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TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Nuomonės referento pozicija

1.1 Bendra informacija

Per derybas dėl PPO sutarties dėl viešųjų pirkimų persvarstymo bei dėl laisvosios prekybos 
ES visuomet palankiai vertino tarptautinių viešųjų pirkimų rinkų atvėrimą, grindžiamą 
vienodų sąlygų, skaidrumo ir abipusiškumo principais1. Bet daugumoje trečiųjų šalių rinkų 
atvirumas nėra pasiekęs europinio lygio. Priešingai, didėjant ekonominei krizei, daugelis šalių 
ėmė taikyti protekcionistines priemones, kuriomis de facto siekiama užverti nacionalines 
viešųjų pirkimų rinkas išorės dalyviams2.

Dėl Komisijos konstatuotos asimetrijos viešųjų pirkimų rinkoje Europos įmonės praranda apie 
12 mlrd. EUR per metus, visų pirma sektoriuose, kuriuose yra stipriausios3. Jeigu viešųjų 
pirkimų rinkos būtų sąžiningai prieinamos ES įmonėms, būtų galima sukurti apie 180 000 
darbo vietų.

Todėl nuomonės referentas pritaria bendrajam pasiūlymo tikslui sustiprinti ES derybinę 
poziciją dėl ES prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių rinkas. Be to, abipusiškumo 
principo svarbą, ne kartą minėjo tiek Europos Vadovų Taryba4, tiek Europos Parlamentas5.

1.2 Pagrindiniai pakeitimai

Nuomonės referentas mano, kad siekiant užtikrinti vienodą ir nuoseklų normų taikymą, tam 
tikras nuostatas reikėtų sugriežtinti, o teksto vietas, kurios galėtų būti aiškinamos 
dviprasmiškai, supaprastinti.

                                               
1 Išsamiau žr. Europos Parlamentas, Išorės politikos GD (2012). Viešieji pirkimai ir tarptautinė prekyba (Public 
procurement in international trade), p. 10–11.
2 Pvz., Kinijoje į 2003 m. priimto Vyriausybės viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnį buvo įtraukti punktai, kad 
turi būti perkamos vietinės gamybos prekės (angl. „buy local“). Tokią protekcionistinę politiką Pekino 
vyriausybė dar labiau sustiprino 2007 m. paskelbdama du dekretus, kuriais ribojamos galimybės per viešųjų 
pirkimų konkursus siūlyti užsienyje pagamintas prekes. JAV dokumentu American Recovery and Reinvestment 
Act protekcionistinės priemonės buvo dar labiau sustiprintos nurodymais pirkti Amerikoje pagamintas prekes, 
pradėtais taikyti maždaug prieš 70 metų, po vadinamosios „didžiosios depresijos“. Brazilijos vyriausybė 2010 m.
iš dalies pakeitė viešųjų pirkimų įstatymą, nurodydama, kad perkančiosios institucijos gali pirkti 25 proc. 
visiškai arba iš dalies Brazilijoje pagamintų prekių ir sukurtų paslaugų. Plg. Europos Parlamentas, Išorės 
politikos GD (2012), Viešieji pirkimai ir tarptautinė prekyba (Public procurement in international trade), p. 22–
30. Taip pat žr.: Europos Komisija (2012 m.), nagrinėjamo reglamento pasiūlymo poveikio įvertinimas, p. 10–
14.
3 Tai ypač pasakytina apie geležinkelio ir statybų sektorius. Plg. Europos Komisijos atliktą poveikio įvertinimą 
SWD(2012) 57 final.
4 Žr. 2010 m. rugsėjo 16 d. ir 2012 m. birželio 29 d. Tarybos išvadas.
5 Žr. Europos Parlamento 2011 m. gegužės 4 d. rezoliuciją dėl vienodų galimybių patekti į Europos Sąjungos ir 
trečiųjų šalių viešųjų sektorių rinkas ir dėl viešojo pirkimo, įskaitant koncesijas, teisinės tvarkos persvarstymo
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2011-
0284+0+DOC+XML+V0//LT).
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Didžiausi nuomonės projekto pakeitimai susiję su elgsena su nereglamentuojamosiomis 
prekėmis ir paslaugomis (pasiūlymo dėl reglamento 6 straipsnis). Todėl nuomonės referentas 
mano, kad būtina, viena vertus, supaprastinti procedūras ir išplėsti taikymo sritį, į kurią šiuo 
metu įtrauktos tik nustatytą ribą viršijančios sutartys.

Nuomonės referentas siūlo procedūrą vykdyti dviem būdais, juos nustatant remiantis 
taikytinais skirtingais apribojimais:

 pirmuoju atveju perkančiosios organizacijos ar perkantieji subjektai turi teisę iš 
sutarčių skyrimo procedūros pašalinti pasiūlymus dėl trečiosiose šalyse pagamintų 
prekių ar suteiktų paslaugų, jeigu nereglamentuojamųjų prekių ar paslaugų vertė yra 
didesnė nei 50 proc. bendros siūlomų prekių ir paslaugų vertės1;

 antruoju atveju numatoma, kad jeigu sutarčių vertė vertinama 5 000 000 eurų arba 
didesne suma, Komisija vertina perkančiųjų organizacijų ar subjektų pasiūlymą ir 
duoda leidimą pašalinti konkurso dalyvius iš trečiųjų šalių.

Vertindamas pasiūlymus, kuriuose nurodoma neįprastai maža kaina, nuomonės referentas 
apgailestauja, kad Komisija nepasiūlė konkrečių ir plataus masto priemonių, kurių yra prašęs 
Parlamentas2. Atsižvelgdamas į tai, nuomonės referentas mano, kad reikėtų numatyti, jog 
perkantieji subjektai, ketinantys priimti neįprastai mažos kainos pasiūlymą, turėtų apie tai 
raštu informuoti kitus dalyvius.

