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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Viešieji pirkimai turi būti naudojami siekiant prisidėti prie bendrosios rinkos kūrimo ir 
skatinti valstybių narių ekonomikos augimą. Europoje viešosios valdžios institucijos prekėms, 
darbams ir paslaugoms išleidžia apie 18 proc. BVP.

Nuomonės referentas mano, kad atnaujinant direktyvas dėl viešųjų pirkimų turi būti laikomasi 
šių principų:
– supaprastinti procedūras, nes tai bus naudinga visiems ūkio subjektams;
– skatinti MVĮ dalyvavimą;
– užtikrinti geriausią kokybės ir kainos santykį;
– efektyviai ir skaidriai naudoti viešąsias lėšas.

Nuomonės referento manymu, Komisijos pasiūlyme pasirinktos teisingos kryptys, ypač šie 
aspektai:

– procedūrų modernizavimas: perkančiosios organizacijos galės nuspręsti dėl praktiškiausios 
kriterijų svarstymo sekos (ar nagrinėti sutarčių sudarymo kriterijus prieš atrankos kriterijus) ir 
nuspręsti, kaip į sutarčių sudarymo kriterijų, atsižvelgti į sutartį vykdyti paskirtų darbuotojų 
organizavimą ir kokybę;

– perkančiosios organizacijos turės teisę neleisti dalyvauti tiems ūkio subjektams, kurie turėjo 
didelių ar nuolatinių trūkumų, susijusių su ankstesnių sutarčių vykdymu;

– perkančiosios organizacijos galės leisti dalyvauti kandidatams arba dalyviams, kurių 
kandidatūros turėtų būti atmestos, jeigu jie ėmėsi atitinkamų priemonių ištaisyti neteisėto 
elgesio padarinius ir veiksmingai užkirsti kelią tolesniems netinkamo elgesio atvejams.

Nuomonės referentas ketina pateikti kelis šio Komisijos pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto teisinio pobūdžio pakeitimus, kad būtų sustiprinti ir atnaujinti galiojantys ES 
viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai.

Šia nuomone siekiama pabrėžti pasiūlymo tekste esančias teisines problemas, siekiant 
prisidėti prie teisinio tikrumo.

Nuomonės referentas išskiria šias problemas:

– derybų procedūra neskelbiant kvietimo dalyvauti konkurse turi būti išimtis iš visų 
direktyvoje numatytų procedūrų ir dėl to reikėtų nustatyti sumų ribas, kurias viršijus tokios 
išimties nebūtų galima taikyti (500 000 EUR darbams ir 100 000 EUR paslaugoms);

– alternatyvaus pasiūlymo naudojimas: tam, kad ši priemonė nebūtų naudojama netinkamai, 
reikia nustatyti didžiausią leistiną alternatyvaus pasiūlymo kainą, kurią reikia įtraukti į 
pirkimo dokumentuose minimus būtinuosius reikalavimus;

– galimybė skirstyti pirkimą į dalis yra suderinama su direktyvomis nustatytais 
supaprastinimo ir efektyvumo tikslais. Tam, kad būtų palengvinta viešojo sektoriaus veikla ir
skatinamas mažųjų ir vidutinių įmonių dalyvavimas viešojo pirkimo procedūrose, būtina 
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numatyti išankstinį būtinybės pasinaudoti šia galimybe įvertinimą;

– taip pat reikėtų leisti pasinaudoti galimybe remtis kitų subjektų pajėgumu tik siekiant įgyti 
materialinį pajėgumą (ekonominį ir finansinį pajėgumą). Siekiant užtikrinti didesnį teisinį ir 
ekonominį tikrumą, reikia sustiprinti solidariąją ūkio subjekto, ketinančio pasinaudoti kitų 
ūkio subjektų pajėgumais, ir minėtųjų ūkio subjektų atsakomybę. Taip būtų galima pašalinti 
netikrumą dėl darbų įgyvendinimo, kylantį pasitelkiant minėtą priemonę. Kadangi tai susiję 
su viešaisiais darbais, būtina itin griežtai tikrinti, ar viešosios lėšos yra naudojamos 
veiksmingai;

– Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2004 m. spalio 7 d. sprendime nustatė, kad bendrai 
ir abstrakčiai nustatant vienintelį sutarčių sudarymo kriterijų ne tik kad prieštaraujama 
Bendrijos teisei, bet ir iš perkančiųjų organizacijų atimama galimybė atsižvelgti į atskirų 
sutarčių ypatumus ir kiekvienai jų parinkti kriterijų, kuris geriausiai tiktų, siekiant užtikrinti 
laisvą konkurenciją ir geriausio pasiūlymo pasirinkimą. Dėl šios priežasties perkančiosios 
organizacijos turėtų vadovautis ekonominio naudingumo metodu.

–Jeigu vykdant sutartį ketinama pasitelkti subrangą, reikėtų numatyti perkančiųjų subjektų 
prievolę tiesiogiai atsiskaityti su subrangovu. Taip būtų panaikinama rizika, kad už suteiktas 
paslaugas nebus atsiskaityta, ir ypač MVĮ užtikrinama daugiau ekonominio tikrumo.

– Atliekant esminį viešojo pirkimo sutarties nuostatų keitimą jos galiojimo laikotarpiu reikia 
naujos pirkimo procedūros. 5 proc. pradinės sutarties kainos riba gali netikti, norint įvertinti, 
ar sutarties pakeitimas yra esminis. Komisija savo pasiūlyme nurodo, kad pakeitimas yra 
esminis, jei viršija 5 proc. pradinės sutarties kainos, ir leidžia nukrypti nuo šios nuostatos, 
jeigu kainos padidėjimas neviršija 50 proc. pradinės sutarties vertės. Ribą reikėtų padidinti iki 
10 proc. pradinės sutarties kainos

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą 
įtraukti į savo pranešimą šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 11 straipsnį nustatant ir 
įgyvendinant Sąjungos politikos ir veiklos 
kryptis, ypač siekiant skatinti tvarią plėtrą 
turi būti atsižvelgiama į aplinkos apsaugos 
reikalavimus. Šioje direktyvoje 

(5) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 9, 10 ir 11 straipsnius nustatant ir 
įgyvendinant Sąjungos politikos ir veiklos 
kryptis, siekiant skatinti socialiniu ir 
aplinkosaugos požiūriu tvarią plėtrą, turi 
būti atsižvelgiama į aplinkos apsaugos 



