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Pakeitimas 43
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) siekiant užtikrinti, kad vandens, 
energetikos, transporto ir pašto paslaugų 
sektoriuose veikiančių subjektų vykdomi 
pirkimai būtų atverti konkurencijai, reikia 
nuostatų dėl pirkimų procedūrų 
koordinavimo, kai sutarties vertė viršija 
nustatytą ribą. Procedūras reikia 
koordinuoti tam, kad būtų užtikrintas 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
principų, visų pirma laisvo prekių 
judėjimo, įsisteigimo laisvės ir laisvės 
teikti paslaugas, taip pat iš šių laisvių 
kylančių principų, kaip antai: vienodo 
požiūrio, nediskriminavimo, abipusio 
pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo, 
veikimas. Atsižvelgiant į sektorių, kuriuos 
paveiks šis koordinavimas, pobūdį 
koordinuojant reikia ne tik užtikrinti 
pirmiau minėtų principų laikymąsi, bet ir 
sukurti deramą verslo praktikos pamatą bei 
išlaikyti didžiausią lankstumą;

(2) siekiant užtikrinti, kad vandens, 
energetikos, transporto ir pašto paslaugų 
sektoriuose veikiančių subjektų vykdomi 
pirkimai būtų atverti konkurencijai, reikia 
nuostatų dėl pirkimų procedūrų 
koordinavimo, kai sutarties vertė viršija 
nustatytą ribą. Procedūras reikia 
koordinuoti tam, kad būtų užtikrintas 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
principų, visų pirma laisvo prekių 
judėjimo, įsisteigimo laisvės ir laisvės 
teikti paslaugas, taip pat iš šių laisvių 
kylančių principų, kaip antai: vienodo 
požiūrio, nediskriminavimo, abipusio 
pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo, 
veikimas. Atsižvelgiant į sektorių, kuriuos 
paveiks šis koordinavimas, pobūdį 
koordinuojant reikia ne tik užtikrinti 
pirmiau minėtų principų laikymąsi, bet ir 
sukurti deramą verslo praktikos pamatą bei 
išlaikyti didžiausią lankstumą; Viešųjų 
pirkimų taisyklės turi paisyti 
kompetencijos paskirstymo, apibrėžto 
SESV 14 straipsnyje ir jos 26 protokole. 
Šių taisyklių taikymas neturi riboti 
laisvės, kuria naudojasi valdžios 
institucijos, spręsdamos, kokiu būdu jos 
pageidauja atlikti savo viešųjų paslaugų 
užduotis.

Or. en

Pagrindimas

Pritaikoma prie naujų Lisabonos sutarties nuostatų.
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Pakeitimas 44
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) siekiant užtikrinti, kad vandens, 
energetikos, transporto ir pašto paslaugų 
sektoriuose veikiančių subjektų vykdomi 
pirkimai būtų atverti konkurencijai, reikia 
nuostatų dėl pirkimų procedūrų 
koordinavimo, kai sutarties vertė viršija 
nustatytą ribą. Procedūras reikia 
koordinuoti tam, kad būtų užtikrintas 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
principų, visų pirma laisvo prekių 
judėjimo, įsisteigimo laisvės ir laisvės 
teikti paslaugas, taip pat iš šių laisvių 
kylančių principų, kaip antai: vienodo 
požiūrio, nediskriminavimo, abipusio 
pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo, 
veikimas. Atsižvelgiant į sektorių, kuriuos 
paveiks šis koordinavimas, pobūdį 
koordinuojant reikia ne tik užtikrinti 
pirmiau minėtų principų laikymąsi, bet ir 
sukurti deramą verslo praktikos pamatą bei 
išlaikyti didžiausią lankstumą;

(2) siekiant užtikrinti, kad vandens, 
energetikos, transporto ir pašto paslaugų 
sektoriuose veikiančių subjektų vykdomi 
pirkimai būtų atverti konkurencijai, reikia 
nuostatų dėl pirkimų procedūrų 
koordinavimo, kai sutarties vertė viršija 
nustatytą ribą. Procedūras reikia 
koordinuoti tam, kad būtų užtikrintas 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
principų, visų pirma laisvo prekių 
judėjimo, įsisteigimo laisvės ir laisvės 
teikti paslaugas, taip pat iš šių laisvių 
kylančių principų, kaip antai: vienodo 
požiūrio, nediskriminavimo, abipusio 
pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo, 
veikimas. Atsižvelgiant į sektorių, kuriuos 
paveiks šis koordinavimas, pobūdį 
koordinuojant reikia ne tik užtikrinti 
pirmiau minėtų principų laikymąsi, bet ir 
sukurti deramą verslo praktikos pamatą bei 
išlaikyti didžiausią lankstumą visais 
viešųjų pirkimų procedūros etapais, ypač 
palankų mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms;

Or. fr

Pakeitimas 45
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) strategijoje „Europa 2020“ viešiesiems 
pirkimams tenka esminis vaidmuo kaip 
vienai iš rinkos priemonių, naudojamų 

(4) strategijoje „Europa 2020“ viešiesiems 
pirkimams tenka esminis vaidmuo kaip 
vienai iš rinkos priemonių, naudojamų 
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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;

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 viešųjų pirkimų 
procedūrose 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 skaidrumas, sąžiningumas,
didesnis teisinis tikrumas ir įtraukti tam 
tikri gerai nusistovėję aktualūs Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos 
aspektai;

Or. fr

Pakeitimas 46
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) strategijoje „Europa 2020“ viešiesiems 
pirkimams tenka esminis vaidmuo kaip 
vienai iš rinkos priemonių, naudojamų 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo kartu užtikrinant efektyviausią 
viešųjų lėšų naudojimą. Šiuo tikslu reikia 
persvarstyti ir atnaujinti esamas viešųjų 
pirkimų taisykles, priimtas pagal 2004 m. 

(4) strategijoje „Europa 2020“ viešiesiems 
pirkimams tenka esminis vaidmuo kaip 
vienai iš rinkos priemonių, naudojamų 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo kartu užtikrinant efektyviausią 
viešųjų lėšų naudojimą. Šiuo tikslu reikia 
persvarstyti ir atnaujinti esamas viešųjų 
pirkimų taisykles, priimtas pagal 2004 m. 



PE494.566v01-00 6/49 AM\909885LT.doc

LT

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;

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 supaprastinti mažųjų ir vidutinių 
įmonių prieigą prie viešųjų pirkimų 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;

Or. ro

Pakeitimas 47
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) 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 Sąjungos teisės principai ir 
smarkiai iškreipta konkurencija. Todėl iš 
ūkio subjektų reikėtų reikalauti pateikti 
garbės deklaraciją, kad jie nevykdo tokios 
neteisėtos veiklos, o jeigu paaiškėtų, jog 
tokia deklaracija yra melaginga – pašalinti 
juos iš konkurso;

(13) 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 Sąjungos teisės principai ir 
smarkiai iškreipta konkurencija. Todėl iš 
ūkio subjektų reikėtų reikalauti pateikti 
garbės deklaraciją, kad jie nevykdo tokios 
neteisėtos veiklos, o jeigu paaiškėtų, jog 
tokia deklaracija yra melaginga – pašalinti 
juos iš konkurso, taip pat iš tos viešųjų 
pirkimų procedūros ir būsimų viešųjų 
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pirkimų procedūrų Europos Sąjungos 
teritorijoje.

