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TRUMPAS PAGRINDIMAS

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

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

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

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

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) elektroninės informacinės ir ryšių 
priemonės gali labai supaprastinti sutarčių 
skelbimą ir padidinti pirkimo procedūrų 
efektyvumą bei skaidrumą. Tai turėtų tapti 

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

standartine ryšių ir informacijos mainų 
priemone pirkimo procedūrose. Be to, 
naudojant elektronines priemones 
taupomas laikas ir sąnaudos. Todėl reikėtų 
sutrumpinti būtinuosius terminus, jeigu 
naudojamos elektroninės priemonės, tačiau 
su sąlyga, kad jos atitiks Sąjungos 
lygmeniu numatytą konkretų perdavimo 
būdą. Be to, elektroninės informacijos ir 
ryšių priemonės su tinkamomis 
funkcijomis perkančiosioms 
organizacijoms sudarytų sąlygas išvengti 
viešojo pirkimo procedūrose atsitinkančių 
klaidų, jas aptikti ir ištaisyti;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 a konstatuojami dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38a) viešieji pirkimai privalo būti 
vykdomi vadovaujantis principu „Visų 
pirma galvokime apie mažuosius“, o 
valstybės narės privalo visapusiškai 
įgyvendinti Europos gerosios patirties 
kodeksą, kuriuo siekiama suteikti MVĮ 
daugiau galimybių sudaryti viešųjų 
pirkimų sutartis;



PE486.035v01-00 6/9 PA\896601LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu vyksta atvira procedūra, 
pasiūlymą pagal kvietimą dalyvauti 
konkurse gali teikti bet kuris suinteresuotas 
ūkio subjektas. Minimali pasiūlymų 
priėmimo trukmė yra 40 dienos nuo 
skelbimo apie pirkimą išsiuntimo dienos. 
Kartu su pasiūlymu pateikiama prašoma 
informacija dėl kokybinės atrankos.

1. Jeigu vyksta atviras konkursas, 
pasiūlymą pagal kvietimą dalyvauti 
konkurse gali teikti bet kuris suinteresuotas 
ekonominės veiklos vykdytojas. Minimali 
pasiūlymų priėmimo trukmė yra 52 dienos
nuo skelbimo apie pirkimą išsiuntimo 
dienos. Kartu su pasiūlymu pateikiama 
prašoma informacija dėl kokybinės 
atrankos.

2. Jeigu perkantieji subjektai paskelbia 
reguliarų orientacinį skelbimą, kuris 
nereiškia kvietimo dalyvauti konkurse, 
minimali pasiūlymų priėmimo trukmė, 
nurodyta šio straipsnio 1 dalies antroje 
pastraipoje, gali būti sutrumpinta iki 
20 dienų, jeigu įvykdomos abi toliau 
nurodytos sąlygos:

2. Jeigu perkantieji subjektai paskelbia 
reguliarų orientacinį skelbimą, kuris 
nereiškia kvietimo dalyvauti konkurse, 
minimali pasiūlymų priėmimo trukmė, 
nurodyta šio straipsnio 1 dalies antroje 
pastraipoje, gali būti sutrumpinta iki 
36 dienų, jeigu įvykdomos abi toliau 
nurodytos sąlygos:

a) į reguliarų orientacinį skelbimą, 
neskaitant informacijos, reikalaujamos 
pagal VI priedo A dalies I skirsnį, įtraukta 
visa pagal VI priedo A dalies II skirsnį 
reikalaujama informacija, jei ši informacija 
yra prieinama reguliaraus orientacinio 
skelbimo paskelbimo momentu; 
b) išankstinis informacinis skelbimas buvo 
išsiųstas paskelbti per ne mažiau kaip 
45 dienas ir ne daugiau kaip 12 mėnesių 
iki skelbimo apie pirkimą išsiuntimo 
dienos.

a) į reguliarų orientacinį skelbimą, 
neskaitant informacijos, reikalaujamos 
pagal VI priedo A dalies I skirsnį, įtraukta 
visa pagal VI priedo A dalies II skirsnį 
reikalaujama informacija, jei ši informacija 
yra prieinama reguliaraus orientacinio 
skelbimo paskelbimo momentu; 
b) išankstinis informacinis skelbimas buvo 
išsiųstas paskelbti per ne mažiau kaip 
52 dienas ir ne daugiau kaip 12 mėnesių 
iki skelbimo apie pirkimą išsiuntimo 
dienos.

