešųjų pirkimų 
kriterijai gali taip pat apimti technines 
specifikacijas ir skyrimo kriterijus, į 
kuriuos įeitų tvarumo tikslai, susiję su 
bendra socialine ir aplinkosaugine nauda 
ar žala, net jei šios nėra ar ji negali būti 
išreikšta pinigine išraiška, tačiau 
užtikrinus, kad specifikacijos ir kriterijai 
būtų susieti su sutarties dalyku ir būtų 
griežtai laikomasi skaidrumo, 
nediskriminavimo ir vienodo požiūrio 
principų;

Or. en

Pagrindimas

Į šią direktyvą nėra įtraukta privalomų pirkimų reikalavimų, kuriuose nurodoma, ką 
perkančiosios organizacijos turi pirkti atsižvelgiant į konkrečius pirkimų tikslus. Kadangi 
skirtinguose sektoriuose esama įvairiausių sąlygų ir galimybių, būtų netinkama ir sunku 
konkrečius tikslus įtraukti į šią direktyvą.

Pakeitimas 67
Kent Johansson

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 

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

kelių transporto priemones) ir raštinės 
įrangos sektoriaus (2008 m. sausio 15 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 106/2008 dėl 
Bendrijos raštinės įrangos energijos 
vartojimo efektyvumo ženklinimo 
programos) tikslai. Be to, padaryta nemaža 
pažanga apibrėžiant bendras gyvavimo 
ciklo sąnaudų metodikas. Todėl atrodo, kad 
reikėtų toliau eiti šia kryptimi, paliekant 
galimybę atskirų sektorių teisės aktuose 
nustatyti privalomus tikslus ir tikslinius 
rodiklius, atsižvelgus į konkrečiame 
sektoriuje vyraujančias politikos kryptis ir 
sąlygas, taip pat skatinti europinių 
gyvavimo ciklo sąnaudų apskaičiavimo 
koncepcijų plėtrą ir naudojimą, kad viešieji 
pirkimai labiau palaikytų tvarią plėtrą. Be 
to, sveikintina, kad suteikiama galimybė 
siekti aplinkos tikslų, kurie ambicingesni 
už minimalius arba kurie visiškai 
suderinti su ES teisės aktais. 
Reikalavimai, skyrimo kriterijai ar 
sutartinės sąlygos ir pan. visais atvejais 
turi atitikti pagrindinius ES teisės 
principus;

Or. en

Pakeitimas 68
Werner Langen

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 

(39) reikia stengtis išnaudoti viešojo 
pirkimo teikiamas galimybes tvaraus 
augimo strategijos „Europa 2020“ tikslams 
pasiekti, nepažeidžiant perkančiųjų 
subjektų įgaliojimų. Atsižvelgiant į tai, 
kad tarp atskirų sektorių ir rinkų esama 
didelių skirtumų, vis dėlto būtų netinkama 
nustatyti bendruosius privalomus 
reikalavimus aplinkos, socialiniams ir 



AM\904833LT.doc 39/135 PE491.205v01-00

LT

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 
koncepcijų plėtrą ir naudojimą, kad viešieji 
pirkimai labiau palaikytų tvarią plėtrą;

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 
koncepcijų plėtrą ir naudojimą, kad viešieji 
pirkimai labiau palaikytų tvarią plėtrą;

Or. de

Pakeitimas 69
Vicky Ford, András Gyürk

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 

(39) labai svarbu iki galo išnaudoti viešojo 
pirkimo teikiamas galimybes tvaraus 
augimo strategijos „Europa 2020“ tikslams 
pasiekti. 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 
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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 
koncepcijų plėtrą ir naudojimą, kad viešieji 
pirkimai labiau palaikytų tvarią plėtrą;

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 
koncepcijų plėtrą ir naudojimą, kad viešieji 
pirkimai labiau palaikytų tvarią plėtrą;

Or. en

Pakeitimas 70
Vicky Ford

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 

(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 
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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;

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;

Or. en

Pakeitimas 71
Kent Johansson

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 

(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 
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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;

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, 
jei ji aktuali ir proporcinga;

Or. en

Pakeitimas 72
Vicky Ford

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;

Or. en

Pakeitimas 73
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis
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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 
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;

(41) atsižvelgiant į tai, kad gyvavimo ciklo 
sąnaudų skaičiavimo metodai nuolat 
atnaujinami, techninės specifikacijos ir 
sutarties skyrimo kriterijai, apibūdinantys
konkretų gamybos procesą, konkretų 
paslaugų teikimo būdą ar konkretų bet 
kurio produkto ar paslaugos gyvavimo 
ciklo kito etapo procesą, tampa vis mažiau 
aktualūs, todėl turėtų būti taikomi tik 
srityse, kuriose vis dar neįmanoma 
apskaičiuoti gyvavimo ciklo sąnaudų. 
Techniniai reikalavimai turi visais 
atvejais būti tiesiogiai 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 neįgalių asmenų socialinę integraciją.
Su tokiomis ypatybėmis siejami skyrimo 
kriterijai bet kuriuo atveju turėtų apimti tik 
tokias 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 
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kokybei ir pasiūlymo ekonominei vertei;

Or. en

Pagrindimas

Socialinės savybės nėra tiesiogiai siejamos su kokybe, todėl socialinės politikos tikslų reikėtų 
siekti įgyvendinant socialinę politiką. Atskirai galima aptarti neįgalių asmenų prieinamumą, 
tačiau nereikia atskirai nurodyti darbuotojų sveikatos apsaugos ar panašių reikalavimų, 
kadangi ūkio subjektams, kurie nesilaiko nacionalinių ir ES socialinės teisės aktų, nebus 
leidžiama dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Pakeitimas 74
Pilar del Castillo Vera

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 
ypatybes, kurios turi tiesioginį poveikį 

(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 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, kurios turi tiesioginį poveikį 
darbuotojams jų darbo aplinkoje. Jie turėtų 
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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;

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;

Or. es

Pakeitimas 75
Alejo Vidal-Quadras

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 

(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, jei
pastarieji tiesiogiai 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 
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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 
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;

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 
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;

Or. en

Pakeitimas 76
Jens Rohde

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 

(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 
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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 
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;

informacinį skelbimą, naudojamą kaip 
konkurso paskelbimo priemonę, ar pirkimo 
dokumentus.

Or. en

Pagrindimas

Socialinės savybės nėra tiesiogiai siejamos su kokybe, todėl socialinės politikos tikslų reikėtų 
siekti įgyvendinant socialinę politiką.

Pakeitimas 77
Pilar del Castillo Vera

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, 

(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, 
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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 
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;

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 
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;

Or. es

Pakeitimas 78
Alejo Vidal-Quadras

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 
jaunimo mokymo priemones, iš esmės 
laikytis pagrindinių Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) konvencijų, net jeigu 

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

šios konvencijos nėra įgyvendintos 
nacionalinėje teisėje, ir įdarbinti daugiau 
nepalankioje padėtyje esančių asmenų nei 
reikalaujama pagal nacionalinės teisės 
aktus;

Or. en

Pakeitimas 79
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) valstybės narės turėtų paskirti vieną 
nacionalinę instituciją, atsakingą už 
viešojo pirkimo stebėjimą, įgyvendinimą ir 
kontrolę. Tokia centrinė organizacija
turėtų tiesiogiai ir laiku gauti informaciją, 
visų pirma susijusią su įvairiomis 
problemomis, turinčiomis įtakos viešojo 
pirkimo teisės įgyvendinimui. Ji turėtų 
galėti nedelsdama pateikti grįžtamąją 
informaciją apie politikos veikimą ir 
galimus nacionalinės teisės aktų bei 
praktikos trūkumus ir padėti greitai surasti 
sprendimus. Siekiant veiksmingai kovoti su 
korupcija ir sukčiavimu, ta centrinė 
organizacija ir visuomenė turėtų turėti 
galimybę tikrinti sudarytų sutarčių tekstus.
Todėl didelės vertės sutartys turėtų būti 
perduotos priežiūros įstaigai sudarant 
galimybę suinteresuotiems asmenims su 
šiais dokumentais susipažinti tiek, kiek 
nepažeidžiami teisėti viešieji ar privatieji 
interesai;

(50) valstybės narės turėtų paskirti
nacionalines institucijas, atsakingas už 
viešojo pirkimo stebėjimą, įgyvendinimą ir 
kontrolę. Tokios centrinės organizacijos
turėtų tiesiogiai ir laiku gauti informaciją, 
visų pirma susijusią su įvairiomis 
problemomis, turinčiomis įtakos viešojo 
pirkimo teisės įgyvendinimui. Jos turėtų 
galėti nedelsdamos pateikti grįžtamąją 
informaciją apie politikos veikimą ir 
galimus nacionalinės teisės aktų bei 
praktikos trūkumus ir padėti greitai surasti 
sprendimus. Siekiant veiksmingai kovoti su 
korupcija ir sukčiavimu, tos centrinės 
organizacijos ir visuomenė turėtų turėti 
galimybę tikrinti sudarytų sutarčių tekstus.
Todėl didelės vertės sutartys turėtų būti 
perduotos priežiūros įstaigai sudarant 
galimybę suinteresuotiems asmenims su 
šiais dokumentais susipažinti tiek, kiek 
nepažeidžiami teisėti viešieji ar privatieji 
interesai;

Or. en

Pakeitimas 80
Kent Johansson



PE491.205v01-00 50/135 AM\904833LT.doc

LT

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;

Or. en

Pakeitimas 81
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) pilietinė visuomenė – asociacijų 
veikla, vykstanti erdvėje tarp valstybės ir 
rinkos, įskaitant individualų dalyvavimą, 
ir nevyriausybinių, savanoriškų ir 
bendruomenės organizacijų veikla;

Or. en

Pakeitimas 82
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 14 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) kandidatas – tai ūkio subjektas, 
siekiantis būti pakviestas arba jau 
pakviestas dalyvauti ribotoje procedūroje, 
konkurso procedūroje su derybomis,
derybų procedūroje neskelbiant kvietimo 
dalyvauti konkurse, konkurenciniame 
dialoge ar inovacijų partnerystėje;

(14) kandidatas – ūkio subjektas, siekiantis 
būti pakviestas arba jau pakviestas 
dalyvauti derybų procedūroje neskelbiant 
kvietimo dalyvauti konkurse, 
konkurenciniame dialoge ar inovacijų 
partnerystėje;

Or. en

Pagrindimas

Ribotos procedūros išbraukimo ir konkurso procedūros su derybomis sujungimo su 
konkurenciniu dialogu pasekmė.