Or. ro

Pakeitimas 48
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) moksliniai tyrimai ir inovacijos, 
įskaitant ekologines ir socialines 
inovacijas, yra vieni iš svarbiausių būsimo 
augimo variklių ir jiems pažangaus, tvaraus 
ir integracinio augimo strategijoje „Europa 
2020“ skiriamas didžiausias dėmesys. 
Perkantieji subjektai turėtų geriausiai 
strategiškai išnaudoti viešuosius pirkimus 
inovacijų diegimui skatinti. Novatoriškų 
prekių ir paslaugų pirkimas atlieka esminį 
vaidmenį gerinant viešųjų paslaugų 
efektyvumą ir kokybę ir kartu sprendžiant 
socialinius uždavinius. Juo padedama 
pasiekti geriausią kainos ir kokybės santykį 
ir gaunama platesnė ekonominė nauda, 
nauda aplinkai ir visuomenei, nes kuriamos 
naujos idėjos, jos paverčiamos 
novatoriškais produktais bei paslaugomis ir 
taip skatinamas tvarus ekonomikos
augimas. Ši direktyva turėtų padėti 
lengviau vykdyti inovacijų pirkimus ir 
padėti valstybėms narėms pasiekti 
Inovacijų sąjungos tikslus. Todėl reikėtų 
numatyti specialią pirkimų procedūrą, 
pagal kurią perkantieji subjektai galėtų 
suformuoti ilgalaikę inovacijų partnerystę 
siekdami sukurti ir paskui įsigyti naują, 
novatorišką produktą, paslaugą ar darbus, 
jeigu tik jie gali būti sukurti pagal sutartą 
rezultatų lygį ir sąnaudas. Partnerystės 
struktūra turėtų būti tokia, kad galėtų 
užtikrinti būtiną rinkos paskatą, skatinant 
novatoriško sprendinio kūrimą ir kartu 

(25) moksliniai tyrimai ir inovacijos, 
įskaitant ekologines ir socialines 
inovacijas, yra vieni iš svarbiausių būsimo 
augimo variklių ir jiems pažangaus, tvaraus 
ir integracinio augimo strategijoje „Europa 
2020“ skiriamas didžiausias dėmesys. 
Perkantieji subjektai turėtų geriausiai 
strategiškai išnaudoti viešuosius pirkimus 
inovacijų diegimui ir moksliniams 
tyrimams skatinti, ypač regioniniu ir 
vietos lygmeniu. Novatoriškų prekių ir 
paslaugų pirkimas atlieka esminį vaidmenį 
gerinant viešųjų paslaugų efektyvumą ir 
kokybę ir kartu sprendžiant socialinius 
uždavinius. Juo padedama pasiekti 
geriausią kainos ir kokybės santykį ir 
gaunama platesnė ekonominė nauda, nauda 
aplinkai ir visuomenei, nes kuriamos 
naujos idėjos, jos paverčiamos 
novatoriškais produktais bei paslaugomis ir 
taip skatinamas tvarus ekonomikos 
augimas. Ši direktyva turėtų padėti 
lengviau vykdyti inovacijų pirkimus ir 
padėti valstybėms narėms pasiekti 
Inovacijų sąjungos tikslus. Todėl reikėtų 
numatyti specialią pirkimų procedūrą, 
pagal kurią perkantieji subjektai galėtų 
suformuoti ilgalaikę inovacijų partnerystę 
siekdami sukurti ir paskui įsigyti naują, 
novatorišką produktą, paslaugą ar darbus, 
jeigu tik jie gali būti sukurti pagal sutartą 
rezultatų lygį ir sąnaudas. Partnerystės 
struktūra turėtų būti tokia, kad galėtų 
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neuždarant rinkos; užtikrinti būtiną rinkos paskatą, skatinant 
novatoriško sprendinio kūrimą ir kartu 
neuždarant rinkos;

Or. fr

Pakeitimas 49
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) elektroninės informacinės ir ryšių 
priemonės gali labai supaprastinti sutarčių 
skelbimą ir padidinti pirkimo procedūrų 
efektyvumą bei skaidrumą. Tai turėtų tapti 
standartine ryšių ir informacijos mainų 
priemone pirkimo procedūrose. Be to, 
naudojant elektronines priemones 
taupomas laikas. Todėl reikėtų sutrumpinti 
būtinuosius terminus, jeigu naudojamos 
elektroninės priemonės, tačiau su sąlyga, 
kad jos atitiks Sąjungos lygmeniu numatytą 
konkretų perdavimo būdą. Be to, 
elektroninės informacijos ir ryšių 
priemonės su tinkamomis funkcijomis 
perkančiosioms organizacijoms sudarytų 
sąlygas išvengti viešojo pirkimo 
procedūrose atsitinkančių klaidų, jas aptikti 
ir ištaisyti;

(27) būtent elektroninės informacinės ir 
ryšių priemonės gali labai supaprastinti 
sutarčių skelbimą ir padidinti pirkimo 
procedūrų efektyvumą bei skaidrumą, 
sumažindamos kliūtis sudarantį 
reguliavimo sudėtingumą. Tai turėtų tapti 
standartine ryšių ir informacijos mainų 
priemone pirkimo procedūrose. Be to, 
naudojant elektronines priemones 
taupomas laikas. Todėl reikėtų sutrumpinti 
būtinuosius terminus, jeigu naudojamos 
elektroninės priemonės, tačiau su sąlyga, 
kad jos atitiks Sąjungos lygmeniu numatytą 
konkretų perdavimo būdą. Be to, 
elektroninės informacijos ir ryšių 
priemonės su tinkamomis funkcijomis 
perkančiosioms organizacijoms sudarytų 
sąlygas išvengti viešojo pirkimo 
procedūrose atsitinkančių klaidų, jas aptikti 
ir ištaisyti;

Or. fr

Pakeitimas 50
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Sąjungos viešųjų pirkimų rinkose 
ryškėja didelė tendencija grupuoti 
perkančiųjų organizacijų poreikius, kad 
būtų pasiekta masto ekonomija, įskaitant 
mažesnes kainas ir sandorių sąnaudas, 
pagerėtų ir taptų profesionalesnis pirkimų 
valdymas. Tai galima pasiekti 
koncentruojant pirkimus pagal 
dalyvaujančių perkančiųjų subjektų skaičių 
arba pagal dydį ir vertę laikui bėgant. 
Tačiau pirkimų grupavimą ir 
centralizavimą reikėtų atidžiai stebėti, 
siekiant išvengti per didelės perkamosios 
galios koncentracijos, slaptų susitarimų ir 
išsaugoti skaidrumą bei konkurenciją, be 
to, užtikrinti mažųjų ir vidutinių įmonių 
galimybes patekti į rinką;

(28) Sąjungos viešųjų pirkimų rinkose 
ryškėja didelė tendencija grupuoti 
perkančiųjų organizacijų poreikius, kad 
būtų pasiekta masto ekonomija, įskaitant 
mažesnes kainas ir sandorių sąnaudas, 
pagerėtų ir taptų profesionalesnis pirkimų 
valdymas. Tai galima pasiekti 
koncentruojant pirkimus pagal 
dalyvaujančių perkančiųjų subjektų skaičių 
arba pagal dydį ir vertę laikui bėgant. 
Tačiau pirkimų grupavimą ir 
centralizavimą reikėtų atidžiai stebėti, 
siekiant išvengti per didelės perkamosios 
galios koncentracijos, slaptų susitarimų ir 
išsaugoti skaidrumą bei konkurenciją, be 
to, sustiprinti mažųjų ir vidutinių įmonių 
galimybes patekti į rinką, skatinant kuo 
didesnį viešųjų pirkimų procedūrų 
lankstumą ir paprastumą;

Or. fr

Pakeitimas 51
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) šiuo metu įvairių valstybių narių 
perkančiųjų organizacijų vykdomam 
bendram sutarčių skyrimui kyla tam tikrų 
teisinių kliūčių, ypač susijusių su 
nacionalinių įstatymų kolizija. Nepaisant 
to, kad Direktyva 2004/17/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 perkantieji subjektai 

