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PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) remiantis šia direktyva neturėtų būti 
pažeista nacionaliniu, regioniniu ar vietos 
lygmenimis veikiančių valdžios institucijų 
teisė spręsti, kaip ir kokiu mastu jos 
pačios pageidauja atlikti viešąsias 
funkcijas. Valdžios institucijos visais 
lygmenimis gali atlikti su viešuoju 
interesu susijusias užduotis naudodamos 
nuosavus išteklius ir neprivalo kviestis 
išorės ūkinės veiklos vykdytojų. Jos tai 
gali daryti bendradarbiaudamos su 
kitomis valdžios institucijomis;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) šioje direktyvoje neturėtų būti 
nagrinėjami klausimai, susiję su 
visuotinės ekonominės svarbos paslaugų 
finansavimu arba valstybių narių 
teikiamos pagalbos sistemomis, ypač 
socialinėje srityje, kaip nustatyta pagal 
Bendrijos konkurencijos taisykles. 
Nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios 
institucijos turėtų išlaikyti savo pagrindinį 
vaidmenį ir didelę veiksmų laisvę teikiant, 
pavedant teikti ir organizuojant kuo 
labiau vartotojų poreikius atitinkančias 
visuotinės ekonominės svarbos paslaugas, 
atsižvelgdamos į siekiamus viešosios 
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politikos tikslus;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) koncesija yra siekiant piniginės naudos 
tarp vieno ar kelių ūkio subjektų ir vienos 
ar kelių perkančiųjų organizacijų ar 
perkančiųjų subjektų sudaryta sutartis, 
kurios objektas – darbų ar paslaugų 
įgijimas, už tai paprastai atlyginant teise 
eksploatuoti darbus ar paslaugas, kurie yra 
sutarties dalykas. Tokių darbų atlikimui ar 
paslaugų teikimui taikomi perkančiosios 
organizacijos ar perkančiojo subjekto 
apibrėžti konkretūs privalomi 
įpareigojimai, kurių vykdymas 
užtikrinamas teisiškai. Tačiau tam tikri 
valstybės aktai, tokie kaip leidimai ar 
licencijos, kuriais valstybė ar valdžios 
institucija nustato ekonominės veiklos 
vykdymo sąlygas, neturėtų būti laikomi 
koncesija. Tai taikoma ir tam tikriems 
susitarimams, kurių objektas – ūkio 
subjekto teisė eksploatuoti tam tikras 
viešąsias valdas ar išteklius, pavyzdžiui, 
žemės nuomos sutartims, ir kuriuose 
valstybė arba perkančioji organizacija ar 
perkantysis subjektas nustato tik bendrąsias 
naudojimo sąlygas ir neįgyja konkrečių 
darbų ar paslaugų;

(6) koncesija yra siekiant piniginės naudos 
tarp vieno ar kelių ūkio subjektų ir vienos 
ar kelių perkančiųjų organizacijų ar 
perkančiųjų subjektų sudaryta sutartis, 
kurios objektas – darbų ar paslaugų 
įgijimas, už tai paprastai atlyginant teise 
eksploatuoti darbus ar paslaugas, kurie yra 
sutarties dalykas. Tokių darbų atlikimui ar 
paslaugų teikimui taikomi perkančiosios 
organizacijos ar perkančiojo subjekto 
apibrėžti konkretūs privalomi 
įpareigojimai, kurių vykdymas 
užtikrinamas teisiškai. Tačiau tam tikri 
valstybės aktai, tokie kaip leidimai ar 
licencijos, kuriais valstybė ar valdžios 
institucija nustato ekonominės veiklos 
vykdymo sąlygas, neturėtų būti laikomi 
koncesija. Tai taikoma ir tam tikriems 
susitarimams, kurių objektas – ūkio 
subjekto teisė eksploatuoti tam tikras 
viešąsias valdas ar išteklius, pavyzdžiui, 
žemės nuomos sutartims, įskaitant jūrų 
teritorijas, ir kuriuose valstybė arba 
perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas nustato tik bendrąsias naudojimo 
sąlygas ir neįgyja konkrečių darbų ar 
paslaugų;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) tikslinga šios direktyvos netaikyti tam 
tikroms paslaugų koncesijoms, suteiktoms 