Šalia nurodytų pagrindinių pakeitimų, kitais pakeitimais siekiama nuostatas padaryti 
griežtesnes ir automatiškai bei greitai pritaikomas. Tai ypač taikytina galimybei 
pasikonsultuoti su trečiosiomis šalimis (9 str.) ir 10 straipsnyje numatytai Komisijos teisei 
taikyti ribojamąsias priemones. Šiuo požiūriu nuomonės referentas mano, kad galimas 
trečiųjų šalių dalyvių pašalinimas turėtų būti taikomas tiktai po to, kai atitinkama trečioji šalis 
bus iš esmės išplėtusi ir palengvinusi ES dalyvių patekimą į savo viešųjų pirkimų rinką. Kartu 
svarbu, kad jeigu Komisija po tyrimo ir konsultacijų su atitinkama trečiąja šalimi įsitikintų, 
kad atveriant Sąjungos ir trečiosios šalies rinkas iš esmės trūksta abipusiškumo, laikinas 
ribojamąsias priemones ji taikytų automatiškai3.

Galų gale nuomonės referentas mano, kad siekiant išvengti galimų „aiškinimo spragų“, būtina 
sumažinti 13 straipsnyje išdėstytas nukrypti leidžiančias nuostatas. Dėl to vienu pakeitimu 
perkantiesiems subjektams panaikinama galimybė netaikyti 10 straipsnyje išdėstytų 
ribojamųjų priemonių, jeigu dėl jų neproporcingai padidėtų kaina ir sutarties sudarymo 
išlaidos. Atsižvelgdamas į tai, kas buvo pasakyta apie neįprastai mažos kainos pasiūlymus, 
nuomonės referentas mano, kad kokybė ir tvarumas teisėtai turi kainą.

                                               
1 Tokiu atveju Komisija vertina pašalinimą, o jeigu nepritaria kompetentingų nacionalinių valdžios institucijų 
sprendimui, apie tai praneša per tris savaites.
2 Europos Parlamento 2011 m. gegužės 4 d. rezoliucijos dėl vienodų galimybių patekti į Europos Sąjungos ir 
trečiųjų šalių viešųjų sektorių rinkas ir dėl viešojo pirkimo, įskaitant koncesijas, teisinės tvarkos persvarstymo 
4 dalyje nurodoma: „ragina Komisiją įvertinti problemas, susijusias su ypač mažais pasiūlymais, ir pateikti 
tinkamus sprendimus“.
3 Nuomonės referentas mano, kad siekiant teisinio nuoseklumo derėtų nustatyti tokį pat automatiškumo laipsnį 
atšaukiant arba nutraukiant ribojamųjų priemonių taikymą, nes Komisijai įsitikinus, kad priežasčių, kuriomis 
buvo grindžiamas tokių priemonių taikymas nebėra (iš esmės trūksta abipusiškumo), jos turi būti nebetaikomos.
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PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į savo pranešimą 
įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 206 straipsnį, sukurdama muitų 
sąjungą, Sąjunga bendram labui turi 
prisidėti prie darnaus pasaulio prekybos 
plėtojimo, laipsniško tarptautinės prekybos 
ir tiesioginių užsienio investicijų 
apribojimų panaikinimo bei muitų ir kitų 
kliūčių mažinimo;

(2) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 206 straipsnį, sukurdama 
muitų sąjungą, Sąjunga bendram labui turi 
prisidėti prie darnaus pasaulio prekybos 
plėtojimo, laipsniško tarptautinės prekybos 
ir tiesioginių užsienio investicijų 
apribojimų panaikinimo bei muitų ir kitų 
kliūčių mažinimo. Vykdydama šias 
užduotis ir laikydamasi SESV 
32 straipsnio, Sąjunga vadovaujasi tuo, 
kad būtina skatinti valstybių narių ir 
trečiųjų šalių tarpusavio prekybą;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Amendmento

(5) Pasaulio prekybos organizacijoje ir 
dvišaliuose santykiuose Sąjunga remia
platų tarptautinį Sąjungos ir jos prekybos 
partnerių viešųjų pirkimų rinkų atvėrimą 
laikantis abipusiškumo ir abipusės naudos
principo;

(5) Pasaulio prekybos organizacijoje ir 
dvišaliuose santykiuose Sąjunga remia
plataus masto tarptautinį Sąjungos ir jos 
prekybos partnerių viešųjų pirkimų rinkų 
atvėrimą laikantis abipusiškumo, 
skaidrumo, vienodų sąlygų ir abipusės 
naudos principo;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) daugelis trečiųjų šalių nenoriai atveria 
savo viešųjų pirkimų rinkas tarptautinei 
konkurencijai ar neatveria jų labiau nei tai 
darė iki šiol. Todėl Sąjungos ūkio 
subjektai susiduria su viešųjų pirkimų 
ribojamaisiais veiksmais daugelyje 
Sąjungos prekybos partnerių. Dėl tų 
viešųjų pirkimų ribojamųjų veiksmų 
netenkama daug prekybos galimybių;

(6) daugelis trečiųjų šalių nenoriai atveria 
savo viešųjų pirkimų rinkas tarptautinei 
konkurencijai ar neatveria jų labiau nei tai 
darė iki šiol. Tokį nenorą paaštrino 
dabartinė ekonominė krizė, paskatinusi 
įvairias trečiąsias šalis savo rinkose taikyti 
užsienio ūkio subjektams žalingą 
protekcionistinę politiką;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) užsivėrus trečiųjų šalių rinkoms, 
Sąjungos ūkio subjektai su viešųjų 
pirkimų ribojamaisiais veiksmais 
susiduria daugelyje šalių, Sąjungos 
prekybos partnerių. Dėl tokių ribojamųjų 
veiksmų prarandama daug prekybos 
galimybių, ypač geležinkelių, statybos, 
tekstilės ir aukštųjų technologijų 
sektoriuose;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) 2004 m. kovo 31 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2004/17/EB dėl subjektų, 
vykdančių veiklą vandens, energetikos, 
transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 
vykdomų pirkimų tvarkos derinimo ir 
2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2004/18/EB dėl 
viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo 