Pakeitimas 83
Henri Weber

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;

Or. fr

Pakeitimas 84
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 22 punktas
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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 – visi vienas po kito 
einantys ir (arba) tarpusavyje susiję prekių 
tiekimo, darbų atlikimo ar paslaugų 
teikimo etapai, įskaitant gamybą, 
naudojimą ir priežiūrą, nuo žaliavų 
įsigijimo ar išteklių gavimo iki išėmimo iš 
apyvartos, sunaikinimo ir užbaigimo.

Or. en

Pagrindimas

Įtraukti gabenimą yra sudėtinga, be to, tai apsunkintų galimybę apskaičiuoti gyvavimo ciklo 
sąnaudas, vadinasi, trukdytų veiksmingai taikyti šį metodą.

Pakeitimas 85
Henri Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 22 a punktas (naujas) ir 22 b punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) socialiai tvarus gamybos procesas –
tai gamybos procesas, kurį įgyvendinant 
darbai atliekami, paslaugos teikiamos ir 
prekės tiekiamos laikantis saugos ir 
sveikatos, socialinės ir darbo teisės 
nuostatų, normų ir standartų, ypač dėl 
vienodų sąlygų taikymo darbo vietoje 
principo.
(22b) Vienodų sąlygų taikymo darbo 
vietoje principas reiškia, kad turi būti 
laikomasi taikytinų darbo sąlygų ir 
nuostatų, įskaitant Sąjungos ir 
nacionaliniuose teisės aktuose bei darbų 
atlikimo, paslaugų teikimo ir prekių 
tiekimo vietoje taikomose kolektyvinėse 
sutartyse nustatytas saugos ir sveikatos, 
socialinės ir darbo teisės normas ir 
standartus;

Or. fr
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Pakeitimas 86
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) 200 000 EUR viešojo prekių tiekimo ir 
paslaugų teikimo sutartims, kurias skiria 
pavaldžiosios perkančiosios organizacijos, 
ir tokių organizacijų rengiamiems projekto 
konkursams;

(c) 400 000 EUR viešojo prekių tiekimo ir 
paslaugų teikimo sutartims, kurias skiria 
pavaldžiosios perkančiosios organizacijos, 
ir tokių organizacijų rengiamiems projekto 
konkursams;

Or. en

Pagrindimas

Public procurement rules are heavy and expensive to administer which is why simplification 
is paramount. One important simplifying measure is to implement the same threshold for 
supply and service contracts and social services. By increasing the threshold for supply and 
services, contracting authorities at local and regional level can focus on large contracts that 
provide a genuine incentive for cross-border economic operators. At the same time slightly 
decreasing the threshold for social services could spur the single market in the field while 
maintaining a separate rule-set for the procedures to be applied allowing for greater 
flexibility in respect of Member States' varying traditions and systems.

Pakeitimas 87
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) 200 000 EUR viešojo prekių tiekimo ir 
paslaugų teikimo sutartims, kurias skiria 
pavaldžiosios perkančiosios organizacijos, 
ir tokių organizacijų rengiamiems projekto 
konkursams;

(c) 400 000 EUR viešojo prekių tiekimo ir 
paslaugų teikimo sutartims, kurias skiria 
pavaldžiosios perkančiosios organizacijos, 
ir tokių organizacijų rengiamiems projekto 
konkursams;

Or. da
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Pakeitimas 88
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) 500 000 EUR socialinių ir kitų 
specifinių paslaugų, nurodytų XVI priede, 
viešojo pirkimo sutartims.

(d) 400 000 EUR socialinių ir kitų 
specifinių paslaugų, nurodytų XVI priede, 
viešojo pirkimo sutartims.

Or. en

Pagrindimas

Public procurement rules are heavy and expensive to administer which is why simplification 
is paramount. One important simplifying measure is to implement the same threshold for 
supply and service contracts and social services. By increasing the threshold for supply and 
services, contracting authorities at local and regional level can focus on large contracts that 
provide a genuine incentive for cross-border economic operators. At the same time slightly 
decreasing the threshold for social services could spur the single market in the field while 
maintaining a separate rule-set for the procedures to be applied allowing for greater 
flexibility in respect of Member States' varying traditions and systems.

Pakeitimas 89
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a pastraipa (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.

Or. en

Pagrindimas

Esamas prekių ir paslaugų sutarčių ribas vietos ar regionų valdžios institucijos turėtų 
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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 90
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

skiriant sutartis, kurios dėl savo vertės 
nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį, 
reikalaujama, kad nacionaliniai 
perkantieji subjektai laikytųsi vienodo 
požiūrio, nediskriminavimo ir skaidrumo 
principų;

Or. de

Pakeitimas 91
Zigmantas Balčytis

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 
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viešųjų pirkimų rinkos turinčių trečiųjų 
šalių atžvilgiu.

Or. lt

Pakeitimas 92
Henri Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Praktinis į Sąjungos viešųjų pirkimų 
teisės aktų sistemą įtrauktos Sutarties dėl 
viešųjų pirkimų įgyvendinimas 
grindžiamas išankstiniu vertinimu, 
atliekamu siekiant nustatyti, ar Sutartį 
pasirašiusios 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 
galimybę patekti į Europos viešųjų 
pirkimų rinką turinčių trečiųjų šalių 
atžvilgiu.

Or. fr

Pakeitimas 93
Tiziano Motti, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Specialios išimtys pašto paslaugų srityje

1. Ši direktyva netaikoma viešosioms 
sutartims dėl pagrindinio tikslo – leisti 
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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 apibrėžiamos universaliosios 
paslaugos, ir šios apibrėžties 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 
iš einamųjų pašto sąskaitų;
v) filatelinės paslaugos;
vi) logistikos paslaugos (paslaugos, kurias 
teikiant fizinis pristatymas ir (arba) 
sandėliavimas derinamas su kitomis ne 
pašto funkcijomis).

Or. en
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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 94
Eija-Riitta Korhola

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;

Or. en

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 95
Eija-Riitta Korhola

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 
kontroliuojamiems asmenims;

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



AM\904833LT.doc 59/135 PE491.205v01-00

LT

Or. en

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 96
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) dalyvaujančios perkančiosios 
organizacijos veikia atviroje rinkoje ne 
daugiau nei 10 proc., vertinant pagal
veiklos, turinčios reikšmės pagal 
susitarimą, apyvartą;

(c) dalyvaujančios perkančiosios 
organizacijos atviroje rinkoje nevykdo 
jokios veiklos, turinčios reikšmės pagal 
susitarimą;

Or. en

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 97
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kai sutartis susijusi su atliekų deginimu, 
šio straipsnio 1 dalies b punkto, 3 dalies 
b punkto ir 4 dalies c punkto procentinės 
dalys yra 50 proc.

Or. en
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Pagrindimas

Esama konkretaus susirūpinimo, kad naujoji formuluotė galėtų turėti žalingą poveikį atliekų 
deginimui, kuris aplamai laikomas aplinkos požiūriu pageidautinu atliekų tvarkymo metodu. 
Kadangi kai kuriose valstybėse narėse vietos valdžios institucijos yra teisiškai įpareigotos 
tvarkyti komunalines atliekas, jos yra investavusios dideles sumas į atliekų deginimo įmones, 
o šios investicijos nebūtų buvusios komerciškai perspektyvios, ir nustačius 90 proc. ribą jos 
būtų turėjusios skelbti konkursą dėl atliekų deginimo, nors tam nėra realios komercinės 
alternatyvos, turint mintyje nedideles privačių įmonių galimybes.

Pakeitimas 98
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio pirma 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.

Or. es

Pakeitimas 99
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Perkančiosios organizacijos ūkio subjektus 
vertina vienodai ir nediskriminuodamos, 
veikia skaidriai ir proporcingai, taip pat 
užtikrina veiksmingiausią viešųjų lėšų 
naudojimą.

Or. en
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Pakeitimas 100
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau dėl viešojo paslaugų ir viešojo 
darbų pirkimo sutarčių, taip pat viešojo 
prekių pirkimo sutarčių, į kurias įeina ir 
paslaugos arba įrengimo ir montavimo 
operacijos, iš juridinių asmenų gali būti 
reikalaujama pasiūlyme arba prašyme 
leisti dalyvauti pirkime nurodyti 
darbuotojų, atsakingų už atitinkamos 
sutarties vykdymą, asmenvardžius ir 
atitinkamą profesinę kvalifikaciją.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kad ūkio subjektas galėtų pateikti pasiūlymą dėl sutarties, jis turi būti teisiškai registruotas 
buveinės valstybėje, todėl turi būti laikoma ir abipusiškai pripažįstama, kad jis atitinka 
susijusius ir specialius profesinius reikalavimus. Reikalavimas pateikti asmenų, kurie dirbs 
įgyvendinant sutartį, vardus ir pavardes yra neproporcingas, nereikalingas ir biurokratinis. 
Be to, jis prieštarauja įmonės valdymo prerogatyvai.

Pakeitimas 101
Alejo Vidal-Quadras

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 
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labai mažoms įmonėms.

Or. en

Pakeitimas 102
Alejo Vidal-Quadras

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.

