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TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Įžanga

Nepaisant didelės valstybinių užsakymų svarbos, Sąjungos teisės aktuose nenumatyta teisinė 
koncesijos sutarčių skyrimo sistema1. Bendrų normų nebuvimas yra didelio ekonominio 
neefektyvumo priežastis ir daro žalą suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant perkančiąsias 
organizacijas ir perkančiuosius subjektus, ūkio subjektus ir naudotojus2. Ūkio subjektams 
tenka veikti nevienodomis sąlygomis ir dėl to dažnai vykdoma netinkama veikla ar pasitaiko 
net korupcijos atvejų3.

Pasiūlymu dėl direktyvos siekiama dviejų esminių tikslų: padidinti teisinį tikrumą ir suteikti 
Europos įmonėms daugiau galimybių patekti į koncesijų rinką. Direktyva siekiama taikomą 
teisinę sistemą padaryti aiškesnę ir nustatyti normas siekiant didesnio procedūrų skaidrumo ir 
sąžiningumo.

2. Nuomonės referento pozicija

Įžanginės pastabos ir prioritetai

Nuomonės referentas pritaria Komisijos pasiūlyme dėl reglamento nustatytiems tikslams ir, 
priešingai kai kurioms nuomonėms4, mano, kad šioje srityje reikia priimti Europos lygmens 
teisės aktus, kad būtų suderintos taisyklės ir užtikrintos lygios galimybės patekti į ES 
koncesijų rinkas.

                                               
1 Darbų koncesijų suteikimui šiuo metu taikomos Direktyvoje 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų 
pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo nustatytos pagrindinės nuostatos. Tuo tarpu paslaugų koncesijoms 
taikomi tik bendri Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo principai ekonominės laisvės, nediskriminavimo, 
skaidrumo, vienodo požiūrio, proporcingumo ir abipusio pripažinimo srityse.
2 Remiantis Komisijos atliktu poveikio vertinimu, teisinis neapibrėžtumas turi įtakos ir koncesijos sąvokos 
apibrėžčiai, ir taikytinai teisinei tvarkai. Nors Teismas išaiškino, kad esminis koncesijos aspektas yra su darbų ir 
paslaugų valdymu susijusi rizika, kurią turi prisiimti koncesininkas, tačiau liko neapibrėžti tokie esminiai 
elementai kaip rizikos lygis ir rūšys. Be to, lieka neaiškus iš Sutarties kylančių skaidrumo ir nediskriminavimo 
įsipareigojimų taikymo turinys. Visą poveikio vertinimo tekstą galima rasti šiuo adresu: 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/concessions/SEC2011_1588_en.pdf. Dėl neigiamo 
ekonominio poveikio, susijusio su rinkos uždarymu žr. S. Saussier (2012): "An Economic Analysis of the Closure 
of Markets and other Dysfunctions in the Awarding of Concession Contracts". Su Parlamento užsakytu tyrimu 
galima susipažinti paspaudus šią nuorodą:
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120626ATT47717/20120626ATT47717EN.p
df.
3 Cf. Soreide, Tina (2012): "Risks of Corruption and Collusion in the Awarding of Concessions Contracts". Su 
Parlamento užsakytu tyrimu galima susipažinti paspaudus šią nuorodą:
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120626ATT47717/20120626ATT47717EN.p
df.
4 Remiantis Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsniu nacionaliniai 
parlamentai gali pareikšti savo pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis dėl kurių, jų manymu, projektas 
neatitinka subsidiarumo principo.  Iki šiol Europos Parlamentas yra gavęs tris (Austrijos Bundesrato, Vokietijos 
Bundesrato ir Ispanijos Karalystės Bendrojo Teismo) pagrįstas nuomones dėl direktyvos dėl koncesijų sutarčių 
skyrimo.
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Šiuo atžvilgiu nuomonės referentas nurodo, kad reikalingos aiškios taisyklės, ypač dėl šių 
klausimų:

– aiškesnė koncesijos sutarčių apibrėžtis, visų pirma apibrėžiant operacinės rizikos 
sąvoką1;
– konkretūs atitinkami reikalavimai dėl sutarčių skyrimo proceso2;
– specialios taisyklės dėl koncesijų dalinio keitimo3 ir
– tinkamos nuostatos, skirtos skyrimo procedūrų skaidrumui ir teisingumui didinti.

Atsižvelgdamas į tai, nuomonės referentas mano, kad reikia vengti bet kokio per didelio 
reguliavimo, kad šios taisyklės būtų taikomos veiksmingai ir vienodai. Todėl nuomonės 
referentas tuo pat metu siekia dviejų tikslų:

– supaprastinti direktyvoje numatytas nuostatas siekiant sudaryti sąlygas lengvesniam ir 
nuoseklesniam jų perkėlimui į nacionalinę teisę ir

– užtikrinti teisingą pusiausvyrą tarp būtinybės užtikrinti vienodas galimybes ir vienodą 
požiūrį ir poreikio išsaugoti atitinkamą perkančiųjų subjektų ir perkančiųjų 
organizacijų lankstumo lygį4 (žr. 5 ir 13 pakeitimus). 

Siūlomi pakeitimai 

Nuomonės referentas mano, kad pasiūlyme kartais netinkamai reglamentuojamas koncesijos 
sutarčių skyrimas, tokioms sutartims taikant tokius pačius kriterijus kaip ir viešųjų pirkimų 
sutartims. Atsižvelgdamas į ypatingą koncesijos sutarčių pobūdį, nuomonės referentas siūlo 
pakeisti šias nuostatas: 

– atsisakyti tarpinių ribų, kurios numatytos 5 straipsnyje, nes jos neturi jokios pridėtinės 
vertės ir gali bereikalingai apsunkinti direktyvos taikymo srities nustatymą (žr. 17 ir 
30 pakeitimus);

– supaprastinti apskaičiavimo metodą panaikinant darbų ir paslaugų koncesijų 
skirtingumą, atsižvelgiant į tai, kad daugelis koncesijų yra mišraus pobūdžio, ir 
nustatant bendrą numatomos vertės apskaičiavimo principą remiantis apyvarta, 
neatskaičius jos kaupiamojo mokesčio visu sutarties galiojimo laikotarpiu (žr. 8, 9, 18, 
19, 20, 21, 22 ir 23 pakeitimus);

                                               
1 13 iš 25 Teismo sprendimų, susijusių su koncesijos sutarčių skyrimu, yra dėl koncesijos sąvokos paaiškinimo.
2 Nepaisant to, kad Teismas sprendime dėl Teleaustria bylos (C-324/98) patvirtino kompetentingų institucijų 
pareigą laikytis Sutarties principų skiriant koncesiją, jis pakankamai nepaaiškino tokių nustatytų principų turinio.
3 Kaip matyti iš Komisijos poveikio vertinimo (13 p.), reikalavimai, taikytini sutarčių keitimui, yra viena iš 
svarbiausių sričių, kurioje subjektai susiduria su teisiniu neapibrėžtumu.
4 Koncesininko prisiimama rizika yra kitokia nei viešųjų pirkimų rangovo, nes ji nėra apribota prekių tiekimu ar 
paslaugų teikimu laikantis kiekybinių ir kokybinių kriterijų, bet yra siekiama tikro darbo ir (arba) paslaugos 
pelningumo. Tokiu būdu koncesininkas raginamas prisiimti verslo riziką, susijusią su paslauga, kuri galiausiai 
suteikiama kitam subjektui nei perkantysis subjektas, t. y. galutiniam naudotojui. Atsižvelgiant į tai, kad 
galutinių naudotojų elgesį galima numatyti tik iš dalies, esama tam tikros su rinka susijusios rizikos, kylančios 
dėl koncesinių ryšių trišališkumo (koncesininkas, perkantysis subjektas, galutinis naudotojas) (žr. Goisis: 
„Concessioni di costruzione e gestione di lavori e concessioni di servizi“, IUS Publicum, 2011 m. birželis, p. 2–
9).
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– aiškiai apriboti koncesijų trukmę ir numatyti, kad šios ribos negali viršyti reikalingo 
laikotarpio, per kurį koncesininkui atsipirks investicijos kartu gaunant pagrįstą pelną 
(žr. 10 ir 24 pakeitimus);

– skyrimo kriterijus pritaikyti koncesijos sutarčių rūšiai ir taip užtikrinti tam tikro lygio 
lankstumą, kuris tuo pačiu neskatintų besąlyginės perkančiojo subjekto ar 
perkančiosios organizacijos pasirinkimo laisvės (žr. 11, 12, 16, 35, 44, 46, 47 ir 48 
pakeitimus).

Siekdamas supaprastinti direktyvoje nustatytas normas ir vengti per didelio reguliavimo, 
nuomonės referentas siūlo išbraukti visas nereikalingomis laikomas normas ir, kur įmanoma, 
įvairias nuostatas įtraukti į vieną straipsnį (žr. 26, 27, 28, 41 ir 43 pakeitimus). Taigi, 
nuomonės referentas siūlo taikytinų normų ir teisės aktų dėl skirtingų valstybių narių 
perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vykdomos bendros koncesijos pasirinkimą 
padaryti privalomu siekiant išvengti teisinio neapibrėžtumo ir bereikalingo kreipimosi į 
teismus (žr. 31, 32 ir 33 pakeitimus).

