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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Koncesijos yra svarbi ekonominės veiklos ES valstybėse narėse dalis. Nors dėl dabartinės 
teisinės padėties sunku tiksliai apskaičiuoti, tačiau iš tyrimų matyti, kad daugiau kaip 60 proc. 
visų viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių Europoje tenka koncesijoms.

Šiuo metu tik darbų koncesijoms taikomos kelios antrinės teisės nuostatos, o paslaugų 
koncesijoms – tik bendrieji Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo principai. Šią teisinę 
spragą siekiama pašalinti siūloma direktyva.

Dabartinė padėtis yra nepatenkinama, nes nėra pakankamo teisinio tikrumo nei įmonėms, nei 
perkantiesiems subjektams, o Europos įmonių, visų pirma MVĮ, galimybė pasinaudoti su 
koncesijomis susijusiomis ekonominėmis galimybėmis yra ribota.

Be to, daugelyje ES valstybių narių esant įtemptai fiskalinei padėčiai, labai svarbu, kad 
valstybiniai ištekliai būtų naudojami veiksmingai, o prie to gali labai prisidėti koncesijų 
sutarčių skyrimo konkursai, kuriais pasirenkamas geriausių rezultatų ir mažiausios kainos 
sprendimas.

ES lygmens reglamentavimu jokiu būdu nesuvaržoma perkančiųjų organizacijų laisvė savo 
užduotis vykdyti savarankiškai ir savo lėšomis. Tačiau jei perkančioji organizacija 
nusprendžia šias užduotis pavesti tretiesiems asmenims, turi būti faktiškai užtikrinama 
galimybė į rinką patekti visoms tinkamoms įmonėms, siekiant konkursais pasirinkti geriausių 
rezultatų ir mažiausios kainos sprendimą ir išvengti korupcijos pavojaus.

2012 m. vasario 20 d. Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto darbo dokumente 
išvardyti direktyvos dėl koncesijų pranašumai vertinami labai palankiai, visų pirma kalbant 
apie esamos teisinės sistemos didesnio aiškumo užtikrinimą, paskatų vykdyti daugiau 
konkursų kūrimą ir atskirų pasiūlytų kriterijų, kuriuos reikia pakeisti, ypatumus.

Nuomonės referentas iš esmės remia Komisijos pasiūlymą.

Dėl vertės ribų pažymėtina, kad paslaugų koncesijų atveju jas siūloma sumažinti iki 
2,5 mln. EUR, taigi Komisijos siūloma papildoma informavimo pareiga nebebūtų taikoma.

Siūlomais pakeitimais taip pat siekiama užkirsti kelią per dideliam gyvavimo ciklo ir 
gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimo reglamentavimui, nes tai susiję su piktnaudžiavimo 
rizika. Tačiau kartu perkantiesiems subjektams turi būti suteikiama galimybė į skyrimo 
kriterijus įtraukti ypatybes, susijusias su darbo sąlygomis, ir atmesti kandidatus, jei yra 
žinoma apie jų padarytus socialinės, darbo ir aplinkosaugos teisės pažeidimus. Taip pat dėl 
didelių šios direktyvos ir direktyvos dėl viešųjų pirkimų vertės ribų skirtumų reikia užkirsti 
kelią tam, kad taisyklės būtų apeinamos pirkimus organizuojant kaip koncesiją. Kalbant apie 
sutarčių skyrimą elektroninėmis ryšių priemonėmis, penkerių metų terminas po įgyvendinimo 
termino atrodo per ilgas, visų pirma, jei palyginsime su daug trumpesniu terminu, nustatytu 
direktyvoje dėl viešųjų pirkimų. Nedidelis, neviršijantis 10 proc., privatus kapitalas 
valstybinėse įmonėse išimties tvarka turėtų būti leidžiamas.
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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
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) šios teisinės sistemos taisyklės turi 
būti aiškios, paprastos ir jomis neturi būti 
sukuriama per daug biurokratijos;

Or. de

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) iš koncesijų pobūdžio matyti, kad 
koncesijos sutarčių skyrimo nuostatos 
negali būti tik viešųjų pirkimų taisyklių 
perėmimas;

Or. de

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) techninėse specifikacijose ir sutarties 
skyrimo kriterijuose perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams turėtų būti leidžiama nurodyti 
konkretų gamybos procesą, konkretų 
paslaugų teikimo būdą ar konkretų bet 
kurio kito produkto ar paslaugos 
gyvavimo ciklo etapo procesą, jei tai susiję 

