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TRUMPAS PAGRINDIMAS

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

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

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

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

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

PAKEITIMAI

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

In reference to the Green Paper on the modernisation of EU public procurement policy 
(COM(2011) 15 final), and the European Parliament's report on modernisation of public 
procurement (2011/2048(INI)), negotiated procedures should be used without limitation in 
order to achieve the contract which is best suited to the specific needs of the contracting 
authority, as well as to achieve the best value for money. In order to achieve the highest 
possible level of transparency, adequate guarantees to counter market distortion - as a result 
of the application of this procedure - need to be elaborated.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) energijos vartojimo efektyvumas yra 
vienas iš svarbiausių strategijos „Europa 
2020“ pavyzdinės iniciatyvos „Tausiai 
išteklius naudojanti Europa“ aspektų. 
Siekiant viešaisiais pirkimais užtikrinti 
aukštą energijos vartojimo efektyvumo 
lygį, valstybės narės užtikrina, kad jos, 
atsižvelgdamos į viso gyvavimo ciklo 
analize grindžiamą kainos ir kokybės 
santykį, pirktų aukštus energijos 
vartojimo efektyvumo rodiklius 
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atitinkančius produktus, sistemas, 
paslaugas, pastatus bei įrangą, ypač IT 
srities.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) daugeliui ekonominės veiklos 
vykdytojų, dalyvaujančių viešojo pirkimo 
procedūrose, tenka prisiimti didelę 
finansinę naštą. Siekiant paremti MVĮ 
dalyvavimą, reikėtų iš esmės sumažinti 
viešųjų pirkimo etapo, įgyvendinimo etapo 
ir teisės gynimo priemonių etapo 
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finansinę naštą;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasirinktos bendravimo priemonės turi būti 
visuotinai prieinamos ir nevaržyti ūkio 
subjektų galimybės dalyvauti pirkimo 
procedūrose.

Pasirinktos bendravimo priemonės turi būti 
visuotinai prieinamos ir nevaržyti ūkio 
subjektų galimybės dalyvauti pirkimo 
procedūrose.

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

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

Or. en
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad praėjus bent 
2 metams nuo 92 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos dienos visos pirkimo procedūros 
pagal šią direktyvą būtų atliekamos 
naudojant elektronines ryšių priemones, 
visų pirma taikant elektroninę pasiūlymų 
pateikimo sistemą, laikantis šio straipsnio 
reikalavimų.

Valstybės narės užtikrina, kad praėjus bent 
2 metams nuo 92 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos dienos visos pirkimo procedūros 
pagal šią direktyvą būtų atliekamos 
naudojant elektronines ryšių priemones, 
visų pirma taikant elektroninę pasiūlymų 
pateikimo sistemą, laikantis šio straipsnio 
reikalavimų.

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

Ši pareiga netaikoma, jeigu norint naudoti 
elektronines priemones reikėtų 
specializuotų priemonių arba rinkmenų 
formato, kurie paprastai nėra prieinami 
visose valstybėse narėse, kaip apibrėžta šio 
straipsnio 3 dalyje. Perkančiosios 
organizacijos, pasiūlymams teikti 
naudojančios kitokias ryšių priemones, 
pirkimo dokumentuose turi įrodyti, kad 
elektroninėms priemonėms naudoti dėl 
ypatingo informacijos, kuria numatoma 
keistis su ūkio subjektais, pobūdžio reikėtų 
specializuotų priemonių arba rinkmenų 
formato, kurie paprastai nėra prieinami 
visose valstybėse narėse.

Ši pareiga netaikoma, jeigu norint naudoti 
elektronines priemones reikėtų 
specializuotų priemonių arba rinkmenų 
formato, kurie paprastai nėra prieinami 
visose valstybėse narėse, kaip apibrėžta šio 
straipsnio 3 dalyje. Perkančiosios 
organizacijos, pasiūlymams teikti 
naudojančios kitokias ryšių priemones, 
pirkimo dokumentuose turi įrodyti, kad 
elektroninėms priemonėms naudoti dėl 
ypatingo informacijos, kuria numatoma 
keistis su ūkio subjektais, pobūdžio reikėtų 
specializuotų priemonių arba rinkmenų 
formato, kurie paprastai nėra prieinami 
visose valstybėse narėse.

