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Pakeitimas 1
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
–

Motion for rejection

Europos Parlamentas atmeta pasiūlymą 
dėl direktyvos dėl koncesijos sutarčių 
skyrimo.

Or. de

Pagrindimas

Pirminė teisė ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika sudaro objektyvią ir lanksčią 
koncesijos sutarčių skyrimo teisinę sistemą ir įpareigoja vykdyti skaidrią ir nediskriminacinę 
procedūrą. Dėl valstybėse narėse egzistuojančių skirtingų koncesijos formų ir administracinių 
struktūrų vienoda procedūra būtų netinkama (subsidiarumo principas) ir suvaržytų vietos 
valdžios institucijų veiksmų laisvę, kuri labai sustiprinta Lisabonos sutartimi.

Pakeitimas 2
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
Pirma nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 14 straipsnį,
53 straipsnio 1 dalį, 62 ir114 straipsnius, 
taip pat Protokolą Nr. 26,

Or. en

Pakeitimas 3
Mojca Kleva

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) ši direktyva neturėtų jokiu būdu 
paveikti valstybių narių ar valdžios 
institucijų laisvės nuspręsti darbus atlikti ar 
paslaugas visuomenei teikti tiesiogiai arba 
dėl jų sudaryti rangos sutartį su 
trečiosiomis šalimis;

Or. en

Pakeitimas 4
Mojca Kleva

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) ši direktyva neturėtų pažeisti 
nacionaliniu, regioniniu ar vietos 
lygmenimis veikiančių valdžios institucijų 
teisės pačioms spręsti, kaip ir kokiu mastu 
atlikti viešąsias funkcijas. Valdžios 
institucijos visais lygmenimis gali atlikti 
viešojo intereso užduotis pasitelkdamos 
nuosavus išteklius ir neprivalo kviestis 
išorės ūkinės veiklos vykdytojų. Atlikti 
užduotis jos gali bendradarbiaudamos su 
kitomis valdžios institucijomis;

Or. en

Pakeitimas 5
Mojca Kleva
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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 
patvirtintos pagalbos sistemomis (ypač 
socialinėje srityje), kuriuos valstybės 
narės suteikė laikydamosi Bendrijos 
konkurencijos teisės nuostatų. 
Nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios 
institucijos turėtų išlaikyti savo esminį 
vaidmenį ir plačią veiksmų laisvę teikiant, 
pavedant teikti ar organizuojant kuo 
labiau vartotojų poreikius atitinkančias 
visuotinės ekonominės svarbos paslaugas, 
siekdamos šiomis paslaugomis 
įgyvendinamų tikslų;

Or. en

Pakeitimas 6
Mojca Kleva

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3c) ši direktyva neturėtų daryti įtakos 
darbo ir užimtumo sąlygoms, taip pat 
socialinių partnerių santykiams.  
Perkančiosios organizacijos, siekdamos 
viešųjų tikslų, turi plačią veiksmų laisvę ir 
gali nustatyti technines specifikacijas ir 
sutarčių skyrimo kriterijus. Jei taikoma 
sąsajos su sutarties dalyku taisyklė, šia 
direktyva neturėtų būti siekiama toliau 
riboti klausimų, kuriuos gali spręsti 
perkančioji organizacija remdamasi 
techninėmis specifikacijomis arba 
sutarties skyrimo kriterijais, pobūdžio. 
Valstybės narės gali nustatyti, kad 
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perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai koncesijos sutarčių skyrimą taip 
pat galėtų pagrįsti ir ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo kriterijumi;

Or. en

Pakeitimas 7
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) tam tikros koordinavimo nuostatos 
taip pat turėtų būti pradėtos taikyti 
suteikiant darbų ir paslaugų koncesijas 
vandens, energetikos, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose, turint omenyje tai, 
kad nacionalinės institucijos gali turėti 
įtakos tuose sektoriuose veiklą vykdančių 
subjektų veikimui, ir atsižvelgiant į rinkų, 
kuriose jie vykdo veiklą, uždarumą dėl 
valstybių narių suteikiamų specialiųjų ar 
išimtinių teisių, susijusių su tinklų, 
naudojamų atitinkamoms paslaugoms 
teikti, aprūpinimu, užtikrinimu ar 
eksploatavimu;