(29) techninėse specifikacijose ir sutarties 
skyrimo kriterijuose perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams turėtų būti leidžiama nurodyti 
konkretų gamybos procesą arba konkretų 
paslaugų teikimo būdą, jei tai susiję su 
koncesijos dalyku. Siekiant socialinius 
motyvus geriau integruoti į koncesijos 
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su koncesijos dalyku. Siekiant socialinius 
motyvus geriau integruoti į koncesijos 
sutarčių skyrimą, turėtų būti leidžiama
perkančiosioms organizacijoms į skyrimo 
kriterijus įtraukti ypatybes, susijusias su 
darbo sąlygomis. Tačiau jei perkančiosios 
organizacijos ar perkantieji subjektai 
naudoja ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo kriterijų, tokie kriterijai gali 
apimti tik asmenų, tiesiogiai dalyvaujančių 
vykdant gamybą arba atitinkamą tiekimą, 
darbo sąlygomis. Tos ypatybės gali būti 
susijusios tik su gamybos procese 
dalyvaujančių darbuotojų sveikatos 
apsauga arba palankių nepalankioje 
padėtyje esančių asmenų arba pažeidžiamų 
grupių atstovų, kurie priskirti sutarčiai 
vykdyti, socialinės integracijos sąlygų, 
įskaitant prieinamumą neįgaliems 
asmenims, sudarymu. Tokiu atveju visi 
tokias ypatybes apimantys sutarties 
skyrimo kriterijai turėtų bet kuriuo atveju
apimti tik tokias ypatybes, kurios turi 
tiesioginį poveikį darbuotojams jų darbo 
aplinkoje. Jie turėtų būti taikomi pagal 
1996 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 96/71/EB 
dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų 
teikimo sistemoje ir taip, kad nebūtų 
tiesiogiai arba netiesiogiai diskriminuojami 
ūkio subjektai iš kitų valstybių narių ar 
trečiųjų šalių, pasirašiusių Sutartį dėl 
viešųjų pirkimų arba laisvosios prekybos 
susitarimus su Sąjunga. Perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams (taip pat tada, kai jie taiko 
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 
kriterijų) turėtų būti leidžiama kaip 
sutarties skyrimo kriterijų naudoti 
darbuotojų, paskirtų vykdyti atitinkamos 
koncesijos, darbo organizavimą, 
kvalifikaciją ir patirtį, nes tai gali turėti 
įtakos koncesijos vykdymo kokybei ir 
pasiūlymo ekonominei vertei;

sutarčių skyrimą, turėtų būti leidžiama 
perkančiosioms organizacijoms į skyrimo 
kriterijus įtraukti ypatybes, susijusias su 
darbo sąlygomis. Tačiau jei perkančiosios 
organizacijos ar perkantieji subjektai 
naudoja ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo kriterijų, tokie kriterijai gali 
apimti tik asmenų, tiesiogiai dalyvaujančių 
vykdant gamybą arba atitinkamą tiekimą, 
darbo sąlygas. Tos ypatybės gali būti 
susijusios tik su gamybos procese 
dalyvaujančių darbuotojų sveikatos 
apsauga arba palankių nepalankioje 
padėtyje esančių asmenų arba pažeidžiamų 
grupių atstovų, kurie priskirti sutarčiai 
vykdyti, socialinės integracijos sąlygų, 
įskaitant prieinamumą neįgaliems 
asmenims, sudarymu. Tokiu atveju visi 
tokias ypatybes apimantys sutarties 
skyrimo kriterijai turėtų apimti tik tokias 
ypatybes, kurios turi tiesioginį poveikį 
darbuotojams jų darbo aplinkoje. Jie turėtų 
būti taikomi pagal 1996 m. gruodžio 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo 
paslaugų teikimo sistemoje ir taip, kad 
nebūtų tiesiogiai arba netiesiogiai 
diskriminuojami ūkio subjektai iš kitų 
valstybių narių ar trečiųjų šalių, 
pasirašiusių Sutartį dėl viešųjų pirkimų 
arba laisvosios prekybos susitarimus su 
Sąjunga. Perkančiosioms organizacijoms ir 
perkantiesiems subjektams (taip pat tada, 
kai jie taiko ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo kriterijų) turėtų būti leidžiama 
kaip sutarties skyrimo kriterijų naudoti 
darbuotojų, paskirtų vykdyti atitinkamos 
koncesijos, darbo organizavimą, 
kvalifikaciją ir patirtį, nes tai gali turėti 
įtakos koncesijos vykdymo kokybei ir 
pasiūlymo ekonominei vertei;

Or. de
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Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) perkančiosios organizacijos, 
nepriklausomai nuo to, ar darbai arba 
paslaugos, įskaitant susijusių prekių 
tiekimą, yra skirti viešajam tikslui;

a) perkančiosios organizacijos pagal šios 
direktyvos 3 straipsnį, nepriklausomai nuo 
to, ar darbai arba paslaugos, įskaitant 
susijusių prekių tiekimą, yra skirti viešajam 
tikslui;

Or. de

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) perkantieji subjektai, jei darbai ar 
paslaugos, įskaitant susijusių prekių 
tiekimą, skirti bet kurios iš III priede 
nurodytų rūšių veiklai vykdyti.

b) perkantieji subjektai pagal šios 
direktyvos 4 straipsnį, jei darbai ar 
paslaugos, įskaitant susijusių prekių 
tiekimą, skirti bet kurios iš III priede 
nurodytų rūšių veiklai vykdyti.