Nuomonės referentas taip pat mano, kad šia direktyva galima konkrečiai prisidėti prie 
politikos priemonių, skirtų dideliam užimtumui, tinkamai socialinei apsaugai ir aukštam 
švietimo, mokymo ir sveikatos apsaugos lygiui užtikrinti, įgyvendinimo (žr. 1 ir 3 
pakeitimus). Atsižvelgdamas į tai, nuomonės referentas siūlo koncesijos suteikėjui suteikti 
galimybę į skyrimo kriterijus įtraukti aplinkos, socialinius ar su inovacijomis susijusius 
kriterijus ir, kai tinkama, kriterijus, susijusius su politikos priemonių, skirtų tvariam 
ekonomikos augimui ir didesnei socialinei sanglaudai skatinti, įgyvendinimu (žr. 4, 14 ir 15 
pakeitimus).

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 
1 dalį, 62 ir 114 straipsnius,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 14 straipsnį,
53 straipsnio 1 dalį, 62 straipsnį ir
114 straipsnį ir Protokolą Nr. 26,
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) strategijoje „Europa 2020“ viešiesiems 
pirkimams tenka esminis vaidmuo kaip 
vienai iš rinkos priemonių, naudojamų 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo kartu užtikrinant efektyviausią 
viešųjų lėšų naudojimą. Darbų koncesijų 
suteikimui šiuo metu taikomos 2004 m. 
kovo 31 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2004/18/EB dėl 
viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo 
sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 
nustatytos pagrindinės taisyklės, o 
tarptautinį susidomėjimą traukiančių 
paslaugų koncesijų suteikimui taikomi 
Sutarties principai, visų pirma laisvo 
prekių judėjimo, įsisteigimo laisvės ir 
laisvės teikti paslaugas principai, taip pat 
iš jų kylantys principai, tokie kaip vienodo 
požiūrio, nediskriminavimo, tarpusavio 
pripažinimo, proporcingumo ir 
skaidrumo. Esama rizikos, kad atsiras 
teisinis netikrumas, susijęs su tuo, jog 
nacionalinių teisės aktų leidėjai Sutarties 
principus aiškina skirtingai, taip pat kad 
valstybių narių teisės aktai labai skirsis. 
Kad esama tokios rizikos, patvirtinta 
gausioje Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo praktikoje, kurioje tik iš dalies 
nagrinėti tam tikri koncesijos sutarčių 
skyrimo aspektai. Taigi, siekiant pašalinti 
įsigalėjusius vidaus rinkos iškraipymus, 
būtina Sąjungos lygmeniu visose 
valstybėse narėse vienodai sukonkretinti 
Sutarties principus ir pašalinti iš to 
kylančius jų supratimo neatitikimus;

(2) strategijoje „Europa 2020“ viešiesiems 
pirkimams tenka esminis vaidmuo kaip 
vienai iš rinkos priemonių, naudojamų 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo kartu užtikrinant efektyviausią 
viešųjų lėšų naudojimą. Taigi koncesijos 
sutartys yra svarbios priemonės ilguoju 
laikotarpiu struktūriškai plėtojant 
infrastruktūrą ir strategines paslaugas. 
Todėl jos užtikrina sklandžią 
konkurencijos vidaus rinkoje pažangą, 
nes auga privačiojo sektoriaus 
kompetencija, didėja veiksmingumas ir 
diegiamos inovacijos;
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) darbų koncesijų suteikimui šiuo metu 
taikomos 2004 m. kovo 31 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir 
paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo 
tvarkos derinimo1 nustatytos pagrindinės 
taisyklės, o tarpvalstybinį susidomėjimą 
keliančių paslaugų koncesijų suteikimui 
taikomi Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) principai, visų pirma 
laisvo prekių judėjimo, įsisteigimo laisvės 
ir laisvės teikti paslaugas principai, taip 
pat iš jų kylantys principai, tokie kaip 
vienodo požiūrio, nediskriminavimo, 
tarpusavio pripažinimo, proporcingumo ir 
skaidrumo. Esama rizikos, kad atsiras 
teisinis netikrumas, susijęs su tuo, jog 
nacionalinių teisės aktų leidėjai SESV 
principus aiškina skirtingai, ir kad 
valstybių narių teisės aktai labai skirsis. 
Kad esama tokios rizikos, patvirtina gausi 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
praktika, kurioje tik iš dalies nagrinėti 
tam tikri koncesijos sutarčių skyrimo 
aspektai; 
_______________
1 OL L 134, 2004 4 30, p. 114

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) taigi šia direktyva siekiama, kad 
visose valstybėse narėse būtų vienodai 
taikomi Sutarties principai siekiant 
užtikrinti teisinį tikrumą, pašalinti 
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įsigalėjusius vidaus rinkos iškraipymus, 
padidinti viešųjų išlaidų veiksmingumą, 
sudaryti MVĮ vienodas ir sąžiningas 
galimybes dalyvauti skiriant koncesijų 
sutartis vietos ir Sąjungos lygmenimis ir 
padėti siekti tvarios viešosios politikos 
tikslų;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2c) be to, šia direktyva siekiama padėti 
įgyvendinti politiką, susijusią su didelio 
užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės 
apsaugos užtikrinimu, kova su socialine 
atskirtimi, aukšto lygio švietimu, mokymu 
ir žmonių sveikatos apsauga. Taigi šia 
direktyva padedama siekti tų tikslų 
užtikrinant, kad su darbo sąlygomis, 
socialine apsauga ir visuomenės sveikata 
susiję kriterijai būtų įtvirtinti visuose 
pirkimo procedūros etapuose;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) ši direktyva neturėtų jokiu būdu 
paveikti valstybių narių ar valdžios 
institucijų laisvės nuspręsti darbus atlikti ar 
paslaugas visuomenei teikti tiesiogiai arba 
dėl jų sudaryti rangos sutartį su 
trečiosiomis šalimis. Kad pasiektų savo 
viešosios politikos tikslus, valstybės narės 
ar valdžios institucijos turėtų ir toliau turėti 
galimybę laisvai apibrėžti teiktinos 
paslaugos ypatybes, įskaitant bet kokias su 
paslaugų kokybe ar kaina susijusias 

(3) pagal šią direktyvą turėtų būti 
užtikrinta valstybių narių ar valdžios 
institucijų laisvė nuspręsti darbus atlikti ar 
paslaugas visuomenei teikti tiesiogiai arba 
dėl jų sudaryti rangos sutartį su 
trečiosiomis šalimis. Kad pasiektų savo 
viešosios politikos tikslus, valstybės narės 
ar valdžios institucijos turėtų ir toliau turėti 
galimybę laisvai apibrėžti teiktinos 
paslaugos ypatybes ir pačios nuspręsti,
kaip ir kokiu mastu atlikti viešąsias 
funkcijas, įskaitant bet kokias su paslaugų 



AD\921028LT.doc 9/40 PE494.668v02-00

LT

sąlygas. kokybe ar kaina susijusias sąlygas; Taigi ši 
direktyva neturėtų daryti poveikio 
valstybių narių laisvei pagal SESV 14 
straipsnį ir prie Sutarties pridėtą 
Protokolą Nr. 26 apibrėžti, ką jos laiko 
bendro ekonominio intereso paslaugomis, 
kaip šios paslaugos turėtų būti 
organizuojamos ir finansuojamos 
laikantis valstybės pagalbos taisyklių ir 
kokių konkrečių įpareigojimų jos turėtų 
laikytis;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) siekiant užtikrinti atvirą konkurenciją 
dėl koncesijos ir pakankamą teisinį tikrumą 
tikslinga numatyti tam tikrą vertę 
viršijančių koncesijos sutarčių skyrimo 
nacionalinių procedūrų minimalų 
koordinavimą, grindžiamą Sutarties 
principais. Tokios koordinavimo nuostatos 
neturėtų viršyti to, kas būtina siekiant 
minėtųjų tikslų. Tačiau valstybės narės 
turėtų turėti galimybę tokias nuostatas 
pildyti ir plėtoti, jei mano, kad tai tikslinga 
visų pirma siekiant patikimiau užtikrinti 
minėtųjų principų atitikimą;

(4) siekiant užtikrinti atvirą konkurenciją 
dėl koncesijos ir pakankamą teisinį tikrumą 
tikslinga numatyti tam tikrą vertę 
viršijančių koncesijos sutarčių skyrimo 
nacionalinių procedūrų minimalų 
koordinavimą, grindžiamą Sutarties 
principais. Tokios koordinavimo nuostatos 
neturėtų viršyti to, kas būtina siekiant 
minėtųjų tikslų ir užtikrinant tam tikro 
lygio lankstumą. Taigi valstybės narės 
turėtų turėti galimybę tokias nuostatas 
pildyti ir plėtoti, jei mano, kad tai tikslinga 
visų pirma siekiant patikimiau užtikrinti 
minėtųjų principų atitikimą;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) dėl sunkumų, susijusių su koncesijos ir 
viešojo pirkimo sutarties sąvokų aiškinimu, 
suinteresuotosios šalys nuolat patirdavo 
teisinį netikrumą, o Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas priėmė nemažai 