(7) 2004 m. kovo 31 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2004/17/EB dėl subjektų, 
vykdančių veiklą vandens, energetikos, 
transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 
vykdomų pirkimų tvarkos derinimo ir 
2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2004/18/EB dėl 
viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo 
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sutarčių sudarymo tvarkos derinimo yra 
vos kelios nuostatos dėl Sąjungos viešųjų 
pirkimų politikos išorės matmens, t. y. 
Direktyvos 2004/17/EB 58 ir 
59 straipsniai. Tų nuostatų taikymo sritis
ribota, ir, kadangi jos nėra pakankamai 
išaiškintos, perkančiosios organizacijos ar 
subjektai jas taiko retai;

sutarčių sudarymo tvarkos derinimo yra 
vos kelios nuostatos dėl Sąjungos viešųjų 
pirkimų politikos išorės matmens, t. y. 
Direktyvos 2004/17/EB 58 ir 
59 straipsniai. Tačiau tos nuostatos 
taikomos tik viešiesiems pirkimams 
komunalinių paslaugų sektoriuje, ir jų
taikymo sritis pernelyg siaura, kad 
reikšmingai paveiktų derybas dėl 
patekimo į rinką.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) pagal SESV 207 straipsnį, bendra 
prekybos politika viešųjų pirkimų srityje 
turi būti grindžiama vienodais principais;

(8) pagal SESV 207 straipsnį, bendra 
prekybos politika viešųjų pirkimų srityje 
turi būti grindžiama vienodais principais.
Atsižvelgiant į tai Sąjunga turi didinti 
savo derybų pajėgumus ir, vadovaudamasi 
savo pirminės bei antrinės teisės aktais, 
sudaryti palankesnes sąlygas patekti į 
trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Komisija turėtų įvertinti, ar pritarti 
tam, kad perkančiosios organizacijos ar 
subjektai, kaip apibrėžta Direktyvose
[2004/17/EB, 2004/18/EB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje [….] 
[….]….dėl koncesijos sutarčių skyrimo],
pašalintų iš prekių ir paslaugų sutarčių, 
kurių numatoma vertė yra lygi 
5 000 000 EUR arba didesnė, skyrimo 
procedūrų prekes ir paslaugas, kurioms 
netaikomi Europos Sąjungos tarptautiniai 

(12) Perkančiosios organizacijos ar 
subjektai, kaip apibrėžta Direktyvose 
[2004/17/EB, 2004/18/EB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje [….] 
[….]….dėl koncesijos sutarčių skyrimo],
turėtų turėti galimybę pašalinti iš sutarčių 
skyrimo procedūros pasiūlymus dėl 
trečiosiose šalyse pagamintų prekių
ir (arba) suteiktų paslaugų, jeigu 
nereglamentuojamųjų prekių ir (arba) 
paslaugų vertė yra didesnė nei 50 proc.



PE510.571v02-00 8/28 AD\1003422LT.doc

LT

įsipareigojimai. visos prekių ar paslaugų vertės;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekiant skaidrumo perkančiosios 
organizacijos ar subjektai, ketinantys 
pasinaudoti savo galiomis pagal šį 
reglamentą ir iš sutarčių skyrimo 
procedūrų pašalinti prekių ir paslaugų, 
kurių kilmės šalis nėra Sąjunga, 
pasiūlymus, jei nereglamentuojamųjų 
prekių ir paslaugų vertė viršija 50 % tų 
prekių ar paslaugų vertės, turėtų apie tai 
informuoti ūkio subjektus Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje 
skelbiamame skelbime apie pirkimą;

Išbraukta.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) kad Komisija galėtų priimti 
sprendimą dėl trečiosios šalies prekių ir 
paslaugų, kurioms netaikomi Sąjungos 
tarptautiniai įsipareigojimai, atmetimo, 
perkančiosios organizacijos ar subjektai 
turėtų pranešti Komisijai apie ketinimą 
tokias prekes ir paslaugas atmesti 
naudodami standartinę formą, kurioje būtų 
pakankamai informacijos, kad ja 
remdamasi Komisija galėtų priimti 
sprendimą;

(14) kad Komisija galėtų įvertinti, ar 
atmesti trečiosios šalies prekes ir 
paslaugas, kurioms netaikomi Sąjungos 
tarptautiniai įsipareigojimai, perkančiosios 
organizacijos ar subjektai turėtų pranešti 
Komisijai apie ketinimą tokias prekes ir 
paslaugas atmesti naudodami standartinę 
formą, kurioje būtų pakankamai 
informacijos, kad ja remdamasi Komisija 
galėtų priimti sprendimą;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) kai numatoma sutarčių vertė mažesnė 
nei 5 000 000 EUR, Komisija turėtų
patvirtinti ketinamą pašalinimą, jei 
Sąjungos ir šalies, kuri yra prekių ir (arba) 
paslaugų kilmės šalis, tarptautiniuose 
susitarimuose viešųjų pirkimų srityje yra 
aiški Sąjungos išlyga dėl prekių ir (arba) 
paslaugų, kurias siūloma pašalinti, 
įsileidimo į rinką. Jei tokio susitarimo nėra, 
Komisija turėtų patvirtinti atmetimą tuo 
atveju, kai trečioji šalis nesiliauja taikiusi 
ribojamąsias viešųjų pirkimų priemones, 
dėl kurių Sąjungos ir atitinkamos trečiosios 
valstybės rinkų atvėrimui iš esmės trūksta 
abipusiškumo. Prielaida, kad iš esmės 
trūksta abipusiškumo, turėtų būti daroma 
tada, kai ES ūkio subjektai, prekės ir 
paslaugos nuolat rimtai diskriminuojami 
ribojamosiomis viešųjų pirkimų 
priemonėmis;

(15) kai numatoma sutarčių vertė lygi 
5 000 000 EUR arba didesnė, Komisija 
turėtų leisti atlikti ketinamą pašalinimą, jei 
Sąjungos ir šalies, kuri yra prekių ir (arba) 
paslaugų kilmės šalis, tarptautiniuose 
susitarimuose viešųjų pirkimų srityje yra 
aiški Sąjungos išlyga dėl prekių ir (arba) 
paslaugų, kurias siūloma pašalinti, 
įsileidimo į rinką. Jei tokio susitarimo nėra, 
Komisija turėtų patvirtinti atmetimą tuo 
atveju, kai trečioji šalis nesiliauja taikiusi 
ribojamųjų viešųjų pirkimų priemonių, dėl 
kurių Sąjungos ir atitinkamos trečiosios 
valstybės rinkų atvėrimui iš esmės trūksta 
abipusiškumo. Prielaida, kad iš esmės 
trūksta abipusiškumo, turėtų būti daroma 
tada, kai ES ūkio subjektai, prekės ir 
paslaugos nuolat rimtai diskriminuojami 
ribojamosiomis viešųjų pirkimų 
priemonėmis;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) vertindama, ar iš esmės trūksta 
abipusiškumo, Komisija turėtų 
išnagrinėti, kiek atitinkamos šalies viešųjų 
pirkimų įstatymais užtikrinamas 
skaidrumas pagal tarptautinius viešųjų 
pirkimų srities standartus ir ar 
neleidžiama diskriminuoti Sąjungos 
prekių, paslaugų ir ūkio subjektų. Ji taip 
pat turėtų išnagrinėti, kiek valdžios 
institucijos ir (arba) atskiri perkantieji 
subjektai veikia ar ima veikti 
diskriminuodami Sąjungos prekes, 
paslaugas ir ūkio subjektus;