Or. de

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) kandidatas – ūkio subjektas, siekiantis 
būti pakviestas arba pakviestas dalyvauti 
koncesijos suteikimo procedūroje;

(8) kandidatas – ūkio subjektas, siekiantis 
arba pakviestas dalyvauti koncesijos 
suteikimo procedūroje;

Or. de
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Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) gyvavimo ciklas – visi vienas po kito 
einantys 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.

(14) gyvavimo ciklas – visi vienas po kito 
einantys ir (arba) tarpusavyje susiję prekių 
tiekimo, darbų atlikimo ar paslaugų 
teikimo etapai, įskaitant naudojimą ir 
priežiūrą, iki išėmimo iš apyvartos, 
sunaikinimo ir užbaigimo.

Or. de

Pagrindimas

Apskaičiuojant gyvavimo ciklo sąnaudas reikėtų atsižvelgti tik į koncesijos naudotojo 
patiriamas sąnaudas ir teisės aktų nuostatomis grindžiamas išorės aplinkosaugines sąnaudas.

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma šioms koncesijos 
sutartims, kurių vertė – 5 000 000 eurų ar 
daugiau:

1. Ši direktyva taikoma šioms pagal 
2 straipsnį apibrėžtoms koncesijos 
sutartims, kurių vertė paslaugų koncesijų 
atveju – 2 500 000 EUR, viešųjų darbų 
koncesijų ir darbų koncesijų atveju –
5 000 000 EUR ar daugiau:

Or. de

Pagrindimas

Darbų ir paslaugų koncesijoms neturėtų būti taikomos tokios pačios vertės ribos.

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis



PE492.572v02-00 8/26 PA\907425LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Paslaugų koncesijos sutarčių, kurių 
vertė – 2 500 000 eurų ar daugiau, tačiau 
nesiekia 5 000 000 eurų, ir pagal kurias 
nėra teikiamos socialinės paslaugos ar 
kitos specifinės paslaugos, atveju 
skelbiama apie koncesijos suteikimą pagal 
27 ir 28 straipsnius.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Numatomos koncesijos vertės 
skaičiavimas grindžiamas visa mokėtina 
suma be PVM, kurią yra apskaičiavusi 
perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas, įskaitant bet kokią opciono 
formą ir bet kokį koncesijos pratęsimą.

1. Numatomos koncesijos vertės 
skaičiavimas grindžiamas visa mokėtina 
suma be PVM, kurią yra apskaičiavusi 
perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas.

Or. de

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Numatomos koncesijos vertės 
skaičiavimo metodas nėra pasirenkamas 
taip, kad jam būtų galima išvengti šios 
direktyvos taikymo. Todėl darbų projekto 
ar paslaugų visuma neskaidoma į dalis, 
siekiant išvengti šios direktyvos taikymo, 
nebent tai yra pateisinama dėl objektyvių 
priežasčių.

3. Numatomos koncesijos vertės 
skaičiavimo metodas nėra pasirenkamas 
taip, kad jam būtų galima išvengti šios 
direktyvos taikymo. Todėl darbų projekto 
ar paslaugų visuma neskaidoma į dalis, 
siekiant išvengti šios direktyvos taikymo, 
nebent tai yra pateisinama dėl objektyvių 
priežasčių, pavyzdžiui, atsižvelgiant į MVĮ.

Or. de
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Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu bendra dalių vertė yra lygi 
5 straipsnyje nurodytai ribai arba ją
viršija, ši direktyva taikoma kiekvienos 
dalies skyrimui.

7. Jeigu bendra dalių vertė yra lygi 
5 straipsnyje nurodytoms riboms arba jas
viršija, ši direktyva taikoma kiekvienos 
dalies skyrimui.

Or. de

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Perkančiosios organizacijos arba 
perkantieji subjektai gali suteikti 
koncesijas pagal atskiras dalis, 
netaikydamos šioje direktyvoje numatytų 
suteikimo nuostatų, jeigu numatoma 
atitinkamos dalies vertė be PVM yra 
mažesnė kaip 1 mln. EUR. Tačiau 
netaikant šios direktyvos šitaip paskirtų 
dalių bendra vertė neviršija 20 proc. visų 
dalių, į kurias yra suskaidytas siūlomas 
darbas ar siūlomas paslaugų pirkimas, 
bendros vertės.