Perkančiosios organizacijos laikomos 
turinčiomis pagrįstų priežasčių nereikalauti 
naudoti elektroninių ryšio priemonių 
teikiant pasiūlymus toliau nurodytais 
atvejais:

Perkančiosios organizacijos laikomos 
turinčiomis pagrįstų priežasčių nereikalauti 
naudoti elektroninių ryšio priemonių 
teikiant pasiūlymus toliau nurodytais 
atvejais:

(a) dėl specializuoto pirkimo pobūdžio 
techninių specifikacijų aprašo negalima 
pateikti tokiais rinkmenų formatais, 
kuriuos būtų galima tvarkyti visuotinai 
naudojama programine įranga;

(a) dėl specializuoto pirkimo pobūdžio 
techninių specifikacijų aprašo negalima 
pateikti tokiais rinkmenų formatais, 
kuriuos būtų galima tvarkyti visuotinai 
naudojama programine įranga;

(b) programinei įrangai, kuria gali būti 
tvarkomi techninių specifikacijų aprašui 

(b) programinei įrangai, kuria gali būti 
tvarkomi techninių specifikacijų aprašui 
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tinkami rinkmenų formatai, taikomos 
patento teisės ir perkančioji organizacija 
negali sudaryti sąlygų tą įrangą atsisiųsti 
arba naudoti nuotoliniu būdu;

tinkami rinkmenų formatai, taikomos 
patento teisės ir perkančioji organizacija 
negali sudaryti sąlygų tą įrangą atsisiųsti 
arba naudoti nuotoliniu būdu;

(c) programinėje įrangoje, kuria gali būti 
tvarkomi techninių specifikacijų aprašui 
tinkami rinkmenų formatai, naudojami 
tokie rinkmenų formatai, kurių negalima 
tvarkyti jokiomis kitomis atviromis 
programomis arba programomis, kurias 
galima atsisiųsti.

(c) programinėje įrangoje, kuria gali būti 
tvarkomi techninių specifikacijų aprašui 
tinkami rinkmenų formatai, naudojami 
tokie rinkmenų formatai, kurių negalima 
tvarkyti jokiomis kitomis atviromis 
programomis arba programomis, kurias 
galima atsisiųsti.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skirdamos viešojo pirkimo sutartis, 
perkančiosios organizacijos taiko 
nacionalines procedūras, atitinkančias šios 
direktyvos nuostatas, su sąlyga, kad 
nepažeidžiant 30 straipsnio pagal šią 
direktyvą yra paskelbtas kvietimas 
dalyvauti konkurse.

Skirdamos viešojo pirkimo sutartis, 
perkančiosios organizacijos taiko 
nacionalines procedūras, atitinkančias šios 
direktyvos nuostatas, su sąlyga, kad 
nepažeidžiant 30 straipsnio pagal šią 
direktyvą yra paskelbtas kvietimas 
dalyvauti konkurse.

Valstybės narės užtikrina, kad 
perkančiosios organizacijos galėtų taikyti 
šioje direktyvoje reglamentuojamą atvirą 
arba ribotą procedūrą.

Valstybės narės užtikrina, kad 
perkančiosios organizacijos galėtų taikyti 
šioje direktyvoje reglamentuojamą atvirą 
arba ribotą procedūrą.

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

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

In reference to the Green Paper on the modernisation of EU public procurement policy 
(COM(2011) 15 final) and the European Parliament's report on modernisation of public 
procurement (2011/2048(INI)), negotiated procedures should be used without limitation in 
order to achieve the contract which is best suited to the specific needs of contracting 
authority, as well as to achieve the best value for money. In order to achieve the highest 
possible level of transparency, adequate guarantees to counter market distortion - as a result 
of the application of this procedure - need to be elaborated.
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Pakeitimas 12

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.