(7) dėl sunkumų, susijusių su koncesijos ir 
viešojo pirkimo sutarties sąvokų aiškinimu, 
nuolat būdavo susiduriama su teisinu 
netikrumu, o Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas priėmė nemažai 
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sprendimų dėl šio dalyko. Todėl koncesija 
turėtų būti apibrėžta aiškiau, visų pirma 
nurodant reikšmingos operacinės rizikos 
sąvoką. Pagrindinė koncesijos ypatybė –
teisė eksploatuoti darbus ar paslaugas –
visada reiškia, kad koncesininkui 
perkeliama ekonominė rizika, įskaitant tai, 
kad jis gali nesusigrąžinti įdėtų investicijų 
ir darbų ar paslaugų, dėl kurių skirta 
sutartis, vykdymo sąnaudų. Taikyti 
koncesijų suteikimą reglamentuojančias 
konkrečias taisykles būtų nepagrįsta, jeigu 
perkančioji organizacija ar subjektas 
apsaugotų rangovą nuo galimų nuostolių 
užtikrindamas minimalias pajamas, 
atitinkančias arba viršijančias sąnaudas, 
kurias rangovui tektų patirti vykdant 
sutartį. Kartu turėtų būti aiškiai nustatyta, 
kad tam tikri susitarimai, kuriuos visiškai 
apmoka perkančioji organizacija ar 
perkantysis subjektas, turėtų būti laikomi 
koncesija, jeigu investicijų ir subjektui 
tenkančių darbo atlikimo ar paslaugos 
teikimo sąnaudų susigrąžinimas priklauso 
nuo paslaugos ar turto faktinės paklausos 
ar prieinamumo;

sprendimų dėl šiuo klausimu. Turint 
mintyje tai, kad teisė eksploatuoti darbus 
ar paslaugas visada reiškia, kad 
koncesininkui perkeliama ekonominė 
rizika, įskaitant tai, kad jis gali 
nesusigrąžinti įdėtų investicijų ir darbų ar 
paslaugų, dėl kurių skirta sutartis, 
vykdymo sąnaudų, koncesija turėtų būti 
aiškiau apibrėžta ir apibrėžtis susieta su 
didelės ekonominės rizikos sąvoka. Taikyti 
koncesijų suteikimą reglamentuojančias 
konkrečias taisykles būtų nepagrįsta, jeigu 
perkančioji organizacija ar subjektas 
apsaugotų rangovą nuo galimų nuostolių 
užtikrindamas minimalias pajamas, 
atitinkančias arba viršijančias sąnaudas, 
kurias rangovui tektų patirti vykdant 
sutartį; 

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) pateikiant nuorodą į reikšmingą 
operacinę riziką turėtų būti aiškiai 
nurodyta, kad tam tikri susitarimai, 
kuriuos visiškai apmoka perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas, 
turėtų būti laikomi koncesija, jeigu 
investicijų ir subjektui tenkančių darbo 
atlikimo ar paslaugos teikimo sąnaudų 
susigrąžinimas priklauso nuo paslaugos 
ar turto faktinės paklausos ar 
prieinamumo; 
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) apskaičiuota koncesijos vertė yra 
svarbiausias veiksnys skiriant koncesijos 
sutartį. Siekiant, kad sutarties šalims 
neatsirastų netikrumas, būtina nustatyti 
bendrą tokios vertės apskaičiavimo 
principą. Todėl apskaičiuota koncesijos 
vertė turėtų būti grindžiama papildoma 
metine apyvarta nuo koncesijos sutarties 
vykdymo pradžios iki pabaigos;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant tikro rinkos atvėrimo ir 
tinkamo koncesijų suteikimo taisyklių 
taikymo vandens, energetikos, transporto ir 
pašto paslaugų sektoriuose pusiausvyros, 
reikia, kad subjektai, kuriems taikytinos 
šios direktyvos nuostatos, būtų
identifikuojami pagal kitus požymius, o ne 
pagal juridinį statusą. Todėl reikia 
užtikrinti, kad būtų išlaikytas vienodas 
požiūris į viešajame ir privačiajame 
sektoriuose veiklą vykdančius 
perkančiuosius subjektus. Taip pat pagal 
Sutarties 345 straipsnį reikia užtikrinti, kad 
nebūtų pažeidžiamos valstybėse narėse 
galiojančios turto nuosavybės sistemą 
reglamentuojančios taisyklės;

(11) siekiant tikro rinkos atvėrimo ir 
tinkamo koncesijų suteikimo taisyklių 
taikymo vandens, energetikos, transporto ir 
pašto paslaugų sektoriuose pusiausvyros, 
reikia, kad subjektai, kuriems taikytinos 
šios direktyvos nuostatos, būtų aiškiai 
nustatomi pagal konkrečias funkcijas, 
kurias apibrėžia valdžios institucijos. Taip 
pat pagal Sutarties 345 straipsnį reikia 
užtikrinti, kad nebūtų pažeidžiamos 
valstybėse narėse galiojančios turto 
nuosavybės sistemą reglamentuojančios 
taisyklės;
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant užtikrinti tinkamą perkančiųjų 
organizacijų ir perkančiųjų subjektų 
suteiktų darbų ir paslaugų koncesijų, kurių 
vertė viršija tam tikrą sumą, viešumą, prieš 
skiriant tokias sutartis Europos Sąjungos
oficialiajame leidinyje turėtų būti 
privalomai publikuojamas koncesijos 
skelbimas. Vertės ribos turėtų atspindėti 
aiškų koncesijų tarpvalstybinės prekybos 
interesą iš kitų valstybių narių ūkio 
subjektų pusės. Apskaičiuojant paslaugų 
koncesijos vertę, reikia atsižvelgti į 
numatomą visų paslaugų, kurias turi 
teikti koncesininkas, vertę galimų 
konkurso dalyvių atžvilgiu;

(18) siekiant užtikrinti tinkamą perkančiųjų 
organizacijų ir perkančiųjų subjektų 
suteiktų darbų ir paslaugų koncesijų, kurių 
vertė viršija tam tikrą sumą, viešumą, prieš 
skiriant tokias sutartis Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje turėtų būti 
privalomai publikuojamas koncesijos 
skelbimas. Vertės ribos turėtų atspindėti 
aiškų koncesijų tarpvalstybinės prekybos 
interesą iš kitų valstybių narių ūkio 
subjektų pusės. 

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) dėl ilgalaikių koncesijų rinka gali 
tapti uždara ir tokiu būdu būtų kliudoma 
laisvam paslaugų judėjimui ir įsisteigimo 
laisvei. Vis dėlto tokia trukmė gali būti 
pateisinama, jei būtina sudaryti 
koncesininkui galimybę susigrąžinti 
investicijas, kurias jis skyrė siekdamas 
vykdyti koncesiją, įskaitant pradines 
sąnaudas, taip pat galimybę gauti pajamų 
iš investuoto kapitalo, atitinkančių 
pajamas, kurių būtų tikimasi įprastomis 
rinkos sąlygomis; 

Pakeitimas 14
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Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) atsižvelgiant į tų paslaugų kultūrinio 
konteksto reikšmę ir jų subtilų pobūdį, 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta
plati diskrecija organizuoti paslaugų 
teikėjų pasirinkimą taip, kaip joms atrodo 
tinkamiausia. Šios direktyvos taisyklėmis 
valstybėms narėms netrukdoma paslaugų 
teikėjų pasirinkimui taikyti konkrečius 
kokybės kriterijus, pvz., Europos Sąjungos 
socialinės apsaugos komiteto savanoriškoje 
Europos socialinių paslaugų kokybės 
sistemoje nustatytus kriterijus. Valstybės 
narės ir (arba) perkančiosios organizacijos 
gali teikti tas paslaugas pačios arba 
organizuoti socialines paslaugas taip, kad 
nereikėtų sudaryti koncesijos sutarčių, 
pvz., vien finansuodami tokias paslaugas 
arba suteikdami licencijas arba leidimus 
visiems ūkio subjektams, atitinkantiems 
perkančiosios organizacijos ar perkančiojo 
subjekto iš anksto nustatytas sąlygas, 
netaikant jokių apribojimų ar kvotų, jeigu 
tik tokia sistema užtikrina pakankamą 
reklamą ir atitinka skaidrumo bei 
nediskriminavimo principus;

(22) atsižvelgiant į tų paslaugų kultūrinio 
konteksto reikšmę ir jų subtilų pobūdį, 
valstybėms narėms suteikiama plati 
diskrecija organizuoti paslaugų teikėjų 
pasirinkimą taip, kaip joms atrodo 
tinkamiausia. Šios direktyvos taisyklėmis 
valstybėms narėms netrukdoma paslaugų 
teikėjų pasirinkimui taikyti konkrečius 
kokybės kriterijus, pvz., Europos Sąjungos 
socialinės apsaugos komiteto savanoriškoje 
Europos socialinių paslaugų kokybės 
sistemoje nustatytus kriterijus. Valstybės 
narės ir (arba) perkančiosios organizacijos 
gali teikti tas paslaugas pačios arba 
organizuoti socialines paslaugas, 
pavyzdžiui, visas visuotinės ekonominės 
svarbos paslaugas, taip, kad nereikėtų 
sudaryti koncesijos sutarčių, pvz., vien 
finansuodami tokias paslaugas arba 
suteikdami licencijas arba leidimus visiems
ekonominės veiklos vykdytojams, 
atitinkantiems perkančiosios organizacijos 
ar perkančiojo subjekto iš anksto nustatytas 
sąlygas, netaikant jokių apribojimų ar 
kvotų, jeigu tik tokia sistema užtikrina 
pakankamą reklamą ir atitinka skaidrumo 
bei nediskriminavimo principus;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) proporcingų, nediskriminuojančių ir 
teisingų ūkio subjektų atrankos kriterijų 
pasirinkimas ir taikymas yra esminis 
dalykas, siekiant užtikrinti jiems galimybę 
veiksmingai dalyvauti koncesijų veikloje.
Ypač galimybė kandidatui naudotis kitų 
subjektų pajėgumu gali būti lemiamas 