(13) tikslinga šios direktyvos netaikyti tam 
tikroms paslaugų koncesijoms, suteiktoms 
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ūkio subjektui, kuris pats yra perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas, 
remiantis išimtine teise, kurią tas subjektas 
turi pagal paskelbtą nacionalinį įstatymą ar 
kitą administracinį aktą ir kuri suteikta 
pagal Sutartį ir atskiro sektoriaus Sąjungos 
teisės aktą dėl tinklų infrastruktūros, 
susijusios su III priede nustatyta veikla, 
valdymo, nes dėl tokios išimtinės teisės 
neįmanoma koncesijos suteikti konkurso 
būdu. Nukrypstant nuo šios direktyvos
bendrojo netaikymo teisinių pasekmių ir 
joms nedarant įtakos, koncesijai, kaip 
apibrėžta 8 straipsnio 1 dalyje, turėtų būti 
taikomas įpareigojimas skelbti skelbimą 
apie koncesijos suteikimą, kad būtų 
užtikrintas elementarus skaidrumas, nebent 
tokio skaidrumo sąlygos yra numatytos 
atskiro sektoriaus teisės aktais;

ūkio subjektui, kuris pats yra perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas, 
remiantis išimtine teise, kurią tas subjektas 
turi pagal paskelbtą nacionalinį įstatymą ar 
kitą administracinį aktą – taip yra turizmui 
ir laisvalaikiui skirtų valstybės 
nuosavybės jūros naudmenų atveju – ir 
kuri suteikta pagal Sutartį ir atskiro 
sektoriaus Sąjungos teisės aktą dėl tinklų 
infrastruktūros, susijusios su III priede 
nustatyta veikla, valdymo, nes dėl tokios 
išimtinės teisės neįmanoma koncesijos 
suteikti konkurso būdu. Nukrypstant nuo 
šios direktyvos bendrojo netaikymo 
teisinių pasekmių ir joms nedarant įtakos, 
koncesijai, kaip apibrėžta 8 straipsnio 
1 dalyje, turėtų būti taikomas įpareigojimas 
skelbti skelbimą apie koncesijos suteikimą, 
kad būtų užtikrintas elementarus 
skaidrumas, nebent tokio skaidrumo 
sąlygos yra numatytos atskiro sektoriaus 
teisės aktais;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) atsižvelgiant į neigiamą poveikį 
konkurencijai, koncesijų suteikimas 
neskelbiant kvietimo dalyvauti konkurse 
turėtų būti vykdomas tik tam tikromis 
išskirtinėmis aplinkybėmis. Ši išimtis 
turėtų būti taikoma tik tuomet, kai yra 
aišku, kad koncesijos skelbimas neturės 
įtakos konkurencijos augimui, visų pirma 
todėl, kad yra tik vienas ūkio subjektas, 
kuris atitinka koncesijos reikalavimus. 
Koncesiją neskelbiant kvietimo dalyvauti 
konkurse ūkio subjektui galima suteikti tik 
objektyviai išimtiniais atvejais, jei pati 
perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas siekdami, kad jiems būtų suteikta 
koncesija, tikslingai nesukūrė tokių atvejų 
ir, jei nėra lygiaverčių pakaitalų, kurių 

(19) atsižvelgiant į neigiamą poveikį 
konkurencijai, koncesijų suteikimas 
neskelbiant kvietimo dalyvauti konkurse 
turėtų būti vykdomas tik tam tikromis 
išskirtinėmis aplinkybėmis. Ši išimtis 
turėtų būti taikoma tik tuomet, kai yra 
aišku, kad koncesijos skelbimas neturės 
įtakos konkurencijos augimui, visų pirma 
todėl, kad yra tik vienas ūkio subjektas, 
kuris atitinka koncesijos reikalavimus –
taip yra koncesijos sutarties pagrindu 
įsteigtų kurortinių įmonių savininkų 
atveju. Koncesiją neskelbiant kvietimo 
dalyvauti konkurse ūkio subjektui galima 
suteikti tik objektyviai išimtiniais atvejais, 
jei pati perkančioji organizacija ar 
perkantysis subjektas siekdami, kad jiems 
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prieinamumas turėtų būti kruopščiai 
įvertintas;

būtų suteikta koncesija, tikslingai nesukūrė 
tokių atvejų ir, jei nėra lygiaverčių 
pakaitalų, kurių prieinamumas turėtų būti 
kruopščiai įvertintas;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Komisijos atlikta vadinamųjų 
prioritetinių ir neprioritetinių paslaugų 
(A ir B paslaugų) apžvalga atskleidė, kad 
visiško pirkimų teisės taikymo tam tikrai 
paslaugų grupei apribojimas nėra 
pateisinamas. Todėl ši direktyva turėtų 
būti taikoma paslaugoms, pvz., viešojo 
maitinimo ar vandens tiekimo 
paslaugoms, kurios turi tarpvalstybinės 
prekybos potencialą;