AD\915474LT.doc 5/31 PE489.618v02-00

LT

patikslinama, kaip perkančiosios 
organizacijos gali padėti apsaugoti aplinką, 
skatinti tvarią plėtrą ir kartu užtikrinti, kad 
gautų geriausią savo sutarčių kainos ir 
kokybės santykį;

reikalavimus, remiant aukštą užimtumo 
lygį, užtikrinant tinkamą socialinę 
apsaugą, kovojant su socialine atskirtimi 
ir užtikrinant aukšto lygio švietimą, 
mokymą ir žmonių sveikatos apsaugą.
Šioje direktyvoje patikslinama, kaip 
perkančiosios organizacijos, rengdamos 
viešuosius pirkimus ir skirdamos sutartis,
gali pasinaudoti savo veiksmų laisve, 
siekdamos padėti apsaugoti aplinką, didinti 
socialinę gerovę, skatinti tvarią plėtrą ir 
kartu užtikrinti, kad gautų geriausią savo 
sutarčių kainos ir kokybės santykį;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) ES viešojo pirkimo teisės aktų 
poveikio ir veiksmingumo vertinimo 
rezultatai parodė, kad reikėtų persvarstyti 
kai kurių direktyvos nuostatų netaikymą 
tam tikroms paslaugoms. Taigi tam tikroms 
paslaugoms (pvz., viešbučių ir teisinėms
paslaugoms, kurių ypač didelė procentinė 
dalis tenka tarptautinei prekybai) bus 
taikomos visos šios direktyvos nuostatos;

(10) ES viešojo pirkimo teisės aktų 
poveikio ir veiksmingumo vertinimo 
rezultatai parodė, kad reikėtų persvarstyti 
kai kurių direktyvos nuostatų netaikymą 
tam tikroms paslaugoms. Taigi tam tikroms 
paslaugoms (pvz., viešbučių paslaugoms, 
kurių ypač didelė procentinė dalis tenka 
tarptautinei prekybai) bus taikomos visos 
šios direktyvos nuostatos;

Pagrindimas

Teisinės paslaugos, išimtinai grindžiamos pasitikėjimu ir susijusios su valstybių narių 
tradicijomis, neturėtų būti įtrauktos į pasiūlymą dėl direktyvos todėl, kad dėl jų reikia įvertinti 
subjektyvius su konkursą skelbiančios institucijos poreikiais susijusius aspektus.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) kyla didelis teisinis netikrumas dėl to, 
kiek plačiai viešojo pirkimo taisyklės 

(14) kyla didelis teisinis netikrumas dėl to, 
kiek plačiai viešojo pirkimo taisyklės 
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turėtų būti taikomos viešosios valdžios 
institucijų bendradarbiavimui. Šiuo 
klausimu aktualią Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo praktiką valstybės 
narės ir netgi pačios perkančiosios 
organizacijos aiškina nevienodai. Todėl 
reikia tiksliau reglamentuoti, kokiais 
atvejais tarp perkančiųjų organizacijų 
sudarytoms sutartims taikomos viešojo 
pirkimo taisyklės. Tikslinant šį 
reglamentavimą reikėtų vadovautis 
atitinkamoje Teisingumo Teismo 
praktikoje nustatytais principais. Vien 
aplinkybė, jog abi susitarimo šalys pačios 
yra perkančiosios organizacijos, savaime 
nereiškia, kad viešojo pirkimo taisyklės 
netaikomos. Tačiau taikant viešojo pirkimo 
taisykles neturėtų būti ribojama viešosios 
valdžios institucijų laisvė spręsti, kaip 
organizuoti jų teikiamų viešųjų paslaugų 
uždavinių vykdymą. Todėl, jeigu yra 
tenkinamos direktyvoje nustatytos sąlygos, 
viešojo pirkimo taisyklių nereikėtų taikyti 
sutartims, paskirtoms kontroliuojamiems 
subjektams, arba dalyvaujančių 
perkančiųjų organizacijų 
bendradarbiavimui siekiant bendrai atlikti 
viešųjų paslaugų užduotis. Direktyvos 
normomis siekiama užtikrinti, kad dėl 
viešosios valdžios institucijų 
bendradarbiavimo, kuriam viešojo pirkimo 
taisyklės netaikomos, nebūtų iškreipta 
konkurencija privačių ūkio subjektų 
atžvilgiu. Be to, konkurencija neturėtų būti 
iškreipiama ir dėl perkančiosios 
organizacijos, kaip konkurso dalyvės 
dalyvavimo viešojo pirkimo sutarties 
skyrimo procedūroje;

turėtų būti taikomos viešosios valdžios 
institucijų bendradarbiavimui. Šiuo 
klausimu aktualią Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo praktiką valstybės 
narės ir netgi pačios perkančiosios 
organizacijos aiškina nevienodai. Todėl 
reikia tiksliau reglamentuoti, kokiais 
atvejais tarp perkančiųjų organizacijų 
sudarytoms sutartims taikomos viešojo 
pirkimo taisyklės. Tikslinant šį 
reglamentavimą reikėtų vadovautis 
atitinkamoje Teisingumo Teismo 
praktikoje nustatytais principais. Vien 
aplinkybė, jog abi susitarimo šalys pačios 
yra perkančiosios organizacijos, savaime 
nereiškia, kad viešojo pirkimo taisyklės 
netaikomos. Tačiau taikant viešojo pirkimo 
taisykles neturėtų būti ribojama viešosios 
valdžios institucijų laisvė spręsti, kaip 
organizuoti jų teikiamų viešųjų paslaugų 
uždavinių vykdymą. Todėl, jeigu yra 
tenkinamos direktyvoje nustatytos sąlygos, 
viešojo pirkimo taisyklių nereikėtų taikyti 
sutartims, paskirtoms kontroliuojamiems 
subjektams, arba dalyvaujančių 
perkančiųjų organizacijų 
bendradarbiavimui siekiant bendrai atlikti 
viešųjų paslaugų užduotis. Siekiant 
išvengti konkurencijos iškreipimo 
visuomeninių transliuotojų tarpusavio 
bendradarbiavimui ir visuomeninių 
transliuotojų bei jų patronuojamųjų 
bendrovių bendradarbiavimui šios 
nuostatos neturėtų būti taikomos, kadangi 
joms taikomos konkrečios Europos 
konkurencijos taisyklės. Direktyvos 
normomis siekiama užtikrinti, kad dėl 
viešosios valdžios institucijų 
bendradarbiavimo, kuriam viešojo pirkimo 
taisyklės netaikomos, nebūtų iškreipta 
konkurencija privačių ūkio subjektų 
atžvilgiu. Be to, konkurencija neturėtų būti 
iškreipiama ir dėl perkančiosios 
organizacijos, kaip konkurso dalyvės 
dalyvavimo viešojo pirkimo sutarties 
skyrimo procedūroje;
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Pagrindimas