Or. en

Pakeitimas 103
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23a straipsnis
Paslaugų talonų sistema

1. Organizuodamos viešąsias paslaugas 
perkančiosios organizacijos gali naudoti 
paslaugų talonų sistemą, kad vartotojams 
būtų suteikta galimybė laisvai pasirinkti 
paslaugų teikėją. Perkančioji organizacija 
nustato paslaugų talonų vertę, taip pat 
nurodo paslaugas, kurioms jie gali būti 
naudojami, ir vartotojus, kurie gali juos 
naudoti.
2. Perkančioji organizacija gali nustatyti 
reikalavimus, kurių paslaugų teikėjas turi 
laikytis, kad būtų įtrauktas į paslaugų 
talonų sistemą. Šie reikalavimai turi būti 
nediskriminaciniai ir proporcingi 
paslaugos dalykui. Į sistemą turi būti 
įtraukti visi reikalavimus atitinkantys 
paslaugų teikėjai. Paslaugų teikėjų 
sąrašas turi būti viešai prieinamas.
3. Perkančioji organizacija taip pat gali 
pasirinkti paslaugų teikėjus, kurie būtų 
įtraukti į paslaugų talonų sistemą taikant 
procedūrą, numatytą šioje direktyvoje.
4. Vartotojas gali pasirinkti bet kurį 
paslaugų teikėją paslaugų talonų 
sistemoje arba nuspręsti nesinaudoti 
sistema.

Or. en

Pagrindimas

Esant dabartinei ekonominei padėčiai reikia ieškoti naujų veiksmingų viešųjų paslaugų 
organizavimo priemonių. Paslaugų talonų sistema yra dar vienas papildomas būdas tai 
daryti. Ji naudinga MVĮ, kadangi į ją labai paprasta patekti. Taip pat ji suteikia pasirinkimo 
laisvę vartotojui, kuris gali nuspręsti, kas jam teiks paslaugą. Akivaizdu, kad paslaugų talonų 
sistema naudinga ir valdžios institucijai, nes gerokai lengviau sukurti paslaugų talonų 
sistemą nei įprastą viešųjų pirkimų sistemą.
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Pakeitimas 104
András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

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.

Or. en

Pakeitimas 105
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos įžanginė dalis

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 vienu iš 
toliau nurodytų atvejų perkančiosios 
organizacijos galėtų taikyti konkurso 
procedūrą konkurencinio dialogo forma:

Or. en

Pagrindimas

Siekiant paprastumo sujungiama konkurso procedūra su derybomis ir konkurencinis dialogas.

Pakeitimas 106
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

perkančiosios organizacijos tinkamai 
pagrindžia, 1 dalies antroje pastraipoje 
nustatyta trukmė nebeįmanoma, jos gali 
nustatyti kitą trukmę, ne trumpesnę kaip
25 dienų nuo skelbimo apie pirkimą 
išsiuntimo dienos.

Skubiais atvejais leidžiama nustatyti 
trumpesnę trukmę tik tuomet, jei tą 
laikotarpį nustato ne patys perkantieji 
subjektai.

Or. de

Pakeitimas 107
Werner Langen

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.

Or. de

Pakeitimas 108
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Straipsnis išbrauktas.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant paprastumo straipsnis išbraukiamas, nes procedūra nereikalinga; Jei perkančioji 
organizacija įvykdė atvirą procedūrą, bet negavo pasiūlymų arba tinkamų pasiūlymų, jai 
leidžiama taikyti derybų procedūrą iš anksto nepaskelbus pranešimo apie pirkimus. Todėl 
ribotos procedūros daro taisyklių rinkinį sudėtingesnį, ne tokį skaidrų ir be reikalo apriboja 
konkurenciją.

Pakeitimas 109
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Straipsnis išbrauktas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant paprastumo 27 ir 28 straipsniai turėtų būti sujungti į vieną procedūrą.

Pakeitimas 110
Alejo Vidal-Quadras

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;

Or. en

Pakeitimas 111
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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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.

Or. en

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 112
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Derybų metu nėra keičiama:
a) pirkimo aprašymas;
b) techninių specifikacijų dalis, kur 
apibrėžiami būtiniausi reikalavimai;
c) skyrimo kriterijai.

Or. en

Pagrindimas

Įterpiama iš 27 straipsnio, sujungus dvi procedūras.

Pakeitimas 113
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 4 dalis
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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.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pakeitimas 114
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Perkančiosios organizacijos, 
paskelbusios, kad dialogas yra baigtas ir 
apie tai pranešusios dalyviams, prašo 
kiekvieno dalyvio pateikti galutinius 
pasiūlymus, kurie remtųsi sprendimu arba 
sprendimais, pateiktais ir smulkiai 
apibūdintais dialogo metu. Tokiuose 
pasiūlymuose yra visa informacija, 
reikalinga ir būtina projektui įvykdyti.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 115
Vicky Ford
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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.

Or. en

Pakeitimas 116
Vicky Ford, András Gyürk

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Perkančiosios organizacijos neturėtų 
atmesti rinkos galimybių iš anksto 
numatydamos inovatyvų sprendimą, kurio 
jos siekia, būtų geriau, jei jos būtų atviros 
įvairiems konkrečios problemos 
sprendimams, kad būtų skatinama ieškoti 
inovatyviausių idėjų.

Or. en

Pakeitimas 117
Vicky Ford
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Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 118
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutartis skiriama pagal 27 straipsnyje 
nustatytas konkurso procedūrai su 
derybomis taikomas taisykles.

Sutartis skiriama pagal 28 straipsnyje 
nustatytas konkurenciniam dialogui
taikomas taisykles.
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Or. en

Pagrindimas

Sujungus 27 ir 28 straipsnius.

Pakeitimas 119
András Gyürk

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.

Or. en

Pakeitimas 120
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) jeigu atlikti darbus, tiekti prekes arba 
teikti paslaugas gali tik konkretus ūkio 
subjektas dėl bet kurios iš toliau išvardytų 
priežasčių:

Išbraukta.

(i) dėl techninių priežasčių nėra 
konkurencijos;
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(ii) patentų, autorių teisių ar kitų 
intelektinės nuosavybės teisių apsaugos;
(iii) kitų išimtinių teisių apsaugos.
Ši išimtis taikoma tik tuo atveju, jeigu 
nėra pagrįstos alternatyvos arba pakaitalo 
ir konkurencijos nebuvimas nėra 
nulemtas dirbtinio pirkimo parametrų 
susiaurinimo;

Or. en

Pagrindimas

Atvira procedūra turėtų būti standartinė. Jei tik vienas ūkio subjektas gali atlikti reikalingus 
darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas, perkančioji organizacija gali vis tiek taikyti šią 
procedūrą pagal a punktą. Kita vertus, ši nuostata galėtų suteikti galimybę apeiti atvirą 
procedūrą.

Pakeitimas 121
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) kad pradinis tiekėjas tiektų papildomas 
prekes, kurios skirtos įprastoms prekėms 
arba įrenginiams iš dalies pakeisti arba 
kurios yra esamų prekių arba įrenginių 
gamybos linijos tąsa, jeigu pakeitus tiekėją 
perkančioji organizacija turėtų įsigyti 
medžiagą, kurios techninės savybės yra 
kitokios ir dėl to atsirastų veiklos ir 
priežiūros nesuderinamumas arba 
neproporcingų techninių sunkumų; tokių 
sutarčių ir pasikartojančių sutarčių 
terminas paprastai ne ilgesnis nei treji 
metai;

(b) kad pradinis tiekėjas tiektų papildomas 
prekes, kurios skirtos įprastoms prekėms 
arba įrenginiams iš dalies pakeisti arba 
kurios yra esamų prekių arba įrenginių 
gamybos linijos tąsa, jeigu pakeitus tiekėją 
perkančioji organizacija turėtų įsigyti 
medžiagą, kurios techninės savybės yra 
kitokios ir dėl to atsirastų veiklos ir 
priežiūros nesuderinamumas arba 
neproporcingų techninių sunkumų; tokių 
sutarčių ir pasikartojančių sutarčių 
terminas ne ilgesnis nei treji metai nuo 
pradinės sutarties pasirašymo;

Or. en

Pagrindimas

Terminas „paprastai“ yra labai neapibrėžtas, todėl jei reikėtų nukrypti nuo minimalaus trejų 
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metų termino, reikėtų konkrečiau apibrėžti kriterijus, kada tai būtų galima daryti.

Pakeitimas 122
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Norėdamos skirti sutartis pagal dinaminę 
pirkimo sistemą, perkančiosios 
organizacijos vadovaujasi ribotos
procedūros taisyklėmis. Sistemoje 
leidžiama dalyvauti visiems atrankos 
kriterijus atitinkantiems kandidatams;
sistemoje galinčių dalyvauti kandidatų 
skaičius neribojamas pagal 64 straipsnį.
Visas bendravimas, kai naudojama 
dinaminė pirkimo sistema, vyksta tik 
elektroninėmis priemonėmis pagal 
19 straipsnio 2–6 dalių nuostatas.

2. Norėdamos skirti sutartis pagal dinaminę 
pirkimo sistemą, perkančiosios 
organizacijos vadovaujasi atviros
procedūros taisyklėmis. Sistemoje 
leidžiama dalyvauti visiems atrankos 
kriterijus atitinkantiems kandidatams;
sistemoje galinčių dalyvauti kandidatų 
skaičius neribojamas pagal 64 straipsnį.
Visas bendravimas, kai naudojama 
dinaminė pirkimo sistema, vyksta tik 
elektroninėmis priemonėmis pagal 
19 straipsnio 2–6 dalių nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi ribota procedūra buvo išbraukta ir siekiant užtikrinti atvirą ir sąžiningą 
konkurenciją tarp ūkio subjektų, kuriems suteikiama prieiga prie dinamiškos pirkimo 
sistemos, renkantis tuos ūkio subjektus tūrėtų būti taikoma atvira procedūra.