8. Perkančiosios organizacijos arba 
perkantieji subjektai gali suteikti 
koncesijas pagal atskiras dalis, netaikydami
šioje direktyvoje numatytų suteikimo 
nuostatų, jeigu numatoma atitinkamos 
dalies vertė be PVM yra mažesnė kaip 
500 000 EUR. Tačiau netaikant šios 
direktyvos šitaip paskirtų dalių bendra 
vertė neviršija 20 proc. visų dalių, į kurias
yra suskaidytas siūlomas darbas ar 
siūlomas paslaugų pirkimas, bendros 
vertės.

Or. de

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taip pat ji negali būti parengta siekiant 
apeiti direktyvos dėl viešųjų pirkimų 
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taikymo sritį.

Or. de

Pagrindimas

Dėl didelių šios direktyvos ir direktyvos dėl viešųjų pirkimų vertės ribų skirtumų kyla pavojus, 
kad pirkimai gali būti rengiami kaip koncesijos, siekiant apeiti direktyvos dėl viešųjų pirkimų 
taikymo sritį.

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai suteikdami koncesijas, kurioms 
pagal jų vertę ši direktyva netaikoma, 
laikosi SESV įtvirtintų vienodo požiūrio, 
nediskriminavimo ir skaidrumo principų.

Or. de

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tarptautiniu susitarimu, vadovaujantis 
Sutartimi sudarytu tarp valstybės narės ir 
vienos ar kelių trečiųjų šalių dėl darbų, 
prekių ar paslaugų, skirtų pasirašiusiųjų 
valstybių projektui bendrai įgyvendinti 
arba bendrai naudoti;

a) tarptautiniu susitarimu, vadovaujantis 
Sutartimi sudarytu tarp valstybės narės ir 
vienos ar kelių trečiųjų šalių dėl darbų, 
prekių ar paslaugų, skirtų pasirašiusiųjų 
valstybių projektui bendrai įgyvendinti 
arba bendrai naudoti, išskyrus atvejus, kai 
naudojamos ES lėšos;

Or. de

Pagrindimas

Jei naudojamos ES lėšos, turėtų būti laikomasi šios direktyvos principų.
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Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant pirmos pastraipos d punktą, jeigu 
didelę koncesijos dalį bendrai finansuoja 
tarptautinė organizacija arba tarptautinė 
finansų institucija, šalys priima sprendimą 
dėl taikytinų koncesijos suteikimo 
procedūrų, kurios atitinka Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo nuostatas.

Taikant pirmos pastraipos d punktą, jeigu 
daugiau kaip ketvirtadalį koncesijos 
bendrai finansuoja tarptautinė organizacija 
arba tarptautinė finansų institucija, šalys 
priima sprendimą dėl taikytinų koncesijos 
suteikimo procedūrų, kurios atitinka 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
nuostatas.

Or. de

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) dėl finansinių paslaugų, susijusių su 
vertybinių popierių ar kitų finansinių 
priemonių emisija, pardavimu, pirkimu ar 
perleidimu, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2004/39/EB, dėl centrinio banko paslaugų 
ir operacijų, atliekamų su Europos 
finansinio stabilumo fondu;

d) dėl finansinių paslaugų, susijusių su 
vertybinių popierių ar kitų finansinių 
priemonių emisija, pardavimu, pirkimu ar 
perleidimu, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2004/39/EB, dėl centrinio banko paslaugų 
ir operacijų, atliekamų su Europos 
finansinio stabilumo fondu ir Europos 
stabilumo mechanizmu;

Or. de

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) dėl darbo sutarčių; Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmos pastraipos b punkte nurodytu 
transliavimu laikomas bet koks signalų 
visų rūšių elektroniniame tinkle 
perdavimas ir sklaida.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Transliavimo sąvoka jau apibrėžta 5 dalies b punkte.

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei Komisija arba nacionalinė priežiūros 
įstaiga pareikalauja, perkantieji subjektai 
jai praneša apie visas veiklos rūšis, 
kurioms, jų nuomone, taikoma išimtis. 
Komisija Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje informaciniais tikslais gali 
reguliariai skelbti veiklos kategorijų, 
kurioms, jos nuomone, taikoma ši išimtis, 
sąrašus. Tai darydama Komisija atsižvelgia 
į visus jautrius komercinius aspektus, 
kuriuos, perduodami informaciją, gali 
nurodyti perkantieji subjektai.

2. Jei Komisija arba nacionalinė priežiūros 
įstaiga pareikalauja, perkantieji subjektai 
jai praneša apie visas veiklos rūšis, 
kurioms, jų nuomone, taikoma išimtis. 
Komisija Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje informaciniais tikslais kas pusę 
metų, pirmą kartą – 2013 m. liepos 1 d., 
skelbia veiklos kategorijų, kurioms, jos 
nuomone, taikoma ši išimtis, sąrašus. Tai 
darydama Komisija atsižvelgia į visus 
jautrius komercinius aspektus, kuriuos, 
perduodami informaciją, gali nurodyti 
perkantieji subjektai.