Išbraukta.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) atsižvelgiant į Komisijos atlikto 
viešųjų pirkimų taisyklių reformos 
vertinimo rezultatus, būtų galima 
nevisiškai taikyti šią direktyvą tik toms 
paslaugoms, kurių tarpvalstybinės 
prekybos mastai yra riboti, t. y. paslaugoms 
asmenims, tokioms kaip tam tikros 
socialinės, sveikatos ir švietimo paslaugos. 
Šios paslaugos teikiamos konkrečiomis 
aplinkybėmis, kurios valstybėse narėse dėl 
skirtingų kultūrinių tradicijų labai skiriasi. 
Todėl reikėtų sukurti specialią tokių 
paslaugų koncesijos tvarką, atsižvelgiant į 
faktą, kad jos bus reguliuojamos pagal 
naujas nuostatas. Tačiau įpareigojimas 
skelbti bet kokios koncesijos, kurios vertė 

(21) atsižvelgiant į Komisijos atlikto 
viešųjų pirkimų taisyklių reformos 
vertinimo rezultatus, būtų galima 
nevisiškai taikyti šią direktyvą toms 
paslaugoms, kurių tarpvalstybinės 
prekybos mastai yra riboti, t. y. paslaugoms 
asmenims, tokioms kaip tam tikros 
socialinės, sveikatos ir švietimo paslaugos. 
Šios paslaugos teikiamos konkrečiomis 
aplinkybėmis, kurios valstybėse narėse dėl 
skirtingų kultūrinių tradicijų labai skiriasi. 
Todėl reikėtų sukurti specialią tokių 
paslaugų koncesijos tvarką, atsižvelgiant į 
faktą, kad jos bus reguliuojamos pagal 
naujas nuostatas. Tačiau įpareigojimas 
skelbti bet kokios koncesijos, kurios vertė 
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lygi ar viršija šioje direktyvoje nustatytas 
ribas, išankstinį informacinį skelbimą ir 
skelbimą apie koncesijos suteikimą yra 
tinkamas būdas galimiems konkurso 
dalyviams suteikti informacijos apie verslo 
galimybes ir visoms suinteresuotosioms 
šalims – apie skirtų sutarčių skaičių ir rūšį. 
Be to, valstybės narės turėtų nustatyti 
atitinkamas šių paslaugų koncesijos 
sutarčių skyrimo priemones, užtikrinančias 
atitiktį skaidrumo ir vienodo požiūrio į 
ūkio subjektus principams ir leidžiančias 
perkančiosioms organizacijoms ir 
perkantiesiems subjektams atsižvelgti į 
atitinkamų paslaugų specifiškumą. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai galėtų atsižvelgti į poreikį 
užtikrinti paslaugų kokybę, tęstinumą, 
prieinamumą, galimybę jas gauti ir 
išsamumą, įvairių naudotojų kategorijų 
konkrečius poreikius, naudotojų 
dalyvavimą ir teisių jiems suteikimą bei 
inovacijų diegimą;