Šiuo atveju konkurencijos teisei teiktina pirmenybė: pagal sutarčių skyrimo taisykles vidaus 
sandorių atveju „kontroliuojamasis juridinis asmuo“ turi veikti išlaidų sugrąžinimo pagrindu, 
o tai nesuderinama su Europos konkurencijos teisės principais. Pagal juos viešosios teisės 
įstaigų patronuojamųjų bendrovių elgesys turi būti suderinamas su rinkos principais. Be to, 
įstatymais nustatytas kitoks transliuotojų ir jų patronuojamųjų bendrovių tikslas, susijęs su 
vadinamojo kompromiso dėl pagalbos įgyvendinimu.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) atsižvelgiant į žalingus padarinius 
konkurencijai, derybos, vykdomos 
nepaskelbus pirkimo, turėtų būti 
naudojamos tik išimtinėmis aplinkybėmis.
Ši išimtis turėtų būti taikoma tik tais 
atvejais, kai paskelbimas neįmanomas dėl 
force majeure aplinkybių, laikantis 
nusistovėjusios Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo praktikos, arba jeigu 
nuo pat pradžių aišku, kad dėl paskelbimo 
nebus paskatinta didesnė konkurencija, 
ypač jeigu objektyviai yra tik vienas ūkio 
subjektas, galintis įvykdyti sutartį.
Neskelbiamųjų derybų naudojimas gali 
būti pagrįstas tik objektyvaus išimtinumo 
atvejais, jeigu išimtinumo padėtį sudarė ne 
pati perkančioji organizacija, 
atsižvelgdama į būsimą pirkimo procedūrą, 
ir jeigu nėra tinkamų pakaitalų – jų gavimo 
galimybę reikėtų išsamiai įvertinti;

(18) atsižvelgiant į žalingus padarinius 
konkurencijai, derybos, vykdomos 
nepaskelbus pirkimo, turėtų būti 
naudojamos tik išimtinėmis aplinkybėmis, 
pateikus tinkamą pagrindimą, kuris turi 
būti nusiųstas valdymo institucijai, kaip 
apibrėžta 84 straipsnyje. Ši išimtis taikoma 
tik tais atvejais, kai paskelbimas 
neįmanomas dėl force majeure aplinkybių, 
laikantis nusistovėjusios Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo praktikos, arba jeigu 
nuo pat pradžių aišku, kad dėl paskelbimo 
nebus paskatinta didesnė konkurencija,
ypač jeigu objektyviai yra tik vienas ūkio 
subjektas, galintis įvykdyti sutartį.
Neskelbiamųjų derybų naudojimas gali 
būti pagrįstas tik objektyvaus išimtinumo 
atvejais, jeigu išimtinumo padėtį sudarė ne 
pati perkančioji organizacija, 
atsižvelgdama į būsimą pirkimo procedūrą, 
ir jeigu nėra tinkamų pakaitalų – jų gavimo 
galimybę reikėtų išsamiai įvertinti;

Pagrindimas

Tam, kad būtų išvengta konkurencijos iškreipimo, derybų procedūra neskelbiant kvietimo 
dalyvauti konkurse turi būti naudojama išimtiniais atvejais. Dėl to siūloma nustatyti 
didžiausią sumą, kurią viršijus šios išimties nebūtų galima taikyti.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) siekiant palaikyti mažųjų ir vidutinių 
įmonių (MVĮ) dalyvavimą viešųjų pirkimų 
rinkoje, perkančiosios organizacijos turėtų 
būti paskatintos suskirstyti sutartis į dalis ir 
įpareigotos paaiškinti priežastis, jei to 
nedarytų. Jeigu sutartys padalijamos į 
dalis, perkančiosios organizacijos, kad 
išlaikytų konkurenciją arba užtikrintų 
tiekimo saugumą, gali, pvz., apriboti dalių, 
dėl kurių ūkio subjektas gali teikti 
pasiūlymą, skaičių; jos taip pat gali apriboti 
dalių, kurios gali būti paskirtos vienam 
konkurso dalyviui, skaičių;

(30) siekiant palaikyti mažųjų ir vidutinių 
įmonių (MVĮ) dalyvavimą viešųjų pirkimų 
rinkoje, perkančiosios organizacijos turėtų 
būti paskatintos suskirstyti sutartis į dalis ir 
įpareigotos paaiškinti, kodėl tai daro, ar 
kodėl to nedaro. Jeigu sutartys padalijamos 
į dalis, perkančiosios organizacijos, kad 
išlaikytų konkurenciją arba užtikrintų 
tiekimo saugumą, gali, pvz., apriboti dalių, 
dėl kurių ūkio subjektas gali teikti 
pasiūlymą, skaičių; jos taip pat gali apriboti 
dalių, kurios gali būti paskirtos vienam 
konkurso dalyviui, skaičių;

Pagrindimas

Perkančioji organizacija turi iš anksto sistemiškai įvertinti sutarčių skirstymą į dalis.
Sprendimas, skirstyti sutartis į dalis ar jų neskirstyti, turi būti pagrindžiamas. Pagal esamą 
formuluotę reikalaujama pagrįsti tik sprendimą neskirstyti į dalis.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) pasiūlymai, kuriuose nurodyta 
neįprastai maža darbų, prekių ar paslaugų 
kaina, gali būti grindžiamos techniškai, 
ekonomiškai ar teisiškai nepagrįstomis 
prielaidomis ar praktika. Siekiant išvengti 
galimų trūkumų vykdant sutartį, 
perkančiosioms organizacijoms turėtų būti 
privaloma prašyti paaiškinti nustatytą 
kainą, jeigu pasiūlyme pateikiamos daug 
mažesnės kainos už kitų konkurso dalyvių 
siūlomas kainas. Jeigu konkurso dalyvis 
negali pateikti pakankamo paaiškinimo,
perkančiajai organizacijai turėtų būti 

(42) pasiūlymai, kuriuose nurodyta 
neįprastai maža darbų, prekių ar paslaugų 
kaina, gali būti grindžiami techniškai, 
ekonomiškai ar teisiškai nepagrįstomis 
prielaidomis ar praktika. Siekiant išvengti 
galimų trūkumų vykdant sutartį, 
perkančiosioms organizacijoms turėtų būti 
privaloma prašyti paaiškinti nustatytą 
kainą, jeigu pasiūlyme pateikiamos daug 
mažesnės kainos už kitų konkurso dalyvių 
siūlomas kainas. Jeigu konkurso dalyvis 
negali pateikti pakankamo paaiškinimo,
perkančioji organizacija turėtų atmesti 
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suteikta teisė atmesti pasiūlymą.
Pasiūlymo atmetimas turėtų būti 
privalomas tais atvejais, kai perkančioji 
organizacija nustato, kad neįprastai maža 
kaina nustatyta dėl privalomųjų Europos 
Sąjungos teisės aktų socialinės, darbo ar 
aplinkos teisės srityje ar tarptautinės 
darbo teisės nuostatų nesilaikymo;

pasiūlymą. Pasiūlymo atmetimas turėtų 
būti privalomas ir tais atvejais, kai 
perkančioji organizacija nustato, kad 
neįprastai maža kaina nustatyta dėl
nacionalinės, tarptautinės ir Europos 
Sąjungos teisės, ypač socialinės, darbo ar 
aplinkos srities teisės, nuostatų 
nesilaikymo;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43a) siekiant užtikrinti tinkamą viešųjų 
pirkimų vykdymą, būtina deramai 
sureguliuoti subrangos priemonę, norint 
užtikrinti, jog viešieji pirkimai būtų 
vykdomi pagal pasiūlymą. Turėtų būti 
galima sudaryti ne daugiau kaip tris 
vertikaliąsias subrangos sutartis iš eilės, 
nepažeidžiant griežtesnių šios srities 
nacionalinės teisės normų;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48a) perkančiosios organizacijos turėtų 
laikytis 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu 
mokėjimu, atliekamu pagal komercinius 
sandorius, nustatytų mokėjimų atidėjimo 
reikalavimų1.
_______________
1 OL 48, 2011 2 23, p. 1.