Išbraukta.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) atsižvelgiant į tai, kad bendra 
prekybos politika apima trečiųjų šalių 
prekių ir paslaugų patekimą į Sąjungos 
viešųjų pirkimų rinką, valstybėms narėms 
ir jų perkančiosioms organizacijoms ar 
subjektams neturėtų būti suteikta teisė 
apriboti trečiųjų šalių prekių ir paslaugų 
patekimą į jų konkursų procedūras 
kitomis priemonėmis nei tos, kurios 
numatytos šiame reglamente;

Išbraukta.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Komisijai turėtų būti suteikta teisė 
savo iniciatyva arba suinteresuotosioms 
šalims ar valstybei narei paprašius pradėti 
išorės viešųjų pirkimų tyrimą dėl trečiosios 
šalies galimai vykdomų viešųjų pirkimų 
ribojamųjų veiksmų. Tyrime pirmiausia 
atsižvelgiama į tai, kad Komisija pagal
6 straipsnio 2 dalį patvirtino keletą su 
trečiąja šalimi susijusių ketinamo 
pašalinimo atvejų. Tokios tyrimo 
procedūros turėtų vykti nepažeidžiant 
1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 3286/94, nustatančio 
Bendrijos procedūras bendros prekybos 
politikos srityje siekiant užtikrinti 
tarptautinėmis prekybos taisyklėmis, ypač 
sudarytomis globojant Pasaulio prekybos 
organizacijai (PPO), suteiktų Bendrijos 
teisių įgyvendinimą;

(20) Komisijai turėtų būti suteikta teisė bet 
kada savo iniciatyva arba 
suinteresuotosioms šalims ar valstybei 
narei paprašius pradėti išorės viešųjų 
pirkimų tyrimą dėl trečiosios šalies galimai 
vykdomų viešųjų pirkimų ribojamųjų 
veiksmų. Tyrime pirmiausia atsižvelgiama 
į tai, kad Komisija pagal šį reglamentą
patvirtino keletą su trečiąja šalimi susijusių 
ketinamo pašalinimo atvejų. Tokios tyrimo 
procedūros turėtų vykti nepažeidžiant 
1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 3286/94, nustatančio 
Bendrijos procedūras bendros prekybos 
politikos srityje siekiant užtikrinti 
tarptautinėmis prekybos taisyklėmis, ypač 
sudarytomis globojant Pasaulio prekybos 
organizacijai (PPO), suteiktų Bendrijos 
teisių įgyvendinimą;
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) būtina, kad perkančiosios 
organizacijos ar subjektai galėtų gauti 
įvairių aukštos kokybės prekių, kurios 
atitiktų pirkimo reikalavimus ir būtų 
konkurencingai įkainotos. Todėl tuo atveju, 
kai nėra perkančiosios organizacijos ar 
subjekto reikalavimus atitinkančių 
Sąjungos ar reglamentuojamųjų prekių ir 
paslaugų, kuriomis būtų patenkinti 
būtiniausi visuomenės poreikiai, 
pavyzdžiui, sveikatos ar visuomenės 
saugumo, perkančiosioms organizacijoms 
ar subjektams turėtų būti suteikta teisė 
netaikyti priemonių, kuriomis ribojamas 
nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų 
įsileidimas į rinką arba dėl kurių 
neproporcingai išaugtų sutarties kaina ar 
sąnaudos;

(24) būtina, kad perkančiosios 
organizacijos ar subjektai galėtų gauti 
įvairių aukštos kokybės prekių, kurios 
atitiktų pirkimo reikalavimus ir būtų 
konkurencingai įkainotos. Todėl tuo atveju, 
kai nėra perkančiosios organizacijos ar 
subjekto reikalavimus atitinkančių 
Sąjungos ar reglamentuojamųjų prekių ir 
paslaugų, kuriomis būtų patenkinti 
būtiniausi visuomenės poreikiai, 
pavyzdžiui, sveikatos ar visuomenės 
saugumo, perkančiosioms organizacijoms 
ar subjektams turėtų būti suteikta teisė 
netaikyti priemonių, kuriomis ribojamas 
nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų 
įsileidimas į rinką;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
II skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Požiūris į reglamentuojamąsias ir 
nereglamentuojamąsias prekes ir 

paslaugas, neįprastai maža pasiūlyta kaina

Požiūris į reglamentuojamąsias ir 
nereglamentuojamąsias prekes ir paslaugas

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Požiūris į reglamentuojamąsias prekes ir 
paslaugas

Bendrosios nuostatos
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Skirdamos darbų ir (arba) darbo atlikimo, 
prekių tiekimo ar paslaugų teikimo sutartis 
perkančiosios organizacijos ar subjektai 
vienodai vertina reglamentuojamąsias 
prekes ir paslaugas ir Europos Sąjungos 
kilmės prekes ir paslaugas.

1. Skirdamos darbų ir (arba) darbo 
atlikimo, prekių tiekimo ar paslaugų 
teikimo sutartis perkančiosios 
organizacijos ar subjektai vienodai vertina 
reglamentuojamąsias prekes ir paslaugas ir 
Europos Sąjungos kilmės prekes ir 
paslaugas.

Prekėms ir paslaugoms, kurių kilmės šalys 
yra mažiausiai išsivysčiusios šalys, 
išvardytosios Reglamento (EB) 
Nr. 732/2008 I priede, sudaromos tokios 
pačios sąlygos kaip reglamentuojamosioms 
prekėms ir paslaugoms.