lygi ar viršija šioje direktyvoje nustatytas 
ribas, išankstinį informacinį skelbimą ir 
skelbimą apie koncesijos suteikimą yra 
tinkamas būdas galimiems konkurso 
dalyviams suteikti informacijos apie verslo 
galimybes ir visoms suinteresuotosioms 
šalims – apie skirtų sutarčių skaičių ir rūšį. 
Be to, valstybės narės turėtų nustatyti 
atitinkamas šių paslaugų koncesijos 
sutarčių skyrimo priemones, užtikrinančias 
atitiktį skaidrumo ir vienodo požiūrio į 
ūkio subjektus principams ir leidžiančias 
perkančiosioms organizacijoms ir 
perkantiesiems subjektams atsižvelgti į 
atitinkamų paslaugų specifiškumą. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai galėtų atsižvelgti į poreikį 
užtikrinti paslaugų kokybę, tęstinumą, 
prieinamumą, galimybę jas gauti ir 
išsamumą, įvairių naudotojų kategorijų 
konkrečius poreikius, naudotojų 
dalyvavimą ir teisių jiems suteikimą bei 
inovacijų diegimą;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) remiantis laisvojo administravimo 
principu ir ES sutartimis, perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams reikėtų leisti patiems spręsti 
dėl to, kaip geriausia užtikrinti, 
organizuoti ir administruoti darbo, už 
kurį jie atsakingi, atlikimą ir paslaugų, už 
kurias jie atsakingi, teikimą, laikantis 
teisės aktais nustatytų taisyklių ir pagal 
metodus, kurie, jų nuomone, yra 
veiksmingiausias būdas užtikrinti ypač 
aukšto lygio kokybę, saugą ir 
prieinamumą, vienodą požiūrį ir 
visuotinės prieigos ir vartotojų teisių 
naudotis viešosiomis paslaugomis 
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skatinimą;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ši direktyva neturi įtakos valstybių 
narių teisei remiantis Sąjungos teisės 
nuostatomis nustatyti, kokias paslaugas 
jos apibrėžia visuotinės ekonominės 
svarbos paslaugomis, kaip šias paslaugas 
organizuoti ir finansuoti laikantis 
valstybės pagalbą reglamentuojančių 
taisyklių ir kokie specifiniai įpareigojimai 
turėtų būti joms taikomi.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Paaiškinama, kad paprasti leidimai, pavyzdžiui, teisė judėti, nėra įtraukti į direktyvos taikymo 
sritį.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Paaiškinama atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą byloje WAZV 
Gotha (C–206/08), pagal kurį koncesijos galimos ir tuo atveju, jei koncesininko prisiimta 
rizika dėl viešosios teisės taisyklių nuo pat pradžių ribota.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Numatoma viešųjų darbų koncesijų ir 
darbų koncesijų vertė apskaičiuojama 
atsižvelgiant tiek į darbų sąnaudas, tiek į 
bendrą numatomą prekių ir paslaugų, 
kurias rangovui siūlo perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas, jei 
jos yra būtinos darbams įvykdyti, vertę.

5. Numatoma viešųjų darbų koncesijų ir 
darbų koncesijų vertė apskaičiuojama 
atsižvelgiant tiek į darbų sąnaudas, tiek į 
bendrą numatomą prekių ir paslaugų, 
kurias rangovui siūlo perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas, jei 
jos yra būtinos darbams įvykdyti, vertę. 
Valstybės nuosavybės koncesijų, kurių 
pagrindu teikiamos paslaugos 
visuomenei, atveju vertinama ir 
apskaičiuojama metinė ribinė vertė.

Pakeitimas 13
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Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai ūkio subjektus vertina vienodai ir 
veikia skaidriai bei vadovaujasi 
proporcingumo principu. Koncesijos 
suteikimo procedūra negali būti parengta 
siekiant išvengti šios direktyvos taikymo 
arba dirbtinai sumažinti konkurenciją.

Perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai ūkio subjektus vertina vienodai ir 
veikia skaidriai. Koncesijos suteikimo 
procedūra negali būti parengta siekiant 
išvengti šios direktyvos taikymo arba 
dirbtinai sumažinti konkurenciją.

Pagrindimas

Gali būti rizikinga taikyti proporcingumo principą tam tikriems pasiūlyme dėl direktyvos 
nurodytiems subjektams.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dėl žemės, esamų pastatų ar kito 
nekilnojamojo turto arba teisių į juos 
įsigijimo ar nuomos bet kokiomis 
finansinėmis priemonėmis; tačiau ši 
direktyva taikoma finansinių paslaugų 
koncesijoms, bet kuria forma suteiktoms 
tuo pačiu metu, prieš arba po įsigijimo ar 
nuomos sutarčių sudarymo;

a) dėl žemės, esamų pastatų ar kito 
nekilnojamojo turto, įskaitant jūrų 
teritorijas, arba teisių į juos įsigijimo ar 
nuomos bet kokiomis finansinėmis 
priemonėmis; tačiau ši direktyva taikoma 
finansinių paslaugų koncesijoms, bet kuria 
forma suteiktoms tuo pačiu metu, prieš 
arba po įsigijimo ar nuomos sutarčių 
sudarymo;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) dėl visuotinės ekonominės svarbos 
paslaugų;
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Pagrindimas

