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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Skaidrūs ir patikimi viešieji pirkimai atlieka ypač svarbų vaidmenį užtikrinant veiksmingą 
viešųjų lėšų panaudojimą. Tokie pirkimai taip pat turi įtakos valstybės investicijoms į 
ekonomiką, visų pirma tvariam augimui ir inovacijoms.

Viešųjų pirkimų tvarka dėl savo pobūdžio yra labai sudėtinga, visų pirma su tuo susiduria 
mažos vietos valdžios institucijos ir mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), todėl 
perkančiosioms organizacijoms, visų pirma veikiančioms regionų ir vietos lygmenimis, taip 
pat MVĮ reikėtų sudaryti palankesnes sąlygas gauti aiškią informaciją ir konsultacijas dėl ES 
taisyklių, reglamentuojančių viešuosius pirkimus. ES viešųjų pirkimų teisės aktų tolesnio 
tobulinimo tikslas – vienu metu supaprastinti viešųjų pirkimų procedūras, sumažinti dėl šių 
procedūrų patiriamas išlaidas ir padaryti jas patogesnes MVĮ ir investuotojams.

Komisija ir valstybės narės yra kartu tvirtai įsipareigojusios užtikrinti mokymus ir 
konsultavimą, kurie reikalingi, kad būtų galima padėti regionų ir vietos valdžios institucijoms 
ir MVĮ, taip pat įtraukti kitas suinteresuotąsias šalis, siekiant užtikrinti, kad subjektai 
dalyvautų viešuosiuose pirkimuose turėdami informaciją ir taip sumažinti pasitaikančių klaidų 
ir pažeidimų skaičių bei pagerinti vietos ir regionų valdžios institucijų perkančiųjų 
organizacijų praktines žinias, susijusiais viešaisiais pirkimais.

MVĮ iš tikrųjų turi didelį darbo vietų, augimo ir inovacijų potencialą, o siekiant gauti kuo 
daugiau naudos, susijusios su MVĮ ekonominiu ir inovaciniu potencialu dalyvaujant 
viešuosiuose pirkimuose, jos turėtų būti skatinamos dalyvauti vietos ir regionų valdžios 
institucijų organizuojamose viešųjų pirkimų procedūrose.

Nuomonės referentė ir komitetas savo nuomonėje dėl viešųjų pirkimų atnaujinimo aiškiai 
nurodė, kad viešųjų pirkimų procedūrose turėtų būti vadovaujamasi ne mažiausios kainos 
principu, bet atsižvelgiama į tausų ir ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, įskaitant 
gyvavimo ciklo sąnaudas. Ši taisyklė turėtų būti toliau griežtinama.

Vis dėlto turėtų būti aiškiai nurodoma, kad bet kokių Europos lygmeniu priimtų taisyklių dėl 
viešųjų pirkimų veiksmingumas ir efektyvumas priklauso nuo patikimo ir kuo paprastesnio 
šių taisyklių perkėlimo į nacionalinius valstybių narių teisės aktus. Todėl valstybės narės, 
padedamos Komisijos ir jai stebint, turėtų užtikrinti, kad visoje Sąjungoje būtų kuo mažiau 
taisyklių skirtumų ir kad viešųjų pirkimų tvarkos supaprastinimui nebūtų kliūčių dėl 
pakankamai sudėtingų ir išsamių siūlomose direktyvose pateikiamų taisyklių pobūdžio.

Labai svarbu teikti teisinius ir praktinius direktyvų išaiškinimus, kad ateityje būtų išvengta 
neteisingo viešųjų pirkimų taisyklių taikymo. Šiomis aplinkybėmis nuomonės referentė tikisi, 
kad galiausiai bus išspręsta sunkių viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimų, susijusių su 
projektais, įgyvendinamais ERPF ir Sanglaudos fondo lėšomis, kuriuos ne kartą nustatė 
Audito Rūmai ir kurie iš esmės padaromi dėl viešųjų pirkimų procedūrų sudėtingumo, jų 
nenuoseklumo, procedūrų, kuriomis pagrįstas struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo lėšų 
naudojimas, sudėtingumo ir netinkamo ES teisės aktų nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę, 
problema ir į ją bus tinkamai atsižvelgta aiškinant ir taikant būsimas viešųjų pirkimų 
taisykles.
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PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) valstybės narės institucijų arba jų vardu 
vykdomas viešojo pirkimo sutarčių 
skyrimas turi atitikti Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo principus, visų pirma 
laisvą prekių judėjimą, įsisteigimo laisvę ir 
laisvę teikti paslaugas, taip pat iš šių 
laisvių kylančius principus, kaip antai 
vienodo požiūrio, nediskriminavimo, 
abipusio pripažinimo, proporcingumo ir 
skaidrumo principus. Tačiau atvejams, kai 
viešojo pirkimo sutartys viršija tam tikrą 
vertę, turi būti parengtos nuostatos dėl 
nacionalinių pirkimo procedūrų 
koordinavimo, siekiant užtikrinti, kad 
minėti principai būtų įgyvendinti 
praktiškai, o viešieji pirkimai – atverti 
konkurencijai;

(1) valstybės narės institucijų arba jų vardu 
vykdomas viešojo pirkimo sutarčių 
skyrimas turi atitikti Sutarčių principus, 
visų pirma laisvą prekių judėjimą, 
įsisteigimo laisvę ir laisvę teikti paslaugas, 
taip pat iš šių laisvių kylančius principus, 
kaip antai vienodo požiūrio, 
nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, 
proporcingumo ir skaidrumo principus ir 
kompetencijos paskirstymą, kaip įtvirtinta 
SESV 14 straipsnio 1 dalyje ir Protokole 
Nr. 26. ES viešųjų pirkimų taisyklėse 
turėtų būti atsižvelgiama į didelę valdžios 
institucijų veiksmų laisvę vykdant jų 
uždavinius, susijusius su viešųjų paslaugų 
teikimu. Tačiau atvejams, kai viešojo 
pirkimo sutartys viršija tam tikrą vertę, turi 
būti parengtos nuostatos dėl nacionalinių 
pirkimo procedūrų koordinavimo, siekiant 
užtikrinti, kad minėti principai būtų 
įgyvendinti praktiškai, o viešieji pirkimai –
atverti konkurencijai;

Pagrindimas

Pritaikoma prie naujų Lisabonos sutarties nuostatų.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) strategijoje „Europa 2020“ viešiesiems 
pirkimams tenka esminis vaidmuo kaip 

(2) strategijoje „Europa 2020“ viešiesiems 
pirkimams tenka esminis vaidmuo kaip 
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vienai iš rinkos priemonių, naudojamų 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo kartu užtikrinant efektyviausią 
viešųjų lėšų naudojimą. Šiuo tikslu reikia 
persvarstyti ir atnaujinti esamas viešųjų 
pirkimų taisykles, priimtas pagal 2004 m. 
kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2004/17/EB dėl subjektų, 
vykdančių veiklą vandens, energetikos, 
transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 
vykdomų pirkimų tvarkos derinimo ir 
2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo 
darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių 
sudarymo tvarkos derinimo, siekiant 
efektyviau naudoti viešąsias lėšas, visų 
pirma paskatinti viešuosiuose pirkimuose 
dalyvauti mažąsias ir vidutines įmones ir 
suteikti perkančiosioms organizacijoms 
galimybę geriau panaudoti viešuosius 
pirkimus bendriems visuomenės tikslams. 
Taip pat reikia išaiškinti svarbiausias 
sampratas ir sąvokas, kad būtų užtikrintas 
didesnis teisinis tikrumas ir įtraukti tam 
tikri gerai nusistovėję aktualūs Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos 
aspektai;

vienai iš rinkos priemonių, naudojamų 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo kartu užtikrinant efektyviausią 
viešųjų lėšų naudojimą. Šiuo tikslu reikia 
persvarstyti ir atnaujinti esamas viešųjų 
pirkimų taisykles, priimtas pagal 2004 m. 
kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2004/17/EB dėl subjektų, 
vykdančių veiklą vandens, energetikos, 
transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 
vykdomų pirkimų tvarkos derinimo ir 
2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo 
darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių 
sudarymo tvarkos derinimo, siekiant
suteikti perkančiosioms organizacijoms 
galimybę geriau panaudoti viešuosius 
pirkimus remiant tvarų vystymąsi ir 
gerbiant socialines bei darbo teises, taip 
pat siekiant kitų bendrų visuomenės 
tikslų, ir taip siekiant efektyviau naudoti 
viešąsias lėšas. Taigi reikia visų pirma 
paskatinti ir raginti viešuosiuose 
pirkimuose dalyvauti mažąsias ir vidutines 
įmones, sudaryti palankesnes sąlygas joms 
dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir 
suteikti perkančiosioms organizacijoms 
galimybę geriau panaudoti viešuosius 
pirkimus nevaržant jų laisvės nuspręsti, ką 
įsigyti ir pirkti. Taip pat reikia išaiškinti 
svarbiausias sampratas ir sąvokas, kad būtų 
užtikrintas didesnis teisinis tikrumas ir 
įtraukti tam tikri gerai nusistovėję aktualūs 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
praktikos aspektai;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) šia direktyva užtikrinamas 
Direktyvos 2001/23/EB dėl valstybių narių 
įstatymų, skirtų darbuotojų teisių 
apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar 
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verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo 
įgyvendinimas siekiant užtikrinti, kad 
būtų laikomasi lygios konkurencijos ir 
darbuotojų apsaugos taisyklių įmonės 
perdavimo atveju, visų pirma teisės 
reikalauti, kad verslą perimantis juridinis 
subjektas perimtų ir darbuotojus;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) net jeigu faktiniai, galimi ar 
preziumuojami interesų konfliktai 
nebūtinai lemia korupciją, yra didelė 
tikimybė, kad dėl jų bus daroma netinkama 
įtaka viešojo pirkimo sprendimams ir taip 
iškreipiama konkurencija, pakenkiama 
konkurso dalyvių vienodam vertinimui. 
Todėl reikėtų sukurti veiksmingus 
mechanizmus, kurie užkirstų kelią interesų 
konfliktams, padėtų juos nustatyti ir 
pašalinti;

(6) net jeigu faktiniai, galimi ar 
preziumuojami interesų konfliktai 
nebūtinai lemia korupciją, yra didelė 
tikimybė, kad dėl jų bus daroma netinkama 
įtaka viešojo pirkimo sprendimams ir taip 
iškreipiama konkurencija, pakenkiama 
dalyvių vienodam vertinimui ir vėluojama 
įgyvendinti viešųjų pirkimų procedūras. 
Todėl reikėtų sukurti veiksmingus 
mechanizmus, kurie užkirstų kelią interesų 
konfliktams, padėtų juos nustatyti ir 
pašalinti, ir pašalinti kliūtis, trukdančias 
įgyvendinti šiuos mechanizmus;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) dėl neteisėto pirkimo procedūros 
dalyvių elgesio, pvz., mėginimų daryti 
neteisėtą įtaką sprendimų priėmimo 
procesui arba susitarimų su kitais 
kandidatais, siekiant manipuliuoti 
procedūros baigtimi, gali būti pažeisti 
pagrindiniai Europos Sąjungos teisės
principai ir smarkiai iškreipta 
konkurencija. Todėl iš ūkio subjektų 
reikėtų reikalauti pateikti garbės

(7) dėl neteisėto pirkimo procedūros 
dalyvių elgesio, pvz., mėginimų daryti 
neteisėtą įtaką sprendimų priėmimo 
procesui arba susitarimų su kitais 
kandidatais, siekiant manipuliuoti 
procedūros baigtimi, gali būti pažeisti 
pagrindiniai Europos Sąjungos teisės 
principai ir smarkiai iškreipta 
konkurencija. Todėl iš ūkio subjektų 
reikėtų reikalauti pateikti priesaikos
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deklaraciją, kad jie nevykdo tokios 
neteisėtos veiklos, o jeigu paaiškėtų, jog 
tokia deklaracija yra melaginga – pašalinti 
juos iš konkurso;

deklaraciją, kad jie nevykdo tokios 
neteisėtos veiklos, o jeigu paaiškėtų, jog 
tokia deklaracija yra melaginga – pašalinti 
juos iš šios ir vėlesnių ES vykdomų 
viešųjų pirkimų procedūrų;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) šiuo metu įvairių valstybių narių 
perkančiųjų organizacijų vykdomam 
bendram viešojo pirkimo sutarčių skyrimui 
kyla tam tikrų teisinių kliūčių, ypač 
susijusių su nacionalinių įstatymų kolizija. 
Nepaisant to, kad Direktyva 2004/18/EB 
netiesiogiai leidžiama vykdyti tarptautinius 
bendrus viešuosius pirkimus, praktiškai 
keliose nacionalinėse teisinėse sistemose 
bendri tarptautiniai pirkimai yra tiesiogiai 
arba netiesiogiai neaiškiai teisiškai 
reglamentuoti arba apskritai neįmanomi. 
Įvairių valstybių narių perkančiosios 
organizacijos gali būti suinteresuotos 
bendradarbiavimu ir bendru viešojo 
pirkimo sutarčių skyrimu, kad gautų 
maksimalią vidaus rinkos teikiamų 
galimybių naudą masto ekonomijos ir 
grėsmių bei naudos pasidalijimo požiūriu, 
ypač naujoviškų projektų, susijusių su 
didesnėmis grėsmėmis, nei jų pagrįstai 
tektų vienai perkančiajai organizacijai. 
Todėl reikėtų nustatyti naujas taisykles dėl 
bendrų tarptautinių pirkimų ir jose nurodyti 
taikytiną teisę, kad perkančiosioms 
organizacijoms visoje vidaus rinkoje būtų 
lengviau bendradarbiauti. Be to, skirtingų 
valstybių narių perkančiosios organizacijos 
gali pagal nacionalinę ar Sąjungos teisę 
kurti bendrus teisinius subjektus. Reikėtų 
nustatyti konkrečias tokio bendro viešojo 
pirkimo būdo taisykles;