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

3. Jeigu dėl skubaus atvejo, kurį perkantieji 
subjektai tinkamai pagrindžia, 1 dalies 
antroje pastraipoje nustatyta trukmė 
nebeįmanoma, jie gali nustatyti kitą 
trukmę, ne trumpesnę kaip 22 dienos nuo 
skelbimo apie pirkimą išsiuntimo dienos.
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4. 1 dalies antroje pastraipoje nurodytą 
pasiūlymų priėmimo trukmę perkantysis 
subjektas gali sutrumpinti penkiomis
dienomis, jeigu jis sutinka, kad pasiūlymai 
gali būti teikiami elektroninėmis 
priemonėmis pagal 33 straipsnio 3, 4 ir 
5 dalis.

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

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei vyksta ribota procedūra, bet kuris 
ūkio subjektas gali teikti prašymą leisti 
jame dalyvauti pagal kvietimą dalyvauti 
konkurse, pateikdamas reikalaujamą 
kokybinės atrankos informaciją. Minimali 
prašymų dalyvauti konkurse priėmimo 
trukmė paprastai yra ne trumpesnė kaip 
30 dienų nuo skelbimo apie pirkimą arba 
kvietimo patvirtinti susidomėjimą 
išsiuntimo dienos ir jokiais atvejais negali 
būti trumpesnė nei 15 dienų.

1. Jei vyksta ribotas konkursas, bet kuris 
ekonominės veiklos vykdytojas gali teikti 
prašymą leisti jame dalyvauti pagal 
kvietimą dalyvauti konkurse, pateikdamas 
reikalaujamą kokybinės atrankos 
informaciją. Minimali prašymų dalyvauti 
konkurse priėmimo trukmė paprastai yra ne 
trumpesnė kaip 37 dienos nuo skelbimo 
apie pirkimą arba kvietimo patvirtinti 
susidomėjimą išsiuntimo dienos ir jokiais 
atvejais negali būti trumpesnė nei 
22 dienos.

2. Pasiūlymus gali teikti tik tie ūkio 
subjektai, kuriuos perkantysis subjektas 
pakvietė dalyvauti, įvertinęs prašomą 
informaciją. Pagal 72 straipsnio 2 dalį 
perkantieji subjektai gali apriboti tinkamų 
kandidatų, kviečiamų dalyvauti 
procedūroje, skaičių.

2. Pasiūlymus gali teikti tik tie ekonominės 
veiklos vykdytojai, kuriuos perkantysis 
subjektas pakvietė dalyvauti, įvertinęs 
prašomą informaciją. Pagal 72 straipsnio 
2 dalį perkantieji subjektai gali apriboti 
tinkamų kandidatų, kviečiamų dalyvauti 
procedūroje, skaičių.

Pasiūlymų priėmimo trukmę gali abipusiu 
sutarimu nustatyti perkantysis subjektas ir 
pasirinkti kandidatai, jeigu tik visi 
kandidatai turi tiek pat laiko savo 
pasiūlymams parengti ir pateikti.

Pasiūlymų priėmimo trukmę gali abipusiu 
sutarimu nustatyti perkantysis subjektas ir 
pasirinkti kandidatai, jeigu tik visi 
kandidatai turi tiek pat laiko savo 
pasiūlymams parengti ir pateikti.

Jeigu dėl pasiūlymų priėmimo trukmės 
susitarti neįmanoma, perkantysis subjektas 
nustato trukmę, ne trumpesnę nei 10 dienų 
nuo kvietimo dalyvauti konkurse 

Jeigu dėl pasiūlymų priėmimo trukmės 
susitarti neįmanoma, perkantysis subjektas 
nustato trukmę, ne trumpesnę nei 24 dienos 
ir jokiu būdu ne trumpesnę nei 10 dienų 
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išsiuntimo dienos. nuo kvietimo dalyvauti konkurse 
išsiuntimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei vyksta derybų procedūra skelbiant 
kvietimą dalyvauti konkurse, bet kuris ūkio 
subjektas gali teikti prašymą leisti jame 
dalyvauti pagal kvietimą dalyvauti 
konkurse, pateikdamas reikalaujamą 
kokybinės atrankos informaciją. Minimali 
prašymų dalyvauti konkurse priėmimo 
trukmė paprastai yra ne trumpesnė kaip 
30 dienų nuo skelbimo apie pirkimą arba, 
jei kaip kvietimas dalyvauti konkurse 
naudojamas reguliarus orientacinis 
skelbimas, kvietimo patvirtinti 
susidomėjimą išsiuntimo dienos, ir jokiais 
atvejais negali būti trumpesnė nei 
15 dienų.