(5) kaip nurodyta Europos Parlamento 
2004 m. sausio 14 d., 2004 m. kovo 10 d. 
ir 2006 m. gegužės 31 d. rezoliucijose, 
vandens tiekimo sektorius turėtų būtų 
atnaujinamas, o ne liberalizuojamas. 
Todėl vandens tiekimo sektorius neturėtų 
patekti į šios direktyvos taikymo sritį;

Or. en

Pakeitimas 8
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) tam tikros koordinavimo nuostatos taip 
pat turėtų būti pradėtos taikyti suteikiant 
darbų ir paslaugų koncesijas vandens,
energetikos, transporto ir pašto paslaugų 

(5) tam tikros koordinavimo nuostatos taip 
pat turėtų būti pradėtos taikyti suteikiant 
darbų ir paslaugų koncesijas energetikos, 
transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 
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sektoriuose, turint omenyje tai, kad 
nacionalinės institucijos gali turėti įtakos 
tuose sektoriuose veiklą vykdančių 
subjektų veikimui, ir atsižvelgiant į rinkų, 
kuriose jie vykdo veiklą, uždarumą dėl 
valstybių narių suteikiamų specialiųjų ar 
išimtinių teisių, susijusių su tinklų, 
naudojamų atitinkamoms paslaugoms 
teikti, aprūpinimu, užtikrinimu ar 
eksploatavimu;

turint omenyje tai, kad nacionalinės 
institucijos gali turėti įtakos tuose 
sektoriuose veiklą vykdančių subjektų 
veikimui, ir atsižvelgiant į rinkų, kuriose 
jie vykdo veiklą, uždarumą dėl valstybių 
narių suteikiamų specialiųjų ar išimtinių 
teisių, susijusių su tinklų, naudojamų 
atitinkamoms paslaugoms teikti, 
aprūpinimu, užtikrinimu ar eksploatavimu;

Or. de

Pakeitimas 9
Mojca Kleva

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 

(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. Joje numatyti abipusiai 
privalomi įpareigojimai, kai 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 
riboto leidimo 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 
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darbų ar paslaugų; naudojimo sąlygas ir neįgyja konkrečių 
darbų ar paslaugų;

Or. en

Pakeitimas 10
Giommaria Uggias

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;

Or. it
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Pakeitimas 11
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 12
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(13) tikslinga šios direktyvos netaikyti tam 
tikroms paslaugų koncesijoms, suteiktoms 
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 (kaip yra turizmui 
ir laisvalaikiui skirtų valstybės 
nuosavybės jūros naudmenų atveju) ir 
kuri suteikta pagal Sutartį ir atskiro 
sektoriaus Sąjungos teisės aktą dėl tinklų 
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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;

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;

Or. it

Pakeitimas 13
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 14 straipsnį ir 
Protokolą Nr. 26 valstybės narės, vietos ir 
regioninės valdžios institucijos turi visišką 
veiksmų laisvę atlikdamos viešąsias 
užduotis, kurioms naudoja savo išteklius. 
Jos gali vykdyti viešųjų paslaugų užduotis 
bendradarbiaudamos su kitomis valdžios 
institucijomis ar šių institucijų grupėmis 
pagal sutartis arba institucijoms dalijantis 
užduotimis, kaip nustatyta valstybių narių 
vidaus organizacijos taisyklėse. Tokio 
pobūdžio bendradarbiavimui netaikomi 
Europos Sąjungos viešuosius pirkimus ir 
koncesijas reglamentuojantys teisės aktai. 
Europos Sąjungos teisės aktais 
nenustatoma valdžios institucijų pareiga 
naudoti tam tikrą teisinę formą 
užtikrinant bendrą viešųjų paslaugų 
uždavinių įgyvendinimą. Valdžios 
institucijų įgaliojimų perdavimas kitai 
institucijai reglamentuojamas vidaus 
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organizacijos taisyklėmis, todėl 
neįtrauktas į šio teisės akto taikymo sritį;

Or. en

(Žr. 2012 m. liepos mėn. Regionų komiteto nuomonę dėl koncesijos sutarčių skyrimo (ECOS-
V-030).)