(26) šiuo metu įvairių valstybių narių 
perkančiųjų organizacijų vykdomam 
bendram viešojo pirkimo sutarčių skyrimui 
kyla tam tikrų teisinių kliūčių, ypač 
susijusių su nacionalinių įstatymų kolizija. 
Nepaisant to, kad Direktyva 2004/18/EB 
netiesiogiai leidžiama vykdyti tarptautinius 
bendrus viešuosius pirkimus, praktiškai 
keliose nacionalinėse teisinėse sistemose 
bendri tarptautiniai pirkimai yra tiesiogiai 
arba netiesiogiai neaiškiai teisiškai 
reglamentuoti arba apskritai neįmanomi. 
Įvairių valstybių narių perkančiosios 
organizacijos gali būti suinteresuotos 
bendradarbiavimu ir bendru viešojo 
pirkimo sutarčių skyrimu, kad gautų 
maksimalią vidaus rinkos teikiamų 
galimybių naudą masto ekonomijos ir 
grėsmių bei naudos pasidalijimo požiūriu, 
ypač naujoviškų projektų, susijusių su 
didesnėmis grėsmėmis, nei jų pagrįstai 
tektų vienai perkančiajai organizacijai. 
Todėl reikėtų nustatyti naujas taisykles dėl 
bendrų tarptautinių pirkimų ir jose nurodyti 
taikytiną teisę, kad perkančiosioms 
organizacijoms visoje vidaus rinkoje būtų 
lengviau bendradarbiauti. Be to, skirtingų 
valstybių narių perkančiosios organizacijos 
gali pagal nacionalinę ar Sąjungos teisę 
kurti bendrus teisinius subjektus. Reikėtų 
nustatyti konkrečias tokio bendro viešojo 
pirkimo būdo taisykles. Panašiai 
tarpvalstybinių viešųjų pirkimų srityje 
labai svarbu išaiškinti su intelektinės 
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nuosavybės teise susijusius aspektus;

Pakeitimas 7

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 
pirkimo dalis, įgyvendinti MVĮ dalyvavimą 
skatinančias priemones ir būti įpareigotos 
paaiškinti priežastis, jei to nedarytų. Jeigu 
sutartys padalijamos į pirkimo dalis, 
perkančiosios organizacijos, kad išlaikytų 
konkurenciją arba užtikrintų tiekimo 
saugumą, gali, pvz., apriboti pirkimo dalių, 
dėl kurių ūkio subjektas gali teikti 
pasiūlymą, skaičių; jos taip pat gali apriboti 
pirkimo dalių, kurios gali būti paskirtos 
vienam dalyviui, skaičių;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) dažnai nepateisinama MVĮ 
dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose 
kliūtis yra pernelyg griežti reikalavimai 
dėl ekonominio ir finansinio pajėgumo. 
Todėl perkančiosioms organizacijoms 
neturėtų būti leidžiama reikalauti, kad 
minimali ūkio subjektų apyvarta daugiau 
nei tris kartus viršytų numatomą sutarties 
vertę. Tačiau tinkamai pagrįstomis 
aplinkybėmis gali būti taikomi griežtesni 
reikalavimai. Tokios aplinkybės gali būti 
susijusios su didesne sutarties vykdymo 
rizika ar tuo, kad esminę reikšmę turi 
tinkamas sutarties įvykdymas laiku, nes 

Išbraukta.
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tai, pvz., yra būtina išankstinė kitų 
sutarčių vykdymo sąlyga;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) daug ūkio subjektų, ne tik MVĮ, mano, 
kad didelė jų dalyvavimo viešuosiuose 
pirkimuose kliūtis yra administracinė našta, 
atsirandanti dėl būtinybės pateikti daug
sertifikatų ar kitų dokumentų, susijusių su 
atmetimo ir atrankos kriterijais. Apribojus 
tokius reikalavimus, pvz., leidus pateikti 
savideklaracijas, galima labai supaprastinti 
tvarką, o tai būtų naudinga ir 
perkančiosioms organizacijoms, ir ūkio 
subjektams. Tačiau iš konkurso dalyvio, 
kuriam nuspręsta paskirti sutartį, turėtų 
būti reikalaujama pateikti atitinkamus 
įrodymus, o perkančiosios organizacijos 
neturėtų sudaryti sutarčių su to negalinčiais 
padaryti konkurso dalyviais. Papildomai 
supaprastinti tvarką galima taikant
standartinius dokumentus, pvz., Europos 
pirkimų pasą, kurį turėtų pripažinti visos 
perkančiosios organizacijos ir kuris turėtų 
būti plačiai reklamuojamas tarp ūkio 
subjektų, visų pirma MVĮ, kurioms dėl jo 
gali iš esmės sumažėti administracinė 
našta;

(32) daug ūkio subjektų, visų pirma MVĮ, 
mano, kad didelė jų dalyvavimo 
viešuosiuose pirkimuose kliūtis yra 
administracinė našta, atsirandanti dėl 
būtinybės pateikti per didelį kiekį
sertifikatų ar kitų dokumentų, susijusių su 
atmetimo ir atrankos kriterijais. Apribojus 
tokius reikalavimus, pvz., leidus pateikti 
savideklaracijas, galima labai supaprastinti 
tvarką, o tai būtų naudinga ir 
perkančiosioms organizacijoms, ir ūkio 
subjektams. Tačiau iš dalyvio, su kuriuo
nuspręsta sudaryti sutartį, turėtų būti 
reikalaujama pateikti atitinkamus 
įrodymus, o perkančiosios organizacijos 
neturėtų sudaryti sutarčių su to negalinčiais 
padaryti dalyviais. Būtina nustatyti
standartinius dokumentus, pvz., Europos 
pirkimų pasą, kurį turėtų pripažinti visos 
perkančiosios organizacijos ir kuris turėtų 
būti plačiai reklamuojamas tarp ūkio 
subjektų, visų pirma MVĮ, kurioms dėl jo 
gali iš esmės sumažėti administracinė 
našta;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) sutartys turėtų būti skiriamos pagal 
objektyvius kriterijus, kuriais užtikrinama 
atitiktis skaidrumo, nediskriminavimo ir 
vienodo požiūrio principams. Tie kriterijai 

(37) sutartys turėtų būti sudaromos pagal 
objektyvius kriterijus, kuriais užtikrinama 
atitiktis skaidrumo, nediskriminavimo ir 
vienodo požiūrio principams. Tie kriterijai 
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turėtų užtikrinti, kad pasiūlymai būtų 
vertinami veiksmingos konkurencijos 
sąlygomis, taip pat atvejais, kai 
perkančiosioms organizacijoms reikalingi 
optimaliai jų poreikiams pritaikyti aukštos 
kokybės darbai, prekės ir paslaugos, pvz., 
tarp pasirinktų sutarties skyrimo kriterijų 
nurodyti su gamybos procesu susiję 
veiksniai. Todėl perkančiosioms 
organizacijoms turėtų būti leidžiama kaip 
skyrimo kriterijus patvirtinti ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios 
kainos kriterijų, atsižvelgiant į tai, kad 
antruoju atveju jos techninėse
specifikacijose arba sutarties vykdymo 
sąlygose gali nustatyti atitinkamus kokybės 
standartus;

turėtų užtikrinti, kad pasiūlymai būtų 
vertinami veiksmingos konkurencijos 
sąlygomis, taip pat atvejais, kai 
perkančiosioms organizacijoms reikalingi 
optimaliai jų poreikiams pritaikyti aukštos 
kokybės darbai, prekės ir paslaugos, pvz., 
tarp pasirinktų sutarties skyrimo kriterijų 
nurodyti su gamybos procesu susiję 
veiksniai. Todėl perkančiosioms 
organizacijoms turėtų būti leidžiama kaip 
skyrimo kriterijus visų pirma patvirtinti 
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo ir 
tik po to mažiausios kainos kriterijų, 
atsižvelgiant į tai, kad antruoju atveju jos 
techninėse specifikacijose arba sutarties 
vykdymo sąlygose gali nustatyti 
atitinkamus kokybės standartus;

Pagrindimas

Viešuosiuose pirkimuose turėtų būti vadovaujamasi ne mažiausios kainos principu, bet 
atsižvelgiama į tausų ir ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) jei perkančiosios organizacijos 
nusprendžia paskirti sutartį ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo teikėjui, jos turi 
nustatyti skyrimo kriterijus, kuriais 
remdamosi vertins pasiūlymus, kad būtų 
nustatytas geriausio kainos ir kokybės 
santykio pasiūlymas. Šių kriterijų 
nustatymas priklauso nuo sutarties dalyko, 
nes pagal juos turi būti įmanoma įvertinti 
kiekvieno konkurso dalyvio siūlomą 
sutarties įvykdymo lygį, atsižvelgus į 
sutarties dalyką, apibrėžtą techninėse 
specifikacijose, ir kiekvieno pasiūlymo 
kainos ir kokybės santykį. Be to, 
pasirinktais sutarties skyrimo kriterijais 
perkančiajai organizacijai neturėtų būti 
suteikiama neribota pasirinkimo laisvė, jais 

(38) perkančiosios organizacijos turi 
nustatyti skyrimo kriterijus, kuriais 
remdamosi vertins pasiūlymus, kad būtų 
nustatytas geriausio kainos ir kokybės, 
įskaitant atsakomybę už aplinką ir 
socialinę atsakomybę, santykio 
pasiūlymas. Šių kriterijų nustatymas 
priklauso nuo sutarties arba gamybos
dalyko, nes pagal juos turi būtu įmanoma 
įvertinti kiekvieno dalyvio siūlomą 
sutarties įvykdymo lygį, atsižvelgus į 
sutarties ir gamybos dalyką, apibrėžtą 
techninėse specifikacijose, ir kiekvieno 
pasiūlymo kainos ir kokybės santykį. Be 
to, pasirinktais sutarties sudarymo
kriterijais perkančiajai organizacijai 
neturėtų būti suteikiama neribota 
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turėtų būti užtikrinama veiksmingos 
konkurencijos galimybė ir jie pateikiami 
kartu su reikalavimais, pagal kuriuos 
galima veiksmingai patikrinti konkurso
dalyvių pateiktą informaciją;

pasirinkimo laisvė, jais turėtų būti 
užtikrinama veiksmingos ir sąžiningos
konkurencijos galimybė ir jie pateikiami 
kartu su reikalavimais, pagal kuriuos 
galima veiksmingai patikrinti dalyvių 
pateiktą informaciją;

Pagrindimas

Su gyvavimo ciklu susiję kriterijai turėtų būti atnaujinti ir juose kartu su ekonominiu kokybės 
ir kainos kriterijumi turėtų būti numatyti socialinės atsakomybės ir atsakomybės už aplinką 
pridėtinės vertės kriterijai.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) sutarties vykdymo sąlygos atitinka šią 
direktyvą, jeigu jomis nėra tiesiogiai ar 
netiesiogiai diskriminuojama, jeigu jos yra 
susijusios su sutarties dalyku ir įtrauktos į 
skelbimą apie sutartį, išankstinį 
informacinį skelbimą, naudojamą kaip 
konkurso paskelbimo priemonę, ar pirkimo 
dokumentus. Visų pirma jose gali būti 
numatyta teikti pirmenybę profesiniam 
mokymui darbo vietoje, asmenų, 
patiriančių didelių integracijos sunkumų, 
įdarbinimui, kovai su nedarbu, aplinkos ar 
gyvūnų gerovės apsaugai. Pavyzdžiui, be 
kitų dalykų, gali būti paminėti sutarties 
vykdymo laikotarpiu taikomi reikalavimai 
įdarbinti ilgą laiką darbo nerandančius 
asmenis arba įgyvendinti bedarbių ar 
jaunimo mokymo priemones, iš esmės 
laikytis pagrindinių Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) konvencijų, net jeigu 
šios konvencijos nėra įgyvendintos 
nacionalinėje teisėje, ir įdarbinti daugiau 
nepalankioje padėtyje esančių asmenų nei 
reikalaujama pagal nacionalinės teisės 
aktus;