(24) proporcingų, nediskriminuojančių ir 
teisingų ūkio subjektų atrankos kriterijų 
pasirinkimas ir taikymas yra esminis 
dalykas, siekiant užtikrinti jiems galimybę 
veiksmingai dalyvauti koncesijų veikloje.
Ypač galimybė kandidatui naudotis kitų 
subjektų pajėgumu gali būti lemiamas 
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mažųjų ir vidutinių įmonių dalyvavimo 
veiksnys. Todėl reikia nustatyti, kad 
atrankos kriterijai turėtų būti grindžiami tik
techninėmis, finansinėmis ir ekonominėmis 
subjektų galimybėmis, turėtų būti paskelbti
koncesijos skelbime ir negalėtų apriboti
ūkio subjektų galimybės naudotis kitų 
subjektų pajėgumu, neatsižvelgiant į 
teisinių jų ryšių su šiais subjektais pobūdį, 
jei pastarieji įrodo perkančiajai 
organizacijai ar subjektui, kad turi 
reikiamus išteklius;

mažųjų ir vidutinių įmonių dalyvavimo 
veiksnys. Todėl reikia nustatyti, kad 
atrankos kriterijai turėtų būti grindžiami 
techninėmis, finansinėmis ir ekonominėmis 
subjektų galimybėmis, taip pat, kalbant 
apie visuotinės ekonominės svarbos 
paslaugas, jie turi atitikti aplinkosaugos, 
socialines, sanglaudos nuostatas, taip pat 
aukštą kokybės, saugos ir prieinamumo 
lygį, lygias galimybes ir visuotinio 
prieinamumo bei vartotojų teisių 
propagavimą, jie turėtų būti paskelbti 
koncesijos skelbime ir negalėtų apriboti
ekonominės veiklos vykdytojų galimybės 
naudotis kitų subjektų pajėgumu, 
neatsižvelgiant į teisinių jų ryšių su šiais 
subjektais pobūdį, jei pastarieji įrodo 
perkančiajai organizacijai ar subjektui, kad 
turi reikiamus išteklius;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) siekiant užtikrinti skaidrumą ir 
vienodą požiūrį, koncesijų suteikimo 
kriterijai visada turėtų atitikti keletą 
bendrųjų standartų. Jie turėtų būti iš anksto 
paskelbti visiems galimiems konkurso 
dalyviams, turėtų būti susiję su sutarties 
dalyku ir neturėtų suteikti perkančiajai 
organizacijai ar perkančiajam subjektui 
neribotos pasirinkimo laisvės. Jais turėtų 
būti užtikrinta veiksmingos konkurencijos 
galimybė ir jie pateikiami kartu su 
reikalavimais, pagal kuriuos galima 
veiksmingai patikrinti konkurso dalyvių 
pateiktą informaciją. Siekdamos laikytis 
šių standartų ir padidinti teisinį tikrumą, 
valstybės narės gali nurodyti taikyti 
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 
kriterijų; 

(25) siekiant užtikrinti skaidrumą ir 
vienodą požiūrį, koncesijų suteikimo 
kriterijai visada turėtų atitikti keletą 
bendrųjų standartų. Jie turėtų būti iš anksto 
paskelbti visiems galimiems konkurso 
dalyviams, turėtų būti susiję su sutarties 
dalyku ir neturėtų suteikti perkančiajai 
organizacijai ar perkančiajam subjektui 
neribotos pasirinkimo laisvės. Jais turėtų 
būti užtikrinta veiksmingos konkurencijos 
galimybė ir jie pateikiami kartu su 
reikalavimais, pagal kuriuos galima 
veiksmingai patikrinti konkurso dalyvių 
pateiktą informaciją. 
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) jei perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai nusprendžia suteikti 
koncesiją ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo teikėjui, jie turi nustatyti 
ekonominius ir kokybės kriterijus, kuriais 
remdamiesi vertins pasiūlymus, kad būtų 
nustatytas pasiūlymas, pagal kurį 
siūlomas geriausias kainos ir kokybės 
santykis. Šių kriterijų nustatymas 
priklauso nuo koncesijos dalyko, nes 
pagal juos turi būti įmanoma įvertinti 
kiekvieno konkurso dalyvio siūlomą 
sutarties įvykdymo lygį, atsižvelgus į 
koncesijos dalyką, apibrėžtą techninėse 
specifikacijose, ir nustatyti kiekvieno 
pasiūlymo kainos ir kokybės santykį;

Išbraukta.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) koncesijos įprastai yra ilgalaikiai 
kompleksiniai susitarimai, kai rangovas 
prisiima atsakomybę ir riziką, kuri 
tradiciškai tenka perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams ir paprastai priklauso jų 
kompetencijai. Dėl šios priežasties 
perkančiosios organizacijos ar perkantieji 
subjektai, organizuodami koncesijos 
suteikimo procesą, turėtų būti lankstūs ir
neatmesti derybų su kandidatais dėl 
sutarties turinio galimybės. Tačiau, siekiant 
užtikrinti vienodą požiūrį ir skaidrumą 
visame koncesijos suteikimo procese, 
reikėtų nurodyti laikytis tam tikrų 

(27) koncesijos įprastai yra ilgalaikiai 
kompleksiniai susitarimai, kai rangovas 
prisiima atsakomybę ir riziką, kuri 
tradiciškai tenka perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams ir paprastai priklauso jų 
kompetencijai. Dėl šios priežasties 
perkančiosios organizacijos ar perkantieji 
subjektai, organizuodami koncesijos 
suteikimo procesą, turėtų būti lankstūs. Jie 
taip pat turėtų būti lankstūs, kai taiko 
suteikimo kriterijus, kad perkančioji 
organizacija galėtų atlikti visuotinę 
ekonominę ir kokybinę pasiūlymo analizę 
ir turėtų galimybę derėtis su kandidatais 
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koncesijos suteikimo proceso struktūros 
reikalavimų, įskaitant derybas, 
informacijos skleidimą ir rašytinių įrodymų 
laikymą. Taip pat būtina numatyti, kad 
negali būti nukrypstama nuo pradinių 
koncesijos skelbimo sąlygų, ir taip išvengti 
nesąžiningo požiūrio į bet kurį galimą 
kandidatą;

dėl sutarties turinio. Tačiau, siekiant 
užtikrinti vienodą požiūrį ir skaidrumą 
visame koncesijos suteikimo procese, 
reikėtų nurodyti laikytis tam tikrų 
koncesijos suteikimo proceso struktūros 
reikalavimų, įskaitant derybas, 
informacijos skleidimą ir rašytinių įrodymų 
laikymą. Taip pat būtina numatyti, kad 
negali būti nukrypstama nuo pradinių 
koncesijos skelbimo sąlygų, ir taip išvengti 
nesąžiningo požiūrio į bet kurį galimą 
kandidatą;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) techninėse specifikacijose ir sutarties 
skyrimo kriterijuose perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams turėtų būti leidžiama nurodyti 
konkretų gamybos procesą, konkretų 
paslaugų teikimo būdą ar konkretų bet 
kurio kito produkto ar paslaugos gyvavimo 
ciklo etapo procesą, jei tai susiję su 
koncesijos dalyku. Siekiant socialinius 
motyvus geriau integruoti į koncesijos 
sutarčių skyrimą, turėtų būti leidžiama 
perkančiosioms organizacijoms į skyrimo 
kriterijus įtraukti ypatybes, susijusias su 
darbo sąlygomis. Tačiau jei perkančiosios 
organizacijos ar perkantieji subjektai 
naudoja ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo kriterijų, tokie kriterijai gali 
apimti tik asmenų, tiesiogiai 
dalyvaujančių vykdant gamybą arba 
atitinkamą tiekimą, darbo sąlygomis. Tos 
ypatybės gali būti susijusios tik su 
gamybos procese dalyvaujančių darbuotojų 
sveikatos apsauga arba palankių 
nepalankioje padėtyje esančių asmenų arba 
pažeidžiamų grupių atstovų, kurie priskirti 
sutarčiai vykdyti, socialinės integracijos 
sąlygų, įskaitant prieinamumą neįgaliems 