Pakeitimas 123
Jens Rohde

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 

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 



PE491.205v01-00 74/135 AM\904833LT.doc

LT

nurodytu laiku. Elektroninis aukcionas gali 
vykti keliais nuosekliais etapais.
Elektroninis aukcionas negali prasidėti 
anksčiau kaip dvi darbo dienos nuo dienos, 
kurią buvo išsiųsti kvietimai.

nurodytu laiku. Elektroninis aukcionas gali 
vykti keliais nuosekliais etapais.
Elektroninis aukcionas negali prasidėti 
anksčiau kaip penkias darbo dienos nuo 
dienos, kurią buvo išsiųsti kvietimai.

Or. en

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 124
Jens Rohde

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 penkių darbo dienų laikotarpį
nuo pranešimo iki faktinio informacijos 
rinkimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 125
Jens Rohde

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
reikalaujamos darbų, paslaugų arba 
prekių savybės.

VIII priedo 1 punkte apibrėžtos techninės 
specifikacijos išdėstomos pirkimo 
dokumentuose. Jose apibrėžiamos
funkcinės savybės, kuriomis turi 
pasižymėti darbas, paslauga ar prekė.
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Or. en

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 126
Werner Langen

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.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 127
Jens Rohde

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 
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pirkimų procedūroje.

Or. en

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 128
Zigmantas Balčytis

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. lt

Pakeitimas 129
Zigmantas Balčytis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) rezultatais, įskaitant aplinkosaugos ir 
klimato apsaugos veiksmingumo lygius ir 
veiksmingumą socialiai tvaraus gamybos 
proceso požiūriu;

Or. lt
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Pakeitimas 130
Zigmantas Balčytis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) gyvavimo ciklo charakteristikomis;

Or. lt

Pakeitimas 131
Zigmantas Balčytis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) socialiai tvariu gamybos procesu;

Or. lt

Pakeitimas 132
Zigmantas Balčytis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) darbuotojų, kuriems pavesta vykdyti 
konkrečią sutartį, organizacija, 
kvalifikacija ir patirtimi;

Or. lt

Pakeitimas 133
Zigmantas Balčytis
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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;

Or. lt

Pakeitimas 134
Zigmantas Balčytis

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 perkančioji 
organizacija gali nustatyti bendrosiose 
arba konkrečiose taisyklėse, taikomose 
baigtiems darbams ir juos sudarančioms 
medžiagoms ar atskiroms dalims;

Or. lt

Pakeitimas 135
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeidžiant privalomųjų nacionalinių 3. Nepažeidžiant privalomųjų nacionalinių 
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techninių taisyklių, tiek, kiek jos yra 
suderinamos su Europos Sąjungos teise, 
techninės specifikacijos formuluojamos
vienu iš toliau nurodytų būdų:

techninių taisyklių, tiek, kiek jos yra 
suderinamos su Sąjungos teise, techninės 
specifikacijos formuluojamos toliau
nurodytu būdu:

Or. en

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 136
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) remiantis techninėmis specifikacijomis
ir, pirmumo tvarka, nacionaliniais 
standartais, kuriais perkeliami Europos 
standartai, Europos techniniais liudijimais, 
bendromis techninėmis specifikacijomis, 
tarptautiniais standartais, kitomis Europos 
standartizacijos institucijų nustatytomis
techninių etalonų sistemomis arba, jei tokių 
nėra, nacionaliniais standartais, 
nacionaliniais techniniais liudijimais arba
nacionalinėmis techninėmis 
specifikacijomis, susijusiomis su darbų 
projektavimu, apskaičiavimu ir vykdymu 
bei produktų naudojimu; kiekviena 
nuoroda pateikiama kartu su fraze „arba 
lygiavertis“;

(b) be to, kaip priemonė daryti prielaidai, 
kad tokių atlikimo ar funkcinių 
reikalavimų yra laikomasi, gali būti 
daroma nuoroda į technines specifikacijas
ir, pirmumo tvarka, nacionalinius 
standartus, kuriais perkeliami Europos 
standartai, Europos techninius liudijimus, 
bendras technines specifikacijas, 
tarptautinius standartus, kitas Europos 
standartizacijos institucijų nustatytas
techninių etalonų sistemas arba, jei tokių 
nėra, nacionalinius standartus, 
nacionalinius techninius liudijimus arba
nacionalines technines specifikacijas, 
susijusias su darbų projektavimu, 
apskaičiavimu ir vykdymu bei produktų 
naudojimu; kiekviena nuoroda pateikiama 
kartu su fraze „arba lygiavertis“;

Or. en
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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 137
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) nurodant rezultatų ar funkcinius 
reikalavimus, nurodytus a punkte, ir 
remiantis b punkte nurodytomis 
techninėmis specifikacijomis kaip 
priemone daryti prielaidai, kad tokių 
atlikimo ar funkcinių reikalavimų yra 
laikomasi;

Išbraukta.

Or. en

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 138
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 3 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) remiantis b punkte nurodytomis tam 
tikrų duomenų techninėmis 
specifikacijomis ir rezultatų ar 
funkciniais reikalavimais, nurodytais 
a punkte kitiems duomenims.

Išbraukta.

Or. en

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 139
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei sutarties dalykas to nepateisina, 
techninėse specifikacijose negalima 
nurodyti konkretaus modelio ar tiekimo 
šaltinio, konkretaus proceso ar prekių 
ženklų, patentų, rūšių ar konkrečios kilmės 
šalies ar gamybos būdo taip, kad taip tam 
tikroms įmonėms ar tam tikriems 
produktams būtų sudarytos palankios 
sąlygos arba jie būtų pašalinami. Toks 
nurodymas yra leistinas išimties tvarka, 
jeigu sutarties dalyko neįmanoma 
pakankamai tiksliai ir aiškiai apibūdinti 
pagal šio straipsnio 3 dalį. Toks nurodymas 
pateikiamas su fraze „arba lygiavertis“.

4. Techninėse specifikacijose negalima 
nurodyti konkretaus modelio ar tiekimo 
šaltinio, konkretaus proceso ar prekių 
ženklų, patentų, rūšių ar konkrečios kilmės 
šalies ar gamybos būdo taip, kad tam 
tikroms įmonėms ar tam tikriems 
produktams būtų sudarytos palankios 
sąlygos arba jie būtų pašalinami. Toks 
nurodymas yra leistinas išimties tvarka, 
jeigu sutarties dalyko neįmanoma 
pakankamai tiksliai ir aiškiai apibūdinti 
pagal šio straipsnio 3 dalį. Toks nurodymas 
pateikiamas su fraze „arba lygiavertis“.

Or. en
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Pagrindimas

Aiškumo sumetimais nereikia naudoti frazės „jei sutarties dalykas to nepateisina“, kadangi 
nuostatoje paaiškinama, kad toks nurodymas leistinas „išimties tvarka“. Todėl ją reikia 
išbraukti, kad būtų aišku, jog techninėse specifikacijose negalima nurodyti konkretaus 
proceso, patento ar pan. kaip standartinės taisyklės.

Pakeitimas 140
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu perkančioji organizacija pasinaudoja 
šio straipsnio 3 dalies a punkte nustatyta 
galimybe suformuluoti technines 
specifikacijas kaip rezultatus arba 
funkcinius reikalavimus, ji negali atmesti 
darbų, prekių ar paslaugų pasiūlymo, jei jis 
atitinka nacionalinį standartą, kuriuo 
perkeliamas Europos standartas, Europos 
techninį liudijimą, bendrą techninę 
specifikaciją, tarptautinį standartą arba 
Europos standartizacijos institucijos 
nustatytą techninių etalonų sistemą, jeigu 
tokiose specifikacijose nurodomi jos 
nustatyti rezultatų arba funkciniai 
reikalavimai.

Jeigu perkančioji organizacija pasinaudoja 
šio straipsnio 3 dalies b punkte nustatyta 
galimybe suformuluoti technines 
specifikacijas, ji negali atmesti darbų, 
prekių ar paslaugų pasiūlymo, jei jis 
atitinka nacionalinį standartą, kuriuo 
perkeliamas Europos standartas, Europos 
techninį liudijimą, bendrą techninę 
specifikaciją, tarptautinį standartą arba 
Europos standartizacijos institucijos 
nustatytą techninių etalonų sistemą, jeigu 
tokiose specifikacijose nurodomi jos 
nustatyti rezultatų arba funkciniai 
reikalavimai.

Or. en

Pakeitimas 141
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu perkančiosios organizacijos nustato 
darbų, paslaugų arba prekių aplinkos, 
socialines arba kitas charakteristikas, 

Jeigu perkančiosios organizacijos nustato 
darbų, paslaugų arba prekių aplinkos 
charakteristikas, nurodydamos 
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nurodydamos 40 straipsnio 3 dalies 
a punkte minėtus rezultatų ar funkcinius
reikalavimus, jos gali reikalauti, kad tie 
darbai, paslaugos ar prekės būtų pažymėti 
specialiu ženklu, jeigu įvykdytos visos 
toliau nurodytos sąlygos:

40 straipsnio 3 dalies a punkte minėtus 
rezultatų ar funkcinius reikalavimus, jos 
gali reikalauti, kad tie darbai, paslaugos ar 
prekės būtų pažymėti specialiu ženklu, 
jeigu įvykdytos visos toliau nurodytos 
sąlygos:

Or. en

Pagrindimas

Aplinkosaugines savybes galima įtraukti į viešųjų pirkimų sutartį, nes jas galima tiesiogiai 
susieti su atlikto darbo, suteiktos paslaugos ar patiektos prekės kokybe. Socialinės savybės 
nėra tiesiogiai siejamos su kokybe, todėl socialinės politikos tikslų reikėtų siekti įgyvendinant 
socialinę politiką.