(43) sutarties vykdymo sąlygos atitinka šią 
direktyvą, jeigu jomis nėra tiesiogiai ar 
netiesiogiai diskriminuojama, jeigu jos yra 
susijusios su sutarties ir (arba) gamybos
dalyku, ir įtrauktos į skelbimą apie sutartį, 
išankstinį informacinį skelbimą, 
naudojamą kaip konkurso paskelbimo 
priemonę, ar pirkimo dokumentus. Visų 
pirma jose gali būti numatyta teikti 
pirmenybę profesiniam mokymui darbo 
vietoje, asmenų, patiriančių didelių 
integracijos sunkumų, įdarbinimui, kovai 
su nedarbu, aplinkos ar gyvūnų gerovės 
apsaugai. Pavyzdžiui, be kitų dalykų, gali 
būti paminėti sutarties vykdymo 
laikotarpiu taikomi reikalavimai įdarbinti 
ilgą laiką darbo nerandančius asmenis arba 
įgyvendinti bedarbių ar jaunimo mokymo 
priemones, iš esmės laikytis pagrindinių 
Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 
konvencijų, visų pirma TDO konvencijos 
Nr. 94, net jeigu šios konvencijos nėra 
įgyvendintos nacionalinėje teisėje, ir 
įdarbinti daugiau nepalankioje padėtyje 
esančių asmenų nei reikalaujama pagal 
nacionalinės teisės aktus;
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Pagrindimas

Šiame pakeitime atkreipiamas dėmesys į TDO konvencijos Nr. 94 dėl darbo nuostatų (viešojo 
pirkimo sutartyse), kurioje konkrečiai reglamentuojami viešieji pirkimai, svarbą. ES privalo 
įsipareigoti laikytis TDO standartų.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) vertinimas parodė, kad valstybės narės 
nuosekliai ir sistemingai nestebi viešojo 
pirkimo taisyklių įgyvendinimo ir veikimo. 
Tai turi neigiamą poveikį tinkamam iš šių 
direktyvų kylančių nuostatų 
įgyvendinimui, dėl to patiriama daug 
sąnaudų ir atsiranda netikrumas. Kelios 
valstybės narės yra paskyrusios nacionalinę 
centrinę organizaciją, kuriai pavesti viešojo 
pirkimo klausimai, tačiau tokioms 
organizacijoms numatytos užduotys 
skirtingose valstybėse narėse labai skiriasi. 
Esant nuoseklesniems ir 
autoritetingesniems stebėjimo bei 
kontrolės mechanizmams pagerėtų viešojo 
pirkimo taisyklių veikimo išmanymas, 
padidėtų įmonių ir perkančiųjų 
organizacijų teisinis saugumas ir būtų 
padėta sudaryti vienodas veiklos sąlygas. 
Tokie mechanizmai galėtų būti priemonė, 
kuri padėtų nustatyti ir iš anksto išspręsti 
problemas, ypač Sąjungos bendrai 
finansuojamų projektų atveju, ir aptikti 
struktūrinius trūkumus. Ypač svarbu 
suderinti šiuos mechanizmus, kad visoje 
Europos Sąjungoje būtų užtikrintas 
nuoseklus viešojo pirkimo politikos 
taikymas, kontrolė bei stebėjimas, o taip 
pat sistemingas pirkimų politikos rezultatų 
vertinimas;

(49) vertinimas parodė, kad valstybės narės 
nuosekliai ir sistemingai nestebi viešojo 
pirkimo taisyklių įgyvendinimo ir veikimo,
ir neskatina to daryti. Tai turi neigiamą 
poveikį tinkamam iš šių direktyvų kylančių 
nuostatų įgyvendinimui, dėl to patiriama 
daug sąnaudų ir atsiranda netikrumas. 
Kelios valstybės narės yra paskyrusios 
nacionalinę centrinę organizaciją, kuriai 
pavesti viešojo pirkimo klausimai, tačiau 
tokioms organizacijoms numatytos 
užduotys skirtingose valstybėse narėse 
labai skiriasi. Esant nuoseklesnei ir 
autoritetingesnei informacijai, stebėjimo 
bei kontrolės mechanizmams pagerėtų 
viešojo pirkimo taisyklių veikimo 
išmanymas, padidėtų įmonių ir perkančiųjų 
organizacijų teisinis saugumas ir būtų 
padėta sudaryti vienodas veiklos sąlygas. 
Tokie mechanizmai galėtų būti prevencinė 
priemonė, kuri padėtų nustatyti ir iš anksto 
išspręsti problemas, ypač Sąjungos bendrai 
finansuojamų projektų atveju, ir aptikti 
struktūrinius trūkumus. Ypač svarbu 
suderinti šiuos mechanizmus, kad visoje 
Europos Sąjungoje būtų užtikrintas 
nuoseklus viešojo pirkimo politikos 
taikymas, kontrolė bei stebėjimas, o taip 
pat sistemingas pirkimų politikos rezultatų 
vertinimas;
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) valstybės narės turėtų paskirti vieną 
nacionalinę instituciją, atsakingą už viešojo 
pirkimo stebėjimą, įgyvendinimą ir 
kontrolę. Tokia centrinė organizacija turėtų 
tiesiogiai ir laiku gauti informaciją, visų 
pirma susijusią su įvairiomis problemomis, 
turinčiomis įtakos viešojo pirkimo teisės 
įgyvendinimui. Ji turėtų galėti nedelsdama 
pateikti grįžtamąją informaciją apie 
politikos veikimą ir galimus nacionalinės 
teisės aktų bei praktikos trūkumus ir padėti 
greitai surasti sprendimus. Siekiant 
veiksmingai kovoti su korupcija ir 
sukčiavimu, ta centrinė organizacija ir 
visuomenė turėtų turėti galimybę tikrinti 
sudarytų sutarčių tekstus. Todėl didelės 
vertės sutartys turėtų būti perduotos 
priežiūros įstaigai sudarant galimybę 
suinteresuotiems asmenims su šiais 
dokumentais susipažinti tiek, kiek 
nepažeidžiami teisėti viešieji ar privatieji 
interesai;

(50) valstybės narės turėtų paskirti vieną 
nacionalinę instituciją, atsakingą už viešojo 
pirkimo stebėjimą, įgyvendinimą ir 
kontrolę. Tokia centrinė organizacija turėtų 
tiesiogiai ir laiku gauti informaciją, visų 
pirma susijusią su įvairiomis problemomis, 
turinčiomis įtakos viešojo pirkimo teisės 
įgyvendinimui, ir turėtų rekomenduoti 
procedūras, kuriomis reikia vadovautis, 
jei pasiūlymai dėl viešųjų pirkimų 
sutarčių yra ginčijami. Ji turėtų galėti 
nedelsdama pateikti grįžtamąją informaciją 
apie politikos veikimą ir galimus 
nacionalinės teisės aktų bei praktikos 
trūkumus ir padėti greitai surasti 
sprendimus. Siekiant veiksmingai kovoti su 
korupcija ir sukčiavimu, ta centrinė 
organizacija ir visuomenė turėtų turėti 
galimybę tikrinti sudarytų sutarčių tekstus. 
Todėl didelės vertės sutartys turėtų būti 
perduotos priežiūros įstaigai sudarant 
galimybę suinteresuotiems asmenims su 
šiais dokumentais susipažinti tiek, kiek 
nepažeidžiami teisėti viešieji ar privatieji 
interesai;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) ne visos perkančiosios organizacijos 
gali turėti vidaus patirties su ekonomiškai 
ar techniškai sudėtingomis sutartimis.
Tokiomis aplinkybėmis tinkama 
profesionali pagalba veiksmingai padėtų
stebėti ir kontroliuoti veiklą. Viena vertus, 
šį tikslą galima pasiekti taikant žinių 

(51) tam tikros perkančiosios 
organizacijos, visų pirma regioninio 
lygmens, neturi vidaus patirties su 
ekonomiškai ar techniškai sudėtingomis
sutartimis. Tokiomis aplinkybėmis tinkama 
profesionali pagalba leidžia veiksmingai 
stebėti ir kontroliuoti veiklą. Viena vertus, 
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perdavimo priemones (žinių centrus), 
siūlant perkančiosioms organizacijoms 
techninę pagalbą; kita vertus, įmonės, bent
MVĮ, turėtų gauti administracinę pagalbą, 
visų pirma dalyvaudamos pirkimo 
procedūrose tarpvalstybiniu mastu;

šį tikslą galima pasiekti taikant žinių 
perdavimo priemones (žinių centrus), 
siūlant perkantiesiems subjektams techninę 
pagalbą; kita vertus, įmonės, ypač MVĮ, 
turėtų gauti administracinę pagalbą, visų 
pirma dalyvaudamos pirkimo procedūrose 
tarpvalstybiniu mastu;

Pagrindimas

Tai ypač svarbu siekiant aktyvesnio MVĮ dalyvavo viešuosiuose pirkimuose.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
53 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53a) sėkmingas šios direktyvos 
perkėlimas į nacionalinę teisę yra labai 
svarbus stengiantis supaprastinti ES 
viešųjų pirkimų taisykles, taip pat 
užtikrinant, kad jos būtų vienodai 
aiškinamos ir taikomos. Tai padėtų 
užtikrinti būtiną teisinio tikrumo lygį, 
kurio reikalauja perkančiosios 
organizacijos, visų pirma pavaldžiosios 
perkančiosios organizacijos ir MVĮ. Todėl 
Komisija ir valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad direktyva būtų sėkmingai 
perkelta į nacionalinę teisę atsižvelgiant ir 
į didelę nacionalinių viešųjų pirkimų 
teisės aktų svarbą, kad būtų pasinaudota 
Europos Sąjungos lėšomis. Todėl labai 
svarbu, kad valstybės narės dėtų kuo 
didesnes pastangas siekdamos išvengti bet 
kokių viešųjų pirkimų taisyklių aiškinimo 
ir taikymo skirtumų, taip pat prisidėtų 
supaprastindamos šias taisykles 
nacionaliniu lygmeniu;

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad taisyklių perkėlimas į nacionalinę teisę netrukdytų stengiantis 
supaprastinti ir suderinti viešųjų pirkimų taisykles, kad visoje Sąjungoje būtų galima išvengti 
jų skirtumų, kurie labiausiai pakenktų MVĮ ir mažesnėms perkančiosioms organizacijoms, 
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veikiančioms regionų ir vietos lygmenimis.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
53 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53a) be to, Komisija ir valstybės narės 
turėtų periodiškai rengti mokymus ir 
informuotumo didinimo kampanijas ir 
dalyvauti konsultacijose, skirtose regionų 
ir vietos valdžios institucijoms bei MVĮ, ir 
į jas įtraukti kitas suinteresuotąsias šalis, 
kad būtų užtikrintas visapusis viešųjų 
pirkimų dalyvių informuotumas, 
sumažintas klaidų skaičius, o vietos ir 
regionų valdžios institucijų 
perkančiosiose organizacijose, siekiant 
įgyvendinti naujoviškus pirkimus, būtų 
didinama būtina kompetencija viešųjų 
pirkimų srityje;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei visi darbai, prekės ir (arba) paslaugos 
perkami pagal skirtingas sutartis, pagal 
šią direktyvą toks pirkimas laikomas vienu 
pirkimu, jeigu sutartys yra vieno bendro 
projekto dalis.

Išbraukta.

Pagrindimas

Ši sąvoka per daug abstrakti ir neaiški.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies antros pastraipos 1 punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) XVI priede išvardytoms sutartims dėl 
socialinių ir kitų specifinių paslaugų 
taikomi tik šios direktyvos 74–
76 straipsniai.