Lisabonos sutarties Protokolu Nr. 26 aiškiai pripažįstama regioninių ir vietos valdžios 
institucijų teisė pačioms administruoti viešąsias paslaugas ir plati veiksmų laisvė sprendžiant 
klausimus dėl kuo labiau vartotojų poreikius atitinkančių paslaugų teikimo, pavedimo teikti 
šias paslaugas ir jų organizavimo. Todėl šio pobūdžio paslaugos į šios direktyvos taikymo 
sritį nepatenka.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) dėl civilinės saugos, nelaimių 
prevencijos ir kasdienio saugumo 
prevencijos paslaugų;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) dėl darbo sutarčių; e) dėl darbo sutarčių ir privalomų 
socialinės apsaugos susitarimų;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) dėl viešojo transporto paslaugų, kaip 
apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1370/200719.

g) dėl transporto paslaugų atsižvelgiant į 
tai, kiek joms taikomos kitos Bendrijos 
priemonės.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) dėl socialinių ir sveikatos priežiūros 
paslaugų.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tokia organizacija ar subjektas 
atitinkamą juridinį asmenį kontroliuoja 

a) tokia organizacija ar subjektas 
atitinkamą juridinį asmenį kontroliuoja 
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panašiai kaip ir savo skyrius; panašiai kaip ir savo skyrius; taip manoma 
tokiu atveju, kai jie daro lemiamą įtaką 
kontroliuojamo juridinio asmens 
strateginiams tikslams ir reikšmingiems 
sprendimams; siekiant nustatyti, ar tokia 
kontrolė vykdoma, galima atsižvelgti į 
tokius veiksnius, kaip atstovavimo lygis 
administraciniuose, valdymo ar priežiūros 
organuose, susijusios įstatų nuostatos ar 
susitarimai dėl nuosavybės; reikalavimas, 
kad kontroliuojamas juridinis asmuo 
visiškai priklausytų perkančiajai 
organizacijai ar subjektui, nėra 
privalomas;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) perkančiosios organizacijos ar 
perkantieji subjektai, kaip apibrėžta 
4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, kartu 
kontroliuoja juridinį asmenį panašiai kaip 
savo pačių skyrius;

a) perkančiosios organizacijos ar 
perkantieji subjektai, kaip apibrėžta 
4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, kartu 
kontroliuoja juridinį asmenį panašiai kaip 
savo pačių skyrius; taip manoma tokiu 
atveju, kai jie daro lemiamą įtaką 
kontroliuojamo juridinio asmens 
strateginiams tikslams ir reikšmingiems 
sprendimams; siekiant nustatyti, ar tokia 
kontrolė vykdoma, galima atsižvelgti į 
tokius veiksnius, kaip atstovavimo lygis 
administraciniuose, valdymo ar priežiūros 
organuose, susijusios įstatų nuostatos ar 
susitarimai dėl nuosavybės; reikalavimas, 
kad kontroliuojamas juridinis asmuo 
visiškai priklausytų perkančiajai 
organizacijai ar subjektui, nėra 
privalomas;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) susitarimas neapima jokių finansinių 
pervedimų tarp dalyvaujančių 
perkančiųjų organizacijų ar subjektų, 
išskyrus darbų, paslaugų ar prekių 
faktinių sąnaudų kompensavimą;

Išbraukta.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiosios organizacijos koncesijos 
skelbime nustato dalyvavimo sąlygas, 
susijusias su:

Perkančiosios organizacijos koncesijos 
skelbime, kvietime teikti pasiūlymus ar 
dalyvavimo sąlygose pateikia koncesijos 
aprašymą ir koncesijos sutarties skyrimo 
kriterijus, susijusius su:

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 27

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) dėl dalyvavimo veikloje, susijusioje su 
prekyba žmonėmis ir vaikų darbu, kaip 
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nurodyta 2011 m. balandžio 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos 
žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų 
apsaugos taikymo srityje.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Straipsnis išbrauktas.

Pagrindimas

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas savo sprendime, priimtame byloje C–324/98, 
konstatavo, kad iš valstybių narių turėtų būti reikalaujama tik leisti atlikti patikrinimą, ar 
vykdant viešųjų pirkimų procedūras laikytasi nešališkumo principo.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44a straipsnis
Valstybės narės užtikrina tinkamas 
procedūras, kuriomis būtų galima 
patikrinti, ar sprendimas skirti sutartį 
priimtas nešališkai.

Pagrindimas

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas sprendime, priimtame byloje C–324/98 konstatavo, 
kad iš valstybių narių turėtų būti reikalaujama tik leisti atlikti patikrinimą, ar vykdant viešųjų 
pirkimo procedūras laikytasi nešališkumo principo.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Straipsnis išbrauktas.
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