Pakeitimas 142
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

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;

Or. en

Pakeitimas 143
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu ženklas atitinka 1 dalies b, c, d ir 
e punktų sąlygas, tačiau jam taip pat 
nurodomi su sutarties dalyku nesusiję 

Išbraukta.
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reikalavimai, perkančiosios organizacijos 
gali apibrėžti techninę specifikaciją, 
remdamosi šio ženklo išsamių 
specifikacijų arba prireikus jų dalių 
reikalavimais, susijusiais su sutarties 
dalyku ir tinkamais šio dalyko savybėms 
apibrėžti.

Or. en

Pagrindimas

Jei ženkle nurodoma daugiau sąlygų ar kriterijų, negu reikalaujama, dėl to neturėtų atsirasti 
prievolė teikti papildomos dokumentacijos.

Pakeitimas 144
Jens Rohde

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.

Or. en

Pakeitimas 145
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perkančiosios organizacijos gali leisti 1. Perkančiosios organizacijos leidžia
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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.

konkurso dalyviams teikti alternatyvius 
pasiūlymus.

Or. de

Pakeitimas 146
Jens Rohde

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 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.
Perkančiosios organizacijos gali 
neatmesti alternatyvių pasiūlymų, kurie 
galbūt atitinka sutarties funkcionalumo 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti leidžiama pasirinkti įvairius pasiūlymus; būtų neproporcinga drausti teikti 
alternatyvius pasiūlymus. Dalyvavimas viešųjų pirkimų procedūroje yra brangus procesas ir 
perkančiosioms organizacijoms, ir ūkio subjektams; pastarieji neeikvotų žmogiškųjų ir 
finansinių išteklių konkursui, jei jie netikėtų, kad jų pasiūlymas galėtų atitikti sutarties 
reikalavimus.
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Pakeitimas 147
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perkančiosios organizacijos, leidžiančios 
teikti alternatyvius pasiūlymus, pirkimo 
dokumentuose nurodo būtinuosius 
reikalavimus, kuriuos turi atitikti 
alternatyvūs pasiūlymai, ir visus specialius 
jų teikimo reikalavimus. Be to, jos 
užtikrina, kad tokius būtinuosius 
reikalavimus atitinkantiems alternatyviems 
pasiūlymams bei reikalavimus 
atitinkantiems pasiūlymams, kurie nėra 
alternatyvūs pasiūlymai, būtų galima 
naudingai taikyti pasirinktus skyrimo 
kriterijus.

2. Perkančiosios organizacijos pirkimo 
dokumentuose nurodo būtinuosius 
reikalavimus, kuriuos turi atitikti 
alternatyvūs pasiūlymai, ir visus specialius 
jų teikimo reikalavimus. Be to, jos 
užtikrina, kad tokius būtinuosius 
reikalavimus atitinkantiems alternatyviems 
pasiūlymams bei reikalavimus 
atitinkantiems pasiūlymams, kurie nėra 
alternatyvūs pasiūlymai, būtų galima 
naudingai taikyti pasirinktus skyrimo 
kriterijus.

Or. de

Pakeitimas 148
Werner Langen

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 skyrimo 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.

Or. de
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Pakeitimas 149
Eija-Riitta Korhola

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 viešųjų pirkimų 
konkursuose, viešojo pirkimo sutartys gali 
būti dalijamos į vienarūšes arba 
nevienarūšes dalis, išskyrus atvejus, kai 
perkančioji organizacija nemano, kad 
prasminga sutartį suskirstyti dalimis.

Or. en

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. Tai dažnai pasakytina apie statybų ir IT sutartis. Taip pat praktiškai būtų sunku 
apibrėžti dalių apimtį ir vertę.

Pakeitimas 150
Kent Johansson

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 

Sutartys 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 
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suskirstyti dalimis, ji tai atskirai pagrindžia 
skelbime apie pirkimą arba kvietime 
patvirtinti susidomėjimą.

skelbime apie pirkimą arba kvietime 
patvirtinti susidomėjimą.

Or. en

Pakeitimas 151
Jens Rohde

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.

Or. en

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 152
Pilar del Castillo Vera

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 

1. Perkančiosios organizacijos apie 
planuojamų pirkimų ketinimus skelbia
išankstiniame informaciniame skelbime 
kuo skubiau prasidėjus finansiniams 
metams. Tokiuose skelbimuose pateikiama 
VI priedo B dalies I skirsnyje nurodyta 
informacija. Komisija arba perkančioji 
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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.

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.

Or. es

Pakeitimas 153
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei rengiama ribota procedūra ir konkurso 
procedūra su derybomis, pavaldžiosios 
perkančiosios organizacijos kaip kvietimą 
dalyvauti konkurse gali naudoti išankstinį 
informacinį skelbimą pagal 24 straipsnio 
2 dalį, su sąlyga, kad skelbimas atitinka 
visas toliau išvardytas sąlygas:

Jei rengiama konkurencinio dialogo
procedūra, pavaldžiosios perkančiosios 
organizacijos kaip kvietimą dalyvauti 
konkurse gali naudoti išankstinį 
informacinį skelbimą pagal 24 straipsnio 
2 dalį, jei skelbimas atitinka visas toliau 
išvardytas sąlygas:

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti su tuo, kad išbraukti 26 ir 27 straipsniai.

Pakeitimas 154
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jame nurodoma, kad sutartis bus 
skiriama taikant ribotą procedūra arba 
konkurso procedūrą su derybomis
papildomai neskelbiant kvietimo dalyvauti 

(b) jame nurodoma, kad sutartis bus 
skiriama taikant konkurencinio dialogo
procedūrą papildomai neskelbiant kvietimo 
dalyvauti konkurse, o suinteresuotieji ūkio 
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konkurse, o suinteresuotieji ūkio subjektai 
kviečiami raštu pareikšti susidomėjimą;

subjektai kviečiami raštu pareikšti 
susidomėjimą;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti su tuo, kad išbraukti 26 ir 27 straipsniai.

Pakeitimas 155
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 straipsnio pirma pastraipa

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.

Or. es

Pakeitimas 156
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei organizuojama ribota procedūra,
konkurencinio dialogo procedūra,
inovacijų partnerystė ir konkurso 
procedūra su derybomis, perkančiosios 
organizacijos vienu metu raštu pakviečia 
atrinktus kandidatus teikti pasiūlymus, o jei 
naudojamas konkurencinis dialogas –
dalyvauti dialoge.

Jei organizuojama konkurencinio dialogo 
procedūra ir inovacijų partnerystė, 
perkančiosios organizacijos vienu metu 
raštu pakviečia atrinktus kandidatus teikti 
pasiūlymus, o jei naudojamas 
konkurencinis dialogas – dalyvauti dialoge.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti su tuo, kad išbraukti 26 ir 27 straipsniai.

Pakeitimas 157
Henri Weber

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, jei yra įrodyta, 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.

Or. fr

Pakeitimas 158
Jean-Pierre Audy

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.

Or. fr
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Pakeitimas 159
Henri Weber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) dėl dalyvavimo veikloje, susijusioje su 
naudojimusi prekyba žmonėmis 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.
_____________
1 OL L 101, 2011 4 15, p. 1.

Or. fr

Pakeitimas 160
Jean-Pierre Audy

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) 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;

Or. fr

Pakeitimas 161
Henri Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančioji organizacija gali neleisti ūkio 
subjektui dalyvauti viešojo pirkimo 
sutartyje, jeigu yra bent viena iš toliau 
nurodytų sąlygų:

Perkančioji organizacija neleidžia ūkio 
subjektui dalyvauti viešojo pirkimo 
sutartyje, jeigu įvykdoma bent viena iš 
toliau nurodytų sąlygų:

Or. fr

Pakeitimas 162
Henri Weber

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 yra žinoma 
apie 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;

Or. fr

Pakeitimas 163
Alejo Vidal-Quadras

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 

(a) perkančioji organizacija gali įrodyti
kokį nors Sąjungos socialinės, darbo ar 
aplinkos teisės aktuose arba XI priede 
išvardytuose tarptautinės socialinės ir 
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aplinkos teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų pažeidimą. Sąjungos teisės 
aktų arba tarptautinių nuostatų laikymuisi 
prilygsta lygiaverčio pobūdžio laikymasis;

aplinkos teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų pažeidimą. Sąjungos teisės 
aktų arba tarptautinių nuostatų laikymuisi 
prilygsta lygiaverčio pobūdžio laikymasis;

Or. en

Pakeitimas 164
Alejo Vidal-Quadras

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;

Or. en

Pakeitimas 165
Alejo Vidal-Quadras

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;

Or. en

Pakeitimas 166
Henri Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Perkančioji organizacija neleidžia 
ūkio subjektui dalyvauti viešųjų pirkimų 
sutartyje, jeigu pagal 71 straipsnį ūkio 
subjekto pasiūlytas subrangovas atitinka 
bent vieną iš sąlygų, nurodytų šio 
straipsnio 1, 2 ar 3 dalyje.

Or. fr

Pakeitimas 167
Henri Weber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) atitiktimi Sąjungos ir nacionaliniuose 
saugos ir sveikatos, socialinės ir darbo 
teisės aktuose bei darbų atlikimo, 
paslaugų teikimo ar prekių tiekimo vietoje 
taikomose kolektyvinėse sutartyse 
nustatytoms normoms ir standartams.

Or. fr

Pakeitimas 168
Pilar del Castillo Vera

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 

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 
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ir griežtai jam proporcingi, atsižvelgiant į 
poreikį užtikrinti tikrą konkurenciją.

sutarties dalyku ir griežtai jam proporcingi, 
atsižvelgiant į poreikį užtikrinti tikrą 
konkurenciją.

Or. es

Pakeitimas 169
Alejo Vidal-Quadras

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.

Or. en

Pakeitimas 170
Jens Rohde

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.
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Or. en

Pakeitimas 171
Jens Rohde

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.