Prekėms ir paslaugoms iš šių žemiau 
suskirstytų trečiųjų šalių sudaromos tokios 
pačios sąlygos kaip reglamentuojamosioms 
prekėms ir paslaugoms:

a) mažiausiai išsivysčiusios šalys, 
išvardintos Reglamento (EB) 
Nr. 732/2008 I priede;
b) šalys, kurios trejus metus iš eilės 
Pasaulio banko buvo įvardintos kaip 
mažų pajamų šalys.
2. Valstybės narės arba jų perkančiosios 
organizacijos ir (arba) subjektai neriboja 
prieigos prie nereglamentuojamųjų prekių 
ar paslaugų savo viešųjų konkursų 
procedūrose jokiomis kitomis 
priemonėmis, išskyrus šiame reglamente 
nurodytas priemones.
3. Nereglamentuojamoms prekėms ir 
paslaugoms Komisija gali taikyti 
ribojančias priemones, vadovaudamasi 10 
ir 11 straipsniuose išdėstytomis 
taisyklėmis.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis Išbraukta.
Nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų 

patekimas į rinką
Nereglamentuojamosios prekėms ir 
paslaugoms Komisija gali taikyti 
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ribojamąsias priemones,
a) kurių paprašo atskiros perkančiosios 
organizacijos ar subjektai, laikydamiesi 
6 straipsnyje išdėstytų taisyklių;
b) laikydamasi 10 ir 11 straipsniuose 
išdėstytų taisyklių.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiųjų organizacijų ar subjektų 
įgaliojimas atmesti pasiūlymus su 

nereglamentuojamosiomis prekėmis ir 
paslaugomis

Pasiūlymų su nereglamentuojamomis 
prekėmis ir paslaugomis pašalinimas

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai numatoma sutarčių vertė yra lygi 
5 000 000 EUR be pridėtinės vertės 
mokesčio (PVM) ar didesnė, perkančiųjų 
organizacijų ar subjektų prašymu 
Komisija toliau išdėstytomis sąlygomis 
įvertina, ar pritarti procedūrų pasiūlymų 
su nereglamentuojamosiomis prekėmis ir 
paslaugomis, kurių kilmės šalis nėra 
Sąjunga, pašalinimui iš sutarčių skyrimo, 
jei nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų 
vertė viršija 50 % visų pasiūlymo apimamų 
prekių ar paslaugų vertės.

Perkančiosios organizacijos ar perkantieji 
subjektai gali toliau išdėstytomis 
sąlygomis pašalinti pasiūlymus su 
nereglamentuojamosiomis prekėmis ir 
paslaugomis, kurių kilmės šalis nėra 
Sąjunga, iš sutarčių skyrimo procedūros, 
jeigu nereglamentuojamųjų prekių ar 
paslaugų vertė viršija 50 % visų pasiūlymo 
apimamų prekių ar paslaugų vertės.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos ar subjektai, 
kurie ketina paprašyti pašalinti dalyvį iš 
sutarčių skyrimo procedūrų remdamosi 
1 dalimi, tai nurodo pagal 
Direktyvos 2004/18/EB 35 straipsnį arba 
pagal Direktyvos 2004/18/EB 42 straipsnį, 
arba pagal Direktyvos dėl koncesijos 
sutarčių skyrimo 26 straipsnį 
skelbiamame pranešime apie pirkimą.

Išbraukta.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos ar subjektai, 
gavę 1 dalies sąlygas atitinkančius 
pasiūlymus, kuriuos dėl tų priežasčių 
ketina paprašyti pašalinti, apie tai praneša 
Komisijai. Pranešimo procedūros metu 
perkančioji organizacija ar subjektas gali 
toliau analizuoti pasiūlymus.

Perkančiosios organizacijos ar subjektai, 
gavę 1 dalies sąlygas atitinkančius 
pasiūlymus, kuriuos dėl tų priežasčių 
ketina paprašyti pašalinti, apie tai per 
1 savaitę praneša Komisijai. Pranešimo 
procedūros metu perkančioji organizacija 
ar subjektas gali toliau analizuoti 
pasiūlymus.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies 6 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos ar subjektai, 
kurie pašalino pasiūlymus remdamiesi 
1 dalimi, tai nurodo skelbime apie 
sutarties skyrimą, skelbiamame pagal 
Direktyvos 2004/18/EB 35 straipsnį, 
Direktyvos 2004/17/EB 42 straipsnį arba 
Direktyvos dėl koncesijos sutarčių 
skyrimo 27 straipsnį. Komisija priima 
įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos 
standartinės skelbimų apie sutarties 
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skyrimą formos. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 17 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą patariamąją procedūrą.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies 6 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalis netaikoma, jeigu Komisija priėmė 
įgyvendinimo aktą dėl laikino šalies, kuri 
pradėjo esmines derybas su Europos 
Sąjunga, prekių ir paslaugų patekimo, 
kaip išdėstyta 9 straipsnio 4 dalyje.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytų sutarčių atžvilgiu 
Komisija priima įgyvendinamąjį aktą dėl 
ketinimo pašalinti patvirtinimo per du 
mėnesius nuo pirmos darbo dienos po tos, 
kurią ji gavo pranešimą. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 17 straipsnio 
2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros. Šį laikotarpį galima pratęsti 
vieną kartą ne ilgiau kaip dviem 
mėnesiams pateisinamais atvejais, visų 
pirma dėl to, kad pranešime arba prie jo 
pridėtuose dokumentuose pateikta 
informacija yra neišsami arba netiksli, 
arba dėl to, kad iš esmės pasikeičia 
pranešti faktai. Jei pasibaigus šiam dviejų 
mėnesių laikotarpiui arba pratęstam 
laikotarpiui Komisija nepriėmė sprendimo 
pašalinimui patvirtinti ar nepatvirtinti, 
laikoma, kad Komisija pašalinimo 
nepatvirtino.

Išbraukta.