Or. de

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paslaugų koncesijoms, jei bent 80 proc.
susijusios įmonės visos vidutinės paslaugų 
teikimo apyvartos per ankstesniuosius 
trejus metus sudarė tokių paslaugų teikimas 
įmonėms, su kuriomis ji yra susijusi;

a) paslaugų koncesijoms, jei bent 60 proc.
susijusios įmonės visos vidutinės paslaugų 
teikimo apyvartos per ankstesniuosius 
trejus metus sudarė tokių paslaugų teikimas 
įmonėms, su kuriomis ji yra susijusi;

Or. de

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) darbų koncesijoms, jei bent 80 proc.
susijusios įmonės visos vidutinės darbų 
apyvartos per ankstesniuosius trejus metus 
sudarė tokių darbų atlikimas įmonėms, su 
kuriomis ji yra susijusi.

b) darbų koncesijoms, jei bent 60 proc.
susijusios įmonės visos vidutinės darbų 
apyvartos per ankstesniuosius trejus metus 
sudarė tokių darbų atlikimas įmonėms, su 
kuriomis ji yra susijusi.

Or. de

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) bent 80 proc. to juridinio asmens veiklos 
vykdoma kontroliuojančiajai perkančiajai 
organizacijai ar subjektui arba kitiems tos 
pačios perkančiosios organizacijos ar 
subjekto kontroliuojamiems juridiniams 
asmenims;

Or. de
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Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo neturi 
privataus kapitalo.

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo neturi 
didesnio kaip iš viso 10 proc. privataus 
kapitalo.

Or. de

Pagrindimas

Patikslinimas reikalingas dėl ESTT sprendimo byloje Altmark.

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent 90 proc. to juridinio asmens veiklos 
vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms ar 
perkantiesiems subjektams, kaip apibrėžta 
4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, arba kitiems 
tų pačių perkančiųjų organizacijų ar 
subjektų kontroliuojamiems juridiniams 
asmenims;

b) bent 80 proc. to juridinio asmens veiklos 
vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms ar 
perkantiesiems subjektams, kaip apibrėžta 
4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, arba kitiems 
tų pačių perkančiųjų organizacijų ar 
subjektų kontroliuojamiems juridiniams 
asmenims;

Or. de

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo neturi 
privataus kapitalo.

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo neturi 
didesnio kaip iš viso 10 proc. privataus 
kapitalo.

Or. de
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Pagrindimas

Patikslinimas reikalingas dėl ESTT sprendimo byloje Altmark.

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Privataus kapitalo nebuvimas, nurodytas 1–
4 dalyse, tikrinamas suteikiant koncesiją 
arba sudarant susitarimą.

Didesnio kaip iš viso 10 proc. privataus 
kapitalo nebuvimas, nurodytas 1–4 dalyse, 
tikrinamas suteikiant koncesiją arba 
sudarant susitarimą.

Or. de

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Koncesijos trukmė yra numatomas 
laikotarpis, per kurį koncesininkui 
atsipirks darbų ar paslaugų vykdymo 
investicijos kartu gaunant pagrįstą pelną už 
investuotą kapitalą.

Koncesijos trukmė yra numatomas 
laikotarpis, per kurį koncesininkas 
susigrąžins darbų ar paslaugų vykdymo 
investicijas kartu gaunant pagrįstą pelną už 
investuotą kapitalą.

Or. de

Pagrindimas

Kalbinis pakeitimas.

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali rezervuoti teisę 
dalyvauti koncesijų suteikimo procedūrose 
socialinio pobūdžio įmonėms ir ūkio 
subjektams, kurių pagrindinis tikslas yra 

Valstybės narės gali rezervuoti teisę 
dalyvauti koncesijų suteikimo procedūrose 
socialinio pobūdžio įmonėms ir ūkio 
subjektams, kurių pagrindinis tikslas yra 
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socialinė ir profesinė neįgaliųjų ar 
nepalankioje padėtyje esančių darbuotojų 
integracija, arba numatyti, kad tokios 
koncesijos gali būti vykdomos pagal 
socialinio pobūdžio įdarbinimo programas, 
jeigu daugiau kaip 30 proc. tokių įmonių, 
ūkio subjektų ar programų darbuotojų yra 
neįgalūs ar nepalankioje padėtyje esantys 
asmenys.

socialinė ir profesinė neįgaliųjų ar 
nepalankioje padėtyje esančių darbuotojų 
integracija, arba numatyti, kad tokios 
koncesijos gali būti vykdomos pagal 
socialinio pobūdžio įdarbinimo programas, 
jeigu daugiau kaip 50 proc. tokių įmonių, 
ūkio subjektų ar programų darbuotojų yra 
neįgalūs ar nepalankioje padėtyje esantys 
asmenys.