Or. en

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 172
Henri Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
61 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kokybės užtikrinimo ir aplinkosaugos 
vadybos standartai

Kokybės užtikrinimo ir aplinkosaugos bei 
socialinės vadybos standartai

Or. fr

Pakeitimas 173
Henri Weber
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Pasiūlymas dėl direktyvos
61 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. perkančiosios organizacijos gali 
reikalauti pateikti nepriklausomų 
organizacijų išduotus sertifikatus, kuriais 
patvirtinama, kad ūkio subjektas ir bet 
kuris subrangovas laikosi Sąjungos ir 
nacionaliniuose saugos ir sveikatos, 
socialinės ir darbo teisės aktuose bei 
darbų atlikimo, paslaugų teikimo ar 
prekių tiekimo vietoje taikomose 
kolektyvinėse sutartyse nustatytų normų ir 
standartų.

Or. fr

Pakeitimas 174
Henri Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
61 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės paprašytos kitų 
valstybių narių pagal 88 straipsnį pateikia 
visą informaciją, susijusią su dokumentais, 
kurie pateikti kaip šio straipsnio 1 ir 
2 dalyje nurodytų kokybės ir
aplinkosaugos standartų laikymosi 
įrodymas.

3. Valstybės narės paprašytos kitų 
valstybių narių pagal 88 straipsnį pateikia 
visą informaciją, susijusią su dokumentais, 
kurie pateikti kaip šio straipsnio 1 ir 
2 dalyje nurodytų kokybės, aplinkosaugos
ir socialinių standartų laikymosi įrodymas.

Or. fr

Pakeitimas 175
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
62 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kalbant apie 56 straipsnio 3 dalį nurodytus 
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.

Kalbant apie 56 straipsnio 3 dalį nurodytus 
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.

Or. de

Pakeitimas 176
Alejo Vidal-Quadras

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.

Or. en



PE491.205v01-00 100/135 AM\904833LT.doc

LT

Pakeitimas 177
Werner Langen

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.

Or. de

Pakeitimas 178
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
63 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Straipsnis išbrauktas.

Or. en

Pagrindimas

Neproporcinga ir nereikalinga kliūtis. Visų pirma, ūkio subjektas turi būti teisėtai 
registruotas valstybėje narėje laikantis atitinkamam sektoriui ir (arba) profesijai nustatytų 
reikalavimų. Be to, įvedus Europos pirkimų pasą neturėtų būti reikalaujama, kad skirtingos 
valstybės narės parengtų papildomus sąrašus. Yra rizikos, kad tai sumažintų konkurenciją ir 
sudarytų naujo pobūdžio kliūčių bendrojoje rinkoje.

Pakeitimas 179
Jens Rohde
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Pasiūlymas dėl direktyvos
64 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai organizuojama ribota procedūra, 
konkurso procedūra su derybomis, 
konkurencinis dialogas ir inovacijų 
partnerystė, perkančiosios organizacijos 
gali apriboti kandidatų, kurie atitinka 
atrankos kriterijus ir kuriuos jos pakvies 
teikti pasiūlymą arba dalyvauti dialoge, 
skaičių, su sąlyga, kad yra pakankamai 
tinkamų kandidatų.

Kai organizuojamos konkurencinio 
dialogo procedūros ir inovacijų 
partnerystė, perkančiosios organizacijos 
gali apriboti kandidatų, kurie atitinka 
atrankos kriterijus ir kuriuos jos pakvies 
teikti pasiūlymą arba dalyvauti dialoge, 
skaičių, jei yra pakankamai tinkamų 
kandidatų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant nuoseklumo sujungus konkurso procedūrą su derybomis ir konkurencinį dialogą.

Pakeitimas 180
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
64 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai rengiama ribota procedūra, kandidatų 
yra bent penki. Kai taikoma konkurso 
procedūra su derybomis, konkurencinis 
dialogas ir inovacijų partnerystė,
kandidatų yra bent trys. Bet kuriuo atveju 
pakviestų kandidatų skaičiaus pakanka 
tikrai konkurencijai užtikrinti.

Kai rengiama konkurencinio dialogo
procedūra, kandidatų yra bent šeši, o 
taikant inovacijų partnerystę kandidatų yra 
bent trys. Bet kuriuo atveju pakviestų 
kandidatų skaičiaus pakanka tikrai 
konkurencijai užtikrinti.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant nuoseklumo sujungus konkurso procedūrą su derybomis ir konkurencinį dialogą. Be 
to, konkurencinio dialogo procedūros atveju mažiausias kandidatų skaičius turėtų būti 
didesnis už tris, nes šios procedūros tikslas – suteikti lankstumo, o ne apriboti konkurenciją. 
Taikant inovacijų partnerystę skaičius trys atrodo priimtinesnis, kadangi didelės apimties 
sutarčių rinka mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje turėtų būti mažesnė.
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Pakeitimas 181
Satu Hassi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo; (a) geriausio kainos ir kokybės santykio
pasiūlymo;

Or. en

Pakeitimas 182
Henri Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) mažiausios kainos. Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 183
Satu Hassi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) mažiausios kainos. (b) mažiausios gyvavimo ciklo kainos.

Or. en
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Pakeitimas 184
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) mažiausios kainos. (b) mažiausios kainos.

Or. en

Pagrindimas

Šios direktyvos 53 straipsnyje žodis „sąnaudos“ turėtų būti pakeistas žodžiu „kaina“. Ši 
formuluotė padidins teisinį tikrumą kalbant apie dvi alternatyvas, t. y. arba tai „ekonomiškai 
naudingiausias pasiūlymas“, arba „mažiausia kaina“. Tokiu būdu ankstesnis kriterijus gali 
būti taikomas, kai sutarties dalykas yra sudėtingesnis, o bendra kaina netiesiogiai apima 
daugiau sąnaudų. Pastarasis turėtų išlikti kaip alternatyva perkančiajai organizacijai perkant 
standartines prekes ir paslaugas.

Pakeitimas 185
Satu Hassi
Verts/ALE frakcijos vardu

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 
ciklo sąnaudų metodą, laikantis 
67 straipsnyje išdėstytų sąlygų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Išbraukta atsižvelgiant į 66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a ir b punktų pakeitimus.
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Pakeitimas 186
Jens Rohde

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 
ciklo sąnaudų metodą, laikantis 
67 straipsnyje išdėstytų sąlygų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šios direktyvos 53 straipsnyje žodis „sąnaudos“ turėtų būti pakeistas žodžiu „kaina“. Ši 
formuluotė padidins teisinį tikrumą kalbant apie dvi alternatyvas, t. y. arba tai „ekonomiškai 
naudingiausias pasiūlymas“, arba „mažiausia kaina“, o gyvavimo ciklo sąnaudos turėtų būti 
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo dalis.

Pakeitimas 187
András Gyürk

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 ciklo 
sąnaudų metodą, laikantis 67 straipsnyje 
išdėstytų sąlygų.

Perkant itin standartizuotus produktus 
sąnaudos perkančiosios organizacijos 
pasirinkimu gali būti vertinamos remiantis 
tik kaina arba taikant kainos ir kokybės 
santykio metodą, pvz., gyvavimo ciklo 
sąnaudų metodą, laikantis 67 straipsnyje 
išdėstytų sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 188
Satu Hassi
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Verts/ALE frakcijos vardu

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. Geriausio kainos ir kokybės santykio
pasiūlymas, nurodytas šio straipsnio 
1 dalies a punkte, perkančiosios 
organizacijos nustatomas remiantis 
kriterijais, susijusiais su atitinkamos 
pirkimo sutarties dalyku. Šie kriterijai 
apima ne tik gyvavimo ciklo sąnaudas, 
nurodytas 1 dalies b punkte, bet ir kitus 
kriterijus, susijusius su atitinkamos viešojo 
pirkimo sutarties dalyku, kaip antai:

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su 66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a ir b punktų pakeitimais.

Pakeitimas 189
Jens Rohde

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, susijusiais su 
atitinkamos viešojo pirkimo sutarties 
dalyku. Šie kriterijai apima ne tik kainą, 
bet ir kitus kriterijus, susijusius su 
atitinkamos viešojo pirkimo sutarties 
dalyku, kaip antai:

Or. en
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Pakeitimas 190
Alejo Vidal-Quadras

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:

Or. en

Pakeitimas 191
Vicky Ford, András Gyürk

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, 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;

Or. en

Pakeitimas 192
Satu Hassi
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Verts/ALE frakcijos vardu

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, aplinkosaugos
charakteristikas ir novatoriškumą;

Or. en

Pakeitimas 193
Jens Rohde

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

Or. en

Pagrindimas

Šios direktyvos 53 straipsnyje žodis „sąnaudos“ turėtų būti pakeistas žodžiu „kaina“. Ši 
formuluotė padidins teisinį tikrumą kalbant apie dvi alternatyvas, t. y. arba tai „ekonomiškai 
naudingiausias pasiūlymas“, arba „mažiausia kaina“, o gyvavimo ciklo sąnaudos turėtų būti 
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo dalis.

Pakeitimas 194
Henri Weber

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



PE491.205v01-00 108/135 AM\904833LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) socialiai tvarų gamybos procesą;

Or. fr

Pakeitimas 195
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) kai ketinama skirti paslaugų pirkimo 
sutartis ir sutartis, apimančias darbų 
projektavimą, gali būti atsižvelgiama į 
atitinkamai sutarčiai vykdyti paskirto 
personalo organizavimą, kvalifikaciją ir 
patirtį, o po sutarties skyrimo toks 
personalas gali būti keičiamas tik 
perkančiajai organizacijai sutikus ir ji 
privalo patikrinti, kad jį pakeitus būtų 
užtikrintas lygiavertis organizavimas ir 
kokybė;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nuostata prieštarauja įmonių valdymo prerogatyvai.

Pakeitimas 196
Satu Hassi
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) sutarties poveikį tvariai plėtrai, taip 
pat bet kuriuo gyvavimo ciklo etapu. 
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Tokio poveikio nereikia išreikšti pinigine 
verte, jei taikomi kriterijai atitinka 4 dalį.