PE510.571v02-00 16/28 AD\1003422LT.doc

LT

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Priimdama įgyvendinamuosius aktus 
pagal 3 pastraipą Komisija patvirtina 
numatomą pašalinimą tokiais atvejais:

Išbraukta.

a) jei Sąjungos ir šalies, kuri yra prekių 
ir (arba) paslaugų kilmės šalis, 
tarptautiniuose susitarimuose viešųjų 
pirkimų srityje yra aiški Sąjungos išlyga 
dėl prekių ir (arba) paslaugų, kurias 
siūloma pašalinti, įsileidimo į rinką;
b) kai a dalyje nurodyto susitarimo nėra 
ir, trečiajai šaliai nesiliaujant taikyti 
ribojamąsias viešųjų pirkimų priemones, 
Sąjungos ir atitinkamos trečiosios šalies 
rinkų atvėrimui iš esmės trūksta 
abipusiškumo.
Taikant b punktą daroma prielaida, kad iš 
esmės trūksta abipusiškumo tada, kai 
Sąjungos ūkio subjektai, prekės ir 
paslaugos nuolat rimtai diskriminuojami 
ribojamosiomis viešųjų pirkimų 
priemonėmis.
Pagal 3 dalį priimdama 
įgyvendinamuosius aktus Komisija 
nepatvirtina ketinimo pašalinti, kuriuo 
būtų pažeisti tarptautiniuose 
susitarimuose Sąjungos prisiimti 
įsileidimo į rinką įsipareigojimai.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Vertindama, ar iš esmės trūksta Išbraukta.
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abipusiškumo, Komisija išnagrinėja:
a) kiek atitinkamos šalies viešųjų pirkimų 
įstatymais užtikrinamas skaidrumas pagal 
tarptautinius viešųjų pirkimų srities 
standartus ir ar neleidžiama diskriminuoti 
Sąjungos prekių, paslaugų ir ūkio 
subjektų;
b) kiek valdžios įstaigos institucijos 
ir (arba) atskiri perkantieji subjektai 
veikia ar ima veikti diskriminuodami 
Sąjungos prekes, paslaugas ir ūkio 
subjektus.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Prieš priimdama sprendimą pagal 
3 dalį Komisija susipažįsta su atitinkamo 
dalyvių arba dalyvių pozicija.

Išbraukta.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Perkančiosios organizacijos ar 
subjektai, kurie atmetė dalyvius 
remdamiesi 1 dalimi, tai nurodo skelbime 
apie sutarties sudarymą, skelbiamame 
pagal Direktyvos 2004/18/EB 35 straipsnį, 
Direktyvos 2004/17/EB 42 straipsnį arba 
Direktyvos dėl koncesijos sutarčių 
skyrimo 27 straipsnį. Komisija priima 
įgyvendinamuosius aktus, kuriais 
nustatomos standartinės pranešimų apie 
sutarties skyrimą formos. Tokie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
17 straipsnio 3 dalyje nurodytą 

Išbraukta.
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patariamąją procedūrą.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Jei Komisija priėmė įgyvendinamąjį 
aktą dėl laikino prekių ir paslaugų 
patekimo iš šalies, kuri pradėjo esmines 
derybas su Sąjunga, kaip išdėstyta 
9 straipsnio 4 dalyje, pirma dalis 
netaikoma.

Išbraukta.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Pasiūlymų su nereglamentuojamosiomis 

prekėmis ir paslaugomis pašalinimo 
įvertinimas

1. Komisija įvertina perkančiosios 
organizacijos ar perkančiojo subjekto 
sprendimą pašalinti trečiosios šalies 
kilmės prekių ar paslaugų pasiūlymus iš 
sutarčių skyrimo procedūros pagal 
6 straipsnio 1 dalį.
Atlikdama šį vertinimą, Komisija, visų 
pirma, patikrina:
a) ar perkančioji organizacija arba 
perkantysis subjektas tinkamai išaiškino 
6 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus;
b) ar pašalinant pažeidžiami pasirašant 
tarptautinius susitarimus Sąjungos 
prisiimti įsipareigojimai, susiję su 
patekimu į rinką.
2. Jeigu Komisija šio pašalinimo 
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nepatvirtina, apie nepritarimą praneša 
perkančiajai organizacijai arba 
perkančiajam subjektui per trijų savaičių 
laikotarpį, skaičiuojamą nuo pirmosios 
darbo dienos po 6 straipsnio 3 dalyje 
nurodyto pranešimo gavimo dienos.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
6 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b straipsnis
Leidimas pašalinti nereglamentuojamųjų 
prekių ir paslaugų pasiūlymus, kai 
numatoma sutarčių vertė lygi 
5 000 000 EUR arba didesnė
Kai numatoma sutarčių vertė lygi 
5 000 000 EUR arba didesnė, Komisija 
įvertina perkančiosios organizacijos ar 
perkančiojo subjekto sprendimą pašalinti 
trečiosios šalies kilmės prekių ar paslaugų 
pasiūlymus iš sutarčių skyrimo 
procedūros pagal 6 straipsnio 1 dalį.
Numatomą pašalinimą Komisija 
patvirtina tokiais atvejais:
a) jei Sąjungos ir šalies, kuri yra prekių 
ir (arba) paslaugų kilmės šalis, 
tarptautiniuose susitarimuose dėl viešųjų 
pirkimų yra aiški Sąjungos išlyga dėl 
prekių ir (arba) paslaugų, kurias siūloma 
pašalinti, įsileidimo į rinką;
b) kai a punkte nurodyto susitarimo nėra 
ir, trečiajai šaliai nesiliaujant taikyti 
ribojamąsias viešųjų pirkimų priemones, 
Sąjungos ir atitinkamos trečiosios šalies 
rinkų atvėrimui iš esmės trūksta 
abipusiškumo.
Taikant b punktą daroma prielaida, kad iš 
esmės trūksta abipusiškumo tada, kai 
Sąjungos ūkio subjektai, prekės ir 
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paslaugos nuolat labai diskriminuojami 
ribojamosiomis viešųjų pirkimų 
priemonėmis.
Komisija atmeta numatomą pašalinimą, 
jeigu pašalinant pažeidžiami pasirašant 
tarptautinius susitarimus Sąjungos 
prisiimti įsipareigojimai, susiję su 
patekimu į rinką.
3. Vertindama, ar iš esmės trūksta 
abipusiškumo, Komisija išnagrinėja:
a) kiek atitinkamos šalies viešųjų pirkimų 
įstatymais užtikrinamas skaidrumas pagal 
tarptautinius viešųjų pirkimų srities 
standartus ir ar neleidžiama diskriminuoti 
Sąjungos prekių, paslaugų ir ūkio 
subjektų;
b) kiek valdžios įstaigos institucijos 
ir (arba) atskiri perkantieji subjektai 
veikia ar ima veikti diskriminuodami 
Sąjungos prekes, paslaugas ir ūkio 
subjektus.
4. Komisija priima įgyvendinimo aktą dėl 
ketinimo pašalinti patvirtinimą per dviejų 
mėnesių laikotarpį, skaičiuojamą nuo 
pirmosios darbo dienos po dienos, kurią ji 
gavo pranešimą. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 17 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros. Šį 
laikotarpį galima pratęsti vieną kartą ne 
ilgiau kaip dviem mėnesiams tinkamai 
pateisinamais atvejais, visų pirma dėl to, 
kad pranešime arba prie jo pridėtuose 
dokumentuose pateikta informacija yra 
neišsami arba netiksli, arba dėl to, kad iš 
esmės pasikeičia pranešti faktai. Jei 
pasibaigus šiam dviejų mėnesių 
laikotarpiui arba pratęstam laikotarpiui 
Komisija nepriėmė sprendimo pašalinimui 
patvirtinti ar nepatvirtinti, laikoma, kad 
Komisija pašalinimo nepatvirtino.
5. Prieš priimdama sprendimą pagal 
4 dalį Komisija susipažįsta su atitinkamo 
dalyvio arba dalyvių ir perkančiosios 
organizacijos ar perkančiojo subjekto 
pozicija.
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančioji organizacija ar subjektas gali 
neatskleisti informacijos, jei jos 
paviešinimas kliudytų vykdyti įstatymus, 
kitaip prieštarautų viešajam interesui, 
kenktų teisėtiems viešųjų ar privačių ūkio 
subjektų verslo interesams ar sąžiningai 
jų konkurencijai.