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

prieinamumą neįgaliems asmenims, 
sudarymu. Tokiu atveju visi tokias 
ypatybes apimantys sutarties skyrimo 
kriterijai turėtų bet kuriuo atveju apimti tik
tokias ypatybes, kurios turi tiesioginį 
poveikį darbuotojams jų darbo aplinkoje.
Jie turėtų būti taikomi pagal 1996 m. 
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 96/71/EB dėl darbuotojų 
komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje 
ir taip, kad nebūtų tiesiogiai ar netiesiogiai 
diskriminuojami ekonominės veiklos 
vykdytojai iš kitų valstybių narių ar trečiųjų 
šalių, pasirašiusių Sutartį dėl viešųjų 
pirkimų arba TDO standartais paremtus 
laisvosios prekybos susitarimus, kurių 
šalis yra ir Sąjunga.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) koncesijos neturėtų būti suteikiamos 
ūkio subjektams, dalyvavusiems 
nusikalstamoje organizacijoje ar 
pripažintiems kaltais už korupcijos, 
sukčiavimo, padariusio žalos Sąjungos 
finansiniams interesams, ar pinigų plovimo 
nusikaltimus. Už mokesčių ar socialinio 
draudimo įmokų nemokėjimą irgi turėtų 
būti baudžiama neleidžiant dalyvauti 
pirkimuose Sąjungos lygmeniu. Be to, 
perkančiosioms organizacijoms ir 
perkantiesiems subjektams reikėtų suteikti 
galimybę atmesti kandidatus ar konkurso 
dalyvius už rimtus Sąjungos ar 

(33) koncesijos neturėtų būti suteikiamos 
ūkio subjektams, dalyvavusiems 
nusikalstamoje organizacijoje, įskaitant 
dalyvavusius veikloje, kurią vykdant 
naudojamasi prekyba žmonėmis ir vaikų 
darbu, ar pripažintiems kaltais už 
korupcijos, sukčiavimo, padariusio žalos 
Sąjungos finansiniams interesams, ar 
pinigų plovimo nusikaltimus. Už mokesčių 
ar socialinio draudimo įmokų nemokėjimą 
irgi turėtų būti baudžiama neleidžiant 
dalyvauti pirkimuose Sąjungos lygmeniu.
Be to, perkančiosioms organizacijoms ir 
perkantiesiems subjektams reikėtų suteikti 
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nacionalinės teisės, susijusios su Sutartį 
atitinkančio viešojo intereso apsauga, 
pažeidimus ar už ūkio subjekto 
reikšmingus ar nuolatinius trūkumus, 
susijusius su ankstesnės koncesijos ar 
panašaus pobūdžio koncesijų su ta pačia 
perkančiąja organizacija ar perkančiuoju 
subjektu vykdymu;

galimybę atmesti kandidatus ar konkurso 
dalyvius už rimtus Sąjungos ar 
nacionalinės teisės, susijusios su Sutartį 
atitinkančio viešojo intereso apsauga, 
pažeidimus ar už ūkio subjekto 
reikšmingus ar nuolatinius trūkumus, 
susijusius su ankstesnės koncesijos ar 
panašaus pobūdžio koncesijų su ta pačia 
perkančiąja organizacija ar perkančiuoju 
subjektu vykdymu;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šia direktyva nustatomos perkančiųjų 
organizacijų ir perkančiųjų subjektų 
vykdomų pirkimų, susijusių su 
koncesijomis, kurių numatoma vertė ne 
mažesnė nei 5 straipsnyje nustatytos ribos, 
taisyklės.

1. Šia direktyva nustatomos darbų atlikimo 
ar paslaugų teikimo koncesijos sutarčių, 
kurių numatoma vertė ne mažesnė nei 5 
straipsnyje nustatytos ribos, taisyklės.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

straipsnis
Viešojo sektoriaus institucijų laisvojo 

administravimo principas
Šia direktyva pripažįstamas viešojo 
sektoriaus institucijų laisvojo 
administravimo principas, taikomas pagal 
galiojančius nacionalinius teisės aktus ir 
Sąjungos teisę. Tokios viešojo sektoriaus 
institucijos gali laisvai nuspręsti, kokį 
valdymo metodą tinkamiausia naudoti 
norint atlikti darbus ir (arba) teikti 
paslaugas, už kurias jos atsakingos.
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Ši direktyva nedaro poveikio valstybių 
narių laisvei pagal Sąjungos teisės aktus 
apibrėžti, ką jos laiko bendro ekonominio 
intereso paslaugomis, kaip šios paslaugos 
turėtų būti organizuojamos ir 
finansuojamos laikantis valstybės 
pagalbos taisyklių ir kokius konkrečius 
įpareigojimus reikėtų taikyti šioms 
paslaugoms.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) koncesija – viešoji darbų koncesija, 
darbų koncesija ar paslaugų koncesija;

1) koncesija – darbų ar paslaugų koncesija;

Pagrindimas

Praktiškai nenaudinga atskirti viešąją darbų koncesiją ir darbų koncesiją. Šiuo pakeitimu 
siekiama supaprastinti tekstą.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) darbų koncesija – raštu tarp vieno ar 
daugiau ūkio subjektų ir vienos ar 
daugiau perkančiųjų subjektų sudaryta 
piniginės naudos sutartis, kurios objektas 
yra darbų vykdymas, kai atlygis už 
vykdomus darbus yra tik teisė eksploatuoti 
darbus, kurie yra sutarties dalykas, arba 
tokia teisė kartu su mokėjimu;

4) darbų koncesija – raštu sudaryta 
piniginės naudos sutartis, pagal kurią 
viena ar daugiau perkančiųjų 
organizacijų arba vienas ar daugiau 
perkančiųjų subjektų paveda vienam ar 
daugiau ekonominės veiklos vykdytojų 
vykdyti darbus, kai atlygis yra arba tik 
teisė eksploatuoti darbus, kurie yra 
sutarties dalykas, arba tokia teisė kartu su 
mokėjimu;

Pakeitimas 25
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) paslaugų koncesija – raštu tarp vieno ar 
daugiau ūkio subjektų ir vienos ar 
daugiau perkančiųjų organizacijų ar 
perkančiųjų subjektų sudaryta piniginės 
naudos sutartis, kurios objektas yra 
paslaugų, nepaminėtų 2 ir 4 punktuose, 
teikimas, kai atlygis už teikiamas 
paslaugas yra tik teisė eksploatuoti 
paslaugas, kurios yra sutarties dalykas, 
arba tokia teisė kartu su mokėjimu;

7) paslaugų koncesija – raštu sudaryta 
piniginės naudos sutartis, pagal kurią 
viena ar daugiau perkančiųjų 
organizacijų arba vienas ar daugiau 
perkančiųjų subjektų patiki vienam ar 
daugiau ekonominės veiklos vykdytojų 
teikti paslaugas, kai atlygis yra arba tik 
teisė eksploatuoti paslaugas, kurios yra 
sutarties dalykas, arba tokia teisė kartu su 
mokėjimu.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Teisė eksploatuoti darbus ar paslaugas, 
kaip nurodyta pirmos pastraipos 2, 4 ir 7 
punktuose, reiškia, kad esminė operacinė 
rizika perduodama koncesininkui.
Laikoma, kad koncesininkas prisiima 
esminę operacinę riziką, jei nėra garantijos 
atgauti investicijas ar išlaidas, susijusias su 
darbų ar paslaugų vykdymu pagal

2. Teisė eksploatuoti darbus ar paslaugas, 
kaip nurodyta pirmos pastraipos 2, 4 ir 7 
punktuose, reiškia, kad esminė
ekonominės rizikos dalis perduodama 
koncesininkui. Laikomasi nuomonės, kad 
koncesininkas prisiima esminę operacinę 
riziką, jei nėra garantijos atgauti 
investicijas ar išlaidas, susijusias su darbų 
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koncesijos sutartį. ar paslaugų vykdymu pagal sutartį.
Ši ekonominė rizika gali būti: Ekonominė rizika suprantama kaip:

a) rizika, susijusi su darbų naudojimu arba 
paslaugų poreikiu; or

a) su realaus darbų arba paslaugų, kurios 
yra sutarties objektas, poreikiu susijusi 
rizika arba

b) rizika, susijusi su infrastruktūra, kurią 
teikia koncesininkas arba kuri naudojama 
paslaugoms vartotojams teikti. 

b) rizika, susijusi su infrastruktūra, kurią 
teikia koncesininkas arba kuri naudojama 
paslaugoms vartotojams teikti.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis 6 straipsnis
Numatomos koncesijos vertės skaičiavimo 

metodai
Numatomos koncesijos vertės skaičiavimo 

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

1. Numatomos koncesijos vertės 
skaičiavimas grindžiamas koncesininko 
apskaičiuota bendrąja koncesijos apyvarta 
be mokesčių sutarties laikotarpiu. Toks 
skaičiavimas galioja koncesijos 
paskelbimo momentu arba, jeigu toks 
skelbimas nenumatytas, tuo momentu, kai
perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas pradeda koncesijos suteikimo 
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procedūrą. Jei per suteikimo procedūrą 
po derybų vertė pakeičiama, galioja 
skaičiavimas, nurodytas sutarties 
pasirašymo metu.

2. Numatoma koncesijos vertė 
apskaičiuojama kaip visų darbų ar
paslaugų vertė, net jei jie buvo perkami 
pagal skirtingas sutartis, jeigu tos sutartys 
yra vieno bendro projekto dalis. Požymiai,
rodantys, kad yra vienas bendras 
projektas – perkančiosios organizacijos ar 
perkančiojo subjekto vykdomas bendras 
išankstinis planavimas ir koncepcija, tai,
kad perkami skirtingi elementai atlieka 
vieną bendrą ekonominę ir techninę 
funkciją arba yra kitaip logiškai 
tarpusavyje susiję.