(34) šiuo metu įvairių valstybių narių 
perkančiųjų organizacijų vykdomam 
bendram sutarčių skyrimui kyla tam tikrų 
teisinių kliūčių, ypač susijusių su 
nacionalinių įstatymų kolizija. Nepaisant 
to, kad Direktyva 2004/17/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 perkantieji subjektai 
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gali būti suinteresuoti bendradarbiavimu ir 
bendru viešųjų sutarčių skyrimu, kad gautų 
maksimalią vidaus rinkos teikiamų 
galimybių naudą masto ekonomijos ir 
rizikos bei naudos pasidalijimo požiūriu, 
ypač novatoriškų projektų, susijusių su 
didesne rizika, nei jos pagrįstai tektų 
vienam perkančiajam subjektui. Todėl 
reikėtų nustatyti naujas taisykles dėl 
bendrų tarptautinių pirkimų ir jose nurodyti 
taikytiną teisę, kad perkantiesiems 
subjektams visoje bendrojoje rinkoje būtų 
lengviau bendradarbiauti. Be to, skirtingų 
valstybių narių perkantieji subjektai gali 
pagal nacionalinę ar Sąjungos teisę kurti 
bendrus teisinius subjektus. Reikėtų 
nustatyti konkrečias tokio bendro pirkimo 
būdo taisykles;

gali būti suinteresuoti bendradarbiavimu ir 
bendru viešųjų sutarčių skyrimu, kad gautų 
maksimalią vidaus rinkos teikiamų 
galimybių naudą masto ekonomijos ir 
rizikos bei naudos pasidalijimo požiūriu, 
ypač novatoriškų projektų, susijusių su 
didesne rizika, nei jos pagrįstai tektų 
vienam perkančiajam subjektui. Todėl 
reikėtų nustatyti naujas taisykles dėl 
bendrų tarptautinių pirkimų ir jose nurodyti 
taikytiną teisę, kad perkantiesiems 
subjektams visoje bendrojoje rinkoje būtų 
lengviau bendradarbiauti. Be to, skirtingų 
valstybių narių perkantieji subjektai gali 
pagal nacionalinę ar Sąjungos teisę kurti 
bendrus teisinius subjektus. Reikėtų 
nustatyti konkrečias tokio bendro pirkimo 
būdo taisykles; taip pat, vykdant 
tarpvalstybinius viešuosius pirkimus 
būtina teikti paaiškinimus dėl intelektinės 
nuosavybės teisės aspektų;

Or. ro

Pakeitimas 52
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) sutartys turėtų būti skiriamos pagal 
objektyvius kriterijus, kuriais užtikrinama 
atitiktis skaidrumo, nediskriminavimo ir 
vienodo požiūrio principams. Tie kriterijai 
turėtų užtikrinti, kad pasiūlymai būtų 
vertinami veiksmingos konkurencijos 
sąlygomis, taip pat atvejais, kai 
perkantiesiems subjektams reikalingi 
optimaliai jų poreikiams pritaikyti aukštos 
kokybės darbai, prekės ir paslaugos. 
Todėl perkantiesiems subjektams turėtų 
būti leidžiama kaip skyrimo kriterijus 
patvirtinti ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo arba mažiausios kainos 

(43) sutartys turėtų būti skiriamos pagal 
objektyvius kriterijus, kuriais užtikrinama 
atitiktis skaidrumo, nediskriminavimo ir 
vienodo požiūrio principams. Tie kriterijai 
turėtų užtikrinti, kad pasiūlymai būtų 
vertinami veiksmingos konkurencijos 
sąlygomis, užtikrinant, kad perkantieji 
subjektai galėtų reikalauti suteikti aukštos 
kokybės darbus, prekes ir paslaugas, jei 
jie yra susiję su sutarties dalyku.
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kriterijų, atsižvelgiant į tai, kad antruoju 
atveju jie techninėse specifikacijose arba 
sutarties vykdymo sąlygose gali nustatyti 
atitinkamus kokybės standartus;

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinė procedūra turėtų pasibaigti pirkimu, kuriuo gaunamas geriausias kokybės ir 
kainos santykis, kitaip tariant, ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas. Antrasis kriterijus –
mažiausia kaina, yra nereikalingas, kadangi šis kriterijus jau yra įtrauktas į ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo sąlygą.

Pakeitimas 53
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) sutartys turėtų būti skiriamos pagal 
objektyvius kriterijus, kuriais užtikrinama 
atitiktis skaidrumo, nediskriminavimo ir 
vienodo požiūrio principams. Tie kriterijai 
turėtų užtikrinti, kad pasiūlymai būtų 
vertinami veiksmingos konkurencijos 
sąlygomis, taip pat atvejais, kai 
perkantiesiems subjektams reikalingi 
optimaliai jų poreikiams pritaikyti aukštos 
kokybės darbai, prekės ir paslaugos. Todėl 
perkantiesiems subjektams turėtų būti 
leidžiama kaip skyrimo kriterijus patvirtinti 
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
arba mažiausios kainos kriterijų,
atsižvelgiant į tai, kad antruoju atveju jie 
techninėse specifikacijose arba sutarties 
vykdymo sąlygose gali nustatyti 
atitinkamus kokybės standartus;

(43) sutartys turėtų būti skiriamos pagal 
objektyvius kriterijus, kuriais užtikrinama 
atitiktis skaidrumo, nediskriminavimo ir 
vienodo požiūrio principams. Tie kriterijai 
turėtų užtikrinti, kad pasiūlymai būtų 
vertinami veiksmingos konkurencijos 
sąlygomis, taip pat atvejais, kai 
perkantiesiems subjektams reikalingi 
optimaliai jų poreikiams pritaikyti aukštos 
kokybės darbai, prekės ir paslaugos. Todėl 
perkantiesiems subjektams turėtų būti 
leidžiama kaip skyrimo kriterijus patvirtinti 
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 
kriterijų, laikantis kainos ir kokybės
santykio bei tinkamos kokybės principo;

Or. fr
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Pakeitimas 54
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) jei perkantieji subjektai nusprendžia 
skirti sutartį ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo teikėjui, jie turi nustatyti 
skyrimo kriterijus, kuriais remdamiesi 
vertins pasiūlymus, kad būtų nustatytas 
pasiūlymas, pagal kurį siūlomas geriausias 
kainos ir kokybės santykis. Tų 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 
perkančiajam subjektui neturėtų būti 
suteikiama neribota pasirinkimo laisvė, jais 
turėtų būti užtikrinama veiksmingos 
konkurencijos galimybė ir jie pateiktini 
kartu su reikalavimais, pagal kuriuos 
galima veiksmingai patikrinti konkurso 
dalyvių pateiktą informaciją;

(44) jei perkantieji subjektai skiria sutartį 
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 
teikėjui, jie turi nustatyti skyrimo kriterijus, 
kuriais remdamiesi vertins pasiūlymus, kad 
būtų nustatytas pasiūlymas, pagal kurį 
siūlomas geriausias kainos ir kokybės 
santykis. Tų kriterijų nustatymas taip pat
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 
perkančiajam subjektui neturėtų būti 
suteikiama neribota pasirinkimo laisvė, jais 
turėtų būti užtikrinama veiksmingos 
konkurencijos galimybė ir jie pateiktini 
kartu su reikalavimais, pagal kuriuos 
galima veiksmingai patikrinti konkurso 
dalyvių pateiktą informaciją;

Or. fr

Pakeitimas 55
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) tas konkretiems sektoriams būdingas 
priemones reikėtų papildyti, pritaikant 
viešųjų pirkimų direktyvas, kad perkantieji 
subjektai savo pirkimų strategija galėtų 
siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų.

(46) tas konkretiems sektoriams būdingas 
priemones reikėtų papildyti, pritaikant 
viešųjų pirkimų direktyvas, kad perkantieji 
subjektai savo pirkimų strategija galėtų 
siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų.
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Todėl reikėtų aiškiai nustatyti, kad 
perkantieji subjektai galėtų išrinkti 
ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą ir
mažiausią kainą, taikydami gyvavimo 
ciklo sąnaudų skaičiavimo metodą, jei 
naudotina metodika yra nustatyta 
objektyviai ir nediskriminuojamai ir 
prieinama visoms suinteresuotosioms 
šalims. Gyvavimo ciklo sąnaudų 
skaičiavimas apima visas darbų, prekių ar 
paslaugų gyvavimo ciklo sąnaudas, ir 
vidines (pvz., kūrimo, gamybos, 
naudojimo, priežiūros ir gyvavimo ciklo 
pabaigos utilizavimo sąnaudas), ir išorines 
sąnaudas, jeigu tik jas galima įvertinti 
pinigais ir kontroliuoti. Sąjungos lygmeniu 
reikėtų parengti bendrą gyvavimo ciklo 
sąnaudų skaičiavimo metodiką, taikomą 
konkrečioms prekių ar paslaugų 
kategorijoms; kai metodika bus parengta, 
taikyti ją turėtų būti privaloma;