Pakeitimas 9
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva nepažeidžia visais lygmenimis 
veikiančių valdžios institucijų teisės 
pačioms spręsti, kaip ir kokiu mastu jos 
nori vykdyti viešąsias funkcijas. Valdžios 
institucijos gali atlikti viešojo intereso 
užduotis naudodamos nuosavus išteklius 
ir neprivalo kviestis išorinių ūkio 
subjektų. Jos gali tai daryti 
bendradarbiaudamos su kitomis valdžios 
institucijomis.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punkto įžanginė formuluotė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) viešosios teisės reglamentuojamos 
organizacijos – tai organizacijos, turinčios
visas toliau nurodytas ypatybes:

6) viešosios teisės reglamentuojama 
organizacija – tai organizacija, turinti
visas toliau nurodytas ypatybes:

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jos įsteigtos tam ar turi konkretų tikslą 
patenkinti bendrojo intereso poreikius; jos 
nėra pramoninio ar komercinio pobūdžio;
tuo tikslu organizacija, kuri veikia 
įprastomis rinkos sąlygomis, siekia pelno 
ir kuriai tenka su jos veiklos vykdymu 
susiję nuostoliai, neturi tikslo tenkinti 
bendrojo intereso poreikių, kurie nėra 
pramoninio ar komercinio pobūdžio;

a) ji įsteigta turint konkretų tikslą tenkinti 
bendrojo intereso poreikius, kurie nėra 
vien pramoninio ir komercinio pobūdžio;

Pakeitimas 12
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jos turi teisinį subjektiškumą; b) ji turi teisinį subjektiškumą;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) viešojo prekių pirkimo sutartys –
viešojo pirkimo sutartys, kurių objektas yra 
prekių pirkimas, nuoma, lizingas (finansinė 
nuoma), pirkimas išsimokėtinai, numatant 
jas įsigyti ar to nenumatant. Viešojo prekių 
pirkimo sutartis papildomai gali apimti 
įrengimo ir montavimo operacijas;

10) viešojo prekių pirkimo sutartys –
viešojo pirkimo sutartys, kurių objektas yra 
prekių pirkimas, nuoma, lizingas (finansinė 
nuoma), pirkimas išsimokėtinai, numatant 
jas įsigyti ar to nenumatant. Viešojo prekių 
pirkimo sutartis gali apimti laike 
paskirstytą prekių tiekimą. Viešojo prekių 
pirkimo sutartis papildomai gali apimti 
įrengimo ir montavimo operacijas;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Specialios išimtys ne pašto paslaugų 

srityje
Ši direktyva netaikoma viešosioms 
sutartims, kurių pagrindinis tikslas – leisti 
perkančiosioms organizacijoms teikti ne 
pašto paslaugas.
Šioje direktyvoje „ne pašto paslaugos“ –
paslaugos, teikiamos šiose srityse:
i) pašto paslaugų valdymo paslaugos 
(paslaugos, teikiamos prieš išsiuntimą ir 
po jo, įskaitant siuntų skyriaus valdymo 
paslaugas);
ii) pridėtinės vertės paslaugos, susijusios 
su elektroninėmis priemonėmis ir 
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teikiamos tik jomis (įskaitant saugų 
koduotų dokumentų perdavimą 
elektroninėmis priemonėmis, adresų 
valdymo paslaugas ir registruoto 
elektroninio pašto perdavimą);
iii) paslaugos, susijusios su Paslaugų 
direktyvos 10 straipsnio 2 dalies a punkte 
nepaminėtomis pašto siuntomis, 
pavyzdžiui, tiesioginis neadresuotų pašto 
siuntų pristatymas arba neadresuotų 
reklaminio pobūdžio pašto siuntų 
pristatymas;
iv) finansinės paslaugos, žymimos CPV 
nomenklatūros kodu nuo 66100000-1 iki 
66720000-3 ir apibrėžtos 19 straipsnio 
c punkte, įskaitant pinigų siuntimą pašto 
perlaidomis ir pervedimus iš einamųjų 
pašto sąskaitų;
v) filatelinės paslaugos;
vi) logistikos paslaugos (paslaugos, kurias 
teikiant fizinis pristatymas ir (arba) 
sandėliavimas derinamas su kitomis ne 
pašto funkcijomis).

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) transliuotojams skiriamoms sutartims 
dėl programų medžiagos, skirtos garso ir 
vaizdo paslaugoms teikti, įsigijimo, 
kūrimo, gaminimo ar bendro gaminimo 
arba garso ir vaizdo paslaugų teikėjams 
skiriamoms sutartims dėl transliacijos 
laiko;

b) transliuotojų skiriamoms sutartims dėl 
programų medžiagos, skirtos garso bei 
garso ir vaizdo paslaugoms teikti, 
įsigijimo, kūrimo, gaminimo ar bendro 
gaminimo ir susijusių paruošiamųjų 
paslaugų arba žiniasklaidos paslaugų 
transliavimo arba sklaidos ir perdavimo;

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti neutralumą technologijų požiūriu, išimtis turėtų apimti ir radijo bei 
interneto pasiūlymus.
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) dėl arbitražo ir taikinimo paslaugų; c) dėl teisinių, arbitražo ir taikinimo 
paslaugų;

Pagrindimas

Turint omenyje, kad teisinės paslaugos yra taikomos savo nuožiūra ir pagrįstos pasitikėjimu, 
jų nereikėtų įtraukti į šios direktyvos taikymo sritį.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 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 dėl 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, ypač sandorių, kuriais 
perkančiosios organizacijos siekia gauti 
lėšų arba kapitalo, dėl centrinio banko 
paslaugų ir dėl operacijų, atliekamų su 
Europos finansinio stabilumo fondu;

Pagrindimas

Bendruomenių kreditų ėmimui direktyva neturėtų būti taikoma. Nėra reikalo ES lygmeniu 
reglamentuoti sutarčių skyrimo bendruomenių kreditų atveju, nes nacionalinėse 
bendruomenių biudžeto teisėse nustatytos aiškios taisyklės dėl galimybės imti kreditus.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmos pastraipos b punkte nurodytos 
garso ir vaizdo paslaugos apima perdavimą 
ir platinimą naudojant bet kurią 
elektroninio tinklo formą.