Pagrindimas

Dėl siūlomos direktyvos struktūros socialinės ir kitos paslaugos reglamentuojamos tik 74–
76 straipsniuose. Dėl aiškumo tai turėtų būti nurodyta kuo anksčiau pasiūlymo pradžioje.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies antros pastraipos 2 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Ši direktyva nepažeidžia teisės visų 
lygių valdžios institucijoms nuspręsti, ar 
jos nori pačios atlikti viešąsias funkcijas, 
ir jei taip, kaip ir kokiu mastu tai daryti. 
Valdžios institucijos gali atlikti viešojo 
intereso užduotis pasitelkdamos nuosavus 
išteklius ir neprivalo kviestis išorės ūkio 
subjektų. Jos gali tai daryti 
bendradarbiaudamos su kitomis valdžios 
institucijomis.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) viešojo paslaugų pirkimo sutartys – tai 
viešojo pirkimo sutartys, kurių objektas –
paslaugų, išskyrus šio straipsnio 8 punkte 
nurodytas paslaugas, teikimas;

11) viešojo paslaugų pirkimo sutartys – tai 
viešojo pirkimo sutartys, kurių objektas –
paslaugų, išskyrus šio straipsnio 8 punkte 
nurodytas paslaugas, teikimas. Jos apima 
žiniomis pagrįstas arba intelektines 
paslaugas, t. y. paslaugos, kurias suteikus 
nebūtinai gaunamas toks pat rezultatas, 
nes joms būdinga tai, kad teikiant tokias 
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paslaugas pateikiamas užduoties 
sprendimas atlikus intelektinį darbą. Šio 
pobūdžio paslaugoms atsižvelgiant į jų 
rūšį galima nustatyti jų tikslą arba 
užduotį, tačiau iš anksto aiškiai ir tiksliai 
aprašyti paslaugą (nurodyti darbus su iš
anksto nustatytais rodikliais) nėra 
įmanoma;

Pagrindimas

Kai kurios direktyvos sąvokos ir nuostatos gali būti neaktualios ar beprasmės, jei jos 
taikomos intelektinėms paslaugoms dėl tokių paslaugų specifinio ar ypatingo pobūdžio: 
rezultatas gali būti konkrečiai ir išsamiai nurodomas tik jas suteikus. Pavyzdžiui, atvirkštiniai 
aukcionai.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 22 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22a) socialiai tvarus gamybos procesas –
gamybos procesas, kurio metu atliekant 
darbus, teikiant paslaugas ir tiekiant 
prekes laikomasi saugos ir sveikatos, 
socialinės ir darbo teisės normų, taisyklių 
ir standartų, visų pirma susijusių su 
vienodo požiūrio darbo vietoje principu. 
Vienodo požiūrio darbo vietoje principas 
reiškia taikomų darbo sąlygų, įskaitant 
Europos Sąjungos ir nacionalinės teisės 
aktuose ir kolektyvinėse sutartyse, kurios 
taikomos, kai atliekami darbai, teikiamos 
paslaugos arba tiekiamos prekės, 
nustatytas saugos ir sveikatos, socialinės 
ir darbo teisės normas, taisykles ir 
standartus, laikymąsi;

Pagrindimas

Svarbu perkančiosioms organizacijoms sudaryti sąlygas skatinti geras darbo sąlygas ir 
sustabdyti socialinį dempingą, kad būtų apsaugota visuomenės sveikata. Šios apibrėžties 
tikslas – sudaryti sąlygas vėliau direktyvoje pateikti nuorodą į socialiai tvarius gamybos 
procesus.
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 130 000 EUR viešojo prekių ir paslaugų 
pirkimo sutartims, skiriamoms centrinių 
valdžios institucijų, ir tokių institucijų 
rengiamiems projekto konkursams; jei 
viešojo prekių pirkimo sutartys skiriamos
gynybos srityje veikiančių perkančiųjų 
organizacijų, ši vertės riba taikoma tik 
sutartims, apimančioms produktus, kuriems 
taikomas III priedas;

b) 300 000 EUR viešojo prekių ir paslaugų 
pirkimo sutartims, skiriamoms centrinių 
valdžios institucijų, ir tokių institucijų 
rengiamiems projekto konkursams; jei 
viešojo prekių pirkimo sutartys sudaromos
gynybos srityje veikiančių perkančiųjų 
organizacijų, ši vertės riba taikoma tik 
sutartims, apimančioms produktus, kuriems 
taikomas III priedas;

Pagrindimas

Pakoreguotos vertės ribos padeda užtikrinti geresnę viešųjų pirkimų procedūrų 
administracinės naštos ir kontrolės pusiausvyrą. Nurodytosios vertės labiau atitinka tikrovę 
nei EK vertės.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 200 000 EUR viešojo prekių tiekimo ir 
paslaugų teikimo sutartims, kurias skiria
pavaldžiosios perkančiosios organizacijos, 
ir tokių organizacijų rengiamiems projekto 
konkursams;

c) 500 000 EUR viešojo prekių tiekimo ir 
paslaugų teikimo sutartims, kurias sudaro
pavaldžiosios perkančiosios organizacijos, 
ir tokių organizacijų rengiamiems projekto 
konkursams;

Pagrindimas

Pakoreguotos vertės ribos padeda užtikrinti geresnę viešųjų pirkimų procedūrų 
administracinės naštos ir kontrolės pusiausvyrą. Nurodytosios vertės labiau atitinka tikrovę 
nei EB vertės.
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertės ribos bus pakoreguotos 
atsižvelgiant į suderintus metinius 
Europos ekonominės erdvės vartotojų 
kainų indekso pokyčius.

Pagrindimas

Nustatyto dydžio vertės ribos neatspindi nuolatinių tikrosios perkamosios galios pokyčių.
Tinkama priemonė būtų susieti ribas su aiškiai nustatytu indeksu ir jas atitinkamai koreguoti.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija kas dvejus metus, pradedant nuo 
2014 m. birželio 30 d., patikrina, ar 
4 straipsnio a, b ir c punktuose nustatytos 
ribos atitinka ribas, nustatytas Sutartyje dėl 
viešųjų pirkimų, ir prireikus jas pakeičia.

Komisija kas dvejus metus, pradedant nuo 
2014 m. birželio 30 d., patikrina, ar 
4 straipsnio a, b ir c punktuose nustatytos 
ribos atitinka ribas, nustatytas Sutartyje dėl 
viešųjų pirkimų, ir prireikus bei 
pasikonsultavusios su valstybėmis 
narėmis dėl tam tikriems sektoriams ir 
sutarčių rūšims taikomų ribų, jas 
koreguoja.

Pagrindimas

Prieš persvarstant tam tikriems sektoriams ir sutarčių rūšims taikomas ribas, turėtų būti 
konsultuojamasi su valstybėmis narėmis.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atlikdama šio straipsnio 1 dalyje 2. Atlikdama šio straipsnio 1 dalyje 



PE492.617v02-00 20/55 AD\912426LT.doc

LT

numatytą persvarstymą, Komisija kartu 
persvarsto:

numatytą koregavimą ir pasikonsultavusi 
su valstybėmis narėmis, Komisija kartu 
persvarsto:

Pagrindimas

Prieš persvarstant tam tikriems sektoriams ir sutarčių rūšims taikomas ribas, turėtų būti 
konsultuojamasi su valstybėmis narėmis.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) dėl arbitražo ir taikinimo paslaugų; c) dėl arbitražo ir taikinimo paslaugų, 
įskaitant ginčų sprendimo paslaugas, 
teisines ir notaro paslaugas;

Pakeitimas 29

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, dėl finansinių paslaugų, 
reikalingų finansų inžinerijos 
priemonėms, nurodytoms Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1083/2006 
44 straipsnyje, įgyvendinti, dėl centrinio 
banko paslaugų ir dėl operacijų, atliekamų 
su Europos finansinio stabilumo fondu, 
taip pat dėl perkančiųjų organizacijų 
aprūpinimo pinigais ar kapitalu 
operacijų;
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) dėl darbo sutarčių; e) dėl darbo sutarčių arba kolektyvinių 
sutarčių, kuriomis padedama gerinti 
darbo ir užimtumo sąlygas;

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – išspręsti Teismo sprendime Komisija prieš Vokietiją (271/08 ETT) 
iškeltus klausimus. Siūlomo teksto pagrindas – sprendimo Albany International BV byloje 
(67/97/ETT) 59 punktas. Šio teksto tikslas – išskirti kolektyvines sutartis, kurios padeda 
gerinti darbo ir užimtumo sąlygas, inter alia, susitarimus dėl papildomų pensijų sistemų ir 
draudimų ir kt.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) visa to juridinio asmens veikla vykdoma 
kontroliuojančiajai perkančiajai 
organizacijai ar kitiems tos pačios 
perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamiems juridiniams asmenim, 
arba teikiant visuotinės svarbos 
paslaugas;

Pagrindimas

Teikiant visuotinės svarbos paslaugas nesiekiama gauti pelno. Šių paslaugų tikslas –
patenkinti piliečių poreikius. Todėl reikia atsižvelgti į veiklą teikiant visuotinės svarbos 
paslaugas.
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1–4 dalyse numatytos išimtys 
nebetaikomos nuo momento, kai atsiranda 
privatus kapitalas ir dėl to tebevykdomos 
sutartys turi būti atvertos konkurencijai 
taikant įprastas pirkimų procedūras.

1–4 dalyse numatytos išimtys 
nebetaikomos nuo momento, kai atsiranda 
privatus kapitalas ir dėl to tebevykdomos 
sutartys turi būti atvertos konkurencijai 
taikant įprastas pirkimų procedūras, 
išskyrus atvejus, kai privataus kapitalo 
dalyvavimo teisiškai reikalaujama 
sudarant sutartį.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirkimo principai Pirkimo tikslas ir principai

Pagrindimas

Kai kurios valstybės narės pageidavo, kad būtų pateikta nuoroda į direktyvos tikslą.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios direktyvos tikslas – užtikrinti 
veiksmingą viešųjų lėšų panaudojimą, 
skatinti kokybiškus viešuosius pirkimus, 
stiprinti konkurenciją ir viešųjų pirkimų 
rinkų veikimą ir užtikrinti įmonių bei kitų 
tiekėjų, siūlančių prekes, paslaugas ir 
viešųjų darbų sutartis, lygias galimybes 
konkurencinėje kovoje dėl viešųjų 
pirkimų sutarčių. Viešieji pirkimai turi 
būti naudojami siekiant užtikrinti 
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pažangų, tvarų ir integracinį augimą bei 
prisidėti prie bendrų visuomenės tikslų, 
taip pat tiekti aukštos kokybės prekes ir 
teikti aukštos kokybės paslaugas. Visų 
lygių valdžios institucijos turi teisę spręsti, 
kaip jos nori pavesti teikti ir organizuoti 
savo paslaugas.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkio subjektai vykdo su socialinėmis 
sąlygomis, darbuotojų sauga ir darbo 
sąlygomis susijusius įpareigojimus, kurie 
nustatyti nacionalinės teisės aktuose 
ir (arba) kolektyvinėse sutartyse arba 
XI priede ir ypač TDO konvencijoje 
Nr. 94 išvardytose tarptautinės darbo 
teisės nuostatose, kurios taikomos vietose, 
kuriose atliekamas darbas, teikiamos 
paslaugos arba tiekiamos prekės.

Pagrindimas

Šiame pakeitime atkreipiamas dėmesys į TDO konvencijos Nr. 94 dėl darbo nuostatų (viešojo 
pirkimo sutartyse), kurioje konkrečiai reglamentuojami viešieji pirkimai, svarbą. ES privalo 
įsipareigoti laikytis TDO standartų.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau dėl viešojo paslaugų ir viešojo 
darbų pirkimo sutarčių, taip pat viešojo 
prekių pirkimo sutarčių, į kurias įeina ir 
paslaugos arba įrengimo ir montavimo 
operacijos, iš juridinių asmenų gali būti 
reikalaujama pasiūlyme arba prašyme leisti 
dalyvauti pirkime nurodyti darbuotojų, 

Tačiau dėl viešojo paslaugų ir viešojo 
darbų pirkimo sutarčių, taip pat viešojo 
prekių pirkimo sutarčių, į kurias įeina ir 
paslaugos arba įrengimo ir montavimo 
operacijos, iš juridinių asmenų gali būti 
reikalaujama pasiūlyme arba prašyme leisti 
dalyvauti pirkime nurodyti darbuotojų, 
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atsakingų už atitinkamos sutarties 
vykdymą, asmenvardžius ir atitinkamą 
profesinę kvalifikaciją.

atsakingų už atitinkamos sutarties 
vykdymą, atitinkamus profesinės 
kvalifikacijos lygius.