Or. en

Pakeitimas 197
Gaston Franco

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.

Or. fr

Pakeitimas 198
Satu Hassi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali numatyti, kad tam 
tikrų sutarčių rūšių skyrimas grindžiamas
ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu, 
kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalies 
a punkte ir 2 dalyje.

3. Valstybės narės gali numatyti, kad tam 
tikrų sutarčių rūšių skyrimas grindžiamas
geriausio kainos ir kokybės santykio
pasiūlymu, kaip nurodyta 1 dalies a punkte 
ir 2 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 199
Satu Hassi
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Sutarties skyrimo kriterijais perkančiajai 
organizacijai nesuteikiama neribota 
pasirinkimo laisvė. Jais užtikrinama 
veiksmingos konkurencijos galimybė ir jie 
pateikiami kartu su reikalavimais, pagal 
kuriuos galima veiksmingai patikrinti 
konkurso dalyvių pateiktą informaciją. 
Perkančiosios organizacijos, remdamosi 
konkurso dalyvių pateikta informacija ir 
įrodymais, veiksmingai tikrina, ar 
konkurso dalyviai atitinka sutarties 
skyrimo kriterijus.

4. Sutarties skyrimo kriterijais perkančiajai 
organizacijai nesuteikiama neribota 
pasirinkimo laisvė. Siekiant nustatyti 
geriausio kainos ir kokybės santykio 
pasiūlymą sutarties skyrimo kriterijai turi 
būti:

a) susiję su sutarties dalyku;
b) jais turi būti užtikrinama veiksmingos 
konkurencijos galimybė; taip pat
c) pateikiami kartu su reikalavimais, 
pagal kuriuos galima veiksmingai 
patikrinti konkurso dalyvių pateiktą 
informaciją.
Perkančiosios organizacijos, remdamosi 
konkurso dalyvių pateikta informacija ir 
įrodymais, veiksmingai tikrina, ar 
konkurso dalyviai atitinka sutarties 
skyrimo kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 200
Gaston Franco

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 

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

vartojimu ir techninės priežiūros 
sąnaudomis, taip pat galimybe gauti 
reikiamų išteklių, ir gyvavimo ciklo 
pabaiga, pvz., surinkimo ir perdirbimo 
sąnaudos; ir

Or. fr

Pakeitimas 201
Eija-Riitta Korhola

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, techninės priežiūros 
sąnaudomis, ir gyvavimo ciklo pabaiga, 
pvz., surinkimo ir perdirbimo sąnaudos;

Or. en

Pakeitimas 202
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) išorės aplinkos sąnaudas, tiesiogiai 
susijusias su gyvavimo ciklu, su sąlyga, 
kad galima nustatyti ir patikrinti jų 
piniginę vertę; šios sąnaudos gali apimti 
šiltnamio dujų išlakų ir kitų teršalų išlakų 
sąnaudas, kitas klimato kaitos švelninimo 
sąnaudas.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Išorės sąnaudas sunku įvertinti, be to, dėl gyvavimo ciklo išlaidų apskaičiavimo neturėtų 
atsirasti naujų kliūčių laisvam prekių ir paslaugų judėjimui bendrojoje rinkoje.

Pakeitimas 203
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) išorės aplinkos sąnaudas, tiesiogiai 
susijusias su gyvavimo ciklu, su sąlyga, 
kad galima nustatyti ir patikrinti jų 
piniginę vertę; šios sąnaudos gali apimti 
šiltnamio dujų išlakų ir kitų teršalų išlakų 
sąnaudas, kitas klimato kaitos švelninimo 
sąnaudas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Environmental issues are important goals, and authorities should be encouraged to take them 
into consideration. However, at the same time it must be made sure that no authority would 
use those measures in a wrong way, in order to discriminate or favour an entity. The focus of 
public procurement rules should always be closely linked to the subject matter of the contract. 
Therefore, one must not use external environmental costs as a contract award criteria. 
Instead of that, environmental issues can be used as a selection criteria. This kind of 
proposition would also make a public procurement legislation more complicated and it would 
also make it harder to SMEs to get to the public procurement market.

Pakeitimas 204
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perkančiosios organizacijos reikalauja, 
kad ūkio subjektai paaiškintų nurodytą 
kainą arba sąnaudas, jeigu įvykdytos visos 

1. Tais atvejais, kai konkrečiai sutarčiai 
teikiamas neįprastai mažos kainos 
pasiūlymas, atsižvelgiant į teiktinas 
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toliau išvardytos sąlygos: paslaugas, atliktinus darbus ar tiektinas 
prekes, perkančiosios organizacijos, prieš 
atmesdamos pasiūlymą, reikalauja, kad
atitinkami ūkio subjektai raštu pateiktų 
paaiškinimą dėl kiekvienos pasiūlymo 
dalies.

Or. de

Pakeitimas 205
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nustatyta kaina arba sąnaudos yra 
daugiau kaip 50 proc. mažesnės už 
vidutinę kitų pasiūlymų kainą ar vidutines 
sąnaudas;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 206
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) nustatyta kaina arba sąnaudos yra 
daugiau kaip 20 proc. mažesnės už 
pasiūlymo, kuriame nurodyta antra pagal 
mažumą kaina ar sąnaudos, kainą ar 
sąnaudas;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 207
Hermann Winkler
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Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pateikti bent penki pasiūlymai. Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 208
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pateikti bent penki pasiūlymai. Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 209
Henri Weber

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;

Or. fr

Pakeitimas 210
Alejo Vidal-Quadras
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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.

Or. en

Pakeitimas 211
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančioji organizacija patikrina 
pateiktą informaciją, kreipdamasi į 
konkurso dalyvį. Ji gali atmesti pasiūlymą 
tik tuo atveju, jeigu maža kaina arba 
pateiktos sąnaudos nepagrindžiamos 
įrodymais, atsižvelgiant į šio straipsnio 
3 dalyje nurodytas aplinkybes.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 212
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos atmeta 
pasiūlymą, jei nustato, jog siūloma kaina 
neįprastai maža todėl, kad jis neatitinka 
Sąjungos socialinės ir darbo arba 
aplinkos srities teisės aktuose arba 
IX priede išvardytose tarptautinės 
socialinės ir aplinkos teisės aktuose 

Išbraukta.
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nustatytų įpareigojimų.

Or. de

Pakeitimas 213
Jens Rohde

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 
Komisijai.

5. Jeigu perkančioji organizacija nustato, 
jog pasiūlymo kaina neįprastai maža todėl, 
kad konkurso dalyvis gavo valstybės 
pagalbą, jo pasiūlymas atmetamas, nebent
konkurso dalyvis 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.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 214
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės paprašytos pateikia 
kitoms valstybėms narėms pagal 
88 straipsnį visą informaciją, susijusią su 

Išbraukta.
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įrodymais ir dokumentais, pateiktais dėl 
šio straipsnio 3 dalyje nurodytų 
aplinkybių.

Or. de

Pakeitimas 215
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos gali nustatyti 
specialias sąlygas, susijusias su sutarties 
vykdymu, bet jos nurodomos kvietime 
dalyvauti konkurse arba specifikacijose.
Tokios sąlygos visų pirma gali sietis su 
socialiniais ir aplinkos tikslais. Viena jų 
gali būti reikalavimas, kad ūkio subjektas 
numatytų kompensacijas už kainų 
svyravimo nulemtą kainų augimo, galinčio 
reikšmingai paveikti sutarties vykdymą, 
riziką (draudimą).

Perkančiosios organizacijos gali nustatyti 
specialias sąlygas, susijusias su sutarties 
vykdymu, bet jos nurodomos kvietime 
dalyvauti konkurse arba specifikacijose ir 
yra tiesiogiai susijusios su sutartyje 
numatytais atlikti darbais, tiektinomis 
prekėmis ar teiktinomis paslaugomis.
Tokios sąlygos visų pirma gali sietis su 
socialiniais ir aplinkos tikslais. Viena jų 
gali būti reikalavimas, kad ūkio subjektas 
numatytų kompensacijas už kainų 
svyravimo nulemtą kainų augimo, galinčio 
reikšmingai paveikti sutarties vykdymą, 
riziką (draudimą).

Or. en

Pagrindimas

Siekiama paaiškinti, kad specialias sąlygas galima taikyti tik tuomet, kai jos tiesiogiai 
susijusios su sutartyje numatytais atlikti darbais, tiektinomis prekėmis ar teiktinomis 
paslaugomis.

Pakeitimas 216
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

71 straipsnis Išbraukta.
Subranga
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.
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.
3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalys neturi 
poveikio pagrindinio ūkio subjekto 
atsakomybei.

Or. en

Pagrindimas

Atsakomybė tenka konkurso laimėtojui, ir tai yra to ūkio subjekto prerogatyva, kaip jis 
organizuos darbą ir įvykdys sutartį.

Pakeitimas 217
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

71 straipsnis Išbraukta.
Subranga
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.
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.
3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalys neturi 
poveikio pagrindinio ūkio subjekto 
atsakomybei.

Or. de

Pakeitimas 218
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

71 straipsnis Išbraukta.
Subranga
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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.
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.
3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalys neturi 
poveikio pagrindinio ūkio subjekto 
atsakomybei.

Or. en

Pagrindimas

As the main contractor is always liable for fulfilling all its obligations towards the 
contracting unit, the contracting unit has no reason to ask the tenderer to indicate the share 
of the contract it may intend to subcontract. The proposition as such is impossible to apply in 
practice. The contracting unit is not able to define the price of the relevant services, supplies 
or works of the subcontractor, as it is a business secret of the main contractor. This kind of 
proposition makes it hard to use subcontracting and as the subcontractor is usually SME, this 
proposition makes it more difficult to SMEs to get to the public procurement.

Pakeitimas 219
Henri Weber

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.