Pirmos pastraipos b punkte nurodytos 
garso bei garso ir vaizdo paslaugos apima 
perdavimą ir platinimą naudojant bet kurią 
elektroninio tinklo formą.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti neutralumą technologijų požiūriu, šioje dalyje reikėtų paminėti ir garso 
paslaugas.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešojo pirkimo sutarčių informacija 
skelbiama viešai.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 1 ir 2 dalyse nedraudžiama viešai 
atskleisti sutarčių, kai jos sudaromos, 
įskaitant visus paskesnius pakeitimus.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali numatyti, kad 
perkančiosios organizacijos viešojo 
pirkimo sutartis derybų procedūros 
neskelbiant kvietimo dalyvauti konkurse 

1. Valstybės narės gali numatyti, kad 
perkančiosios organizacijos viešojo 
pirkimo sutartis derybų procedūros
neskelbiant kvietimo dalyvauti konkurse 
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būdu gali skirti tik 2–5 dalyse nurodytais 
atvejais.

būdu gali skirti tik 2–5 dalyse nurodytais 
atvejais. Tokiu atveju perkančiosios 
organizacijos turi nusiųsti priežiūros 
įstaigai 84 straipsnyje nurodytą išsamią 
ataskaitą kartu su tinkamu pagrindimu.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jeigu paskelbus atvirą arba ribotą 
procedūrą nepateikta nė vieno pasiūlymo 
arba nė vieno tinkamo pasiūlymo ar 
prašymo leisti dalyvauti konkurse, su 
sąlyga, kad pradinės sutarties sąlygos nėra 
keičiamos iš esmės ir kad Komisijai arba 
pagal 84 straipsnį paskirtai nacionalinei 
priežiūros įstaigai jų prašymu 
nusiunčiamas pranešimas.

a) jeigu paskelbus atvirą arba ribotą 
procedūrą nepateikta nė vieno pasiūlymo 
arba nė vieno tinkamo pasiūlymo ar 
prašymo leisti dalyvauti konkurse, su 
sąlyga, kad pradinės sutarties sąlygos nėra 
keičiamos.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perkančiosios organizacijos gali leisti 
konkurso dalyviams teikti alternatyvius 
pasiūlymus. Skelbime apie pirkimą arba, 
jeigu kaip priemonė pakviesti dalyvauti 
konkurse buvo naudojamas išankstinis 
informacinis skelbimas, kvietime 
patvirtinti susidomėjimą jos nurodo, ar 
leidžiama teikti alternatyvius pasiūlymus.
Nesant tokios nuorodos, alternatyvių 
pasiūlymų teikti neleidžiama.

1. Perkančiosios organizacijos gali leisti 
konkurso dalyviams teikti alternatyvius 
pasiūlymus, kurie neviršytų 1/6 bendros 
sutartos kainos. Skelbime apie pirkimą 
arba, jeigu kaip priemonė pakviesti 
dalyvauti konkurse buvo naudojamas 
išankstinis informacinis skelbimas, 
kvietime patvirtinti susidomėjimą jos 
nurodo, ar leidžiama teikti alternatyvius 
pasiūlymus. Nesant tokios nuorodos, 
alternatyvių pasiūlymų teikti neleidžiama.

Pagrindimas

Dėl nekontroliuojamo alternatyvių pasiūlymų naudojimo gali būti iškreipta konkurencija ir 
kilti teisinio tikrumo problemų. Manoma, kad būtų naudinga įtraukti specialią nuostatą, pagal 
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kurią reikėtų nustatyti didžiausią leistiną alternatyvių pasiūlymų kainą, ir tai būtų 
perkančiosioms organizacijoms taikomas būtinasis reikalavimas. Nacionalinės teisės aktuose 
pateikiami santykiniai rodikliai pabrėžia šios nuostatos veiksmingumą.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Viešojo pirkimo sutartys gali būti 
dalijamos į vienarūšes arba nevienarūšes 
dalis. Sutarčių, kurių vertė yra lygi 
4 straipsnyje nurodytoms riboms arba jas 
viršija, tačiau nėra mažesnė kaip 
500 000 EUR, kaip nustatyta pagal 
5 straipsnį, atveju, kai perkančioji 
organizacija nemano, kad prasminga 
sutartį suskirstyti dalimis, ji tai atskirai 
pagrindžia skelbime apie pirkimą arba 
kvietime patvirtinti susidomėjimą.

1. Viešojo pirkimo sutartys gali būti 
dalijamos į vienarūšes arba nevienarūšes 
dalis. Sutarčių, kurių vertė yra lygi 
4 straipsnyje nurodytoms riboms arba jas 
viršija, tačiau nėra mažesnė kaip 
500 000 EUR, kaip nustatyta pagal 
5 straipsnį, atveju, perkančioji organizacija 
skelbime apie pirkimą arba kvietime 
patvirtinti susidomėjimą atskirai 
paaiškina, kodėl buvo pasirinkta sutartį 
suskirstyti dalimis arba jos dalimis 
neskirstyti.

Pagrindimas

Perkančioji organizacija turi iš anksto sistemiškai įvertint sutarčių skirstymą į dalis tam, kad 
šia priemone nebūtų naudojamasi be saiko. Taigi, sprendimas, skirsti sutartis ar jų neskirstyti 
į dalis, turi būti pagrįstas. Pagal esamą formuluotę tik sprendimas neskirstyti į dalis turi būti 
pagrįstas.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
49 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 46 straipsnio 2 dalyje ir 47 straipsnyje 
nurodyti skelbimai skelbiami išsamiai, 
perkančiosios organizacijos pasirinkta 
oficialia Europos Sąjungos kalba. Versija 
šia kalba laikoma vieninteliu autentišku 
tekstu. Svarbių kiekvieno skelbimo 
elementų santrauka skelbiama ir kitomis 
oficialiomis kalbomis.

3. 46 straipsnio 2 dalyje ir 47 straipsnyje 
nurodyti skelbimai skelbiami išsamiai, 
perkančiosios organizacijos pasirinkta 
oficialia Europos Sąjungos kalba. Versija 
šia kalba laikoma vieninteliu autentišku 
tekstu.
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
53 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) visiems konkurso dalyviams, 
pateikusiems priimtiną pasiūlymą, apie 
derybų ir dialogo su konkurso dalyviais 
eigą.

Išbraukta.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 89 straipsnį dėl 
XI priede pateikiamo sąrašo keitimo, jeigu 
tokie pakeitimai yra būtini dėl naujų 
tarptautinių susitarimų sudarymo arba 
esamų tarptautinių susitarimų keitimo.

4. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 89 straipsnį dėl 
XI priede pateikiamo sąrašo papildymo, 
jeigu tokie pakeitimai yra būtini dėl naujų 
tarptautinių susitarimų sudarymo arba 
esamų tarptautinių susitarimų keitimo.

Pakeitimas 28

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) dėl dalyvavimo veikloje, susijusioje su 
naudojimusi prekyba žmonėmis ir vaikų 
darbu, įtrauktoje į 2011 m. balandžio 5 d.
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos 
žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų 
apsaugos taikymo sritį1.
___________
1 OL L 101, 2011 4 15, p. 1.
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė formuluotė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jos neprivalo nustatyti visų šio straipsnio 2, 
3 ir 4 dalyse išvardytų sąlygų, tačiau 
negali nustatyti kitų reikalavimų nei 
išvardytieji.