Pakeitimas 14
Mojca Kleva

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) vietos valdžios institucijų 
bendradarbiavimui ir vietos valdžios 
institucijų ir grupių, sudarytų tik iš vietos 
valdžios institucijų, bendradarbiavimui, 
kuriuo siekiama visuomenės labui 
bendrai vykdyti viešųjų paslaugų 
funkcijas, kai darbas organizuojamas 
valstybėse narėse, reikėtų taikyti šioje 
direktyvoje nustatytų taisyklių taikymo 
išimtį;

Or. en

Pakeitimas 15
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

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 

(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 
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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 
prieinamumas turėtų būti kruopščiai 
įvertintas;

todėl, kad yra tik vienas ūkio subjektas, 
kuris atitinka koncesijos reikalavimus, 
pavyzdžiui, koncesijos sutarties pagrindu 
įsteigtos kurortinės įmonės savininkas. 
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 
prieinamumas turėtų būti kruopščiai 
įvertintas;

Or. it

Pakeitimas 16
Peter Simon

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.

Or. de

Pakeitimas 17
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis
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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 
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;

(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 
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;

Or. de
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Pakeitimas 18
Mojca Kleva

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 nuspręsti 
dėl jiems pagal kompetenciją priskirto 
darbo atlikimo ir priskirtų paslaugų 
teikimo, organizavimo ir administravimo 
laikantis teisės aktais nustatytų taisyklių ir 
pagal metodus, kurie, tokių organizacijų 
ir subjektų nuomone, yra 
veiksmingiausias būdas užtikrinti aukštą 
kokybės, saugos ir prieinamumo lygį, 
lygias galimybes ir visuotinio 
prieinamumo naudotis viešosiomis 
paslaugomis bei vartotojų teisių 
propagavimą;

Or. en

Pakeitimas 19
Mojca Kleva

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Remiantis Sąjungos teisės 
nuostatomis, ši direktyva neturi įtakos 
valstybių narių teisei nustatyti, kokias 
paslaugas jos nori apibrėžti visuotinės 
ekonominės svarbos paslaugomis, kaip 
organizuoti šias paslaugas ir jas 
finansuoti, laikantis valstybės pagalbą 
reglamentuojančių taisyklių, taip pat 
apibrėžti, kokius specialiuosius 
įpareigojimus reikėtų taikyti šioms 
paslaugoms.
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Or. en

Pakeitimas 20
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Šioje direktyvoje nustatomos koncesijų 
sutarčių skyrimo taisyklės. Todėl, kaip 
nurodyta šioje direktyvoje, direktyvos dėl 
viešųjų pirkimų ir dėl subjektų, vykdančių 
veiklą vandens, energetikos, transporto ir 
pašto paslaugų sektoriuose, viešųjų 
pirkimų netaikomos koncesijoms 
sutartims.

Or. en

Pakeitimas 21
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Ši direktyva netaikoma ir nedaro 
netiesioginio poveikio valstybių narių 
apibrėžtoms visuotinės ekonominės 
svarbos paslaugoms. Šios direktyvos 
nuostatomis visais atvejais užtikrinamas 
visuotinės ekonominės svarbos paslaugų 
vaidmuo, ypač socialinės ir teritorinės 
sanglaudos skatinimo srityje.