Išbraukta.

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pirmiausia atsižvelgia į tai, ar 
pagal 6 straipsnio 3 dalį patvirtinta keletas 
pašalinimo ketinimo atvejų.

Komisija pirmiausia atsižvelgia į tai, ar 
pagal 6a straipsnio 4 dalį patvirtinta 
keletas pašalinimo ketinimo atvejų.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje numatytas tyrimas vykdomas 
remiantis 6 straipsnyje nustatytais 
kriterijais.

2. 1 dalyje numatytas tyrimas vykdomas 
remiantis 6b straipsnio 2 ir 3 dalyse
nustatytais kriterijais.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ar atitinkama trečioji šalis taiko 
ribojamąsias viešųjų pirkimų priemones, 
Komisija įvertina remdamasi suinteresuotų 
šalių ir valstybių narių pateikta informacija 
ir (arba) faktais, kuriuos Komisija surinko 
atlikdama tyrimą, per devynis mėnesius 
nuo tyrimo pradžios. Tinkamai pagrįstais 
atvejais šis laikotarpis gali būti pratęstas 
trimis mėnesiais.

3. Ar atitinkama trečioji šalis taiko 
ribojamąsias viešųjų pirkimų priemones, 
Komisija įvertina remdamasi suinteresuotų 
šalių ir valstybių narių pateikta informacija 
ir (arba) faktais, kuriuos Komisija surinko 
atlikdama tyrimą, per devynis mėnesius 
nuo tyrimo pradžios.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai Komisija, atlikusi išorės viešųjų 
pirkimų tyrimą, padaro išvadą, kad 
atitinkama trečioji šalis netaiko galimų 
ribojamųjų viešųjų pirkimų priemonių, ji 
priima sprendimą nutraukti tyrimą. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
17 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Išbraukta.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Ar atitinkama trečioji šalis taiko 
ribojamąsias viešųjų pirkimų priemones, 
Komisija įvertina remdamasi 
suinteresuotų šalių ir valstybių narių 
pateikta informacija ir (arba) faktais, 
kuriuos Komisija surinko atlikdama 
tyrimą, o išvada padaroma per šešis 
mėnesius nuo tyrimo pradžios. Tinkamai 
pagrįstais atvejais šis laikotarpis gali būti 
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pratęstas dviem mėnesiais.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Kai Komisija, atlikusi išorės viešųjų 
pirkimų tyrimą, padaro išvadą, kad 
atitinkama trečioji šalis netaiko galimų 
ribojamųjų viešųjų pirkimų priemonių, ji 
priima sprendimą nutraukti tyrimą. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
17 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai ištyrus nustatoma, kad trečioji šalis 
taikė ribojamąsias viešųjų pirkimų 
priemones, ir Komisija mano, kad tai 
pagrįsta ES interesų labui, Komisija
pakviečia pradėti konsultacijas siekdama 
užtikrinti, kad Sąjungos ūkio subjektai, 
prekės ir paslaugos galėtų dalyvauti 
konkurso procedūrose dėl viešųjų pirkimų 
sutarčių skyrimo toje šalyje sąlygomis, 
kurios ne mažiau palankios nei tos, kurios 
taikomos tos šalies nacionaliniams ūkio 
subjektams, prekėms ir paslaugoms, ir 
siekdama užtikrinti, kad būtų taikomi 
skaidrumo ir lygių galimybių principai.

Kai ištyrus nustatoma, kad trečioji šalis 
taikė ribojamąsias viešųjų pirkimų 
priemones, Komisija pakviečia pradėti 
konsultacijas siekdama užtikrinti, kad 
Sąjungos ūkio subjektai, prekės ir 
paslaugos galėtų dalyvauti konkurso 
procedūrose dėl viešųjų pirkimų sutarčių 
skyrimo toje šalyje sąlygomis, kurios ne 
mažiau palankios nei tos, kurios taikomos 
tos šalies nacionaliniams ūkio subjektams, 
prekėms ir paslaugoms, ir siekdama 
užtikrinti, kad būtų taikomi skaidrumo ir 
lygių galimybių principai.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai ištaisomosios (taisomosios) priemonės, 
kurių ėmėsi trečioji šalis, atšaukiamos, 
sustabdomos ar netinkamai 
įgyvendinamos, Komisija gali:

Kai ištaisomosios (taisomosios) priemonės, 
kurių ėmėsi trečioji šalis, atšaukiamos, 
sustabdomos ar netinkamai 
įgyvendinamos, Komisija turi:

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai pradėjus konsultaciją paaiškėja, kad 
tinkamiausia priemonė viešųjų pirkimų 
ribojamiesiems veiksmams nutraukti yra 
tarptautinio susitarimo sudarymas, 
vykdomos derybos pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 207 ir 
218 straipsnių nuostatas. Jei šalis pradėjo 
esmines derybas su Europos Sąjunga dėl 
patekimo į rinką viešųjų pirkimų srityje, 
Komisija gali priimti įgyvendinamąjį aktą, 
kuriuo prekės ir paslaugos iš tos šalies 
negalėtų būti pašalinamos iš sutarčių 
skyrimo procedūrų pagal 6 straipsnį.