2. Numatoma koncesijos vertė 
apskaičiuojama kaip visų darbų ir (arba)
paslaugų, sudarančių vieną bendrą 
koncesijos projektą vertė, įskaitant 
tyrimus. Kad projekto pobūdis bendras 
visų pirma galima įrodyti remiantis tuo, 
kad perkančioji organizacija ar 
perkantysis subjektas vykdo bendrą 
išankstinį planavimą pagal bendrą 
koncepciją, kad skirtingi projekto
elementai atlieka vieną bendrą ekonominę 
ir techninę funkciją arba tuo, kad yra kitaip 
logiškai tarpusavyje susiję.

Jeigu perkančioji organizacija ar 
perkantysis subjektas yra numatę prizus 
ar mokėjimus kandidatams ar konkurso 
dalyviams, jie į juos atsižvelgia 
apskaičiuodami numatomą koncesijos 
vertę.
3. Numatomos koncesijos vertės
skaičiavimo metodas nėra pasirenkamas
taip, kad jam būtų galima išvengti šios 
direktyvos taikymo. Todėl darbų projekto 
ar paslaugų visuma neskaidoma į dalis, 
siekiant išvengti šios direktyvos taikymo, 
nebent tai yra pateisinama dėl objektyvių 
priežasčių.

3. Numatomos koncesijos vertės
skaičiavimas negali būti atliekamas taip, 
kad būtų galima išvengti šios direktyvos 
taikymo. Todėl darbų projekto ar paslaugų 
visuma neskaidoma į dalis, siekiant 
išvengti šios direktyvos taikymo, nebent tai 
yra pateisinama dėl objektyvių priežasčių.

4. Toks skaičiavimas galioja koncesijos 
skelbimo išsiuntimo momentu, o jeigu 
toks skelbimas nenumatytas, tuo 
momentu, kai perkančioji organizacija 
arba perkantysis subjektas pradeda 
koncesijos suteikimo procedūrą, visų 
pirma apibrėždami esmines numatomos 
koncesijos ypatybes.

4. Numatoma koncesijos vertė 
skaičiuojama pagal objektyvų metodą, 
nurodytą koncesijos skelbime.

5. Numatoma viešųjų darbų koncesijų ir 
darbų koncesijų vertė apskaičiuojama 
atsižvelgiant tiek į darbų sąnaudas, tiek į 
bendrą numatomą prekių ir paslaugų, 
kurias rangovui siūlo perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas, jei 
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jos yra būtinos darbams įvykdyti, vertę.
6. Jeigu dėl siūlomo darbo ar paslaugų 
pirkimo koncesijos gali būti vienu metu 
suteikiamos pagal atskiras dalis, 
atsižvelgiama į visą numatomą visų šių 
dalių vertę.
7. Jeigu bendra dalių vertė yra lygi 
5 straipsnyje nurodytai ribai arba ją 
viršija, ši direktyva taikoma kiekvienos 
dalies skyrimui.
8. Perkančiosios organizacijos arba 
perkantieji subjektai gali suteikti 
koncesijas pagal atskiras dalis, 
netaikydamos šioje direktyvoje numatytų 
suteikimo nuostatų, jeigu numatoma
atitinkamos dalies vertė be PVM yra 
mažesnė kaip 1 mln. EUR. Tačiau 
netaikant šios direktyvos šitaip paskirtų 
dalių bendra vertė neviršija 20 proc. visų 
dalių, į kurias yra suskaidytas siūlomas 
darbas ar siūlomas paslaugų pirkimas, 
bendros vertės.
9. Paslaugų koncesijų vertė yra pagal 
objektyvius metodus, nurodytus 
koncesijos skelbime ar koncesijos 
dokumentuose, apskaičiuota bendra 
koncesininko teikiamų paslaugų viso 
koncesijos galiojimo laikotarpiu vertė.
Numatoma koncesijos vertė 
apskaičiuojama, jei reikia, remiantis:
a) draudimo paslaugų – mokėtinomis 
įmokomis ir kitų formų atlygiu;
b) bankininkystės ir kitų finansinių 
paslaugų – mokesčiais, komisiniais, 
palūkanomis ir kitų formų atlygiu;
c) projektavimo paslaugų – mokesčiais, 
mokėtinais komisiniais ir kitų formų 
atlygiu.
10. Koncesijų vertė apima numatoma iš 
trečiųjų asmenų gautas pajamas ir sumas, 
kurias turi sumokėti perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas.
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) visa to juridinio asmens veikla vykdoma 
kontroliuojančiajai perkančiajai 
organizacijai ar subjektui arba kitiems tos 
pačios perkančiosios organizacijos ar 
subjekto kontroliuojamiems juridiniams 
asmenims;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis taikoma ir tuo atveju, kai 
kontroliuojamasis subjektas, kuris yra 
perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 
dalies 1 punkte, suteikia koncesiją savo 
kontroliuojančiajam subjektui ar kitam 
tos pačios perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamam juridiniam asmeniui, 
jeigu tik juridinis asmuo, kuriam 
suteikiama viešoji koncesija, neturi 
privataus kapitalo.

Išbraukta.

Pagrindimas

Komisijos siūloma atvirkštinė vidinė išimtis yra griežtesnė, nei numatyta Teckal sprendime, ji 
pernelyg riboja konkurenciją.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

kontroliuojančiosioms perkančiosioms 
organizacijoms ar perkantiesiems 
subjektams, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 
dalies 1 punkte, arba kitiems tų pačių 
perkančiųjų organizacijų ar subjektų 
kontroliuojamiems juridiniams asmenims;

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) susitarimu nustatomas tikras 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų ar 
subjektų bendradarbiavimas siekiant
bendrai atlikti savo viešųjų paslaugų
funkcijas ir jis apima šalių savitarpio 
teises ir pareigas;

a) susitarimu nustatomas tikras 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų ar 
subjektų, veikiančių kaip kompetentingos 
institucijos, bendradarbiavimas siekiant
kartu užtikrinti, kad būtų organizuojama 
ta pati viešųjų paslaugų misija;

Pagrindimas

Horizontaliojo bendradarbiavimo paaiškinimas.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) susitarimui taikomi tik su viešuoju 
interesu susiję motyvai;

b) susitarimui taikomi tik su viešuoju 
interesu susiję motyvai, jis nenukreiptas į 
rinką;

Pagrindimas

Horizontaliojo bendradarbiavimo paaiškinimas.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies c punktas



PE494.668v02-00 26/40 AD\921028LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) dalyvaujančios perkančiosios 
organizacijos ar subjektai neveikia atviroje 
rinkoje daugiau nei 10 proc., vertinant 
pagal veiklos, turinčios reikšmės pagal 
susitarimą, apyvartą;

c) dalyvaujančios perkančiosios 
organizacijos ar subjektai neveikia atviroje 
rinkoje;

Pagrindimas

Atitinka ankstesnius pakeitimus.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Suteikiant koncesiją turėtų būti tikrinamos visos 1–4 dalyse nurodytos sąlygos, net tik 
privatus kapitalas.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame straipsnyje numatytos išimtys 
nebetaikomos nuo to momento, kai
atsiranda privatus kapitalas ir dėl to 
tebevykdomos koncesijos turi būti atvertos 
konkurencijai taikant įprastas koncesijų 
suteikimo procedūras.

Šiame straipsnyje numatytos išimtys 
nebetaikomos nuo to momento, kai
nebevykdoma kuri nors šiame straipsnyje 
nurodyta kaupiamoji sąlyga ir dėl to 
tebevykdomos koncesijos turi būti atvertos 
konkurencijai taikant įprastas koncesijų 
suteikimo procedūras.
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Daugiau kaip penkerius metus 
trunkančių koncesijų atvejais maksimali
koncesijos trukmė neviršija laikotarpio, 
per kurį koncesininkui atsipirks darbų ar 
paslaugų vykdymo investicijos, įskaitant 
pradines sąnaudas, kartu gaunant pagrįstą 
pelną už investuotą kapitalą, kuris atitinka 
pelną, kurio tikėtasi įprastomis rinkos 
sąlygomis.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Teikti pasiūlymus arba siūlytis būti 
kandidatais gali ūkio subjektų grupės.

3. Teikti pasiūlymus arba siūlytis būti 
kandidatais gali ūkio subjektų grupės. 
Ekonominės veiklos vykdytojų, ypač MVĮ, 
grupės gali būti įmonių konsorciumai.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai, planuojantys suteikti 
koncesiją, savo ketinimus gali paskelbti 
koncesijos skelbime.

1. Perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai, planuojantys suteikti 
koncesiją, savo ketinimus gali paskelbti 
koncesijos skelbime pagal 28 straipsnį.
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Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tokias standartines formas nustato 
Komisija. Tokie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 48 straipsnyje nurodytą 
patariamąją procedūrą.