Or. fr

Pakeitimas 220
Henri Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės konkurso dalyvio 
galimybę sudaryti subrangos sutartis bet 
kokioms atliekamų darbų, teikiamų 
paslaugų arba tiekiamų prekių sutarčių 
dalims apriboja trimis subrangos 
pakopomis.

Or. fr

Pakeitimas 221
Werner Langen

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, 

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

(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. 

Or. de

Pakeitimas 222
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pakeitimu rangovo naudai pakeičiama 
sutarties ekonominė pusiausvyra;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 223
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
73 straipsnio 1 dalies c punktas
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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.

Or. en

Pakeitimas 224
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl direktyvos
74 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

74 straipsnis Išbraukta.
Socialinių ir kitų specifinių paslaugų 
sutarčių skyrimas
Sutartys dėl socialinių ir kitų XVI priede 
išvardytų specifinių paslaugų skiriamos 
šiame skyriuje nustatyta tvarka, jeigu 
sutarčių vertė yra lygi 4 straipsnio 
d punkte nustatytai ribai arba ją viršija.

Or. de

Pagrindimas

Turėtų ir toliau galioti skirstymas į A ir B kategorijas ir tai, kas iš to išplaukia.

Pakeitimas 225
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

75 straipsnis Išbraukta.
Skelbimų skelbimas
1. Perkančiosios organizacijos, 
ketinančios skirti viešojo pirkimo sutartį, 
susijusią su 74 straipsnyje nurodytomis 
paslaugomis, savo ketinimą paskelbia 
skelbime apie pirkimą.
2. Perkančiosios organizacijos, 
paskyrusios viešojo pirkimo sutartį, 
susijusią su 74 straipsnyje nurodytomis 
paslaugomis, pirkimo procedūros 
rezultatus paskelbia skelbime apie 
sutarties skyrimą.
3.
1 ir 2 dalyse nurodytuose skelbimuose 
standartine forma pateikiama VI priedo H 
ir I dalyse nurodyta informacija.
Standartines formas nustato Komisija. 
Tokie įgyvendinamieji aktai priimami 
pagal 91 straipsnyje nurodytą patariamąją 
procedūrą.
4. 1 ir 2 dalyse nurodyti skelbimai 
skelbiami pagal 49 straipsnio nuostatas.

Or. de

Pagrindimas

Turėtų ir toliau galioti dabartinė teisinė padėtis, t. y. paslaugų skirstymas į A ir B kategorijas. 
Todėl 75 straipsnis turėtų būti išbrauktas.

Pakeitimas 226
Satu Hassi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

76a straipsnis
Žaliasis viešasis pirkimas

1. Siekdamos skatinti taupiausiai energiją 
naudojančių raštinės įrangos produktų 
naudojimą, Komisija ir kitos Bendrijos 
institucijos bei kitos nacionalinės valdžios 
institucijos, nepažeisdamos Bendrijos ir 
nacionalinės teisės aktų ir ekonominių 
kriterijų, pirkdamos raštinės įrangos 
produktus, taiko energijos efektyvumo 
reikalavimus, kurie yra ne mažiau griežti 
nei Bendrose „Energy Star“ 
specifikacijose nustatyti kriterijai, kaip 
apibrėžta 2008 m. sausio 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 106/2008.
2. Perkančiosios organizacijos, kurios 
sudaro šia direktyva reglamentuojamas 
pirkimo sutartis, turėtų įsigyti tik tokius 
gaminius, kurie pagal konkrečias 
Energijos suvartojimo ženklinimo 
direktyvos (2010 m. gegužės 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2010/30/ES) įgyvendinimo 
priemones priskiriami aukščiausiai 
energijos vartojimo efektyvumo klasei.
3. Jei perkančiosios organizacijos renkasi 
žemesnės energijos vartojimo efektyvumo 
klasės gaminius, nei numatyta šio 
straipsnio a ir b punktuose, toks 
sprendimas atskirai pagrindžiamas viso 
sutarties gyvavimo ciklo sąnaudų 
atžvilgiu.
4. Viešojo sektoriaus įstaigoms įsigyjant 
gaminius, sistemas, paslaugas ir pastatus, 
valstybės narės užtikrina, kad jos įsigytų 
aukštos energijos vartojimo efektyvumo 
klasės gaminius, sistemas, paslaugas ir 
pastatus, remiantis viso gyvavimo ciklo 
analize, kaip nurodyta 67 straipsnyje. 
Nepažeidžiant Energijos vartojimo 
efektyvumo direktyvos 5 straipsnio, 
perkant ar nuomojantis produktų, 
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sistemų, paslaugų ar pastatų rinkinį arba 
grupę, pirmenybė turėtų būti teikiama 
bendram sudėtiniam energijos vartojimo 
efektyvumui, o ne atskiro pirkinio 
energijos vartojimo efektyvumui, 
atsižvelgiant į techninį tinkamumą ir 
numatomą panaudojimą.

Or. en

Pagrindimas

Akivaizdu, kad viešieji pirkimai, kuriuos reglamentuoja ši direktyva, turi atitikti ES klimato ir 
energijos vartojimo efektyvumo tikslus ir ES teisės aktus, susijusius su energijos suvartojimo 
ženklinimu ir su „Energy Star“. Siūlome į šią direktyvą įtraukti atskirą teisinį pagrindą, 
reglamentuojantį energijos vartojimo efektyvumą, kadangi tai leistų taikyti paprastesnį ir 
tvirtesnį požiūrį nei nuoroda į EP Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto 
įgaliojimus ar į direktyvą, dėl kurios deramasi.

Pakeitimas 227
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnis

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.

Or. en

Pakeitimas 228
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl direktyvos
83 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Tarybos direktyvą 89/665/EEB 
valstybės narės užtikrina teisingą šios 
direktyvos taikymą veiksmingais, 
prieinamais ir skaidriais mechanizmais, 
kuriais papildoma esama perkančiųjų
organizacijų priimtų sprendimų patikros
sistema.

Pagal Tarybos direktyvą 89/665/EEB 
valstybės narės užtikrina teisingą šios 
direktyvos taikymą, kad būtų laikomasi
organizacijų priimtų sprendimų patikros
sistemos. 

Or. de

Pakeitimas 229
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Straipsnis išbrauktas.

Or. de

Pakeitimas 230
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Straipsnis išbrauktas.

Or. de

Pakeitimas 231
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės paskiria nepriklausomas 
įstaigas, atsakingas už įgyvendinimo 
veiklos priežiūrą ir koordinavimą (toliau –
priežiūros įstaigos). Valstybės narės apie 
šios įstaigos paskyrimą praneša Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 232
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

84 a 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.

Or. de

Pakeitimas 233
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Straipsnis išbrauktas.

Or. de
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Pakeitimas 234
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos visų pirkimo 
procedūrų eigą fiksuoja dokumentuose, 
nepriklausomai nuo to, ar jos vykdomos 
elektroninėmis priemonėmis. Tuo tikslu jos 
dokumentuose fiksuoja visus pirkimo 
procedūros etapus, taip pat susirašinėjimą 
su ūkio subjektais ir vidaus svarstymus, 
konkursų rengimą, dialogus ar derybas, 
jeigu vyko, sutarties atranką ir skyrimą.

Perkančiosios organizacijos visų pirkimo 
procedūrų eigą fiksuoja dokumentuose, 
nepriklausomai nuo to, ar jos vykdomos 
elektroninėmis priemonėmis. Tuo tikslu jos 
dokumentuose fiksuoja visus pirkimo 
procedūros etapus, taip pat susirašinėjimą 
su ūkio subjektais ir vidaus svarstymus, 
konkursų rengimą, dialogus ar derybas, 
jeigu vyko, sutarties atranką ir skyrimą. Ši 
ataskaita skelbiama viešai.

Or. en

Pakeitimas 235
Kent Johansson

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 
gauti atitinkamą pagalbą, įskaitant pagalbą 
elektroninėmis priemonėmis arba per 
esamus tinklus, specialiai skirtus pagalbai 
įmonėms teikti.

2. Siekdamos pagerinti ūkio subjektų, visų 
pirma MVĮ ir pilietinės visuomenės, 
galimybes dalyvauti viešuosiuose 
pirkimuose ir padėti tinkamai suprasti šios 
direktyvos nuostatas, valstybės narės 
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. 

Or. en
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Pakeitimas 236
Kent Johansson

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.

Or. en

Pakeitimas 237
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
94 straipsnio pirma pastraipa

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 
4 straipsnyje nustatytų ribų taikymo, ir iki 
2015 m. birželio 30 d. dėl jų pateikia 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. de

Pakeitimas 238
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
VIII priedo pirmos pastraipos 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;

Or. de

Pakeitimas 239
Jens Rohde

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;

Or. en

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 240
Jens Rohde
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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 
aprašymas;

Or. en

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 241
Jens Rohde

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.:

Or. en

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 242
Jens Rohde
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Pasiūlymas dėl direktyvos
XIII priedo d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) Ūkio subjekto trejų paskutinių 
finansinės apskaitos metų pagrindiniai 
ekonomikos rodikliai: pardavimai, EBIT 
ir mokumo koeficientas. Veiklą 
pradedančios įmonės laikosi šio 
reikalavimo, kai informacija nuo steigimo 
iki dabartinės datos patvirtinama jų 
Europos pirkimų pase.

Or. en

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 243
Jens Rohde

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.

Or. en
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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 244
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl direktyvos
XIII priedo f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(f) paso galiojimo laikotarpis, kuris nėra 
trumpesnis nei dvylika mėnesių.

Or. en

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 245
Jens Rohde

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)

Or. en

Pakeitimas 246
Catherine Trautmann
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Pasiūlymas dėl direktyvos
XVI priedo 8 a ir 8 b eilutės (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nuo 74110000-3 iki 74114000-1 Teisinės paslaugos

Kitos paslaugos

Or. en