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

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 c (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
III antraštinės dalies I a skyriaus (naujo) 76 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ia skyrius
Žalieji viešieji pirkimai

76 a straipsnis
Kai viešojo sektoriaus įstaigos perka 
produktus, sistemas, paslaugas ir 
pastatus, valstybės narės užtikrina, kad 
šios, atsižvelgdamos į 67 straipsnyje 
nurodyta viso gyvavimo ciklo analize 
grindžiamą kainos ir kokybės santykį, 
aukštus energijos vartojimo efektyvumo 
rodiklius atitinkančius produktus, 
sistemas, paslaugas, pastatus bei įrangą, 
ypač IT srities, pirktų, kaip nurodyta 
Energijos vartojimo efektyvumo 
direktyvos III priede. Jei Energijos 
vartojimo efektyvumo direktyvos III 
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priede tam tikri produktai nenurodyti, 
viešojo sektoriaus įstaigos stengiasi 
atsižvelgti į perkamo produkto energijos 
vartojimo efektyvumą.
Valstybės narės nustato taisykles, pagal 
kurias taikomos pirmos pastraipos ir 
Energijos vartojimo efektyvumo 
direktyvos III priedo nuostatos, kai 
viešojo sektoriaus įstaiga produktus, 
sistemas ir paslaugas įsigyja ar nuomojasi 
išperkamosios nuomos būdu, išskyrus 
trumpalaikes terminuotas sutartis.
Valstybės marės užtikrina, kad 
skelbdamos konkursą dėl pirkimo 
sutarčių viešojo sektoriaus įstaigos 
įvertintų galimybę sudaryti ilgalaikes 
Energijos vartojimo efektyvumo 
direktyvos 14 straipsnio b punkte 
nurodytas viešojo sektoriaus energijos 
vartojimo efektyvumo sutartis.
Nepažeidžiant Energijos vartojimo 
efektyvumo direktyvos 5 straipsnio, 
perkant ar nuomojantis produktų, 
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

Nuoroda į Pramonės mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto priimtą Energijos vartojimo 
efektyvumo direktyvos versiją (ITRE/7/06352).
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos III antraštinės dalies I a skyriaus (naujo) 76 b straipsnis 
(naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

76b straipsnis
Perkančioji organizacija turėtų turėti 
pakankamą patirtį įgyvendinti visą žaliųjų 
viešųjų pirkimų procedūrą. Valstybės 
narės suteikia galimybes laiku įgyti 
žaliųjų viešųjų pirkimų procedūrai vykdyti 
būtinų žinių ir įgūdžių.

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 1 dalis

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. Tokia 
priežiūra taikoma visoms perkančiosioms 
organizacijoms.

Valstybės narės užtikrina įgyvendinimo 
veiklos priežiūrą ir koordinavimą. Tokia 
priežiūra taikoma visoms perkančiosioms 
organizacijoms.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi valstybėse narėse jau vykdoma viešųjų pirkimų stebėsena ir reguliavimas, už šias 
funkcijas atsakingos valdžios institucijos Komisijai turėtų teikti informaciją, rengti metines 
ataskaitas ir pranešimus. Ekonomikos krizės laikotarpiu svarbu racionalizuoti 
administravimo funkcijas ir esamomis struktūromis naudotis bei viešuosius finansus naudoti 
veiksmingai.
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priežiūros įstaigos uždaviniai: Kompetentingų institucijų uždaviniai:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(f) nagrinėti piliečių ir įmonių skundus dėl 
viešojo pirkimo taisyklių taikymo 
konkrečiais atvejais ir pateikti analizę 
kompetentingoms perkančiosioms 
organizacijoms; šios privalo į ją atsižvelgti 
savo sprendimuose, o jeigu neatsižvelgia,
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paaiškinti tokio neatsižvelgimo priežastis; paaiškinti tokio neatsižvelgimo priežastis;
(g) stebėti nacionalinių teismų ir institucijų 
sprendimus, priimtus Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismui priėmus sprendimą 
pagal Sutarties 267 straipsnį arba remiantis 
Europos Audito Rūmų išvadomis, kuriomis 
nustatomi Sąjungos viešųjų pirkimų 
taisyklių pažeidimai, susiję su Sąjungos 
bendrai finansuojamais projektais; 
priežiūros įstaiga praneša Europos kovos 
su sukčiavimu tarnybai apie visus Sąjungos 
viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimus, 
susijusius su tiesiogiai ar netiesiogiai 
Europos Sąjungos finansuojamomis 
sutartimis.