Išbraukta.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jeigu atlikti darbus arba teikti paslaugas 
gali tik konkretus ūkio subjektas, nes dėl 
techninių priežasčių , dėl patentų, autorių 
teisių ar kitų intelektinės nuosavybės 
teisių apsaugos ar kitų išimtinių teisių 
apsaugos nėra konkurencijos ir jeigu nėra 
pagrįstos alternatyvos arba pakaitalo ir 
konkurencijos nebuvimas nėra nulemtas 
dirbtinio koncesijos suteikimo parametrų 
susiaurinimo;

b) jeigu atlikti darbus arba teikti paslaugas 
gali tik konkretus ūkio subjektas dėl bet 
kurios iš toliau išvardytų priežasčių:

i) koncesijos tikslas − sukurti ar įsigyti 
unikalų meno kūrinį arba organizuoti 
meno kūrinio atlikimą;
ii) dėl techninių priežasčių nėra 
konkurencijos; 
iii) patentų, autorių teisių ar kitų 
intelektinės nuosavybės teisių apsaugos ar 
kitų išimtinių teisių apsaugos.
ii ir iii punktuose nurodytos išimtys 
taikomos tik tais atvejais, kai nėra 
pagrįstos alternatyvos arba pakaitalo ir 
kai konkurencijos nebuvimas nėra 
nulemtas dirbtinio koncesijos suteikimo 
parametrų susiaurinimo;
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Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal pirmos pastraipos a punktą
pasiūlymas laikomas netinkamu, jeigu:

6. Pagal 5 dalies a punktą pasiūlymas 
laikomas netinkamu, jeigu:

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje numatyta pareiga taip pat 
taikoma paslaugų koncesijoms, kurių 
pagal 6 straipsnio 5 dalies metodą 
apskaičiuotoji numatoma vertė yra 2 
500 000 EUR ar daugiau, išskyrus 
socialines ir kitas specifines paslaugas, 
aprašytas 17 straipsnyje.

Išbraukta.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal a punktą nustatydamos taikytiną 
nacionalinę teisę, perkančiosios 
organizacijos arba perkantieji subjektai
gali pasirinkti bet kurios valstybės narės, 
kurioje yra įsikūrusi bent viena iš 
dalyvaujančių organizacijų, nacionalines 
nuostatas.

Pagal a punktą nustatydamos taikytiną 
nacionalinę teisę, perkančiosios 
organizacijos arba perkantieji subjektai
pasirenka bet kurios valstybės narės, 
kurioje yra įsikūrusi bent viena iš 
dalyvaujančių organizacijų, nacionalines 
nuostatas.
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Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nesant susitarimo, kuriame nustatytos 
taikytinos koncesijos taisyklės, 
nacionalinės teisės aktai, kuriais 
reglamentuojamas koncesijos suteikimas, 
nustatomi vadovaujantis tokiomis 
taisyklėmis:

Išbraukta.

a) jeigu procedūrą kitų dalyvaujančių 
perkančiųjų organizacijų arba 
perkančiųjų subjektų vardu vykdo arba 
valdo viena dalyvaujanti perkančioji 
organizacija arba perkantysis subjektas, 
taikomos šios perkančiosios organizacijos 
arba subjekto valstybės narės 
nacionalinės nuostatos;
b) jeigu procedūros kitų dalyvaujančių 
perkančiųjų organizacijų arba 
perkančiųjų subjektų vardu nevykdo arba 
nevaldo viena dalyvaujanti perkančioji 
organizacija arba dalyvaujantis 
perkantysis subjektas ir:
i) ji susijusi su viešąja darbų arba darbų 
koncesija – perkančiosios organizacijos 
arba subjektai taiko valstybės narės, 
kurioje vykdoma daugiausia darbų, 
nacionalines nuostatas,
ii) ji susijusi su paslaugų koncesija –
perkančiosios organizacijos arba 
subjektai taiko valstybės narės, kurioje 
teikiama daugiausia paslaugų, 
nacionalines nuostatas;
c) jeigu taikytinos nacionalinės teisės 
neįmanoma nustatyti pagal a arba b 
punktą, perkančiosios organizacijos arba 
subjektai taiko perkančiosios 
organizacijos, kuriai tenka didžiausia 
sąnaudų dalis, valstybės narės 
nacionalines nuostatas.
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Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nesant susitarimo dėl taikytinos 
koncesijos suteikimo teisės pagal 3 dalį, 
nacionalinės teisės aktai, kuriais 
reglamentuojamos kelių skirtingų 
valstybių narių perkančiųjų organizacijų 
arba perkančiųjų subjektų įsteigtų bendrų 
juridinių asmenų vykdomos koncesijos 
suteikimo procedūros, nustatomi pagal 
tokias taisykles:

Išbraukta.

a) jeigu procedūrą vykdo arba valdo 
bendro juridinio asmens kompetentingas 
organas, taikomos šio juridinio asmens 
registruotosios būstinės valstybės narės 
nacionalinės nuostatos;
b) jeigu procedūrą juridinio asmens vardu 
vykdo arba valdo jo narys, taikomos 4 
dalies a ir b punktų taisyklės;
c) jeigu taikytinos nacionalinės teisės
neįmanoma nustatyti pagal 4 dalies a 
arba b punktą, perkančiosios 
organizacijos arba perkantieji subjektai 
taiko juridinio asmens registruotosios 
būstinės valstybės narės nacionalines 
nuostatas.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 5 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) jie koncesijos dokumentuose nurodo, 
dėl kurių dalių gali būti deramasi ir 
kuriose dalyse apibrėžiami minimalūs 
reikalavimai kaip nurodyta 1 dalyje;
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Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perkančiosios organizacijos koncesijos 
skelbime nustato dalyvavimo sąlygas, 
susijusias su:

1. Perkančiosios organizacijos koncesijos 
skelbime nustato dalyvavimo sąlygas, 
susijusias su:

a) tinkamumu vykdyti profesinę veiklą; a) tinkamumu vykdyti profesinę veiklą;
b) ekonomine ir finansine padėtimi; b) ekonomine ir finansine padėtimi;

c) techniniais ir profesiniais gebėjimais. c) techniniais ir profesiniais gebėjimais.

Perkančiosios organizacijos nustato tik 
tas dalyvavimo sąlygas, kurios yra 
tinkamos užtikrinti, kad kandidatas ar 
konkurso dalyvis būtų teisiškai ir 
finansiškai pajėgus ir turėtų komercinius 
ir techninius gebėjimus įvykdyti suteiktiną 
koncesiją. Visi reikalavimai yra susiję su
sutarties dalyku ir griežtai jam
proporcingi, atsižvelgiant į poreikį
užtikrinti tikrą konkurenciją.

Visi reikalavimai yra susiję su būtinybe 
užtikrinti koncesininko gebėjimą vykdyti 
koncesiją ir griežtai jai proporcingi, 
atsižvelgiant į sutarties dalyką ir tikslą
užtikrinti tikrą konkurenciją.

Perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai koncesijos skelbime taip pat 
nurodo, kokią nuorodą ar nuorodas reikia 
pateikti siekiant įrodyti ūkio subjekto 
pajėgumą. Su tokiomis nuorodomis susiję 
reikalavimai yra nediskriminaciniai ir 
proporcingi koncesijos sutarties dalykui.

Perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai koncesijos skelbime taip pat 
nurodo, kokią nuorodą ar nuorodas reikia 
pateikti siekiant įrodyti ūkio subjekto 
pajėgumą. Su tokiomis nuorodomis susiję 
reikalavimai yra nediskriminaciniai ir 
proporcingi koncesijos sutarties dalykui.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės priima taisykles, 
kuriomis kovojama su favoritizmu ir 
korupcija, užkertamas kelias interesų 
konfliktams ir taip siekiama užtikrinti 
sutarčių skyrimo procedūros skaidrumą ir 
vienodą požiūrį į visus konkurso dalyvius.

4. Valstybės narės priima tinkamas
taisykles, kuriomis užkertamas kelias
favoritizmui, korupcijai ir interesų 
konfliktams, šie reiškiniai nustatomi ir
šalinami, ir taip siekiama užtikrinti 
sutarčių skyrimo procedūros skaidrumą ir 
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vienodą požiūrį į visus konkurso dalyvius.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36a straipsnis
Pagrindas kandidatams pašalinti iš 
konkurso
(į šį naują straipsnį įtraukiamos 36 
straipsnio 5−9 dalys)

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 5 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) dėl pinigų plovimo, kaip apibrėžta 
Tarybos direktyvos 91/308/EEB 1 
straipsnyje.

e) dėl pinigų plovimo ir terorizmo 
finansavimo, kaip apibrėžta Tarybos 
direktyvos 2005/60 EB 1 straipsnyje.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 5 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) dėl dalyvavimo veikloje, kurią vykdant 
naudojamasi 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 sritį.
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Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Bet kuris kandidatas arba konkurso 
dalyvis, atsidūręs vienoje iš 5–7 dalyse
nurodytų padėčių, gali perkančiajai 
organizacijai arba perkančiajam subjektui 
pateikti įrodymus, patvirtinančius savo 
patikimumą, nepaisant to, jog yra 
pagrindas jį pašalinti iš konkurso.