Pagrindimas

Atrodo, kad pagal dabartinę teksto formuluotę paslaugoms, kurioms iš esmės būtini 
profesionalūs darbuotojai (pvz., inžinerinės konsultacijos), teikti projekto komandoms gali 
prireikti įvardyti reikalingus kandidatus, kad jos galėtų dalyvauti. Praktiškai šiame etape, 
atsižvelgiant į visą atrankos ir sutarties sudarymo procedūros trukmę, dalyvis negali 
įsipareigoti samdyti darbuotojų.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės gali rezervuoti teisę 
dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose:

a) socialinio pobūdžio įmonėms, arba 
numatyti, kad šios sutartys bus vykdomos 
pagal socialinio užimtumo programas, 
jeigu dauguma atitinkamų darbuotojų yra 
neįgalieji, kurie dėl savo negalios 
pobūdžio ar lygio negali įprastomis 
sąlygomis atlikti darbo ar lengvai rasti 
darbo įprastoje rinkoje;
b) socialinėms įmonėms arba 
programoms, kurių pagrindinis tikslas –
socialinė ir profesinė palankių sąlygų 
neturinčių darbuotojų integracija, jeigu
daugiau kaip 30 proc. tokių įmonių ar 
programų darbuotojų yra neįgalūs ar 
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nepalankioje padėtyje esantys asmenys.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti lygias galimybes ir didesnę socialinę sanglaudą reikėtų atsižvelgti į 
specifinę neįgaliųjų ir nepalankioje padėtyje esančių darbuotojų padėtį. Tačiau abi šios 
kategorijos turėtų būti atskiriamos ir vertinamos skirtingai.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei šioje direktyvoje arba galimybę gauti 
informaciją reglamentuojančiuose 
nacionaliniuose teisės aktuose nenurodyta 
kitaip ir nepažeidžiamos nuostatos dėl 
įpareigojimų, susijusių su paskirtų sutarčių 
skelbimu ir informacijos teikimu 
kandidatams ir konkurso dalyviams, kaip 
nurodyta šios direktyvos 48 ir 
53 straipsniuose, perkančioji organizacija 
neatskleidžia ūkio subjektų jai atsiųstos 
informacijos, kurią jie pažymėjo kaip 
konfidencialią, įskaitant (bet 
neapsiribojant) technikos ir prekybos 
paslaptis ir konfidencialius pasiūlymų 
aspektus.

1. Jei šioje direktyvoje arba galimybę gauti 
informaciją reglamentuojančiuose 
nacionaliniuose teisės aktuose nenurodyta 
kitaip ir nepažeidžiamos nuostatos dėl 
įpareigojimų, susijusių su sudarytų sutarčių 
skelbimu ir informacijos teikimu 
kandidatams ir dalyviams, kaip nurodyta 
šios direktyvos 48 ir 53 straipsniuose, 
perkančioji organizacija neatskleidžia ūkio 
subjektų jokios jai atsiųstos informacijos, 
nepaisant to, ar jie ją pažymėjo kaip 
konfidencialią, įskaitant (bet 
neapsiribojant) technikos ar prekybos 
paslaptis ir konfidencialius pasiūlymų 
aspektus, išskyrus atvejus, kai tai yra 
būtina siekiant šios direktyvos arba 
taikytinos nacionalinės teisės tikslų.

Pagrindimas

Įmonėms, o ypač MVĮ labai svarbu, kad nebūtų atskleista jokia informacija, išskyrus atvejus, 
kai yra pagrindas tai daryti.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad praėjus bent Valstybės narės užtikrina, kad praėjus bent 
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2 metams nuo 92 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos dienos visos pirkimo procedūros 
pagal šią direktyvą būtų atliekamos 
naudojant elektronines ryšių priemones, 
visų pirma taikant elektroninę pasiūlymų 
pateikimo sistemą, laikantis šio straipsnio 
reikalavimų.

4 metams nuo 92 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos dienos visos pirkimo procedūros 
pagal šią direktyvą būtų atliekamos 
naudojant elektronines ryšių priemones, 
visų pirma taikant elektroninę pasiūlymų 
pateikimo sistemą, laikantis šio straipsnio 
reikalavimų.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši pareiga netaikoma, jeigu norint naudoti 
elektronines priemones reikėtų 
specializuotų priemonių arba rinkmenų 
formato, kurie paprastai nėra prieinami 
visose valstybėse narėse, kaip apibrėžta šio 
straipsnio 3 dalyje. Perkančiosios 
organizacijos, pasiūlymams teikti 
naudojančios kitokias ryšių priemones, 
pirkimo dokumentuose turi įrodyti, kad 
elektroninėms priemonėms naudoti dėl 
ypatingo informacijos, kuria numatoma 
keistis su ūkio subjektais, pobūdžio 
reikėtų specializuotų priemonių arba 
rinkmenų formato, kurie paprastai nėra 
prieinami visose valstybėse narėse.

Ši pareiga netaikoma, jeigu norint naudoti 
elektronines priemones reikėtų 
specializuotų priemonių arba rinkmenų 
formato, kurie paprastai nėra prieinami 
visose valstybėse narėse, kaip apibrėžta šio 
straipsnio 3 dalyje.

Pagrindimas

Šios pastraipos pakanka veiksmingai užtikrinti, kad perkančiosioms organizacijoms būtų 
suteiktas ribotas pateisinamų pagrindų skaičius.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) kai perkamos žiniomis pagrįstos 
paslaugos;



AD\912426LT.doc 27/55 PE492.617v02-00

LT

Pagrindimas

Konkurso procedūra su derybomis yra vienintelė galima procedūra, tinkama naudoti perkant 
kūrybines paslaugas, nes jų rezultato negalima iš anksto numatyti. Todėl turėtų būti aiškiai 
nurodomos „intelektinės arba žiniomis pagrįstos paslaugos“ (1 straipsnyje siūloma sąvoka) 
ir turėtų būti nustatyta pareiga konkurso su derybomis procedūrą perkelti į nacionalinę teisę.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minimali pasiūlymų priėmimo trukmė yra 
40 dienos nuo skelbimo apie pirkimą 
išsiuntimo dienos.

Minimali pasiūlymų priėmimo trukmė yra 
52 dienos nuo skelbimo apie pirkimą 
išsiuntimo dienos.

Pagrindimas

Praktiniu požiūriu nauji terminai yra per trumpi, visų pirma tai pasakytina apie MVĮ, dėl to 
galėtų būti ribojama konkurencija.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minimali prašymų dalyvauti konkurse 
priėmimo trukmė yra 30 dienų nuo 
skelbimo apie pirkimą, o jeigu kaip 
kvietimas dalyvauti konkurse naudotas 
išankstinis informacinis skelbimas – nuo 
kvietimo patvirtinti susidomėjimą 
išsiuntimo dienos.

Minimali prašymų dalyvauti konkurse 
priėmimo trukmė yra 37 dienos nuo 
skelbimo apie pirkimą, o jeigu kaip 
kvietimas dalyvauti konkurse naudotas 
išankstinis informacinis skelbimas – nuo 
kvietimo patvirtinti susidomėjimą 
išsiuntimo dienos.

Pagrindimas

Praktiniu požiūriu nauji terminai yra per trumpi, visų pirma tai pasakytina apie MVĮ, dėl to 
galėtų būti ribojama konkurencija.



PE492.617v02-00 28/55 AD\912426LT.doc

LT

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minimali pasiūlymų priėmimo trukmė yra 
35 dienos nuo kvietimo teikti pasiūlymus 
išsiuntimo dienos.

Minimali pasiūlymų priėmimo trukmė yra 
40 dienų nuo kvietimo teikti pasiūlymus 
išsiuntimo dienos.

Pagrindimas

Praktiniu požiūriu nauji terminai yra per trumpi, visų pirma tai pasakytina apie MVĮ, dėl to 
galėtų būti ribojama konkurencija.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu pagal šio straipsnio 1 dalies 
nuostatas perkančiosios organizacijos 
paskelbia išankstinį informacinį skelbimą, 
kuris nereiškia kvietimo dalyvauti 
konkurse, minimali pasiūlymų priėmimo 
trukmė gali būti sutrumpinta iki 15 dienų, 
jeigu įvykdomos abi toliau nurodytos 
sąlygos:

3. Jeigu pagal šio straipsnio 1 dalies 
nuostatas perkančiosios organizacijos 
paskelbia išankstinį informacinį skelbimą, 
kuris nereiškia kvietimo dalyvauti 
konkurse, minimali pasiūlymų priėmimo 
trukmė paprastai gali būti sutrumpinta iki 
36 dienų, tačiau bet kuriuo atveju ji 
negali būti trumpesnė nei 22 dienos, jeigu 
įvykdomos abi toliau nurodytos sąlygos:

Pagrindimas

Praktiniu požiūriu nauji terminai yra per trumpi, visų pirma tai pasakytina apie MVĮ, dėl to 
galėtų būti ribojama konkurencija.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) išankstinis informacinis skelbimas buvo 
išsiųstas paskelbti per ne mažiau kaip 

b) išankstinis informacinis skelbimas buvo 
išsiųstas paskelbti per ne mažiau kaip 
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45 dienas ir ne daugiau kaip 12 mėnesių 
iki skelbimo apie pirkimą išsiuntimo 
dienos.

52 dienas ir ne daugiau kaip 12 mėnesių 
iki skelbimo apie pirkimą išsiuntimo 
dienos.

Pagrindimas

Praktiniu požiūriu nauji terminai yra per trumpi, visų pirma tai pasakytina apie MVĮ, dėl to 
galėtų būti ribojama konkurencija.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos derasi su 
konkurso dalyviais dėl jų pateiktų
pasiūlymų, kad pagerintų jų turinį, kad jie 
labiau atitiktų skyrimo kriterijus ir
būtinuosius reikalavimus, nurodytus 
1 dalies antroje pastraipoje.

Perkančiosios organizacijos derasi su 
dalyviais dėl pasiūlymų turinio ir taiko
būtinuosius reikalavimus, nurodytus 
1 dalies antroje pastraipoje.

Pagrindimas

Reikia paaiškinti derybų vykdymo tvarką, o būtinųjų reikalavimų keisti nereikia.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos neatskleidžia 
kitiems dalyviams dialoge dalyvaujančio 
kandidato pasiūlytų sprendimų ar kitos 
konfidencialios informacijos be šio 
kandidato sutikimo. Toks sutikimas yra ne 
visapusiško leidimo formos, tačiau 
duodamas dėl numatomo konkrečių 
sprendimų ar kitos konkrečios 
konfidencialios informacijos perdavimo.

Perkančiosios organizacijos elgiasi 
sąžiningai ir neatskleidžia kitiems 
dalyviams dialoge dalyvaujančio kandidato 
pasiūlytų sprendimų ar kitos informacijos 
be šio kandidato sutikimo, kuris negali 
būti laikomas būtina dalyvavimo 
konkurencinio dialogo procedūroje 
sąlyga.
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Pagrindimas

Svarbu, kad dalyvio siūlomuose sprendimuose, susijusiuose su jo pirkimu, būtų užtikrinta 
pakankama intelektinės nuosavybės teisių apsauga. 

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 8 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Maksimali konkurencinio dialogo trukmė 
– 12 mėnesių nuo konkurso paskelbimo 
pradžios.

Pagrindimas

Konkurencinio dialogo procedūra pirmą kartą buvo nustatyta 2004 m. direktyvoje. Iki šiol 
įgyta patirtis rodo, kad kandidatai per konkurencinį dialogą iki pat paskutinio dialogo etapo 
arba galutinio pasiūlymo gali susilaikyti ir nesiūlyti inovatyvių sprendimų, baimindamiesi, 
kad jų sprendimai gali būti pasisavinti. Todėl procedūra galėtų trukti nepagrįstai ilgai. Iki 
šiol įgyta patirtis rodo, kad reikalaujamas inžinerinis indėlis yra labai svarbus.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) dėl techninių priežasčių nėra 
konkurencijos;

i) dėl techninių ar teisinių priežasčių nėra 
konkurencijos;

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) jeigu tai griežtai būtina, jei dėl ypatingos 
skubos priežasčių, susijusių su nenugalima 
jėga (force majeure), neįmanoma laikytis 
atviros, ribotos ar konkurso procedūros su 
derybomis terminų; aplinkybės, kuriomis 

d) jeigu tai griežtai būtina, jei dėl ypatingos 
skubos priežasčių, susijusių su įvykiais, 
kurių perkančioji organizacija negali 
numatyti, neįmanoma laikytis atviro, 
riboto konkurso ar procedūros su 



AD\912426LT.doc 31/55 PE492.617v02-00

LT

remiamasi norint pateisinti didelę skubą, 
bet kuriuo atveju neturi būti priskirtinos 
perkančiajai organizacijai.

derybomis terminų; aplinkybės, kuriomis 
remiamasi norint pateisinti didelę skubą, 
bet kuriuo atveju neturi būti priskirtinos 
perkančiajai organizacijai.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Derybų procedūra neskelbiant kvietimo 
dalyvauti konkurse gali būti numatyta 
naujiems darbams arba paslaugoms, kurie 
sudaro panašių darbų arba paslaugų, 
patikėtų tiekti arba teikti ūkio subjektui, 
kuriam tos pačios perkančiosios 
organizacijos skyrė pradinę sutartį, 
pakartojimas, su sąlyga, kad tokie darbai 
arba paslaugos atitinka pagrindinį projektą, 
dėl kurio 24 straipsnio 1 dalyje numatyta 
tvarka buvo paskirta pradinė sutartis.
Pagrindiniame projekte nurodoma galimų 
papildomų darbų arba paslaugų aprėptis 
ir sąlygos, kuriomis jie bus skiriami.