1. Jei vyksta derybos skelbiant kvietimą 
dalyvauti konkurse, bet kuris ekonominės 
veiklos vykdytojas gali teikti prašymą leisti 
jame dalyvauti pagal kvietimą dalyvauti 
konkurse, pateikdamas reikalaujamą 
kokybinės atrankos informaciją. Minimali 
prašymų dalyvauti konkurse priėmimo 
trukmė paprastai yra ne trumpesnė kaip 
37 dienos nuo skelbimo apie pirkimą arba, 
jei kaip kvietimas dalyvauti konkurse 
naudojamas reguliarus orientacinis 
skelbimas, kvietimo patvirtinti 
susidomėjimą išsiuntimo dienos, ir jokiais 
atvejais negali būti trumpesnė nei 
22 dienos.

2. Derybose gali dalyvauti tik tie ūkio 
subjektai, kuriuos perkantysis subjektas 
pakvietė, įvertinęs prašomą informaciją. 
Pagal 72 straipsnio 2 dalį perkantieji 
subjektai gali apriboti tinkamų kandidatų, 
kviečiamų dalyvauti procedūroje, skaičių. 
Pasiūlymų priėmimo trukmę gali abipusiu 
sutarimu nustatyti perkantysis subjektas ir 
pasirinkti kandidatai, jeigu tik visi 
kandidatai turi tiek pat laiko savo 
pasiūlymams parengti ir pateikti. Jeigu dėl 
pasiūlymų priėmimo trukmės susitarti 
neįmanoma, perkantysis subjektas nustato 
trukmę, ne trumpesnę nei 10 dienų nuo 
kvietimo dalyvauti konkurse išsiuntimo 
dienos.

2. Derybose gali dalyvauti tik tie ūkio 
subjektai, kuriuos perkantysis subjektas 
pakvietė, įvertinęs prašomą informaciją. 
Pagal 72 straipsnio 2 dalį perkantieji 
subjektai gali apriboti tinkamų kandidatų, 
kviečiamų dalyvauti procedūroje, skaičių. 
Pasiūlymų priėmimo trukmę gali abipusiu 
sutarimu nustatyti perkantysis subjektas ir 
pasirinkti kandidatai, jeigu tik visi 
kandidatai turi tiek pat laiko savo 
pasiūlymams parengti ir pateikti. Jeigu dėl 
pasiūlymų priėmimo trukmės susitarti 
neįmanoma, perkantysis subjektas nustato 
trukmę, ne trumpesnę nei 24 dienos ir 
jokiu būdu ne trumpesnę nei 10 dienų nuo 
kvietimo dalyvauti konkurse išsiuntimo 
dienos.

Or. en
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Perkantieji subjektai gali nuspręsti 
neskirti sutarties geriausią pasiūlymą 
pateikusiam konkurso dalyviui, nustatę, 
kad pasiūlymas neatitinka Sąjungos 
socialinės ir darbo arba aplinkos apsaugos 
teisės aktuose arba XIV priede 
išvardytuose tarptautinės socialinės ir 
aplinkos teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų arba nėra jiems bent 
lygiavertis.

5. Perkantieji subjektai privalo nuspręsti 
neskirti sutarties geriausią pasiūlymą 
pateikusiam konkurso dalyviui, nustatę, 
kad pasiūlymas neatitinka Sąjungos 
socialinės ir darbo arba aplinkos apsaugos 
arba su intelektinės nuosavybės teisėmis 
susijusiuose teisės aktuose arba 
XIV priede išvardytuose tarptautinės 
socialinės ir aplinkos teisės aktuose 
nustatytų įpareigojimų arba nėra jiems bent 
lygiavertis.

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
82 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu pakeitimo vertę galima išreikšti 
pinigais, pakeitimas nelaikomas esminiu 
pagal šio straipsnio 1 dalį, jei jo vertė 
neviršija 12 straipsnyje nustatytų ribų ir yra 
mažesnė nei 5 proc. pradinės sutarties 
kainos, su sąlyga, kad pakeitimu 
nepakeičiamas bendras sutarties pobūdis. 
Jeigu daromi keli pakeitimai iš eilės, visi 
jie vertinami pagal iš eilės daromų 
pakeitimų kumuliacinę vertę.

4. Jeigu pakeitimo vertę galima išreikšti 
pinigais, pakeitimas nelaikomas esminiu 
pagal šio straipsnio 1 dalį, jei jo vertė 
neviršija 12 straipsnyje nustatytų ribų ir yra 
mažesnė nei 10 proc. pradinės sutarties 
kainos, su sąlyga, kad pakeitimu 
nepakeičiamas bendras sutarties pobūdis. 
Jeigu daromi keli pakeitimai iš eilės, visi 
jie vertinami pagal iš eilės daromų 
pakeitimų kumuliacinę vertę.

Or. en