Jos neprivalo nustatyti visų šio straipsnio 2, 
3 ir 4 dalyse išvardytų sąlygų ir gali
nustatyti kitus, nei išvardytieji, 
reikalavimus.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kalbant apie techninius ir profesinius 
gebėjimus, perkančiosios organizacijos 
gali reikalauti, kad ūkio subjektai turėtų 
sutarčiai įvykdyti pagal atitinkamą kokybės 
standartą būtinus žmogiškuosius ir 
techninius išteklius bei patirtį.
Perkančiosios organizacijos gali padaryti 
išvadą, kad ūkio subjektai neįvykdys
sutarties pagal atitinkamą kokybės 
standartą, nustačiusios jų interesų 
konfliktą, galintį neigiamai paveikti 
sutarties vykdymą.

Kalbant apie techninius ir profesinius 
gebėjimus, perkančiosios organizacijos 
reikalauja, kad ūkio subjektai turėtų 
sutarčiai įvykdyti pagal atitinkamą kokybės 
standartą būtinus žmogiškuosius ir 
techninius išteklius bei patirtį, ir, jei to 
paprašo perkančioji organizacija, 
laikytųsi 70 straipsnyje nurodytų sutarties 
vykdymo sąlygų. Perkančiosios 
organizacijos gali padaryti išvadą, kad ūkio 
subjektai negalės užtikrinti reikiamo 
vykdymo, nustačiusios jų interesų 
konfliktą, galintį neigiamai paveikti 
sutarties vykdymą.
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
62 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kalbant apie 56 straipsnio 3 dalį 
nurodytus kriterijus, susijusius su 
ekonomine ir finansine padėtimi, taip pat 
pagal 56 straipsnio 4 dalį nurodytus 
kriterijus, susijusius su techniniu ir 
profesiniu pajėgumu, ūkio subjektas, kai 
taikytina, dėl konkrečios sutarties gali 
remtis kitų subjektų pajėgumais,
nepriklausomai nuo ryšių su jais teisinio 
pobūdžio. Tokiu atveju jis perkančiajai 
organizacijai įrodo, kad disponuos būtinais 
ištekliais, pvz., pateikdamas šių subjektų 
tuo tikslu prisiimtą įsipareigojimą. Dėl 
ekonominės ir finansinės padėties 
užtikrinimo perkančiosios organizacijos
gali reikalauti, kad ūkio subjektas ir tokie 
subjektai bendrai atsakytų už sutarties 
vykdymą.

1. Kalbant apie 56 straipsnio 3 dalį 
nurodytus kriterijus, susijusius su 
ekonomine ir finansine padėtimi, taip pat 
pagal 56 straipsnio 4 dalį nurodytus 
kriterijus, susijusius su techniniu ir 
profesiniu pajėgumu, ūkio subjektas, kai 
taikytina, dėl konkrečios sutarties gali 
remtis tik kitų subjektų materialiais
pajėgumais, nepamiršdamas ryšių su jais 
teisinio pobūdžio. Tokiu atveju jis 
perkančiajai organizacijai įrodo, kad 
disponuos būtinais ištekliais, pvz., 
pateikdamas šių subjektų tuo tikslu 
prisiimtą įsipareigojimą. Perkančiosios 
organizacijos reikalauja, kad ūkio 
subjektas ir tokie subjektai bendrai 
atsakytų už sutarties vykdymą.

Pagrindimas

Tam, kad būtų užtikrintas teisinis ir ekonominis sutarčių sudarymo ir vykdymo tikrumas, 
reikia leisti pasinaudoti galimybe remtis kitų subjektų pajėgumu tik siekiant atitikti 
materialinius reikalavimus ir reikia sustiprinti bei padaryti privalomą bendrąją ir 
individualiąją atsakomybę, siejančią ekonominės veiklos vykdytoją ir subjektus, kurių 
pajėgumais norima remtis vykdant sutartį. Priemones turi būti galima naudoti tik kai tarp 
subjekto, kuris suteikia pajėgumus, ir subjekto, kuris jais remiasi, užsimezga teisinis ryšys.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
62 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Laiduotojas ir asmuo, už kurį 
laiduojama, negali remtis tais pačiais 
pajėgumais.
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdamos nacionalinių įstatymų ar 
kitų teisės aktų dėl atlygio už tam tikras 
paslaugas, perkančiosios organizacijos 
sprendimą skirti viešojo pirkimo sutartis, 
grindžia vienu iš toliau nurodytų kriterijų:

1. Nepažeisdamos nacionalinių įstatymų ar 
kitų teisės aktų dėl atlygio už tam tikras 
paslaugas, perkančiosios organizacijos 
sprendimą skirti viešojo pirkimo sutartis 
grindžia ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo kriterijumi.

a) ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo;

b) mažiausios kainos.

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

2. Ekonomiškai naudingiausias 
pasiūlymas, nurodytas šio straipsnio 
1 dalies a punkte, perkančiosios 
organizacijos nustatomas remiantis
kriterijais, susijusiais su atitinkamos 
viešojo pirkimo sutarties dalyku.

2. Ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą 
pagal šio straipsnio 1 dalį perkančioji 
organizacija įvertina remdamasi
kriterijais, susijusiais su atitinkamos 
viešojo pirkimo sutarties dalyku.

Šie kriterijai apima ne tik kainą ar 
sąnaudas, nurodytas 1 dalies b punkte, bet 
ir kitus kriterijus, susijusius su atitinkamos 
viešojo pirkimo sutarties dalyku, kaip 
antai:

Šie kriterijai apima ne tik kainą ar 
sąnaudas, bet ir kitus kriterijus, susijusius
su atitinkamos viešojo pirkimo sutarties 
dalyku.

Sąnaudos gali būti vertinamos taikant 
kainos ir kokybės santykio metodą, pvz., 
gyvavimo ciklo sąnaudų metodą, laikantis 
67 straipsnyje išdėstytų sąlygų.

Kainos ir sąnaudų kriterijus gali būti 
pagrindinis skyrimo kriterijus tų 
standartinių produktų ir paslaugų atveju, 
kurių turinį gali nulemti jų pobūdis.

Kiti kriterijai gali būti tokie:
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a) kokybę, įskaitant techninius 
pranašumus, estetines ir funkcines savybes, 
prieinamumą, tinkamumą visiems 
naudotojams, aplinkos charakteristikas ir 
inovatyvumą;

a) kokybę, įskaitant techninius 
pranašumus, estetines ir funkcines savybes, 
prieinamumą, tinkamumą visiems 
naudotojams, aplinkos ir socialines
charakteristikas ir inovatyvumą;

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

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

c) garantines paslaugas ir techninę pagalbą, 
pristatymo datą ir pristatymo arba 
užbaigimo laikotarpį;

c) garantines paslaugas ir techninę pagalbą, 
pristatymo datą ir pristatymo arba 
užbaigimo laikotarpį;

d) konkretų gamybos procesą arba prašomų 
darbų atlikimo, prekių tiekimo arba 
paslaugų suteikimo procesą arba bet kurio 
kito gyvavimo ciklo, kaip nurodyta 
2 straipsnio 22 punkte, etapo procesą, jeigu 
šie kriterijai nurodyti pagal 4 dalį ir 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 arba bet kurio 
kito gyvavimo ciklo, kaip nurodyta 
2 straipsnio 22 punkte, etapo procesą, jeigu 
šie kriterijai nurodyti pagal 4 dalį ir susiję 
su veiksniais, tiesiogiai siejamais su šiais 
procesais, ir apibūdina konkretų gamybos 
procesą arba prašomų darbų atlikimo, 
prekių tiekimo arba paslaugų teikimo 
procesą.