Derybų procedūra neskelbiant kvietimo 
dalyvauti konkurse gali būti numatyta 
naujiems darbams arba paslaugoms, kurie 
sudaro panašių darbų arba paslaugų, 
patikėtų tiekti arba teikti ūkio subjektui, su 
kuriuo tos pačios perkančiosios 
organizacijos sudarė pradinę sutartį, 
pakartojimas, su sąlyga, kad tokie darbai 
arba paslaugos atitinka pagrindinį projektą, 
dėl kurio 24 straipsnio 1 dalyje numatyta 
tvarka buvo sudaryta pradinė sutartis.

Pagrindimas

Pagrindiniame projekte galimi darbai arba paslaugos bus nurodomos naudojant 
„Galimybės“ priemonę. Todėl papildomas pareiškimas nereikalingas.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Preliminariojo susitarimo terminas ne 
ilgesnis nei ketveri metai, išskyrus 
išimtinius, visų pirma dėl preliminariojo 
susitarimo dalyko tinkamai pagrįstus 
atvejus.

Preliminariojo susitarimo terminas negali 
viršyti atskirų valstybių narių 
nacionalinėse nuostatose nurodyto 
termino.
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Pagrindimas

Siekiant geresnio reguliavimo būtų tinkama nustatyti ilgiausią terminą, taikomą konkretiems 
pavienių valstybių narių poreikiams.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos gali naudoti 
elektroninius aukcionus, kuriuose 
pateikiamos naujos sumažintos kainos 
ir (arba) tam tikrų pasiūlymo elementų 
naujos vertės.

Perkančiosios organizacijos gali naudoti 
elektroninius aukcionus, kuriuose 
pateikiamos naujos sumažintos kainos 
ir (arba) tam tikrų pasiūlymo elementų 
naujos vertės, tik pirkdamos 
standartizuotas paslaugas ir prekes.
Paslaugų pirkimo sutartims ir darbų 
pirkimo sutartims, kurių objektas –
intelektinė veikla, pavyzdžiui, darbų 
projektavimas, negalima taikyti 
elektroninių aukcionų.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai nėra susitarimo, kuriame nustatyta 
taikytina viešojo pirkimo teisė, 
nacionalinės teisės aktai, kuriais 
reglamentuojamas sutarties skyrimas, 
nustatomi vadovaujantis tokiomis 
taisyklėmis:

5. Kai nėra susitarimo, kuriame nustatyta 
pagal 3 dalį taikytina viešojo pirkimo teisė, 
nacionalinės teisės aktai, kuriais 
reglamentuojamas sutarties skyrimas, 
nustatomi vadovaujantis tokiomis 
taisyklėmis:

Pagrindimas

Kaip ir 6 dalyje, šiuo atveju taip pat turėtų būti konkrečiai nurodomas konkretus atvejis, kai 
nėra susitarimo, kuriam taikoma ši dalis.
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Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios priemonės apima visos svarbios 
informacijos, kuria keistasi kandidatui arba 
konkurso dalyviui dalyvaujant pirkimo 
procedūros rengime arba dėl tokio jo 
dalyvavimo, pateikimą kitiems 
kandidatams arba konkurso dalyviams ir 
tinkamų pasiūlymų priėmimo terminų 
nustatymą. Atitinkamam kandidatui arba 
konkurso dalyviui neleidžiama dalyvauti 
procedūroje tik tuo atveju, jeigu nėra kitų 
priemonių užtikrinti, kad būtų laikomasi 
pareigos paisyti vienodo požiūrio principo.

Tokios priemonės apima visos svarbios 
informacijos, kuria keistasi kandidatui arba 
dalyviui dalyvaujant pirkimo procedūros 
rengime arba dėl tokio jo dalyvavimo, 
pateikimą kitiems kandidatams arba 
dalyviams ir tinkamų pasiūlymų priėmimo 
terminų nustatymą. Atitinkamam 
kandidatui arba dalyviui neleidžiama 
dalyvauti procedūroje tik tuo atveju, jeigu 
perkančioji organizacija įrodo, kad nėra 
kitų priemonių užtikrinti, kad būtų 
laikomasi pareigos paisyti vienodo 
požiūrio principo.

Pagrindimas

To the legitimate mean of allowing companies that are involved with regards to a decision of 
exclusion founded on the risk of competition distortion, to be heard; the last subparagraph of 
point 2 reverses the burden of proof so that it falls on the company in question. Indeed in 
order to challenge a decision to exclude, the company must "prove" that its participation does 
not distort competition. In the absence of relevant proof, the decision to exclude will then be 
legitimised. In fact, it is up to the contracting authority, upon its intention to announce the 
exclusion of a company, to supply proof that the participation of such company would distort 
competition. The company in question should be able to challenge such a decision, provided 
that the inverted proof, that its participation would not distort competition, cannot fall under 
its responsibility.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tos savybės gali sietis su konkrečiu 
gamybos procesu arba prašomų darbų 
atlikimo, prekių tiekimo arba paslaugų 
suteikimo procesu arba bet kurio kito 
gyvavimo ciklo, kaip nurodyta 2 straipsnio 
22 punkte, etapo procesu.

Tos savybės taip pat siejasi su konkrečiu 
gamybos procesu arba prašomų darbų 
atlikimo, prekių tiekimo arba paslaugų 
suteikimo procesu arba bet kurio kito 
gyvavimo ciklo ir socialiai tvaraus 
gamybos proceso, kaip nurodyta 
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2 straipsnio 22 ir 22a (naujame) 
punktuose, etapo procesu.

Pagrindimas

Svarbu sudaryti sąlygas perkančiosioms organizacijoms skatinti socialinius ir aplinkos 
aspektus. Perkančioji organizacija gali jau techninėse specifikacijose nustatyti aukštus 
aplinkos ir socialinius reikalavimus.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Techninėse specifikacijose nurodoma, ar 
bus reikalaujama intelektinės nuosavybės 
teisių perdavimo.

Techninėse specifikacijose nurodoma, ar 
bus reikalaujama intelektinės nuosavybės 
teisių perdavimo, jei toks reikalavimas 
nustatomas, taip pat nurodomos sąlygos, 
kuriomis atlyginama už tokių teisių 
įgijimą.

Pagrindimas

Promoting the innovation of companies relies on the confidence of the operators towards the 
internal market, and in particular when it comes to protecting their property rights. In order 
to ensure a perfect coherence between the European regulation ensuring the protection of 
intellectual property rights, such as the Directive 2004/48/EC of 29 April 2009 on measures 
and procedures on the reinforcement of intellectual property rights and the " public 
procurement" directives, it is important to underline that the acquisition of intellectual 
property rights must be based on the remuneration of the right holder.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pavyzdžiui, techninėse specifikacijose taip 
pat gali būti nustatomi reikalavimai, 
susiję su: veiklos rodikliais, įskaitant 
poveikio aplinkai ir klimatui rodiklius bei 
rodiklius, susijusius su socialiai tvariu 
gamybos procesu; personalo, kuriam 
pavedama vykdyti atitinkamą sutartį, 
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struktūra, kvalifikacija ir patirtimi; 
saugumu arba matmenimis, įskaitant 
procesus, susijusius su kokybės 
užtikrinimu, terminija, simboliais, 
tyrimais ir bandymų metodais, pakuote, 
žymėjimu ir ženklinimu etiketėmis, 
vartojimo instrukcijomis; gyvavimo ciklo 
savybėmis (kaip nustatyta 2 straipsnio 
22 punkte); socialiai tvaraus gamybos 
proceso savybėmis (kaip nustatyta 
2 straipsnio 22a punkte); projektavimo ir 
sąnaudų apskaičiavimo taisyklėmis, 
darbams taikomomis bandymų, kontrolės 
ir priėmimo sąlygomis bei statybos darbų 
metodais arba technologijomis ir visomis 
kitomis techninėmis sąlygomis, kurias 
perkančioji organizacija gali nustatyti 
bendrosiose arba konkrečiose taisyklėse, 
taikomose baigtiems darbams ir juos 
sudarančioms medžiagoms ar atskiroms 
dalims.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nurodant rezultatų ar funkcinius 
reikalavimus, įskaitant aplinkosaugines 
charakteristikas, su sąlyga, jog parametrai 
yra pakankamai tikslūs, kad konkurso
dalyviai galėtų nustatyti sutarties dalyką, o 
perkančiosios organizacijos – skirti sutartį;

a) nurodant rezultatų ar funkcinius 
reikalavimus, įskaitant socialines ir
aplinkosaugines charakteristikas, su sąlyga, 
jog parametrai yra pakankamai tikslūs, kad 
dalyviai galėtų nustatyti sutarties dalyką, o 
perkančiosios organizacijos – sudaryti
sutartį; pagal pirmiau nurodytą 1 dalį 
techninės specifikacijos gali būti 
formuluojamos ne tik rezultato 
apibūdinimo arba funkciniais 
reikalavimais, susijusiais su naudojamais 
darbais, įranga arba paslaugomis, bet taip 
pat su rezultato apibūdinimo arba 
funkciniais reikalavimais, susijusiais su 
atliekamų darbų, teikiamų paslaugų arba 
tiekiamų prekių gyvavimo ciklo arba 
socialiai tvarios gamybos proceso 
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savybėmis;

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ženklui taikomi reikalavimai susiję tik 
su tomis charakteristikomis, kurios yra 
siejamos su sutarties dalyku ir yra 
tinkamos sutarties dalyku esančių darbų, 
prekių arba paslaugų savybėms apibrėžti;

a) ženklui taikomi reikalavimai susiję tik 
su tomis charakteristikomis, kurios yra 
siejamos su sutarties dalyku arba sutarties 
dalyko gamyba ir yra tinkamos sutarties 
dalyku esančių darbų, prekių arba paslaugų 
savybėms apibrėžti;

Pagrindimas

Ribojant reikalavimus, taikomus charakteristikoms, kurios susijusios su sutarties dalyku, nėra 
prasmės nustatyti ženklinimą, susijusį, pvz., su darbo aplinka.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perkančiosios organizacijos apie 
planuojamų pirkimų ketinimus gali 
paskelbti išankstiniame informaciniame 
skelbime kuo skubiau prasidėjus 
finansiniams metams. Tokiuose 
skelbimuose pateikiama VI priedo B dalies 
I skirsnyje nurodyta informacija. Komisija 
arba perkančioji organizacija juos skelbia 
pirkėjo skiltyje pagal IX priedo 2 dalies 
b punktą. Kai skelbimas perkančiųjų 
organizacijų skelbiamas pirkėjo skiltyje, 
jos nusiunčia informaciją apie skelbimą į 
pirkėjo skiltį laikydamosi IX priedo 
3 punkto.

1. Perkančiosios organizacijos apie 
planuojamų pirkimų ketinimus skelbia
išankstiniame informaciniame skelbime 
kuo skubiau prasidėjus finansiniams 
metams. Tokiuose skelbimuose pateikiama 
VI priedo B dalies I skirsnyje nurodyta 
informacija. Komisija arba perkančioji 
organizacija juos skelbia pirkėjo skiltyje 
pagal IX priedo 2 dalies b punktą. Kai 
skelbimas perkančiųjų organizacijų 
skelbiamas pirkėjo skiltyje, jos nusiunčia 
informaciją apie skelbimą į pirkėjo skiltį 
laikydamosi IX priedo 3 punkto.

Pagrindimas

Turėtų būti privaloma skelbti išankstinius informacinius skelbimus. To reikia siekiant 
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užtikrinti skaidrumą ir išsamų įmonių, visų pirma MVĮ, informavimą, kad joms būtų suteikta 
pakankamai laiko pasiūlymams parengti.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei rengiama ribota procedūra ir konkurso 
procedūra su derybomis, pavaldžiosios 
perkančiosios organizacijos kaip kvietimą 
dalyvauti konkurse gali naudoti išankstinį 
informacinį skelbimą pagal 24 straipsnio 
2 dalį, su sąlyga, kad skelbimas atitinka 
visas toliau išvardytas sąlygas:

Jei rengiama ribota procedūra ir konkurso 
procedūra su derybomis, pavaldžiosios 
perkančiosios organizacijos kaip kvietimą 
dalyvauti konkurse naudoja išankstinį 
informacinį skelbimą pagal 24 straipsnio 
2 dalį, su sąlyga, kad skelbimas atitinka 
visas toliau išvardytas sąlygas:

Pagrindimas

Turėtų būti privaloma skelbti išankstinius informacinius skelbimus. To reikia siekiant 
užtikrinti skaidrumą ir išsamų įmonių, visų pirma MVĮ, informavimą, kad joms būtų suteikta 
pakankamai laiko pasiūlymams parengti.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pasiūlymą pateikia konkurso dalyvis, 
kuriam nėra neleista dalyvauti konkurse 
pagal šios direktyvos 21 ir 55 straipsnius ir 
kuris atitinka perkančiosios organizacijos 
pagal 56 straipsnį nustatytus atrankos 
kriterijus ir, jei taikytina, 64 straipsnyje
nurodytas nediskriminavimo taisykles bei 
kriterijus.

b) pasiūlymą pateikia dalyvis, kuriam nėra 
neleista dalyvauti konkurse pagal šios 
direktyvos 21 ir 55 straipsnius ir kuris 
atitinka perkančiosios organizacijos pagal 
56 straipsnį nustatytus atrankos kriterijus 
ir, jei taikytina, 64 ir 71 straipsniuose
nurodytas nediskriminavimo taisykles bei 
kriterijus.