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

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

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdama Komisijos nustatytų 
bendrųjų procedūrų ir darbo metodų, 
taikomų jos bendravimui ir ryšiams su 

Nepažeisdamos Komisijos nustatytų 
bendrųjų procedūrų ir darbo metodų, 
taikomų jų bendravimui ir ryšiams su 



PA\896600LT.doc 19/22 PE486.034v01-00

LT

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

valstybėmis narėmis, kompetentingos 
institucijos veikia kaip specialusis 
Komisijos ryšių centras, kai stebi Sąjungos 
teisės taikymą ir Sąjungos biudžeto 
įgyvendinimą pagal Europos Sąjungos 
sutarties 17 straipsnį ir Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 317 straipsnį. 
Kompetentingos institucijos praneša 
Komisijai apie visus šios direktyvos 
nuostatų pažeidimus pirkimo procedūrose 
dėl sutarčių, tiesiogiai arba netiesiogiai 
finansuojamų Europos Sąjungos, skyrimo.

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

Or. en

Pagrindimas

Kadangi valstybėse narėse jau vykdoma viešųjų pirkimų stebėsena ir reguliavimas, už šias 
funkcijas atsakingos valdžios institucijos turėtų teikti informaciją, parengti metinę ataskaitą ir 
pranešimą Komisijai. Svarbu per krizę racionalizuoti administracinius uždavinius ir išnaudoti 
esančias struktūras bei veiksmingai naudoti viešuosius finansus.
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos perduoda 
nacionalinei priežiūros įstaigai visą visų 
sudarytų sutarčių tekstą, kai sutarties vertė 
lygi arba didesnė negu:

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

(a) 1 000 000 EUR viešojo prekių pirkimo 
ar viešojo paslaugų pirkimo sutarčių 
atveju;

(a) 1 000 000 EUR viešojo prekių pirkimo 
ar viešojo paslaugų pirkimo sutarčių 
atveju;

(b) 10 000 000 EUR viešojo darbų pirkimo 
sutarčių atveju.

(b) 10 000 000 EUR viešojo darbų pirkimo 
sutarčių atveju.
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Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Prieiga prie dalių, su kuriomis susipažinti 
leidžiama, suteikiama per protingą laiko 
tarpą ir ne vėliau nei per 45 dienas nuo 
prašymo gavimo dienos.

Prieiga prie dalių, su kuriomis susipažinti 
leidžiama, suteikiama per protingą laiko 
tarpą ir ne vėliau nei per 45 dienas nuo 
prašymo gavimo dienos.

Prašymo susipažinti su sutarties tekstu 
pateikėjams nebūtina turėti tiesioginį ar 
netiesioginį su ta konkrečia sutartimi 
susijusį interesą. Informacijos gavėjams 
leidžiama ją paskelbti viešai.

Prašymo susipažinti su sutarties tekstu 
pateikėjams nebūtina turėti tiesioginį ar 
netiesioginį su ta konkrečia sutartimi 
susijusį interesą. Informacijos gavėjams 
leidžiama ją paskelbti viešai.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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