Todėl reikėtų aiškiai nustatyti, kad 
perkantieji subjektai galėtų išrinkti 
ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą
laikantis kainos ir kokybės santykio bei 
tinkamos kokybės principo, taikydami 
gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiavimo 
metodą, jei naudotina metodika yra 
nustatyta objektyviai ir nediskriminuojamai 
ir prieinama visoms suinteresuotosioms 
šalims. Gyvavimo ciklo sąnaudų 
skaičiavimas apima visas darbų, prekių ar 
paslaugų gyvavimo ciklo sąnaudas, ir 
vidines (pvz., kūrimo, gamybos, 
naudojimo, priežiūros ir gyvavimo ciklo 
pabaigos utilizavimo sąnaudas), ir išorines
sąnaudas, jeigu tik jas galima įvertinti 
pinigais ir kontroliuoti. Sąjungos lygmeniu 
reikėtų parengti bendrą gyvavimo ciklo 
sąnaudų skaičiavimo metodiką, taikomą 
konkrečioms prekių ar paslaugų 
kategorijoms; kai metodika bus parengta, 
taikyti ją turėtų būti privaloma;

Or. fr

Pakeitimas 56
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) vertinimas parodė, kad valstybės narės 
nuosekliai ir sistemingai nestebi viešųjų 
pirkimų taisyklių įgyvendinimo ir veikimo.
Tai turi neigiamą poveikį tinkamam iš tų 
direktyvų kylančių nuostatų 
įgyvendinimui, dėl to patiriama daug 
sąnaudų ir atsiranda netikrumas. Kelios 
valstybės narės yra paskyrusios nacionalinę 
centrinę organizaciją, kuriai pavesti viešųjų 
pirkimų klausimai, tačiau tokioms 
organizacijoms numatytos funkcijos
skirtingose valstybėse narėse labai skiriasi.
Esant aiškesniems, nuoseklesniems ir 

(57) vertinimas parodė, kad valstybės narės 
nuosekliai ir sistemingai nestebi viešųjų 
pirkimų taisyklių įgyvendinimo ir veikimo
ir neskatina to daryti. Tai turi neigiamą 
poveikį tinkamam iš tų direktyvų kylančių 
nuostatų įgyvendinimui, dėl to patiriama 
daug sąnaudų ir atsiranda netikrumas.
Kelios valstybės narės yra paskyrusios 
nacionalinę centrinę organizaciją, kuriai 
pavesti viešųjų pirkimų klausimai, tačiau 
tokioms organizacijoms numatytos
užduotys skirtingose valstybėse narėse 
labai skiriasi. Esant aiškesniems, 



PE494.566v01-00 14/49 AM\909885LT.doc

LT

autoritetingesniems stebėsenos bei 
kontrolės mechanizmams pagerėtų viešųjų 
pirkimų taisyklių veikimo išmanymas, 
padidėtų įmonių ir perkančiųjų subjektų 
teisinis tikrumas 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 tuos mechanizmus, kad visoje 
Sąjungoje būtų užtikrintas nuoseklus
viešųjų pirkimų politikos taikymas, 
kontrolė bei stebėsena, taip pat sistemingas 
pirkimų politikos rezultatų vertinimas;

nuoseklesniems ir autoritetingesniems
informavimo, stebėsenos bei kontrolės 
mechanizmams pagerėtų viešųjų pirkimų 
taisyklių veikimo išmanymas, padidėtų 
įmonių ir perkančiųjų subjektų teisinis 
tikrumas ir būtų padėta sudaryti vienodas 
veiklos sąlygas. Tokie mechanizmai galėtų 
būti priemonė, kuri padėtų išvengti 
problemų ir jas nustatyti ir iš anksto 
išspręsti, visų pirma Sąjungos bendrai 
finansuojamų projektų atveju, ir aptikti 
struktūrinius trūkumus. Konkrečiai, ypač 
svarbu suderinti šiuos mechanizmus, kad 
visoje Europos Sąjungoje būtų užtikrintas 
nuoseklus viešojo pirkimo politikos 
taikymas, kontrolė bei stebėjimas, o taip 
pat sistemingas pirkimų rezultatų 
vertinimas;

Or. ro

Pakeitimas 57
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) ne visi perkantieji subjektai 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 
perdavimo priemones (žinių centrus), 
siūlant perkantiesiems subjektams techninę 
pagalbą; kita vertus, įmonės, bent MVĮ, 
turėtų gauti administracinę pagalbą, visų 
pirma dalyvaudamos pirkimo procedūrose 
tarpvalstybiniu mastu;

(59) ne visi perkantieji subjektai, visų 
pirma vietos valdžios institucijos, 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 
perdavimo priemones (žinių centrus), 
siūlant perkantiesiems subjektams techninę 
pagalbą; kita vertus, įmonės, bent MVĮ, 
turėtų gauti administracinę pagalbą, visų 
pirma dalyvaudamos pirkimo procedūrose 
tarpvalstybiniu mastu;
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Or. fr

Pakeitimas 58
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) ne visi perkantieji subjektai 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 
perdavimo priemones (žinių centrus), 
siūlant perkantiesiems subjektams techninę 
pagalbą; kita vertus, įmonės, bent MVĮ, 
turėtų gauti administracinę pagalbą, visų 
pirma dalyvaudamos pirkimo procedūrose 
tarpvalstybiniu mastu;

(59) kadangi kai kurie perkantieji 
subjektai, visų pirma regionų ir vietos 
lygiu, gali neturėti vidaus patirties su 
ekonomiškai ar techniškai sudėtingomis 
sutartimis, būtų tinkama, kad, juos stebint 
ir kontroliuojant jų veiklą, jiems būtų 
teikiama tinkama profesionali pagalba.
Viena vertus, šį tikslą galima pasiekti 
taikant žinių perdavimo priemones (žinių 
centrus), siūlant perkantiesiems subjektams 
techninę pagalbą; kita vertus, įmonės, bent 
MVĮ, turėtų gauti administracinę pagalbą, 
visų pirma dalyvaudamos pirkimo 
procedūrose tarpvalstybiniu mastu;

Or. ro

Pakeitimas 59
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) stebėsenos, priežiūros ir pagalbinės 
struktūros ar mechanizmai jau yra sukurti 
nacionaliniu lygmeniu ir, žinoma, gali būti 
naudojami viešiesiems pirkimams stebėti, 
įgyvendinti ir kontroliuoti ir reikiamai 
paramai perkantiesiems subjektams ir ūkio 
subjektams teikti;

(60) stebėsenos, priežiūros ir pagalbinės 
struktūros ar mechanizmai jau yra sukurti 
nacionaliniu lygmeniu ir, žinoma, gali būti 
naudojami viešiesiems pirkimams stebėti, 
įgyvendinti ir kontroliuoti ir reikiamai 
paramai perkantiesiems subjektams, ypač 
regionų ir vietos valdžios institucijoms, ir
ūkio subjektams, visų pirma mažosioms ir 
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vidutinėms įmonėms, jiems vykdant visas 
viešųjų pirkimų procedūras teikti;

Or. fr

Pakeitimas 60
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl direktyvos
61 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61a) be kita ko, Komisija ir valstybės 
narės turėtų rengti mokymus, 
konsultacijas ir informuotumo didinimo 
kampanijas, skirtas regionų ar vietos 
valdžios institucijoms bei MVĮ, ir įtraukti 
kitus suinteresuotuosius subjektus, 
siekiant užtikrinti informuotą dalyvavimą 
viešųjų pirkimų procedūrose ir sumažinti 
klaidų lyg ir plėtoti reikiamą vietos ir 
regionų perkančiųjų institucijų 
kompetenciją, kad būtų įgyvendinti 
novatoriški viešieji pirkimai;

Or. ro

Pakeitimas 61
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirkimas pagal šią direktyvą – tai vieno ar 
kelių perkančiųjų subjektų vykdomas 
darbų, prekių ar paslaugų pirkimas ar 
kitoks įsigijimas iš tų perkančiųjų subjektų
pasirinktų ūkio subjektų, jei darbai, prekės 
ar paslaugos yra skirti vienai ar kelioms iš 
5–11 straipsniuose minimų veiklos rūšių 
vykdyti.

Pirkimas pagal šią direktyvą – tai vieno ar 
kelių perkančiųjų subjektų vykdomas 
darbų, prekių ar paslaugų pirkimas
sudarant viešųjų pirkimų sutartis su tų 
perkančiųjų subjektų pasirinktais ūkio
subjektais, jei darbai, prekės ar paslaugos 
yra skirti vienai ar kelioms iš 5–11 
straipsniuose minimų veiklos rūšių 
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vykdyti. Todėl ši direktyva netaikoma 
pirkimams, nesusijusiems su viešosiomis 
paslaugomis.