Pagrindimas

71 straipsnis yra susijęs su subranga, į kurią taip pat reikėtų atsižvelgti.
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Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perkančiosios organizacijos gali 
nuspręsti neskirti sutarties geriausią 
pasiūlymą pateikusiam konkurso dalyviui, 
nustačiusios, kad pasiūlymas neatitinka 
Sąjungos socialinės ir darbo arba aplinkos 
teisės aktuose arba XI priede išvardytuose 
tarptautinės socialinės ir aplinkos teisės 
aktuose nustatytų įpareigojimų arba nėra 
jiems bent lygiavertis.

2. Perkančiosios organizacijos gali 
nuspręsti nesudaryti sutarties su geriausią 
pasiūlymą pateikusiu dalyviu, nustačius, 
kad pasiūlymas neatitinka Sąjungos ar 
nacionalinės socialinės ir darbo arba 
aplinkos teisės aktuose ir privalomose 
nuostatose arba kolektyvinėse sutartyse, 
taikomose toje vietoje, kurioje atliekami 
darbai, teikiamos paslaugos arba 
tiekiamos prekės, arba XI priede 
išvardytuose tarptautinės socialinės ir 
aplinkos teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų, jeigu jie susiję su sutarties 
dalyku.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Draudimas ūkio subjektui dalyvauti viešojo pirkimo sutartyje turi būti privalomas visose 
valstybėse narėse netaikant jokių išimčių.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) perkančiajai organizacijai yra žinoma 
apie kokį nors Sąjungos socialinės, darbo 
ar aplinkos teisės aktuose arba XI priede 
išvardytuose tarptautinės socialinės ir 
aplinkos teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų pažeidimą. Sąjungos teisės 
aktų arba tarptautinių nuostatų laikymuisi 
prilygsta lygiaverčio pobūdžio laikymasis;

a) perkančiajai organizacijai yra žinoma 
apie kokį nors valstybių narių ar Sąjungos 
socialinės, darbo, aplinkos teisės aktuose 
ar kolektyvinėse sutartyse, pvz., darbo 
užmokestį reglamentuojančiose sutartyse
arba XI priede išvardytuose tarptautinės 
socialinės ir aplinkos teisės aktuose 
nustatytų įpareigojimų pažeidimą. 
Sąjungos teisės aktų arba tarptautinių 
nuostatų laikymuisi prilygsta lygiaverčio 
pobūdžio laikymasis;

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) jeigu ūkio subjektui kurį nors su ta 
pačia perkančiąja organizacija sudarytoje 
ankstesnėje panašaus pobūdžio sutartyje ar 
sutartyse nustatytą esminį reikalavimą 
vykdė su dideliais arba nuolatiniais 
trūkumais.

d) jeigu ūkio subjektui kurį nors sudarytoje 
ankstesnėje panašaus pobūdžio sutartyje ar 
sutartyse nustatytą esminį reikalavimą 
vykdė su dideliais arba nuolatiniais 
trūkumais.

Pagrindimas

Dalį teksto reikia išbraukti, kad būtų išvengta pakartotinio piktnaudžiavimo valstybėje narėje 
ir tarp vietos vyriausybių, kurios visos priklauso viešajam sektoriui, atvejų.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad galėtų taikyti pirmos pastraipos 
d punkte nurodytą atmetimo pagrindą, 
perkančiosios organizacijos nustato 
sutarties vykdymo rezultatų vertinimo 
metodą, grindžiamą objektyviais ir 

Išbraukta.
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įvertinamais kriterijais ir taikomą 
sistemiškai, nuosekliai bei skaidriai. 
Atitinkamam rangovui pranešama apie 
bet kokį sutarties vykdymo rezultatų 
vertinimą. Jam suteikiama galimybė 
prieštarauti vertinimo išvadoms ir kreiptis 
dėl teisminės gynybos.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1, 2, 3, 4 ir 5 dalyse įtvirtintos nuostatos 
taikomos subrangos procedūroms ir 
subrangovams.

Pagrindimas

Tikslas – sudaryti perkančiosioms organizacijoms geresnes galimybes atsižvelgti į subrangą.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip praėjus 2 metams nuo 
91 straipsnio 1 dalyje numatytos datos 
pasas pateikiamas tik elektronine forma.

2. Ne vėliau kaip praėjus 2 metams nuo 
91 straipsnio 1 dalyje numatytos datos 
pasas pateikiamas tik elektronine forma, šis 
reikalavimas netaikomas, jei dėl techninių 
priežasčių perkančiosios organizacijos 
pagrįstai negali laikytis to termino.

Pagrindimas

Kai kurioms perkančiosioms organizacijoms gali prireikti daugiau laiko šiai nuostatai 
įgyvendinti ir joms turėtų būti suteikta daugiau laiko.
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Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl direktyvos
64 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai organizuojama ribota procedūra, 
konkurso procedūra su derybomis, 
konkurencinis dialogas ir inovacijų 
partnerystė, perkančiosios organizacijos 
gali apriboti kandidatų, kurie atitinka 
atrankos kriterijus ir kuriuos jos pakvies 
teikti pasiūlymą arba dalyvauti dialoge, 
skaičių, su sąlyga, kad yra pakankamai
tinkamų kandidatų.

Kai organizuojama ribota procedūra, 
konkurso procedūra su derybomis, 
konkurencinis dialogas ir inovacijų 
partnerystė, perkančiosios organizacijos 
gali apriboti kandidatų, kurie atitinka 
atrankos kriterijus ir kuriuos jos pakvies 
teikti pasiūlymą arba dalyvauti dialoge, 
skaičių, su sąlyga, kad yra mažiausias 
skaičius 2 dalyje nurodytų tinkamų 
kandidatų.

Pagrindimas

Siekiant išvengti klaidingo nuostatų aiškinimo, kriterijai turėtų būti aiškesni ir lengviau 
nustatomi.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

A punkte nurodytiems kriterijams 
teikiama pirmenybė, palyginti su b punkte 
nurodytais kriterijais, išskyrus atvejus, kai 
dėl tinkamų priežasčių tokio reikalavimo 
galima nesilaikyti.

Pagrindimas

Pirmenybė turėtų būti teikiama ekonominiu požiūriu naudingiausiam pasiūlymui, nes jis 
leidžia gauti ekonominiu ir socialiniu požiūriu geriausią ir naudingiausią pasiūlymą ir siekti 
geresnio ekonominio pasiūlymo. Tačiau perkančiosioms organizacijoms turėtų būti suteikta 
galimybė priimti mažiausios kainos pasiūlymą, jei tai pateisinama dėl pagrįstų priežasčių.
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Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, 
nurodytas šio straipsnio 1 dalies a punkte, 
perkančiosios organizacijos nustatomas 
remiantis 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:

2. Ekonomiškai, socialiniu ir aplinkos 
požiūriu naudingiausias pasiūlymas, 
nurodytas šio straipsnio 1 dalies a punkte, 
perkančiosios organizacijos nustatomas 
remiantis 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 arba 
dalyko gamyba, kaip antai:

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai nustatyta, kad perkančioji organizacija, nustatydama sutarties sudarymo 
kriterijus, gali atsižvelgti į visą gamybos procesą.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, tvarų augimą ir užimtumą 
padedančias skatinti aplinkos ir socialines
charakteristikas ir inovatyvumą; gyvavimo 
ciklo proceso kriterijus, socialiai tvaraus 
gamybos proceso kriterijus, kuris taip pat 
gali apimti nepalankioje padėtyje esančių 
asmenų arba pažeidžiamų grupių narių 
įdarbinimą;
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Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl direktyvos
66 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 sudaryti paslaugų pirkimo 
sutartis ir sutartis, apimančias darbų 
projektavimą, gali būti atsižvelgiama į 
atitinkamai sutarčiai vykdyti paskirto 
personalo organizavimą, kvalifikaciją ir 
patirtį, taip pat į bet kurio subrangovo 
gebėjimus, gabumus ir profesinį elgesį, o 
po sutarties sudarymo toks personalas gali 
būti keičiamas, o tolimesnė subranga 
leidžiama, tik perkančiajai organizacijai 
sutikus ir ji privalo patikrinti, kad jį 
pakeitus arba toliau tęsiant subrangą būtų 
užtikrintas lygiavertis organizavimas ir 
kokybė;

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – sudaryti perkančiosioms organizacijoms geresnes sąlygas atsižvelgti į 
subrangą.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) nustatyta kaina arba sąnaudos yra 
daugiau kaip 25 proc. mažesnės už 
vidutinę kitų pasiūlymų kainą ar vidutines 
sąnaudas;

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) nustatyta kaina arba sąnaudos yra 
daugiau kaip 10 proc. mažesnės už 
pasiūlymo, kuriame nurodyta antra pagal 
mažumą kaina ar sąnaudos, kainą ar 
sąnaudas;

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Grąžinamos šiuo metu galiojančios direktyvos nuostatos.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl direktyvos
69 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos atmeta 
pasiūlymą, jei nustato, jog siūloma kaina 
neįprastai maža todėl, kad jis neatitinka 
Sąjungos socialinės ir darbo arba aplinkos 
srities teisės aktuose arba IX priede 
išvardytose tarptautinės socialinės ir 
aplinkos teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų.

Perkančiosios organizacijos atmeta 
pasiūlymą, jei nustato, jog siūloma kaina 
neįprastai maža todėl, kad jis neatitinka 
Sąjungos teisės aktuose arba 
nacionaliniuose įstatymuose, normose ir 
kitose privalomojo pobūdžio nuostatose 
socialinės ir darbo arba aplinkos srityje 
arba IX priede išvardytose tarptautinės 
socialinės ir aplinkos teisės aktuose 
nustatytų įpareigojimų.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu iš naujo nustatomas dabartinės Viešųjų pirkimų direktyvos (2004/18/EB) 
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55 straipsnio 1 dalies d punktas. Perkančiosioms organizacijoms turėtų būti suteikta teisė 
atsisakyti sudaryti sutartį dėl pasiūlymo, kuris neatitinka teisės aktų ir taisyklių. Šiame 
straipsnyje pateikiama nuoroda į reglamentus neturėtų būti susijusi tik su konkrečiose 
reglamentavimo srityse galiojančiais Sąjungos teisės aktais. Straipsnio taikymo sritis turėtų 
būti išplėsta ir apimti darbo rinką reglamentuojančius nacionalinės teisės aktus ir sistemas.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Su mokesčiais, aplinkos apsauga, 
darbo apsaugos nuostatomis ir darbo 
sąlygomis susiję įsipareigojimai:
a) perkančioji organizacija gali pati arba 
valstybės narės įpareigojimu pirkimo 
dokumentuose nurodyti įstaigą ar įstaigas, 
iš kurių kandidatas ar dalyvis gali gauti 
atitinkamą informaciją apie 
įsipareigojimus, susijusius su mokesčiais, 
aplinkos apsauga, darbo saugos 
nuostatomis ir darbo sąlygomis, kurios 
paprastai taikomos ten, kur bus atliekami 
darbai ar teikiamos paslaugos, ir kurios 
taikomos darbams, atliekamiems vietoje, 
arba paslaugoms, teikiamoms vykdant 
sutartį;
b) perkančioji organizacija, kuri pateikia 
šio straipsnio 1 dalyje nurodytą 
informaciją, paprašo sutarties sudarymo 
procedūros metu dalyvių arba kandidatų 
nurodyti, kad jie rengdami pasiūlymą 
atsižvelgė į įsipareigojimus, susijusius su 
darbo apsaugos nuostatomis ir darbo 
sąlygomis, įprastai taikomus ten, kur bus 
atliekami darbai ar teikiamos paslaugos;
c) valstybės narės, kurios yra numačiusios 
viešajame sektoriuje dirbančių apie teisės 
pažeidimą (viešajame sektoriuje) 
pranešusių asmenų apsaugą, gali 
reikalauti, kad lygiavertė apsauga būtų 
teikiama ūkio subjekto darbuotojams, 
jeigu ūkio subjektas teikia viešosiomis 
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lėšomis finansuojamas paslaugas.

Pagrindimas

Su tam tikrais nedideliais pakeitimais iš naujo nustatomas dabartinės Viešųjų pirkimų 
direktyvos (2004/18/EB) 27 straipsnis. Šis svarbus straipsnis neturėtų būti išbrauktas. Reikia 
atsižvelgt į apie pažeidimus pranešančių asmenų apsaugą valstybėse narėse, kurios turi arba 
nori nustatyti tokias teises ir taisykles.