Or. en

Pagrindimas

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 14 straipsnį ir Protokolą Nr. 26 labai svarbu 
visiškai užtikrinti viešąsias užduotis, įskaitant paslaugų teikėjų juridinį statusą (viešasis ar 
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privatus asmuo), finansavimą, įpareigojimus ir organizacinę struktūrą. Visuotinės 
(ekonominės) svarbos paslaugoms turėtų būti taikoma šios direktyvos taikymo išimtis ir 
direktyva jokiu būdu neturėtų daryti įtakos šioms paslaugoms.

Pakeitimas 22
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7) paslaugų koncesija – raštu sudaryta 
piniginės naudos sutartis, kuria viena ar 
kelios perkančiosios organizacijos ar 
perkantieji subjektai patiki valdyti 
paslaugas, už kuriuos yra atsakingi, 
vienam ar keliems ūkio subjektams, kai 
atlygis už šį patikėjimą yra tik teisė 
eksploatuoti paslaugas, kurios yra sutarties 
dalykas, arba tokia teisė kartu su 
mokėjimu. Tačiau tam tikri valstybės 
veiksmai, pavyzdžiui, leidimai ar 
licencijos, kuriais valstybė ar valdžios 
institucija nustato ūkinės veiklos vykdymo 
sąlygas ir kuriais siekiama teikti 
socialines paslaugas ir (arba) suteikti teisę 
sudaryti sutartis, kuriomis koncesijos 
suteikėjas ūkinės veiklos vykdytojui 
suteikia teisę naudotis tam tikromis 
viešosiomis valdomis ar ištekliais, arba 
suteikiama teisė naudotis keliais, neturėtų 
būti laikomi koncesija, jei šiais veiksmais 
nustatomos tik bendrosios šių subjektų 
naudojimo sąlygos, o viešosios valdžios 
institucija netampa specialių darbų ar 
paslaugų, kuriuos atlieka arba kurias 
teikia sutarties partneris, gavėja;

Or. en

Pagrindimas

There is still considerable lack of clarity and thus of legal certainty in the definition of 
services concessions. In any case, it must be ensured that sovereign activities like licences 
and permits or court instructions and assignments are excluded from the concept of the 
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concession contract. Permission procedures of member states which are based on the point 
that all service providers which fulfil certain statutory preconditions are permitted to provide 
services irrespective of their legal structure should not be deemed a service concession 
contract. Social services are for example in some Member States carried out by independent 
providers. These independent providers – and to some extent also the measures themselves –
require a permit under social law. This permit should be excluded from the scope of the 
directive. Under the current wording, this is not clearly the case.

Pakeitimas 23
Peter Simon

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 yra tik 
leidimai, visų pirma leidimai naudoti 
viešąsias gėrybes arba viešąsias valdas;

Or. de

Pagrindimas

Paaiškinama, kad tik leidimai, pavyzdžiui, kelių naudojimosi sutartys, nėra įtraukti į 
direktyvos taikymo sritį.

Pakeitimas 24
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisė eksploatuoti darbus ar paslaugas, Teisė eksploatuoti darbus ar paslaugas 
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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.

reiškia, kad ekonominė rizika, susijusi su 
šių darbų ar paslaugų eksploatavimu, 
apibrėžiama kaip rinkos svyravimų 
lemiama eksploatavimo rizika,
perduodama koncesininkui. Laikoma, kad 
koncesininkas prisiima operacinę riziką, 
jei, esant įprastoms eksploatavimo 
sąlygoms, nėra garantijos atgauti 
investicijas ar išlaidas, susijusias su darbų 
ar paslaugų vykdymu pagal koncesijos 
sutartį. Tokia tam tikrų rinkų rizika iš pat 
pradžių yra ribota, bet ji visiškai perduota 
koncesininkui, todėl tokios sąlygos 
nekliudo tokios sutarties traktuoti kaip 
koncesijos.

Or. en

Pakeitimas 25
Peter Simon

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.