Or. en

Pagrindimas

Viešųjų pirkimų direktyva taikoma tik viešiesiems pirkimams, įskaitant pirkimo ir nuomos 
veiklą. Pagal Teisingumo Teismo praktiką, darbams, prekėms ar paslaugoms, kurie nėra 
skirti viešam naudojimui ar neteikia tiesioginės naudos perkančiajam subjektui, nėra taikoma 
viešųjų pirkimų teisė (Byla C-451/08).

Pakeitimas 62
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirkimas pagal šią direktyvą – tai vieno ar 
kelių perkančiųjų subjektų vykdomas 
darbų, prekių ar paslaugų pirkimas ar 
kitoks įsigijimas iš tų perkančiųjų subjektų
pasirinktų ūkio subjektų, jei darbai, prekės 
ar paslaugos yra skirti vienai ar kelioms iš 
5–11 straipsniuose minimų veiklos rūšių 
vykdyti.

Pirkimas pagal šią direktyvą – tai vieno ar 
kelių perkančiųjų subjektų vykdomas 
darbų, prekių ar paslaugų pirkimas
sudarant viešųjų pirkimų sutartis su tų 
perkančiųjų subjektų pasirinktais ūkio
subjektais, jei darbai, prekės ar paslaugos 
yra skirti vienai ar kelioms iš 5–11 
straipsniuose minimų veiklos rūšių 
vykdyti.

Or. de

Pakeitimas 63
Heide Rühle

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 

Išbraukta.



PE494.566v01-00 18/49 AM\909885LT.doc

LT

pirkimu, jeigu sutartys yra vieno bendro 
projekto dalis.

Or. en

Pagrindimas

Cette notion est trop générale et trop vague.

Pakeitimas 64
Peter Simon

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.

Or. de

Pakeitimas 65
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ji yra įsteigta konkrečiam tikslui –
tenkinti bendrojo intereso poreikius – arba 
tokio tikslo siekia ir nėra pramoninio ar 
komercinio pobūdžio; tuo tikslu 
organizacija, kuri veikia įprastomis rinkos 
sąlygomis, kuri siekia pelno ir kuriai 
tenka su savo veiklos vykdymu susiję 
nuostoliai, neturi tikslo tenkinti bendrojo 
intereso poreikių, nors ir nėra pramoninio 
ar komercinio pobūdžio;

a) ji yra įsteigta konkrečiam tikslui –
tenkinti bendrojo intereso poreikius – arba 
tokio tikslo siekia ir nėra pramoninio ar 
komercinio pobūdžio;
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Or. en

Pagrindimas

Atkuriama apibrėžtis, šiuo metu pateikiama Direktyvos 2004/17/EB 2 straipsnio 1 dalies 1(a) 
pastraipoje. Ši apibrėžtis pavirtinta ir taip bus išvengta teisinio netikrumo.

Pakeitimas 66
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) dėl arbitražo ir taikinimo paslaugų; b) dėl arbitražo ir taikinimo paslaugų, 
teisinių ir notarų paslaugų;

Or. de

Pakeitimas 67
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) dėl civilinės saugos, apsaugos nuo 
katastrofų ir kasdienės pavojų 
prevencijos;

Or. de

Pakeitimas 68
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio pirmos pastraipos b b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) dėl sutarčių, sudaromų remiantis 
specialiosiomis ar išimtinėmis teisėmis, 
atitinkančių ES sutartis;

Or. de

Pakeitimas 69
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 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, ir dėl operacijų, atliekamų su 
Europos finansinio stabilumo fondu;

c) 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 operacijų, atliekamų su 
Europos finansinio stabilumo fondu, ir 
sandorių, skirtų mobilizuoti lėšas ar 
kapitalą perkančiosioms organizacijoms;

Or. de

Pakeitimas 70
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19 a straipsnis
Paslaugų sutartys, sudaromos remiantis 

išimtinėmis teisėmis
Ši direktyva netaikoma paslaugų 
sutartims, sudarytoms su subjektu, kuris 
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pats yra perkančioji institucija, atitinkanti 
2 straipsnio 1 dalies a punkte pateiktą 
apibrėžtį, arba su perkančiųjų subjektų 
asociacija remiantis išimtine teise, joms 
suteikta remiantis paskelbto įstatymo ar 
kito teisės akto nuostata, 
neprieštaraujančia Sutarčiai.

Or. en

Pagrindimas

Dar kartą įtraukiamas galiojančios Direktyvos 2004/25/EB 17 straipsnis. Šis straipsnis 
svarbus norint teikti visuotinės ekonominės svarbos paslaugas; jis netaikomas viešojo 
paslaugų pirkimo sutartims, kurios remiasi išimtine teise, įtvirtinta viešojoje teisėje, 
reglamentuose ar administracinėse nuostatose ir neprieštaraujančia Sutarčiai. Europos 
Bendrijų Teisingumo Teismas šią nuostatą pritaikė byloje C-360/96.

Pakeitimas 71
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 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) bent 80 proc. to juridinio asmens pagal 
sutartį vykdomos veiklos vykdoma 
kontroliuojančiajai perkančiajai 
organizacijai ar kitiems tos pačios 
perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamiems juridiniams asmenims;

Or. en

Pakeitimas 72
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 44 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent 90 proc. to juridinio asmens veiklos b) bent 80 proc. to juridinio asmens pagal 



PE494.566v01-00 22/49 AM\909885LT.doc

LT

vykdoma kontroliuojančiajai perkančiajai 
organizacijai ar kitiems tos pačios 
perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamiems juridiniams asmenims;

sutartį vykdomos veiklos vykdoma 
kontroliuojančiajai perkančiajai 
organizacijai ar kitiems tos pačios 
perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamiems juridiniams asmenims;

Or. de

Pakeitimas 73
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančioji organizacija laikoma 
kontroliuojančia juridinį asmenį panašiai 
kaip ir savo skyrius pagal pirmos 
pastraipos a punktą, jeigu ji daro lemiamą 
įtaką kontroliuojamojo juridinio asmens 
strateginiams tikslams ir reikšmingiems 
sprendimams.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pirmos pastraipos a punktas yra pakankamai aiškus, jį pakartoti nebūtina.

Pakeitimas 74
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančioji organizacija laikoma 
kontroliuojančia juridinį asmenį panašiai 
kaip ir savo skyrius pagal pirmos 
pastraipos a punktą, jeigu ji daro lemiamą 
įtaką kontroliuojamojo juridinio asmens 
strateginiams tikslams ir reikšmingiems 

Išbraukta.
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sprendimams.

Or. de

Pakeitimas 75
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis taikoma ir tuo atveju, kai 
kontroliuojamasis subjektas, kuris yra 
perkančioji organizacija, skiria sutartį savo 
kontroliuojančiajam subjektui ar kitam tos 
pačios perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamam juridiniam asmeniui, 
jeigu tik juridinis asmuo, kuriam skiriama 
viešojo pirkimo sutartis, neturi privataus 
kapitalo.

2. 1 dalis taikoma ir tuo atveju, kai 
kontroliuojamasis subjektas, kuris yra 
perkančioji organizacija, skiria sutartį savo 
kontroliuojančiajam (-tiems) subjektui (-
ams) ar kitam tos pačios perkančiosios 
organizacijos kontroliuojamam juridiniam 
asmeniui, jeigu tik juridinis asmuo, kuriam 
skiriama viešojo pirkimo sutartis, neturi 
privataus kapitalo.