Pakeitimas 82

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.

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 atliktiems
nepagrįstiems mokėjimams, ir nustato 
taisykles, pagal kurias perkančioji 
organizacija gali perimti pagrindinės 
pirkimo sutarties šalies įsipareigojimus ir, 
jei reikia, neorganizuoti naujos viešojo 
pirkimo procedūros, kad būtų išsaugotas 
teisinis tikrumas. Tokio mokėjimo būdo 
tvarka nustatoma pirkimo dokumentuose.

Pagrindimas

Jei būtina (pvz., pagrindinio rangovo nemokumo atveju), perkančioji organizacija turi būti 
pajėgi nutraukti įsipareigojimų vykdymą ir neprarasti teisinio tikrumo. Todėl nacionalinėse 
nuostatose turėtų būti numatyta galimybė perimti pirkimo sutarties šalies įsipareigojimus ir iš 
naujo derėtis dėl ginčytinų sutarčių nuostatų. Be to, galimybė pasinaudoti teise prieštarauti 
nepagrįstiems mokėjimams pagrindiniam rangovui turėtų būti suteikiama tik įvykdžius sutartį, 
priešingu atveju subrangovai galėtų faktiškai trukdyti konkurencijai. 
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Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl direktyvos
72 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau šios dalies pirma pastraipa
netaikoma, jeigu dėl įmonės 
restruktūrizavimo arba nemokumo visas 
arba dalį pradinio rangovo teisių pagal 
sutartį perima kitas ūkio subjektas, 
atitinkantis pradinius kokybinės atrankos 
kriterijus, su sąlyga, kad dėl to nereikia iš 
esmės keisti sutarties ir taip nesiekiama 
išvengti šios direktyvos taikymo.

Tačiau šios dalies pirma pastraipa 
netaikoma, jeigu dėl įmonės 
restruktūrizavimo, kapitalo arba turto 
perdavimo, nemokumo arba remiantis 
sutartine nuostata visas arba dalį pradinio 
rangovo teisių pagal sutartį perima kitas 
ūkio subjektas, atitinkantis pradinius 
kokybinės atrankos kriterijus, su sąlyga, 
kad dėl to nereikia iš esmės keisti 
koncesijos ir taip nesiekiama išvengti šios 
direktyvos taikymo.

Pagrindimas

Visiškai teisėta, jei perkančioji organizacija kontroliuojant teismui prieštarauja tam, kad būtų 
pakeistas sutarties partneris, nes nauja sutarties šalis nepateiktų tokių pačių finansinių ir 
konkurencinių garantijų, kurias pateikė ankstesnis partneris ir kurios būtinos tinkamam 
galiojančios sutarties (nekeičiant sąlygų) vykdymui.

Pakeitimas 84

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 85

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Standartines formas nustato Komisija. 
Tokie įgyvendinamieji aktai priimami 
pagal 91 straipsnyje nurodytą patariamąją 
procedūrą.

Išbraukta.

Pakeitimas 87

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.

Pagrindimas

Specifinis požiūris į paslaugas yra pagrįstas tik jeigu jis taikomas visoms vienodo pobūdžio 
paslaugoms. Teisinės paslaugos, kurioms taikomi vienodi konfidencialumo principai, neturėtų 
būti diskriminuojamos.

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato atitinkamas 
sutarčių skyrimo pagal šį skyrių 
procedūras, užtikrina visišką atitiktį 

Išbraukta.
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skaidrumo ir vienodo požiūrio į ūkio 
subjektus principams ir leidžia 
perkančiosioms organizacijoms atsižvelgti 
į atitinkamų paslaugų specifiškumą.

Pakeitimas 89

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, ne per didelę kainą, 
prieinamumą, saugumą ir visapusiškumą, 
galimybę jas gauti, įvairių naudotojų 
kategorijų konkrečius poreikius, naudotojų 
dalyvavimą ir teisių jiems suteikimą bei 
inovacijas.

Pagrindimas

Šie visuotinės svarbos paslaugų požymiai yra esminiai ir šioje direktyvoje jie turėtų būti kuo 
aiškiau užtikrinami.

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali laisvai nustatyti, 
kad socialines ir kitokias specifines 
paslaugas, išvardytas XVI priede, turi 
teikti konkrečios rūšies ūkio subjektas.

Pagrindimas

Siekiant užkirsti kelią tam, kad pelno siekianti ir asmenų padėtimi nesirūpinanti įmonė 
neteiktų socialinių paslaugų, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama nustatyti, kad 
socialines paslaugas galėtų teikti konkrečios rūšies įmonė. Pakeitimas yra susijęs su Europos 
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regionų galimybėmis patiems rengti savo augimo ir plėtros kūrimo strategijas, kurių tikslas –
kurti įtraukią visuomenę ir siekti didesnio šių regionų patrauklumo, kad žmonės juose gyventų 
ir dirbtų.

Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. XVI priede išvardytose sutartyse dėl 
socialinių ir kitų specifinių paslaugų 
perkančiosios organizacijos gali 
reikalauti, kad į specifinę veiklą ūkio 
subjektai pakartotinai investuotų iš tos 
pačios veiklos gautas pajamas arba 
konkurse leistų dalyvauti tik pelno 
nesiekiantiems subjektams.

Pagrindimas

Siekiama pabrėžti, kad perkančiosios organizacijos turi teisę nustatyti reikalavimus, kurie 
padeda užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų pinigai, skirti socialinėms paslaugoms, būtų 
naudojami šiam tikslui taip pat ir tuomet, kai perkančiosios organizacijos naudoja viešuosius 
pirkimus, o ne tik vidaus sandoriams. Pakeitimas yra susijęs su Europos regionų galimybėmis 
patiems rengti savo augimo ir plėtros kūrimo strategijas, kurių tikslas – kurti įtraukią 
visuomenę ir siekti didesnio šių regionų patrauklumo, kad žmonės juose gyventų ir dirbtų.

Pakeitimas 92

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;

b) teikti perkančiosioms organizacijoms 
bendras ir konkrečias teisines 
konsultacijas ir praktines rekomendacijas
dėl viešojo pirkimo taisyklių ir principų 
aiškinimo ir taikymo;

Pagrindimas

Nepriklausoma, specializuota ir centrinė įstaiga turėtų būti įpareigota teikti perkančiosioms 
organizacijoms teisines konsultacijas ir praktines rekomendacijas bendraisiais klausimais ir 
konkrečiais atvejais dėl viešųjų pirkimų taisyklių ir principų aiškinimo ir taikymo.
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Pakeitimas 93

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 sistemas, 
kuriomis būtų vykdoma sukčiavimo, 
korupcijos, interesų konflikto arba visų 
kitų pažeidimų vykdant viešuosius 
pirkimus prevencija, nustatymas ir 
tinkamas atsiskaitymas apie juos;

Pagrindimas

Siekiant toliau didinti perkančiųjų organizacijų organizuojamų procedūrų tikslumą ir siekiant 
mokomojo tikslo šiuo atveju svarbu numatyti visų rūšių pažeidimus, nepaisant jų rimtumo.

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl kiekvienos sutarties ar preliminariojo 
susitarimo ir kiekvieną kartą, kai yra 
nustatoma dinaminė pirkimo sistema, 
perkančiosios organizacijos parengia 
rašytinę ataskaitą, į kurią įtraukiama bent 
tokia informacija:

Dėl kiekvieno pirkimo, kuris viršija ribą,
nepaisant to, tai sutartis ar preliminarusis 
susitarimas, ir kiekvieną kartą, kai yra 
nustatoma dinaminė pirkimo sistema, 
perkančiosios organizacijos parengia 
rašytinę ataskaitą, į kurią įtraukiama bent 
tokia informacija:

Pagrindimas

Būtinybė rengti rašytines ataskaitas pagal 85 straipsnio nuostatas turėtų būti nustatyta tik 
„viršijus pirkimo ribą“. Ataskaitų rengimas „neviršijant pirkimo ribos“ padidintų 
biurokratinę naštą. Tokia našta turi būti proporcingai atitikti piniginę vertę.
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Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ataskaita arba pagrindinės jos dalys 
pateikiamos Komisijai arba nacionalinei 
priežiūros įstaigai, jeigu jos to paprašo.

Ataskaita arba pagrindinės jos dalys 
pateikiamos Komisijai arba nacionalinei 
priežiūros įstaigai.

Pagrindimas

Nėra prasmės nustatyti tokio pobūdžio ataskaitų teikimo tvarką, jei jos tikslas nėra pateikti 
privalomas jos išvadas.

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl direktyvos
87 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdamos pagerinti ūkio subjektų, visų 
pirma MVĮ, galimybes dalyvauti 
viešuosiuose pirkimuose ir padėti tinkamai 
suprasti šios direktyvos nuostatas, 
valstybės narės užtikrina, kad būtų galima 
gauti atitinkamą pagalbą, įskaitant pagalbą 
elektroninėmis priemonėmis arba per 
esamus tinklus, specialiai skirtus pagalbai 
įmonėms teikti.

2. Siekdamos pagerinti ūkio subjektų, visų 
pirma MVĮ, galimybes dalyvauti 
viešuosiuose pirkimuose ir padėti tinkamai 
suprasti šios direktyvos nuostatas, 
Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad 
būtų galima laiku gauti atitinkamą 
informaciją ir pagalbą, įskaitant pagalbą 
elektroninėmis priemonėmis arba per 
esamus tinklus, specialiai skirtus pagalbai 
įmonėms teikti.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į itin sudėtingą techninį tekstų pobūdį, šioje veikloje taip pat turėtų dalyvauti 
Komisija. Be to, labai svarbu, kad MVĮ galėtų laiku gauti joms reikalingą informaciją.
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Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl direktyvos
87 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. 46, 47 ir 48 straipsniuose nurodytuose 
skelbimuose pateikiama informacija apie 
įstaigą (-as), kaip nurodyta šio straipsnio 
4 dalyje.

Pagrindimas

Perkančiosioms organizacijoms ir įmonėms turėtų būti sudaromos galimybės lengvai gauti 
išsamią informaciją apie pagalbą teikiančias įstaigas .

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl direktyvos
88 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės, padedamos 
Komisijos, bendradarbiauja teikdamos 
perkančiosioms organizacijoms 
rekomendacijas, kai siekiama nustatyti, ar 
konkrečiu atveju esama tarpvalstybinio 
intereso. Tai daroma visų pirma siekiant 
padidinti išlaidų veiksmingumą 
įgyvendinant sanglaudos politikos arba 
kitomis ES priemonėmis finansuojamas 
programas.

Pagrindimas

Tai atitinka Regioninės plėtros komiteto nuomonę dėl viešųjų pirkimų atnaujinimo, visų pirma 
tos nuomonės 7 ir 15 dalis.

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl direktyvos
XVI a priedas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios teisinės paslaugos:
79112000-2 Teisinio atstovavimo 
paslaugos
79100000-5 Teisinės paslaugos
79110000-8 Teisinio konsultavimo ir 
atstovavimo paslaugos
79111000-5 Teisinio konsultavimo 
paslaugos
79112100-3 Atstovavimo 
suinteresuotiesiems subjektams paslaugos
79120000-1 Konsultavimo patentų ir 
autorių teisių klausimais paslaugos
79121000-8 Konsultavimo autorių teisių 
klausimais paslaugos
79121100-90 Konsultavimo programinės 
įrangos autorių teisių klausimais 
paslaugos
79130000-4 Teisinės dokumentavimo ir 
sertifikavimo paslaugos
79131000-1 Dokumentavimo paslaugos
79132000-8 Sertifikavimo paslaugos
79140000-7 Teisinio konsultavimo ir 
informavimo paslaugos

Pagrindimas

Specifinis požiūris į paslaugas yra pagrįstas tik jeigu jis taikomas visoms vienodo pobūdžio 
paslaugoms. Teisinės paslaugos, kurioms taikomi vienodi konfidencialumo principai, neturėtų 
būti diskriminuojamos.



AD\912426LT.doc 55/55 PE492.617v02-00

LT

PROCEDŪRA

Pavadinimas Viešieji pirkimai

Nuorodos COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD)

Atsakingas komitetas
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO
17.1.2012

Nuomonę pateikė
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI
17.1.2012

Nuomonės referentas (-ė)
       Paskyrimo data

Ramona Nicole Mănescu
26.1.2012

Priėmimo data 10.10.2012

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

32
9
3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Victor 
Boştinaru, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Nikos 
Chrysogelos, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs 
Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Vincenzo 
Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze 
Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, 
Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jens 
Nilsson, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Tomasz Piotr 
Poręba, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno 
Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, 
Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai)

Karima Delli, Jens Geier, Heide Rühle, Czesław Adam Siekierski, 
Giommaria Uggias