4. Kai pradėjus konsultaciją paaiškėja, kad 
tinkamiausia priemonė viešųjų pirkimų 
ribojamiesiems veiksmams nutraukti yra 
tarptautinio susitarimo sudarymas, 
vykdomos derybos pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 207 ir 
218 straipsnių nuostatas. Jei šalis iš esmės 
išplėtė ir palengvino dalyvių iš ES 
patekimą į savo rinką viešųjų pirkimų 
srityje, Komisija gali priimti įgyvendinimo
aktą, kuriuo prekės ir paslaugos iš tos 
šalies negalėtų būti pašalinamos iš sutarčių 
skyrimo procedūrų pagal 6 straipsnį.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija gali nutraukti konsultacijas, 
jei atitinkama šalis prisiima tarptautinius 
įsipareigojimus, sutartus su Sąjunga, 
vienu iš šių būdų:

Išbraukta.

a) tapdama PPO sutarties dėl viešųjų 
pirkimų šalimi,
b) su Sąjunga sudarydama dvišalį 
susitarimą, kuriame numatyti viešųjų 
pirkimų srities įsipareigojimai įsileisti į 
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rinką, arba
c) išplėsdama įsileidimo į rinką 
įsipareigojimus, prisiimtus pagal PPO 
sutartį dėl viešųjų pirkimų arba pagal 
dvišalį su Sąjunga sudarytą susitarimą, 
susijusį su tos sutarties sistema.
Konsultacija taip pat gali būti nutraukta 
tai atvejais, kai viešųjų pirkimų 
ribojamieji veiksmai vykdomi ir prisiimant 
tuos įsipareigojimus, jeigu juose išsamiai 
nustatyta, kaip tokie veiksmai turėtų būti 
nutraukti.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei konsultacijos su trečiąja šalimi per
15 mėnesių nuo jų pradžios neatneša 
patenkinamų rezultatų, Komisija 
konsultacijas nutraukia ir sprendžia, ar jai 
veikti pagal 10 straipsnį ir priimti 
įgyvendinamuosius aktus, kuriais būtų 
apribotas prekių ir paslaugų, kurių kilmės 
šalis yra trečioji šalis, patekimas į rinką.

6. Jei konsultacijos su trečiąja šalimi per
12 mėnesių nuo jų pradžios neatneša 
patenkinamų rezultatų, Komisija 
konsultacijas nutraukia ir sprendžia, ar jai 
veikti pagal 10 straipsnį ir priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriais būtų apribotas 
prekių ir paslaugų, kurių kilmės šalis yra 
trečioji šalis, patekimas į rinką.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai pagal 8 straipsnį vykdant tyrimą ir 
atlikus 9 straipsnyje numatytą procedūrą 
nustatoma, kad dėl tos trečiosios šalies 
priimtų ir taikytų ribojamųjų viešųjų 
pirkimų priemonių Sąjungos ir atitinkamos 
trečiosios valstybės rinkų atvėrimui iš 
esmės trūksta abipusiškumo, kaip nurodyta
6 straipsnyje, Komisija priima 
įgyvendinamuosius aktus, kuriais būtų 

1. Kai pagal 8 straipsnį vykdant tyrimą ir 
atlikus 9 straipsnyje numatytą procedūrą 
nustatoma, kad dėl tos trečiosios šalies 
priimtų ir taikytų ribojamųjų viešųjų 
pirkimų priemonių Sąjungos ir atitinkamos 
trečiosios valstybės rinkų atvėrimui iš 
esmės trūksta abipusiškumo, kaip nurodyta
6b straipsnio 3 dalyje, Komisija priima 
įgyvendinimo aktus, kuriais būtų laikinai 
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laikinai apribotas nereglamentuojamųjų 
prekių ir paslaugų, kurių kilmės šalis yra 
trečioji šalis, patekimas į rinką Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
17 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

apribotas nereglamentuojamųjų prekių ir 
paslaugų, kurių kilmės šalis yra trečioji 
šalis, patekimas į rinką. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 17 straipsnio 
2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonių atšaukimas arba sustabdymas Priemonių atnaujinimas, atšaukimas arba 
sustabdymas

Pagrindimas

Būtina įtraukti peržiūros procesą.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai Komisija mano, kad pagal 9 straipsnio 
4 dalį ir 10 straipsnį priimtas priemones 
pateisinančių priežasčių nebėra, ji gali
priimti įgyvendinamąjį aktą, kuriuo:

Įsitikinusi, kad pagal 9 straipsnio 4 dalį ir 
10 straipsnį priimtas priemones 
pateisinusių priežasčių nebėra, Komisija 
priima įgyvendinimo aktą, kuriuo:

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikydamasi savo pagal 10 straipsnio 
1 dalį priimto sprendimo, Komisija 
reguliariai stebi padėtį atitinkamoje 
trečiojoje šalyje ir kasmet teikia ataskaitas 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie tai, 
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ar buvo imtasi ištaisomųjų (taisomųjų) 
priemonių.

Pagrindimas

Papildymu leidžiama kasmet įvertinti padėtį trečiojoje šalyje.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai Komisija mano, kad priežastys, dėl 
kurių buvo patvirtintos priemonės, 
priimtos pagal 9 straipsnio 4 dalį ir 
10 straipsnį, vis dar galioja ir pasibaigus 
10 straipsnio 1 dalyje nurodytam 
laikinajam laikotarpiui, Komisija gali 
priimti įgyvendinimo aktą, kuriuo 
priemonės atnaujinamos tolimesniam 
laikotarpiui, kuris negali būti ilgesnis 
kaip penkeri metai ir gali būti pratęsiamas 
kas penkeri metai.

Pagrindimas

Suteikiama galimybė atnaujinti pagal 9 straipsnio 4 dalį patvirtintas priemones.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pritaikius priemonę neproporcingai 
išaugtų konkurso kaina ar sąnaudos.

Išbraukta.
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