Or. de

Pagrindimas

Paaiškinama atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą byloje C–
206/08 WAZV Gotha, pagal kurį koncesijos galimos ir tuo atveju, jei koncesininko rizika dėl 
esamų viešosios teisės nuostatų nuo pat pradžių yra ribota.
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Pakeitimas 26
Mojca Kleva

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma šioms koncesijos 
sutartims, kurių vertė – 5 000 000 eurų ar 
daugiau:

1. Ši direktyva taikoma šioms koncesijos 
sutartims, kurių vertė – 5 000 000 eurų ar 
daugiau ir kurių trukmė yra ne ilgesnė 
kaip penkeri metai:

Or. en

Pakeitimas 27
Mojca Kleva

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ši direktyva taikoma šioms koncesijos 
sutartims, kurių vertė – 10 000 000 eurų 
ar daugiau ir kurių trukmė yra ilgesnė 
kaip penkeri metai:
a) perkančiųjų subjektų sudarytoms 
koncesijos sutartims III priede nurodytai 
veiklai vykdyti;
b) perkančiųjų organizacijų sudarytoms 
koncesijos sutartims.

Or. en

Pakeitimas 28
Mojca Kleva

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Paslaugų koncesijos sutarčių, kurių 
trukmė yra ne ilgesnė kaip penkeri metai, 
o vertė – 2 500 000 eurų ar daugiau, tačiau 
nesiekia 5 000 000 eurų, ir pagal kurias 
nėra teikiamos socialinės paslaugos ar kitos 
specifinės paslaugos, atveju skelbiama apie 
koncesijos suteikimą pagal 27 ir 
28 straipsnius. Paslaugų koncesijos 
sutarčių, kurių trukmė yra ilgesnė kaip 
penkeri metai, o vertė – 5 000 000 eurų ar 
daugiau, tačiau nesiekia 10 000 000 eurų, 
ir pagal kurias nėra teikiamos socialinės 
paslaugos ar kitos specifinės paslaugos, 
atveju skelbiama apie koncesijos 
suteikimą pagal 27 ir 28 straipsnius.

Or. en

Pakeitimas 29
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

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.

Or. it
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Pakeitimas 30
Jan Březina

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.

Or. cs

Pagrindimas

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

Pakeitimas 31
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva netaikoma paslaugų 
koncesijoms, kurias perkančioji 
organizacija ar perkantysis subjektas 
suteikia ūkio subjektui, kuris pats yra 
perkantysis subjektas arba jų asociacija, 
remdamiesi išimtine teise, kuria ūkio 
subjektas naudojasi pagal taikomą ir 
paskelbtą nacionalinį įstatymą ar kitą 
teisės aktą ir kuri pagal Sutartį ir atskiro 
sektoriaus Sąjungos teisės aktą dėl tinklų 
infrastruktūros, susijusios su III priede 
nustatyta veikla, valdymo.

1. Ši direktyva netaikoma paslaugų 
koncesijoms dėl tinklų infrastruktūros, 
susijusios su III priede nustatyta veikla, 
valdymo, kai:

Or. en
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Pakeitimas 32
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas koncesijos sutartį skiria ūkio 
subjektui remdamiesi išimtine teise, kuria 
ūkio subjektas naudojasi pagal taikomą ir 
paskelbtą nacionalinį įstatymą, kitą teisės 
aktą ar administracinį aktą, o koncesijos 
sutartis sudaroma pagal Sutartį ir atskiro 
sektoriaus Sąjungos teisės aktą,

Or. en

Pakeitimas 33
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) arba kai sudaromos koncesijos sutartys 
dėl veiklos, kuriai, įsigaliojus šiai 
direktyvai, taikomas nacionaliniu 
lygmeniu reglamentuojamas įstatymuose 
ar kituose teisės aktuose apibrėžtas 
tarifas.