Or. de

Pakeitimas 76
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent 90 proc. to juridinio asmens veiklos 
vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms arba 
kitiems tų pačių perkančiųjų organizacijų 
kontroliuojamiems asmenims;

b) bent 80 proc. to juridinio asmens pagal 
sutartį vykdomos veiklos vykdoma 
kontroliuojančiajai perkančiajai 
organizacijai ar kitiems tos pačios 
perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamiems juridiniams asmenims;

Or. en
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Pakeitimas 77
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent 90 proc. to juridinio asmens veiklos 
vykdoma kontroliuojančiosioms 
perkančiosioms organizacijoms arba 
kitiems tų pačių perkančiųjų organizacijų 
kontroliuojamiems asmenims;

b) bent 80 proc. to juridinio asmens pagal 
sutartį vykdomos veiklos vykdoma 
kontroliuojančiajai perkančiajai 
organizacijai ar kitiems tos pačios 
perkančiosios organizacijos 
kontroliuojamiems juridiniams asmenims;

Or. de

Pakeitimas 78
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios dalies a punkte perkančiosios 
organizacijos laikomos bendrai 
kontroliuojančiomis juridinį asmenį, jei 
yra įvykdytos toliau nurodytos 
kumuliacinės sąlygos:

Išbraukta.

a) kontroliuojamojo juridinio asmens 
sprendimų priėmimo organus sudaro visų 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų 
atstovai;
b) šios perkančiosios organizacijos gali 
kartu daryti lemiamą įtaką 
kontroliuojamojo juridinio asmens 
strateginiams tikslams ir reikšmingiems 
sprendimams;
c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
nesiekia jokių interesų, kurie skirtųsi nuo 
su juo susijusių valdžios institucijų 
interesų;
d) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
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negauna jokios kitos naudos nei pagal 
viešojo pirkimo sutartis su 
perkančiosiomis organizacijomis 
patiriamų faktinių sąnaudų 
kompensavimas.

Or. en

Pagrindimas

Šis platus Europos Bendrijų Teisingumo Teismo praktikos aiškinimas yra nereikalingas ir 
nepadeda tekstą padaryti trumpą ir aiškų.

Pakeitimas 79
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios dalies a punkte perkančiosios 
organizacijos laikomos bendrai 
kontroliuojančiomis juridinį asmenį, jei 
yra įvykdytos toliau nurodytos 
kumuliacinės sąlygos:

Išbraukta.

a) kontroliuojamojo juridinio asmens 
sprendimų priėmimo organus sudaro visų 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų 
atstovai;
b) šios perkančiosios organizacijos gali 
kartu daryti lemiamą įtaką 
kontroliuojamojo juridinio asmens 
strateginiams tikslams ir reikšmingiems 
sprendimams;
c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
nesiekia jokių interesų, kurie skirtųsi nuo 
su juo susijusių valdžios institucijų 
interesų;
d) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
negauna jokios kitos naudos nei pagal 
viešojo pirkimo sutartis su 
perkančiosiomis organizacijomis 
patiriamų faktinių sąnaudų 
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kompensavimas.

Or. de

Pakeitimas 80
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 81
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) partnerystės tikslas yra atlikti viešąją 
užduotį, pavestą visiems dalyvaujantiems 
viešosios valdžios subjektams arba 
papildomą užduotį, reikalingą, kad būtų 
atlikta viešoji užduotis, pavesta visiems 
viešosios valdžios subjektams;

Or. en

Pakeitimas 82
Heide Rühle
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Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) susitarimui taikomi tik su viešuoju 
interesu susiję motyvai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 83
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) susitarimui taikomi tik su viešuoju 
interesu susiję motyvai;

b) susitarimui taikomi su viešuoju interesu 
ir paslaugomis bei būtinomis 
papildomomis su juo susijusiomis 
paslaugomis susiję motyvai;

Or. de

Pakeitimas 84
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 85
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) dalyvaujančios viešosios perkančiosios 
organizacijos veikia atviroje rinkoje ne 
daugiau nei 20 proc., vertinant pagal 
veiklos, kuri yra sutarties dalykas, 
apyvartą;

Or. en

Pagrindimas

Šis paaiškinimas būtinas siekiant išvengti teisminių ginčų.

Pakeitimas 86
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 87
Peter Simon

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

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 88
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) nė vienoje iš dalyvaujančių perkančiųjų 
organizacijų nėra privataus kapitalo.

e) užduotį vykdo tik dalyvaujantys 
viešosios valdžios subjektai nedalyvaujant 
privatiems organams, išskyrus 
perkančiąsias organizacijas, kurios, kaip 
privatinės teisės subjektai pagal 
2 straipsnio 4 dalį, dalyvauja bendrame 
darbe.

Or. en

Pakeitimas 89
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1–4 dalyse nurodytas privataus kapitalo 
nebuvimas tikrinamas skiriant sutartį 
arba sudarant susitarimą.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 90
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 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 privatus kapitalas 
privalomas teisiškai ir (arba) privataus 
kapitalo atsiradimas nebuvo planuojamas 
arba to nebuvo galima numatyti sudarant 
sutartį.

Or. en

Pakeitimas 91
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali rezervuoti teisę 
dalyvauti 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 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 ir (arba)
nepalankioje padėtyje esantys asmenys.
„Nepalankioje padėtyje esantys asmenys“ 
– tai be kita ko: bedarbiai, asmenys, 
susiduriantys su integravimosi 
sunkumais, asmenys, kuriems gresia 
atskirtis, pažeidžiamų kategorijų atstovai 
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ir nepalankioje padėtyje esančių mažumų 
atstovai.

Or. en

Pagrindimas

Sąvoka „nepalankioje padėtyje esantys asmenys“ turi būti patikslinta, nes ji platesnė, nei 
„neįgalieji“, kurią dabar vartoja direktyvos. Nustačius šią apibrėžtį atsiranda didesnis 
teisinis aiškumas.

Pakeitimas 92
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio pirmos pastraipos d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) dėl techninių priežasčių nėra 
konkurencijos;

i) dėl teisinių ar techninių priežasčių nėra 
konkurencijos;

Or. de

Pakeitimas 93
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) jeigu tai griežtai būtina, jei dėl ypatingos 
skubos priežasčių, susijusių su nenugalima 
jėga (force majeure), neįmanoma laikytis 
nustatytų atviros bei ribotos procedūros ir 
derybų procedūros, kai skelbiamas 
kvietimas dalyvauti konkurse. Aplinkybės, 
kuriomis remiamasi norint pateisinti didelę 
skubą, bet kuriuo atveju neturi būti 
priskirtinos perkančiajam subjektui;

e) jeigu tai griežtai būtina, jei dėl ypatingos 
skubos priežasčių, susijusių su įvykiais,
kurių perkančioji organizacija negalėjo 
numatyti, neįmanoma laikytis nustatytų 
atviros bei ribotos procedūros ir derybų 
procedūros, kai skelbiamas kvietimas 
dalyvauti konkurse. Aplinkybės, kuriomis 
remiamasi norint pateisinti didelę skubą, 
bet kuriuo atveju neturi būti priskirtinos 
perkančiajam subjektui;

Or. de
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Pakeitimas 94
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Preliminariojo susitarimo terminas negali 
būti ilgesnis nei ketveri metai, išskyrus 
išimtinius, visų pirma dėl preliminariojo 
susitarimo dalyko tinkamai pagrįstus 
atvejus. Priežiūros preliminariojo 
susitarimo trukmė priklauso nuo darbų ar 
prekių gyvavimo ciklo. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išspręsti tokias problemas kaip antai priežiūros sutartys, pavyzdžiui, 
liftų.

Pakeitimas 95
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tik standartizuotų paslaugų ir prekių 
atveju, perkantieji subjektai gali naudoti 
elektroninius aukcionus, kuriuose 
pateikiamos naujos sumažintos kainos ir 
(arba) tam tikrų pasiūlymo elementų naujos 
vertės.

Or. en

Pakeitimas 96
Heide Rühle
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Pasiūlymas dėl direktyvos
70 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Perkantieji subjektai gali nuspręsti 
neskirti sutarties geriausią pasiūlymą 
pateikusiam konkurso dalyviui, nustatę, 
kad pasiūlymas neatitinka Sąjungos 
socialinės ir darbo arba aplinkos apsaugos 
teisės aktuose arba XIV priede 
išvardytuose tarptautinės socialinės ir 
aplinkos teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų arba nėra jiems bent 
lygiavertis.