Or. de

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip po 5 metų nuo 49 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos dienos visos koncesijų suteikimo 
procedūros pagal šią direktyvą būtų 
atliekamos naudojant elektronines ryšių 
priemones, visų pirma elektroninę 
pasiūlymų teikimo sistemą, laikantis šio 
straipsnio reikalavimų.

Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip po 3 metų nuo 49 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos dienos visos koncesijų suteikimo 
procedūros pagal šią direktyvą būtų 
atliekamos naudojant elektronines ryšių 
priemones, visų pirma elektroninę 
pasiūlymų teikimo sistemą, laikantis šio 
straipsnio reikalavimų.

Or. de

Pagrindimas

Penkerių metų terminas atrodo per ilgas, visų pirma, palyginti su daug trumpesniu terminu, 
nustatytu Direktyvoje dėl viešųjų pirkimų.

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Plėtodamos atitinkamas priemones 
perkančiosios organizacijos viešojo 
pirkimo procedūrose gali naudotis 
elektroniniu būdu tvarkomais 
duomenimis siekdamos kiekviename etape 

Išbraukta.
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išvengti klaidų, jas aptikti ir ištaisyti.

Or. de

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– jis neturi jokios reikšmės koncesijai, nes 
neatitinka koncesijos dokumentuose 
nurodytų perkančiosios organizacijos arba 
perkančiojo subjekto reikmių.

– jis neturi jokios reikšmės koncesijai, nes 
neatitinka koncesijos dokumentuose 
nurodytų perkančiosios organizacijos arba 
perkančiojo subjekto reikmių arba 
neatitinka koncesijos dokumentų.

Or. de

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymai laikomi klaidingais, jei jie 
neatitinka koncesijos dokumentų arba 
jeigu pasiūlytos kainos yra apsaugotos 
nuo įprastos konkurencinės įtakos.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 6 dalies trečios pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymai laikomi netinkamais bet kuriuo 
iš šių atvejų:

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. de
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Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 6 dalies trečios pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) juos pateikė konkurso dalyviai, kurie 
neturi reikiamos kvalifikacijos;

b) juos pateikė konkurso dalyviai, kurie 
neturi reikiamos kvalifikacijos įrodymų;

Or. de

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 6 dalies trečios pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jų siūloma kaina viršija perkančiosios 
organizacijos arba perkančiojo subjekto 
biudžetą, nustatytą prieš pradedant 
koncesijos suteikimo procedūrą ir 
pateikiamą raštu;

c) jų siūloma kaina daugiau kaip 20 proc.
viršija perkančiosios organizacijos arba 
perkančiojo subjekto biudžetą, nustatytą 
prieš pradedant koncesijos suteikimo 
procedūrą ir pateikiamą raštu;

Or. de

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 6 dalies trečios pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) jų siūloma kaina pripažinta neįprastai 
maža.

d) jų siūloma kaina daugiau kaip 20 proc. 
mažesnė už kitų pasiūlymų arba raštu 
pateikiamo biudžeto vidurkį.

Or. de

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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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 
14 punkte, etapo procesu.

Tos savybės gali sietis su konkrečiu 
gamybos procesu arba prašomų darbų 
atlikimo, prekių tiekimo arba paslaugų 
suteikimo procesu.

Or. de

Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) dėl sukčiavimo, kaip apibrėžta 
Konvencijos dėl Europos Bendrijų 
finansinių interesų apsaugos32

1 straipsnyje;

c) dėl sukčiavimo, kaip apibrėžta 
Konvencijos dėl Europos Bendrijų 
finansinių interesų apsaugos32

1 straipsnyje, ir sukčiavimo, kaip apibrėžta 
perkančiosios organizacijos ar 
perkančiojo subjekto nacionalinėje 
teisėje;

Or. de

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nė vienam ūkio subjektui neleidžiama 
dalyvauti koncesijos procedūroje, jeigu 
perkančiajai organizacijai arba 
perkančiajam subjektui žinoma, jog yra 
res judicata galią turintis sprendimas, 
kuriuo nustatyta, kad ūkio subjektas nėra 
įvykdęs įpareigojimų, susijusių su 
mokesčių arba socialinio draudimo įmokų 
mokėjimu pagal šalies, kurioje šis ūkio 
subjektas yra įsteigtas, arba perkančiosios 

6. Nė vienam ūkio subjektui neleidžiama 
dalyvauti koncesijos procedūroje, jeigu 
perkančiajai organizacijai arba 
perkančiajam subjektui žinoma, jog yra 
res judicata galią turintis sprendimas, 
kuriuo nustatyta, kad ūkio subjektas nėra 
įvykdęs įpareigojimų, susijusių su 
mokesčių arba socialinio draudimo įmokų 
mokėjimu pagal šalies, kurioje šis ūkio 
subjektas yra įsteigtas, arba perkančiosios 
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organizacijos arba subjekto valstybės narės 
teisės nuostatas.

organizacijos arba subjekto valstybės narės 
teisės nuostatas, arba jeigu yra žinoma 
apie su darbo teise susijusius teismo 
sprendimus arba įsiteisėjusius valdžios 
institucijų sprendimus pagal 
administracinę procedūrą.