8. Bet kuris kandidatas arba konkurso 
dalyvis, atsidūręs vienoje iš 1–3 dalyse
nurodytų padėčių, gali perkančiajai 
organizacijai arba perkančiajam subjektui 
pateikti įrodymus, patvirtinančius savo
arba prireikus savo subrangovo
patikimumą, nepaisant to, jog yra 
pagrindas jį pašalinti iš konkurso.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Terminų nustatymas Paraiškų dėl koncesijos pateikimo 
terminai

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nustatydamos pasiūlymų ir paraiškų dėl 
koncesijos priėmimo terminus, 
perkančiosios organizacijos arba 
perkantieji subjektai visų pirma atsižvelgia 
į koncesijos sudėtingumą ir pasiūlymams 
parengti reikalingą laiką, nepažeisdamos
37 straipsnyje nustatytų minimalių 
laikotarpių.

1. Nustatydamos pasiūlymų ir paraiškų dėl 
koncesijos priėmimo terminus, 
perkančiosios organizacijos arba 
perkantieji subjektai visų pirma atsižvelgia 
į koncesijos sudėtingumą ir pasiūlymams 
parengti reikalingą laiką, nepažeisdamos 3 
ir 4 dalyse nustatytų minimalių laikotarpių.



AD\921028LT.doc 35/40 PE494.668v02-00

LT

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38 straipsnis
Paraiškų dėl koncesijos priėmimo 

terminai
1. Jei perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai nusprendžia 
pasinaudoti koncesija, paraiškų dėl 
koncesijos pateikimo laikotarpis yra ne 
trumpesnis nei 52 dienos nuo koncesijos 
skelbimo išsiuntimo dienos.

3. Jei perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai nusprendžia 
pasinaudoti koncesija, paraiškų dėl 
koncesijos pateikimo laikotarpis yra ne 
trumpesnis nei 52 dienos nuo koncesijos 
skelbimo išsiuntimo dienos.

2. Pasiūlymų priėmimo terminas gali būti 
paankstintas penkiomis dienomis, jeigu 
perkantysis subjektas sutinka, kad 
pasiūlymai gali būti teikiami 
elektroninėmis priemonėmis pagal 25 
straipsnį.

4. Pasiūlymų priėmimo terminas gali būti 
paankstintas penkiomis dienomis, jeigu 
perkantysis subjektas sutinka, kad 
pasiūlymai gali būti teikiami 
elektroninėmis priemonėmis pagal 25 
straipsnį.

(Jei šis pakeitimas bus priimtas, dvi 38 straipsnio dalys taps 37 straipsnio 3 ir 4 dalimi.)

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Koncesijos suteikiamos remiantis 
objektyviais kriterijais, kuriais užtikrinama 
atitiktis skaidrumo, nediskriminavimo ir 
vienodo požiūrio principams ir 
garantuojama, kad pasiūlymai būtų 
vertinami veiksmingos konkurencijos 
sąlygomis, kad būtų galima nustatyti 
bendrą ekonominę naudą perkančiajai 
organizacijai arba perkančiajam 
subjektui.

1. Koncesijos suteikiamos remiantis 
objektyviais kriterijais, kuriais užtikrinama 
atitiktis skaidrumo, nediskriminavimo ir 
vienodo požiūrio principams ir 
garantuojama, kad pasiūlymai būtų 
vertinami siekiant nustatyti bendrą 
ekonominę, aplinkosaugosauginę, 
socialinę ir sanglaudos naudą.
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Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Sutarties suteikimo kriterijais 
perkančiajai organizacijai arba 
perkančiajam subjektui nesuteikiama 
neribota pasirinkimo laisvė ir šie kriterijai 
savavališkai ar diskriminaciniu būdu 
nekeičiami derybų metu. Apie bet kokius 
pakeitimus nedelsiant pranešama 
atitinkamiems kandidatams ir konkurso 
dalyviams.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sutarties suteikimo kriterijai yra susiję 
su koncesijos sutarties dalyku, taip pat jais 
perkančiajai organizacijai ar 
perkančiajam subjektui neturi būti 
suteikiama neribota pasirinkimo laisvė.

2. Sutarties suteikimo kriterijai yra susiję 
su koncesijos sutarties dalyku ir gali 
apimti aplinkosauginius, socialinius ar su 
inovacijomis susijusius aspektus ir 
prireikus viešosios tvarkos pagrindus 
tvariam ekonomikos augimui ir socialinei 
sanglaudai skatinti.

Tais kriterijais užtikrinama veiksminga 
konkurencija ir jie pateikiami kartu su 
reikalavimais, pagal kuriuos galima 
veiksmingai patikrinti konkurso dalyvių 
pateiktą informaciją. Perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai, 
remdamiesi konkurso dalyvių pateikta 
informacija ir įrodymais, veiksmingai 
patikrina, ar pasiūlymai atitinka sutarties 
skyrimo kriterijus.

Tais kriterijais užtikrinama veiksminga 
konkurencija ir jie pateikiami kartu su 
reikalavimais, pagal kuriuos galima 
veiksmingai patikrinti konkurso dalyvių 
pateiktą informaciją.
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Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

a) kokybę, įskaitant techninius 
pranašumus, estetines ir funkcines 
savybes, prieinamumą, tinkamumą 
visiems naudotojams, aplinkosaugos 
charakteristikas ir novatorišką pobūdį;
b) kai ketinama suteikti paslaugų 
koncesijas ir koncesijas, apimančias 
darbų projektavimą, gali būti 
atsižvelgiama į atitinkamai koncesijai 
vykdyti paskirto personalo organizavimą, 
kvalifikaciją ir patirtį, o po koncesijos 
suteikimo toks personalas gali būti 
keičiamas tik perkančiajai organizacijai 
arba perkančiajam subjektui sutikus ir jie 
privalo patikrinti, kad jį pakeitus būtų 
užtikrintas lygiavertis organizavimas ir 
kokybė;
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 1 dalies 14 punkte, etapo 
procesą, jeigu šie kriterijai susiję su 
veiksniais, tiesiogiai siejamais su šiais 
procesais, ir apibūdina konkretų gamybos 
procesą arba prašomų darbų atlikimo, 
prekių tiekimo arba paslaugų teikimo 
procesą.
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Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 4 dalyje nurodytu atveju perkančioji 
organizacija arba subjektas skelbime apie 
sutartį, kvietime pateikti pasiūlymą arba 
koncesijos dokumentuose nurodo 
kiekvienam pasirinktam kriterijui 
teikiamą lyginamąją reikšmę, kad 
nustatytų ekonomiškai naudingiausią 
pasiūlymą.

Išbraukta.

Lyginamoji reikšmė gali būti išreikšta 
intervalu, nurodant maksimalų intervalą.
Jeigu dėl objektyvių priežasčių 
lyginamosios reikšmės taikyti neįmanoma, 
perkančioji organizacija ar subjektas 
kriterijus nurodo mažėjančios svarbos 
tvarka.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

40 straipsnis Išbraukta.
Gyvavimo ciklo sąnaudos

1. Gyvavimo ciklo sąnaudos tiek, kiek 
svarbu, apima visas toliau nurodytas 
sąnaudas per visą produkto, paslaugos ar 
darbų gyvavimo ciklą, apibrėžtą 
2 straipsnio 1 dalies 14 punkte:
a) vidaus sąnaudas, įskaitant sąnaudas, 
susijusias su įsigijimu, pvz., gamybos 
sąnaudas, naudojimu, pvz., energijos 
vartojimu, techninės priežiūros 
sąnaudomis, ir gyvavimo ciklo pabaiga, 
pvz., surinkimo ir perdirbimo sąnaudos; 
b) išorės aplinkosauginės sąnaudos, 
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kurios tiesiogiai susijusios su gyvavimo 
ciklu, su sąlyga, kad jas galima įvertinti 
pinigais ir patikrinti, ir kurios gali apimti 
šiltnamio dujų išlakų ir kitų teršalų išlakų 
sąnaudas, kitas klimato kaitos mažinimo 
sąnaudas.
2. Jeigu perkančiosios organizacijos 
sąnaudas vertina pagal gyvavimo ciklo 
sąnaudų metodą, jos koncesijos suteikimo 
dokumentuose nurodo gyvavimo ciklo 
sąnaudų skaičiavimo metodiką. 
Naudojama metodika turi atitikti visas 
šias sąlygas:
a) ji parengta remiantis moksline 
informacija arba kitais objektyviai 
patikrinamais ir nediskriminaciniais 
kriterijais;
b) ji skirta pakartotinai ar nuolat taikyti;
c) ji yra prieinama visoms 
suinteresuotoms šalims.
Perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai leidžia ūkio subjektams taikyti 
skirtingas jų pasiūlymo gyvavimo ciklo 
sąnaudų apskaičiavimo metodikas, jeigu 
jie įrodo, kad taikoma metodika atitinka a, 
b ir c punktuose išdėstytus reikalavimus ir 
yra lygiavertė perkančiosios organizacijos 
arba perkančiojo subjekto nurodytai 
metodikai.
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 39 straipsnio 4 dalyje 
nurodytus sutarties skyrimo kriterijus.
Tokių įstatymo galią turinčių aktų ir 
deleguotųjų aktų sąrašas pateiktas 
II priede. Komisija pagal 46 straipsnį 
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus 
dėl šio sąrašo atnaujinimo, jeigu dėl 
naujų teisės aktų priėmimo, tokių teisės 
aktų panaikinimo arba pakeitimo tokie 
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