5. Perkantieji subjektai gali nuspręsti 
neskirti sutarties geriausią pasiūlymą 
pateikusiam konkurso dalyviui, nustatę, 
kad pasiūlymas neatitinka Sąjungos ar 
valstybės narės socialinės ir darbo arba 
kolektyvinių sutarčių, taikomų toje 
vietoje, kur atliktas darbas, suteikta 
paslauga ar pristatyta prekė, arba aplinkos 
apsaugos teisės aktuose arba XIV priede 
išvardytuose tarptautinės socialinės ir 
aplinkos teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų ir su sąlyga, kad jie susiję su 
pirkimo objektu, arba nėra jiems bent 
lygiavertis.

Or. en

Pakeitimas 97
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdami nacionalinių įstatymų ir kitų 
teisės aktų dėl atlygio už tam tikras 
paslaugas, perkantieji subjektai sprendimą 
skirti pirkimo sutartis grindžia vienu iš 
toliau nurodytų kriterijų:

Nepažeisdami nacionalinių įstatymų ir kitų 
teisės aktų dėl atlygio už tam tikras 
paslaugas, perkantieji subjektai sprendimą 
skirti viešojo pirkimo sutartis ekonomiškai 
naudingiausiam pasiūlymui grindžia 
vienu iš toliau nurodytų kriterijų:

Or. fr

Pakeitimas 98
Heide Rühle
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Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdami nacionalinių įstatymų ir kitų 
teisės aktų dėl atlygio už tam tikras 
paslaugas, perkantieji subjektai sprendimą 
skirti pirkimo sutartis grindžia vienu iš
toliau nurodytų kriterijų:

Nepažeisdami nacionalinių įstatymų ir kitų 
teisės aktų dėl atlygio už tam tikras 
paslaugas, perkantieji subjektai sprendimą 
skirti pirkimo sutartis grindžia toliau 
nurodytais kriterijais:

Or. en

Pakeitimas 99
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo; Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 100
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) mažiausios kainos. Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) mažiausios kainos. Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 102
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąnaudos perkančiojo subjekto 
pasirinkimu gali būti vertinamos
remiantis tik kaina arba taikant kainos ir 
kokybės santykio metodą, pvz., gyvavimo 
ciklo sąnaudų metodą 77 straipsnyje 
nurodytomis sąlygomis.

Sąnaudas perkantysis subjektas vertina 
taikydamas kainos ir kokybės santykio 
metodą, pvz., gyvavimo ciklo sąnaudų 
metodą 77 straipsnyje nurodytomis 
sąlygomis.

Or. fr

Pakeitimas 103
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąnaudos perkančiojo subjekto pasirinkimu 
gali būti vertinamos remiantis tik kaina 
arba taikant kainos ir kokybės santykio 
metodą, pvz., gyvavimo ciklo sąnaudų 
metodą 77 straipsnyje nurodytomis 
sąlygomis.

Sąnaudos perkančiojo subjekto pasirinkimu 
gali būti vertinamos taikant kainos ir 
kokybės santykio metodą, pvz., gyvavimo 
ciklo sąnaudų metodą 77 straipsnyje 
nurodytomis sąlygomis.

Or. en
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Pakeitimas 104
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, 
kaip nurodyta 1 dalies a punkte, 
perkančiojo subjekto nustatomas remiantis 
kriterijais, susijusiais su atitinkamos 
pirkimo sutarties dalyku.

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, 
kaip nurodyta 1 dalyje, perkančiojo 
subjekto nustatomas remiantis kriterijais, 
susijusiais su atitinkamos pirkimo sutarties 
dalyku.

Itin standartizuotų produktų ir paslaugų 
atveju kaina yra lemiamas skyrimo 
kriterijus.
Kiti kriterijai gali apimti visų pirma:

Or. fr

Pakeitimas 105
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 106
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybės narės gali numatyti, kad tam 
tikrų sutarčių rūšių skyrimas turi būti 
grindžiamas ekonomiškai naudingiausiu 
pasiūlymu ir taikant kainos ir kokybės 
santykio bei tinkamos kokybės principą 
pagal 1 ir 2 dalyse apibrėžtą tvarką.  

Or. fr

Pakeitimas 107
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl direktyvos
76 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalies a punkte nurodytu atveju 
perkantysis subjektas nurodo kiekvienam 
pasirinktam kriterijui teikiamą lyginamąją 
reikšmę, kad nustatytų ekonomiškai 
naudingiausią pasiūlymą.

1 dalyje nurodytu atveju perkantysis 
subjektas nurodo kiekvienam pasirinktam 
kriterijui teikiamą lyginamąją reikšmę, kad 
nustatytų ekonomiškai naudingiausią 
pasiūlymą.

Or. fr

Pakeitimas 108
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

a) nustatyta kaina arba sąnaudos yra 
daugiau kaip 50 proc. mažesnės už 
vidutinę kitų pasiūlymų kainą ar vidutines 
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sąnaudas;
b) nustatyta kaina arba sąnaudos yra 
daugiau kaip 20 proc. mažesnės už 
pasiūlymo, kuriame nurodyta antra pagal 
mažumą kaina ar sąnaudos, kainą ar 
sąnaudas;
c) pateikti bent penki pasiūlymai.

Or. de

Pagrindimas

Galiojančios direktyvos formuluotės įtraukimas.

Pakeitimas 109
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Jei kokiai nors sutarčiai pasiūlymuose 
nurodytos prekių, darbų ar paslaugų 
kainos yra neįprastai mažos, perkančioji 
organizacija, prieš atmesdama tokius 
pasiūlymus paprašo raštu pateikti 
informaciją apie pasiūlymo 
sudedamuosius elementus, kuri, jos 
nuomone, yra svarbi.
Šie paaiškinimai visų pirma gali būti susiję 
su:

Or. de

Pagrindimas

Galiojančios direktyvos formuluotės įtraukimas.

Pakeitimas 110
Peter Simon
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Pasiūlymas dėl direktyvos
79 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) konkurso dalyviui prieinamomis 
išskirtinai palankiomis sąlygomis tiekti 
prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus;

Or. de

Pagrindimas

Galiojančios direktyvos formuluotės įtraukimas.

Pakeitimas 111
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) nuostatų dėl darbo saugos ir darbo 
sąlygų, galiojančių darbo atlikimo, 
paslaugų teikimo ar prekių tiekimo 
vietoje, laikymusi;

Or. de

Pagrindimas

Galiojančios direktyvos formuluotės įtraukimas.

Pakeitimas 112
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Perkantysis subjektas patikrina pateiktą 
informaciją, kreipdamasis į konkurso 
dalyvį.

Išbraukta.

Jis gali atmesti pasiūlymą tik tuo atveju, 
jeigu maža kaina arba pateiktos sąnaudos 
nepagrindžiamos įrodymais, atsižvelgiant 
į 3 dalyje nurodytas aplinkybes.
Perkantieji subjektai atmeta pasiūlymą, 
jei nustato, jog siūloma kaina neįprastai 
maža todėl, kad pasiūlymas neatitinka 
Sąjungos socialinės ir darbo arba 
aplinkos teisės aktuose arba XIV priede 
išvardytuose tarptautinės socialinės ir 
aplinkos teisės aktuose nustatytų 
įpareigojimų.

Or. de

Pagrindimas

Galiojančios direktyvos formuluotės įtraukimas.

Pakeitimas 113
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu perkantysis subjektas nustato, jog 
siūloma kaina neįprastai maža todėl, kad 
konkurso dalyvis gavo valstybės pagalbą, 
susisiekus su konkurso dalyviu jo 
pasiūlymas gali būti atmestas remiantis 
vien šiuo pagrindu, jei konkurso dalyvis 
per perkančiojo subjekto nustatytą 
pakankamą laikotarpį negali įrodyti, jog ši 
pagalba buvo suderinama su vidaus rinka 
pagal Sutarties 107 straipsnį. Jeigu 
perkantysis subjektas atmeta pasiūlymą 
tokiomis aplinkybėmis, jis apie tai praneša 

5. Jeigu perkantysis subjektas nustato, jog 
siūloma kaina neįprastai maža todėl, kad 
konkurso dalyvis gavo valstybės pagalbą, 
susisiekus su konkurso dalyviu jo 
pasiūlymas gali būti atmestas remiantis 
vien šiuo pagrindu, jei konkurso dalyvis 
per perkančiojo subjekto nustatytą 
pakankamą laikotarpį negali įrodyti, jog ši 
pagalba buvo suteikta teisėtai. Jeigu 
perkantysis subjektas atmeta pasiūlymą 
tokiomis aplinkybėmis, jis apie tai praneša 
Komisijai.
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Komisijai.