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

4. Sutarties skyrimo kriterijais 
perkančiajai organizacijai nesuteikiama 
neribota pasirinkimo laisvė. Jais
užtikrinama veiksmingos konkurencijos 
galimybė ir jie pateikiami kartu su 
reikalavimais, pagal kuriuos galima 
veiksmingai patikrinti konkurso dalyvių 
pateiktą informaciją. Perkančiosios 

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

atitinka sutarties skyrimo kriterijus.

5. Šio straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodytu atveju perkančioji organizacija 
skelbime apie pirkimą, kvietime patvirtinti 
susidomėjimą, pirkimo dokumentuose 
arba, jei rengiamas konkurencinis dialogas, 
– aprašomajame dokumente nurodo 
kiekvienam pasirinktam kriterijui teikiamą
lyginamąją reikšmę, kad nustatytų 
ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą.

5. Perkančioji organizacija skelbime apie 
pirkimą, kvietime patvirtinti susidomėjimą, 
pirkimo dokumentuose arba, jei rengiamas 
konkurencinis dialogas, – aprašomajame 
dokumente nurodo kiekvienam pasirinktam 
kriterijui teikiamą lyginamąją reikšmę, kad 
nustatytų ekonomiškai naudingiausią 
pasiūlymą.

Lyginamoji reikšmė gali būti išreikšta 
intervalu, nurodant maksimalų intervalą.

Lyginamoji reikšmė gali būti išreikšta 
intervalu, nurodant maksimalų intervalą.

Jeigu dėl objektyvių priežasčių 
lyginamosios reikšmės taikyti neįmanoma, 
perkančioji organizacija kriterijus nurodo 
mažėjančios svarbos tvarka.

Jeigu dėl objektyvių priežasčių 
lyginamosios reikšmės taikyti neįmanoma, 
perkančioji organizacija kriterijus nurodo 
mažėjančios svarbos tvarka.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai bendra gyvavimo ciklo sąnaudų 
skaičiavimo metodika priimama kaip 
įstatymo galią turinčio Sąjungos akto, 
įskaitant atskirų sektorių teisinės bazės 
deleguotuosius aktus, dalis, ji taikoma, jei 
gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimas yra 
įtraukiamas į 66 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus sutarties skyrimo kriterijus.

3. Kai bendra gyvavimo ciklo sąnaudų 
skaičiavimo metodika priimama kaip 
įstatymo galią turinčio Sąjungos akto, 
įskaitant atskirų sektorių teisinės bazės 
deleguotuosius aktus, dalis, ji taikoma 
pagal 66 straipsnio 1 dalyje nurodytą
sutarties skyrimo kriterijų.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1–3 dalys
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Skelbime apie pirkimą perkančioji 
organizacija nurodo, kad kainos nuolaida 
gali būti ne didesnė kaip 25 proc. bazinės 
konkurso kainos.

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

Perkančiosios organizacijos reikalauja, 
kad ūkio subjektai paaiškintų nurodytą 
kainą arba sąnaudas, jeigu ši kaina arba 
sąnaudos yra daugiau kaip 25 proc. 
mažesnės už likusių pasiūlymų vidutinę 
kainą arba vidutines sąnaudas.

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

c) pateikti bent penki pasiūlymai.

2. Jeigu neįprastai maža kaina pasiūlyta dėl 
kitų priežasčių, perkančiosios organizacijos 
irgi gali prašyti pateikti tokius 
paaiškinimus.

2. Jeigu neįprastai maža kaina pasiūlyta dėl 
kitų priežasčių, perkančiosios organizacijos 
irgi prašo pateikti tokius paaiškinimus.

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti 
paaiškinimai visų pirma gali būti susiję su:

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti 
paaiškinimai susiję su:

a) statybos metodo, gamybos proceso arba 
teikiamų paslaugų ekonomiškumu;

a) statybos metodo, gamybos proceso arba 
teikiamų paslaugų ekonomiškumu;

b) pasirinktais techniniais sprendimais arba 
konkurso dalyviui prieinamomis išskirtinai 
palankiomis sąlygomis tiekti prekes, teikti 
paslaugas ar atlikti darbus;

b) pasirinktais techniniais sprendimais arba 
konkurso dalyviui prieinamomis išskirtinai 
palankiomis sąlygomis tiekti prekes, teikti 
paslaugas ar atlikti darbus;

c) dalyvio siūlomų prekių, paslaugų ar 
darbų originalumu;

c) dalyvio siūlomų prekių, paslaugų ar 
darbų originalumu;

d) Sąjungos socialinės ir darbo arba 
aplinkos srities teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų arba XI priede išvardytų 
tarptautinės socialinės ir aplinkos teisės 
aktų bent lygiaverčiu laikymusi ar, kai 
netinka, kitų nuostatų, kuriomis 
užtikrinamas lygiavertis apsaugos lygis, 

d) Sąjungos socialinės ir darbo arba 
aplinkos srities teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų arba XI priede išvardytų 
tarptautinės socialinės ir aplinkos teisės 
aktų laikymusi ar, kai netinka, kitų 
nuostatų, kuriomis užtikrinamas lygiavertis 
apsaugos lygis, laikymusi;
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laikymusi;

e) konkurso dalyvio galimybe gauti 
valstybės pagalbą.

e) konkurso dalyvio galimybe gauti 
valstybės pagalbą.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
71 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali numatyti, kad 
perkančioji organizacija, jei prašo 
subrangovas ir jeigu tai įmanoma dėl 
sutarties pobūdžio, mokėtinus mokėjimus 
pervestų tiesiogiai subrangovui, 
teikiančiam pagrindiniam rangovui 
paslaugas, tiekiančiam jam prekes arba 
atliekančiam darbus. Tokiu atveju 
valstybės narės nustato tinkamus 
mechanizmus, pagal kuriuos pagrindinis 
rangovas galėtų prieštarauti nepagrįstiems 
mokėjimams. Tokio mokėjimo būdo tvarka 
nustatoma pirkimo dokumentuose.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pagrindimas

Reikalavimas, kad perkančiosios organizacijos nustatytų tiesioginio mokėjimo taisyklę 
visiems subrangovams tais atvejais, kai tai įmanoma atsižvelgiant į sutarties pobūdį, yra 
administracinė našta, kurią ne visos organizacijos gali pakelti.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 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 4 straipsnyje nustatytų ribų ir yra 
mažesnė nei 5 proc. pradinės sutarties 
kainos, su sąlyga, kad pakeitimu 
nepakeičiamas bendras sutarties pobūdis.

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

Jeigu daromi keli pakeitimai iš eilės, visi 
jie vertinami pagal iš eilės daromų 
pakeitimų kumuliacinę vertę.