Or. en

Pakeitimas 34
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis



AM\916319LT.doc 23/42 PE498.004v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, 
kai šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose 
atskirų sektorių teisės aktuose 
nenumatyta atskiriems sektoriams 
taikomų skaidrumo įpareigojimų, yra 
taikomi 27 straipsnio 1 ir 3 dalių 
reikalavimai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 35
Giommaria Uggias

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;

Or. it

Pakeitimas 36
Peter Simon

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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Or. de

Pagrindimas

Lisabonos sutarties Protokolu Nr. 26 aiškiai pripažįstama regioninių ir vietos valdžios 
institucijų teisė pačioms administruoti viešąsias paslaugas, taip pat pripažįstama plati 
veiksmų laisvė sprendžiant klausimus dėl kuo labiau vartotojų poreikius atitinkančių paslaugų 
teikimo, pavedimo teikti šias paslaugas ir jų organizavimo. Todėl šioms paslaugoms negalima 
taikyti direktyvos.

Pakeitimas 37
Peter Simon

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;

Or. de

Pakeitimas 38
Peter Simon

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;

Or. de

Pakeitimas 39
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos d punktas
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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 sandorių, atliekamų su Europos 
finansinio stabilumo fondu, taip pat dėl 
perkančiosios organizacijos operacijų, 
atliekamų siekiant apsirūpinti pinigais ar 
kapitalu;

Or. en

Pakeitimas 40
Mojca Kleva

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 
perkančiosios organizacijos operacijų, 
atliekamų siekiant apsirūpinti pinigais ar 
kapitalu;

Or. en

Pakeitimas 41
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos d punktas
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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 
perkančiosios organizacijos sandorių, 
atliekamų siekiant apsirūpinti pinigais ar 
kapitalu;

Or. de

Pakeitimas 42
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) dėl darbo sutarčių; e) dėl darbo sutarčių ir privalomos 
socialinės apsaugos sistemos;

Or. en

Pakeitimas 43
Heide Rühle

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, kurias 
reglamentuoja kiti Bendrijos dokumentai.

Or. en
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Pakeitimas 44
Heide Rühle

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) dėl civilinės saugos, avarinės 
parengties ir reagavimo į avarijas, taip pat 
kasdienio saugumo užtikrinimo;

Or. en

Pakeitimas 45
Heide Rühle

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) dėl paslaugų, susijusių su geriamojo 
vandens gavyba, paskirstymu ir tiekimu, 
taip pat nuotekų tvarkymu;

Or. en

Pakeitimas 46
Heide Rühle

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gc) dėl socialinių ir sveikatos priežiūros 
paslaugų;

Or. en
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Pakeitimas 47
Heide Rühle

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gd) dėl visuotinio neekonominio pobūdžio 
paslaugų.

Or. en

Pakeitimas 48
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmo pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tokia organizacija ar subjektas 
atitinkamą juridinį asmenį kontroliuoja 
panašiai kaip ir savo skyrius;

a) tokia organizacija ar subjektas 
atitinkamą juridinį asmenį kontroliuoja 
panašiai kaip ir savo skyrius. Manoma, 
kad organizacija ar subjektas vykdo 
kontrolę, jei jie daro lemiamą įtaką 
kontroliuojamo juridinio asmens 
strateginiams tikslams ir reikšmingiems 
sprendimams. Siekiant nustatyti, ar tokia 
kontrolė vykdoma, galima atsižvelgti į 
tokius rodiklius, kaip atstovavimo lygis 
administraciniuose, valdymo ar priežiūros 
organuose, su šiuo atstovavimu susijusias 
atitinkamas įstatų nuostatas ar 
nuosavybę. Nebūtina, kad 
kontroliuojamas juridinis asmuo visiškai 
priklausytų perkančiajai organizacijai ar 
subjektui;

Or. de

Pakeitimas 49
Peter Simon
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Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 50
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 51
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas, kaip apibrėžta 4 straipsnio 
1 dalies 1 punkte, laikomi 
kontroliuojančiais juridinį asmenį 
panašiai kaip ir savo skyrius pagal pirmos 
pastraipos a punktą, jeigu jie daro 
lemiamą įtaką kontroliuojamojo juridinio 
asmens strateginiams tikslams ir 

Išbraukta.
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reikšmingiems sprendimams.