Or. de

Pagrindimas

Galiojančios direktyvos formuluotės įtraukimas.

Pakeitimas 114
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
79 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės paprašytos kitų 
valstybių narių pagal 97 straipsnį joms 
pateikia visą informaciją, susijusią su 
įrodymais ir dokumentais, pateiktais dėl 
šio straipsnio 3 dalyje nurodytų 
aplinkybių.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Galiojančios direktyvos formuluotės įtraukimas.

Pakeitimas 115
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali numatyti, kad 
perkantysis subjektas, 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 

Išbraukta.
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valstybės narės nustato atitinkamus 
mechanizmus, pagal kuriuos pagrindinis 
rangovas galėtų prieštarauti 
nepagrįstiems mokėjimams. Tokio 
mokėjimo būdo tvarka nustatoma pirkimo 
dokumentuose.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinio rangovo ir subrangovo santykis yra pagrindinis sutarčių teisės elementas. Dėl 
šio pasiūlymo susidarys padėtis, kai subrangovas bandys siekti, kad jam tiesiogiai mokėtų 
perkantysis subjektas ir kils pavojus, kad pastarasis neteks savo teisės į mokėjimų sustabdymą 
rangovų įmonei dėl pagrįstų priežasčių, susijusių su sutarties vykdymu.

Pakeitimas 116
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali numatyti, kad 
perkantysis subjektas, 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 atitinkamus 
mechanizmus, pagal kuriuos pagrindinis 
rangovas galėtų prieštarauti 
nepagrįstiems mokėjimams. Tokio 
mokėjimo būdo tvarka nustatoma pirkimo 
dokumentuose.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Galiojančios direktyvos formuluotės įtraukimas.
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Pakeitimas 117
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalys neturi 
poveikio pagrindinio ūkio subjekto 
atsakomybei.

3. Šio straipsnio 1 dalis neturi poveikio 
pagrindinio ūkio subjekto atsakomybei.

Or. en

Pakeitimas 118
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
81 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalys neturi 
poveikio pagrindinio ūkio subjekto 
atsakomybei.

3. Šio straipsnio 1 dalis neturi poveikio 
pagrindinio ūkio subjekto atsakomybei.

Or. de

Pakeitimas 119
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perkantieji subjektai, ketinantys skirti 
pirkimo sutartį, susijusią su 84 straipsnyje 
nurodytomis paslaugomis, savo ketinimą 
turi paskelbti skelbime apie pirkimą.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Konkrečių reikalavimų taikymas paslaugoms pagrįstas tik tada, jeigu jie taikomi visoms to 
paties pobūdžio paslaugoms, t. y. neturėtų būti diskriminuojamos teisinės paslaugos, kurios 
grindžiamos tais pačiais konfidencialumo principais. 

Pakeitimas 120
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perkantieji subjektai, ketinantys skirti 
pirkimo sutartį, susijusią su 84 straipsnyje 
nurodytomis paslaugomis, savo ketinimą 
turi paskelbti skelbime apie pirkimą.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 121
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 ir 2 dalyse nurodytuose skelbimuose 
standartine forma turi būti pateikta 
XVIII priede nurodyta informacija. 
Tokias standartines formas nustato 
Komisija. Tokie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 100 straipsnyje nurodytą 
patariamąją procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 122
Peter Simon
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Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 ir 2 dalyse nurodytuose skelbimuose 
standartine forma turi būti pateikta 
XVIII priede nurodyta informacija. Tokias 
standartines formas nustato Komisija. 
Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
100 straipsnyje nurodytą patariamąją 
procedūrą.

3. 2 dalyje nurodytuose skelbimuose 
standartine forma turi būti pateikta 
XVIII priede nurodyta informacija.

Or. de

Pakeitimas 123
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 ir 2 dalyse nurodyti skelbimai 
skelbiami 65 straipsnyje nustatyta tvarka.

4. 1 dalyje nurodyti skelbimai skelbiami 
65 straipsnyje nustatyta tvarka.

Or. en

Pakeitimas 124
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
85 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 ir 2 dalyse nurodyti skelbimai 
skelbiami 65 straipsnyje nustatyta tvarka.

4. 2 dalyje nurodyti skelbimai skelbiami 
65 straipsnyje nustatyta tvarka.

Or. de
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Pakeitimas 125
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato atitinkamas 
sutarčių skyrimo pagal šį skyrių 
procedūras, užtikrina visišką atitiktį 
skaidrumo ir vienodo požiūrio į ūkio 
subjektus principams ir leidžia 
perkantiesiems subjektams atsižvelgti į 
atitinkamų paslaugų specifiškumą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 126
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato atitinkamas 
sutarčių skyrimo pagal šį skyrių 
procedūras, užtikrina visišką atitiktį 
skaidrumo ir vienodo požiūrio į ūkio 
subjektus principams ir leidžia 
perkantiesiems subjektams atsižvelgti į 
atitinkamų paslaugų specifiškumą.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 127
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
86 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
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. Valstybės narės taip pat 
gali numatyti, kad paslaugų teikėjas 
negali būti pasirenkamas vien pagal 
paslaugos teikimo kainą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
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.

Or. en

Pakeitimas 128
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
93 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 129
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
93 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Straipsnis išbrauktas.

Or. de
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Pakeitimas 130
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
94 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Perkantieji subjektai saugo informaciją 
bent ketverius metus nuo sutarties skyrimo 
datos, kad šiuo laikotarpiu Komisijai ar 
nacionalinei priežiūros įstaigai
pareikalavus galėtų pateikti reikiamą 
informaciją.

2. Perkantieji subjektai saugo informaciją 
bent ketverius metus nuo sutarties skyrimo 
datos, kad šiuo laikotarpiu Komisijai 
pareikalavus galėtų pateikti reikiamą 
informaciją.

Or. en

Pakeitimas 131
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl direktyvos
96 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės padaro prieinamas 
techninės pagalbos struktūras, kurios 
perkantiesiems subjektams teiktų teisines ir 
ekonomines konsultacijas, rekomendacijas 
ir pagalbą pirkimo procedūrų rengimo ir 
vykdymo srityje. Valstybės narės taip pat 
užtikrina, kad kiekvienas perkantysis 
subjektas galėtų gauti kompetentingą 
pagalbą ir konsultacijas atskirais 
klausimais.

1. Valstybės narės padaro prieinamas 
techninės pagalbos struktūras, kurios 
perkantiesiems subjektams teiktų teisines ir 
ekonomines konsultacijas, rekomendacijas 
ir pagalbą pirkimo procedūrų rengimo ir 
vykdymo srityje. Valstybės narės taip pat 
užtikrina, kad kiekvienas perkantysis 
subjektas galėtų gauti kompetentingą 
pagalbą ir konsultacijas atskirais 
klausimais. Atsižvelgiant į tai ypatingą 
dėmesį reikia skirti didesnei paramai 
vietos valdžios institucijoms, ypač mažoms 
teritorinėms bendruomenėms.

Or. fr

Pakeitimas 132
Heide Rühle
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Pasiūlymas dėl direktyvos
XVII a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Šios teisinės paslaugos:
79112000-2 teisinio atstovavimo
paslaugos
79100000-5 teisins paslaugos
79110000-8 teisinio konsultavimo ir 
atstovavimo paslaugos
791115000-5 teisinio konsultavimo 
paslaugos
79112100-3 suinteresuotųjų šalių 
atstovavimo paslaugos
79120000-1 patentų ir autorių teisių 
konsultacinės paslaugos
79121000-8 autorių teisių konsultacinės 
paslaugos
79121100-9 programinės įrangos autorių 
teisių konsultacinės paslaugos
79130000-4 teisinės dokumentavimo ir 
sertifikavimo paslaugos
79131000-1 dokumentavimo paslaugos
79132000-8 sertifikavimo paslaugos
79140000-7 teisinės konsultavimo ir 
informacijos paslaugos

Or. en

Pagrindimas

Konkrečių reikalavimų taikymas paslaugoms pagrįstas tik tada, jeigu jie taikomi visoms to 
paties pobūdžio paslaugoms.