Pagrindimas

Tam, kad perkančiosios organizacijos nebūtų pernelyg daug suvaržytos ir tvarka nebūtų 
apsunkinta, tam pačiam darbui arba paslaugai turint rengti naują pirkimo procedūrą, reikėtų 
išplėsti šios nuostatos taikymo sritį ir numatyti, kad sutarties pakeitimas gali nebūti laikomas 
esminiu ir jam nereikia naujos pirkimo procedūros, jei jis neviršija 10 proc. pradinės 
sutarties kainos.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perkančiosios organizacijos, 
ketinančios skirti viešojo pirkimo sutartį, 
susijusią su 74 straipsnyje nurodytomis 
paslaugomis, savo ketinimą paskelbia 
skelbime apie pirkimą.

Išbraukta.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 ir 2 dalyse nurodytuose skelbimuose 
standartine forma pateikiama VI priedo H 
ir I dalyse nurodyta informacija.

3. 2 dalyje nurodytuose skelbimuose 
pateikiama VI priedo I dalyje nurodyta 
informacija.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Standartines formas nustato Komisija.
Tokie įgyvendinamieji aktai priimami 

Išbraukta.
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pagal 91 straipsnyje nurodytą patariamąją 
procedūrą.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 ir 2 dalyse nurodyti skelbimai 
skelbiami pagal 49 straipsnio nuostatas.

4. 2 dalyje nurodyti skelbimai skelbiami 
pagal 49 straipsnio nuostatas.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
perkančiosios organizacijos galėtų 
atsižvelgti į poreikį užtikrinti paslaugų 
kokybę, tęstinumą, prieinamumą, 
visapusiškumą, galimybę jas gauti, įvairių 
naudotojų kategorijų konkrečius poreikius, 
naudotojų dalyvavimą ir teisių jiems 
suteikimą bei inovacijas. Valstybės narės 
taip pat gali numatyti, kad paslaugas 
teikėjas pasirenkamas ne vien pagal 
paslaugos teikimo kainą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
perkančiosios organizacijos galėtų 
atsižvelgti į poreikį užtikrinti paslaugų 
kokybę, tęstinumą, prieinamumą, 
visapusiškumą, galimybę jas gauti, įvairių 
naudotojų kategorijų konkrečius poreikius, 
naudotojų dalyvavimą ir teisių jiems 
suteikimą bei inovacijas, vartotojų 
apsaugą ir socialinę įtrauktį. Valstybės 
narės taip pat gali numatyti, kad paslaugas 
teikėjas pasirenkamas ne vien pagal 
paslaugos teikimo kainą.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
perkančiosios organizacijos būtų mokios 
ir galėtų iki galo atsiskaityti su ūkio 
subjektais, bei kad perkančiosios 
organizacijos iš anksto suteiktų ūkio 
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subjektui tinkamą jo kredito apsaugos 
priemonę.

Pagrindimas

Nebegalima toleruoti ilgalaikio valdžios institucijų įsiskolinimo privačioms įmonėms už 
atliktus darbus ir suteiktas paslaugas. Tinkama kredito apsaugos priemonė, kuri padėtų ūkio 
subjektui apginti savo teisę į užmokestį po to, kai jis atliks darbą, galėtų tapti priemone, 
būtina siekiant užtikrinti, kad jam iš tiesų būtų sumokėta.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės pagal į savo 
nacionalinę ar federacinę struktūrą
paskiria vieną ar daugiau nepriklausomų 
įstaigų, atsakingų už įgyvendinimo veiklos 
priežiūrą ir koordinavimą (toliau –
priežiūros įstaigos). Valstybės narės apie 
šių įstaigų paskyrimą praneša Komisijai.

Valstybės narės, kuriose nepriklausomos 
įstaigos jau veikia, gali jas išlaikyti tol, kol 
šios vykdo visus nurodytus 
įsipareigojimus.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Teisinės paslaugos visada buvo ir yra grindžiamos pasitikėjimu paremtais santykiais su 
specialistu, priklausančiais nuo jo profesinės kompetencijos ir užtikrinamais laikantis griežtų 
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profesinės etikos taisyklių. Dėl šios priežasties viešoji priežiūros įstaiga jų negali kontroliuoti 
ir joms neturi būti taikoma ši direktyva.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) parengti gaires bendrą susidomėjimą 
keliančiais klausimais, susijusiais su 
viešojo pirkimo taisyklių aiškinimu ir 
taikymu, pasikartojančiais klausimais ir 
sisteminiais sunkumais, susijusiais su 
viešųjų pirkimų taisyklių taikymu, 
atsižvelgiant į šios direktyvos nuostatas ir 
aktualią Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo praktiką;

Pagrindimas

Siūloma nauja formuluotė labiau tinka paskirtinos numatytų nuostatų įgyvendinimą ir 
taikymą prižiūrinčios institucijos įgaliojimams.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) nustatyti ir taikyti visapusiškas 
įgyvendinamas grėsmių rodiklių ir 
stebėjimo sistemas, kuriomis būtų 
vykdoma sukčiavimo, korupcijos, interesų 
konflikto, kitų rimtų pažeidimų vykdant 
viešuosius pirkimus, taip pat konkrečių 54, 
55 ir 71 straipsnių nuostatų pažeidimų
prevencija, nustatymas ir tinkamas 
atsiskaitymas apie juos;

Pakeitimas 49
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Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) nagrinėti perkančiųjų organizacijų 
pranešimus apie ketinimą taikyti derybų 
procedūrą neskelbiant kvietimo dalyvauti 
konkurse;

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės suteikia priežiūros įstaigai 
teisę kreiptis į instituciją, pagal nacionalinę 
teisę kompetentingą tikrinti perkančiųjų 
organizacijų sprendimus, kai vykdydama 
stebėjimo veiklą arba nagrinėdama 
perkančiųjų organizacijų pagal 30 
straipsnį pateiktus pranešimus, ta įstaiga 
nustato pažeidimą.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
87 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės padaro prieinamas 
techninės pagalbos struktūras, kurios 
perkančiosioms organizacijoms teiktų 
teisines ir ekonomines konsultacijas, 
rekomendacijas ir pagalbą pirkimo 
procedūrų rengimo ir vykdymo srityje.
Valstybės narės taip pat užtikrina, kad 
kiekviena perkančioji organizacija galėtų 
gauti kompetentingą pagalbą ir 
konsultacijas atskirais klausimais.

1. Valstybės narės padaro prieinamas 
techninės pagalbos struktūras, kurios 
perkančiosioms organizacijoms teiktų 
teisines ir ekonomines konsultacijas, 
rekomendacijas ir pagalbą pirkimo 
procedūrų rengimo ir vykdymo srityje.
Valstybės narės taip pat užtikrina, kad 
kiekviena perkančioji organizacija galėtų 
gauti kompetentingą pagalbą ir 
konsultacijas atskirais klausimais, visų 
pirma susijusiais su 54, 55 ir 71 straipsnių 
nuostatomis.
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Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
XI priedo 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Konvencija Nr. 94 dėl darbo išlygų 
viešosiose sutartyse;
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