Or. de

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) yra žinoma apie kokį rimtą nors Europos 
Sąjungos arba nacionalinės teisės, 
susijusios su Sutartį atitinkančio viešojo 
intereso apsauga, nuostatų pažeidimą;

a) yra žinoma apie kokį nors rimtą Europos 
Sąjungos arba nacionalinės teisės,
susijusios su Sutartį atitinkančio viešojo 
intereso apsauga, nuostatų pažeidimą arba 
sunkų socialinės, darbo ir aplinkosaugos 
teisės pažeidimą;

Or. de

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės gali nustatyti, kad 
perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai koncesijos suteikimą grįstų 
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 
kriterijumi pagal 2 dalį. Tokie kriterijai gali 
apimti ne tik kainą ar sąnaudas, bet ir bet 
kuriuos iš šių kriterijų:

4. Valstybės nustato, kad perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai 
koncesijos suteikimą grįstų ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo kriterijumi pagal 
2 dalį. Tokie kriterijai gali apimti ne tik 
kainą ar sąnaudas, bet ir bet kuriuos iš šių 
kriterijų:

Or. de
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Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) kokybę, įskaitant techninius 
pranašumus, estetines ir funkcines savybes, 
prieinamumą, aplinkosaugos 
charakteristikas ir novatorišką pobūdį;

Or. de

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) konkretų gamybos procesą arba prašomų 
darbų atlikimo, prekių tiekimo arba 
paslaugų suteikimo procesą arba bet kurio 
kito gyvavimo ciklo, kaip nurodyta 2 
straipsnio 1 dalies 14 punkte, etapo 
procesą, jeigu šie kriterijai susiję su 
veiksniais, tiesiogiai siejamais su šiais 
procesais, ir apibūdina konkretų gamybos 
procesą arba prašomų darbų atlikimo, 
prekių tiekimo arba paslaugų teikimo
procesą.

d) konkretų gamybos procesą arba prašomų 
darbų atlikimo, prekių tiekimo arba 
paslaugų suteikimo procesą.

Or. de

Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl direktyvos
40 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 

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

pvz., surinkimo ir perdirbimo sąnaudos;

Or. de

Pagrindimas

Apskaičiuojant gyvavimo ciklo sąnaudas reikėtų atsižvelgti tik į koncesijos naudotojo 
patiriamas sąnaudas ir įstatymų nuostatomis grindžiamas išorės aplinkosaugines sąnaudas.

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) išorės aplinkosauginės sąnaudos, kurios 
tiesiogiai susijusios su gyvavimo ciklu, su 
sąlyga, kad jas galima įvertinti pinigais ir 
patikrinti, ir kurios gali apimti šiltnamio 
dujų išlakų ir kitų teršalų išlakų sąnaudas, 
kitas klimato kaitos mažinimo sąnaudas.

(b) išorės aplinkosauginės sąnaudos, kurios 
tiesiogiai susijusios su gyvavimo ciklu, su 
sąlyga, kad jas galima įvertinti pinigais ir 
patikrinti, ir kurios gali apimti šiltnamio 
dujų išlakų ir kitų teršalų išlakų sąnaudas.

Or. de

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Koncesijos dokumentuose perkančioji 
organizacija arba perkantysis subjektas gali 
prašyti konkurso dalyvio pasiūlyme 
nurodyti visas sutarties dalis, kurias jis 
ketina subrangos sutartimi pavesti atlikti 
tretiesiems asmenims ir kuriems nors 
siūlomiems subrangovams.

Or. de
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Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali ir nustatyti 
privalomą reikalavimą laikytis 
įpareigojimo pagal 1 dalį, ir apriboti 
subrangovų skaičių pagal užsakymo dydį 
ir sudėtingumą.

Or. de

Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos arba 
perkantieji subjektai Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje skelbia skelbimą 
apie šiuos pakeitimus. Tokiuose 
skelbimuose pateikiama VII priede 
nurodyta informacija ir jie skelbiami 
pagal 28 straipsnio nuostatas.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Skelbti pakeitimus, kurių pasekmė nėra nauja koncesijos procedūra, atrodo netikslinga.

Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Koncesijų nutraukimas Koncesijų nutraukimas ir naujo konkurso 
skelbimas

Or. de
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Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) nebetaikomos 15 straipsnyje nurodytos 
išimtys po to, kai juridinis asmuo, kuriam 
paskirta sutartis, pagal 15 straipsnio 4 dalį 
įgyja privataus kapitalo;

(c) nebetaikomos 15 straipsnyje nurodytos 
išimtys po to, kai juridinis asmuo, kuriam 
paskirta sutartis, pagal 15 straipsnio 4 dalį 
įgyja daugiau kaip 10 proc. privataus 
kapitalo;

Or. de

Pagrindimas

Techninis pakeitimas, nauja straipsnio struktūra.

Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) 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 arba subjektas atitinkamą 
koncesiją suteikė nesilaikydami jiems 
pagal Sutartis ir šią direktyvą tenkančių 
įpareigojimų.

(e) Tais atvejais, kai 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 arba 
subjektas atitinkamą koncesiją suteikė 
nesilaikydami jiems pagal Sutartis ir šią 
direktyvą tenkančių įpareigojimų, turi būti 
nedelsiant, per pusmetį, paskelbiamas 
naujas koncesijos konkursas. Valstybės 
narės tam turi sukurti teisines sąlygas.

Or. de

Pagrindimas

Techninis pakeitimas, nauja straipsnio struktūra.
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Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl direktyvos
VIII priedo 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) viešosios darbų koncesijos ar darbų 
koncesijos atveju – koncesijos suteikimo 
dokumentuose pateiktų techninių 
reikalavimų visuma, apibrėžianti 
reikalaujamas medžiagos, gaminio ar 
reikmens savybes, dėl kurių jie atitinka 
perkančiosios organizacijos arba subjekto 
nustatytus poreikius. Tokios savybės apima 
poveikio aplinkai ir klimatui rodiklius, visų 
reikalavimų pritaikymą (taip pat galimybę
naudotis neįgaliems asmenims) ir atitikties 
įvertinimą, rezultatus, saugumą ar 
matmenis, įskaitant kokybės užtikrinimo 
reikalavimus bei reikalavimus, susijusius 
su terminija, simboliais, tyrimais ir 
bandymų metodais, pakuote, ženklinimu ir 
žymėjimu, vartojimo instrukcijomis, 
gamybos procesais ir metodais visais 
darbų gyvavimo ciklo etapais; tokios 
savybės taip pat apima taisykles, 
reglamentuojančias projektavimą ir 
sąnaudų nustatymą, bandymo, patikrinimo 
ir darbų priėmimo sąlygas ir statybos 
metodus arba technologijas, visas kitas 
technines sąlygas, kurias perkančioji 
organizacija arba subjektas gali nustatyti 
bendrosiose arba konkrečiose taisyklėse, 
skirtose baigtiems darbams ir medžiagoms 
arba su jais susijusioms atskiroms dalims;

a) viešosios darbų koncesijos ar darbų 
koncesijos atveju – koncesijos suteikimo 
dokumentuose pateiktų techninių 
reikalavimų visuma, apibrėžianti 
reikalaujamas medžiagos, gaminio ar 
reikmens savybes, dėl kurių jie atitinka 
perkančiosios organizacijos arba subjekto 
nustatytus poreikius. Tokios savybės apima 
poveikio aplinkai ir klimatui rodiklius, 
galimybės naudotis neįgaliems asmenims 
užtikrinimą ir ES teisės aktų laikymąsi, 
rezultatus, saugumą ar matmenis, įskaitant 
kokybės užtikrinimo reikalavimus bei 
reikalavimus, susijusius su terminija, 
simboliais, tyrimais ir bandymų metodais, 
pakuote, ženklinimu ir žymėjimu bei
vartojimo instrukcijomis; tokios savybės 
taip pat apima taisykles, 
reglamentuojančias projektavimą ir 
sąnaudų nustatymą, bandymo, patikrinimo 
ir darbų priėmimo sąlygas ir statybos 
metodus arba technologijas, visas kitas 
technines sąlygas, kurias perkančioji 
organizacija arba subjektas gali nustatyti 
bendrosiose arba konkrečiose taisyklėse, 
skirtose baigtiems darbams ir medžiagoms 
arba su jais susijusioms atskiroms dalims;

Or. de

Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl direktyvos
VIII priedo 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paslaugų koncesijos atveju –
dokumentuose pateikta specifikacija, 

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

paslaugai būtinas savybes, pavyzdžiui, 
kokybės lygius, poveikio aplinkai ir 
klimatui rodiklius, galimybės naudotis 
neįgaliems asmenims užtikrinimą ir ES 
teisės aktų laikymąsi, 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 bei vartojimo instrukcijomis;

Or. de