Or. de

Pakeitimas 52
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. 1 dalis taikoma ir tuo atveju, kai 
kontroliuojamasis subjektas, kuris yra 
perkančioji organizacija ar perkantysis 
subjektas, kaip apibrėžta 4 straipsnio 
1 dalies 1 punkte, suteikia koncesiją savo 
kontroliuojančiajam skyriui ar skyriams, 
arba kitam tos pačios perkančiosios 
organizacijos kontroliuojamam juridiniam 
asmeniui.

Or. de

Pakeitimas 53
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies pirmo 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. Manoma, kad 
organizacija ar subjektas vykdo kontrolę, 
jei jie daro lemiamą įtaką kontroliuojamo 
juridinio asmens strateginiams tikslams ir 
reikšmingiems sprendimams. Siekiant 
nustatyti, ar tokia kontrolė vykdoma, 
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galima atsižvelgti į tokius rodiklius, kaip 
atstovavimo lygis administraciniuose, 
valdymo ar priežiūros organuose, su šiuo 
atstovavimu susijusias atitinkamas įstatų 
nuostatas ar nuosavybę. Nebūtina, kad 
kontroliuojamas juridinis asmuo visiškai 
priklausytų perkančiajai organizacijai ar 
subjektui;

Or. de

Pakeitimas 54
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 55
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kontroliuojamasis juridinis asmuo 
neturi privataus kapitalo.

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 56
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant a punktą, perkančiosios 
organizacijos ar perkantieji subjektai, 
kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 dalies 
1 punkte, laikomi bendrai 
kontroliuojančiais juridinį asmenį, jei yra 
įvykdytos tokios kumuliacinės sąlygos:

Išbraukta.

a) kontroliuojamojo juridinio asmens 
sprendimų priėmimo organus sudaro visų 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų 
ar perkančiųjų subjektų, kaip apibrėžta 
4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, atstovai;
b) perkančiosios organizacijos ar 
perkantieji subjektai, kaip apibrėžta 
4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, 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 
kompensavimas.

Or. de

Pakeitimas 57
Peter Simon
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Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 58
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) susitarimui taikomi tik su viešuoju 
interesu susiję motyvai;

b) susitarimui taikomi su viešuoju interesu 
susiję motyvai ir su tuo yra susijusios 
paslaugos ir joms teikti reikalingos 
pagalbinės paslaugos;

Or. de

Pakeitimas 59
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 60
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies d punktas

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.

Or. de

Pakeitimas 61
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalies d punktas

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.

Or. cs

Pakeitimas 62
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Privataus kapitalo nebuvimas, 
nurodytas 1–4 dalyse, tikrinamas 

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

Or. de

Pakeitimas 63
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) pagal koncesijos sutartis valdomos 
valstybės nuosavybės atveju, kuri ūkio 
subjekto iniciatyva ir prašymu naudojama 
turistinėms kurortinėms paslaugoms teikti 
ir kuri tampa ūkio subjekto gyvavimo 
sąlyga, o neturėdamas koncesijos sutarties 
šis subjektas prarastų pašios įmonės 
nuosavybės teisę.

Or. it

Pakeitimas 64
Mojca Kleva

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai skelbime apie sutartį, 
kvietime teikti pasiūlymus ar koncesijos 
dokumentuose pateikia koncesijos 
aprašymą, koncesijos suteikimo kriterijus ir 
minimalius reikalavimus. Ši informacija 
turi padėti ūkio subjektams suprasti 

1. Perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai skelbime apie sutartį, 
kvietime teikti pasiūlymus ar koncesijos 
dokumentuose pateikia koncesijos 
aprašymą, koncesijos suteikimo kriterijus ir 
minimalius reikalavimus. Ši informacija 
turi padėti ūkio subjektams suprasti 
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koncesijos pobūdį bei taikymo sritį ir 
apsispręsti, ar dalyvauti koncesijos 
suteikimo procedūroje. Aprašymas, 
suteikimo kriterijai ir minimalūs 
reikalavimai derybų procese nekeičiami.

koncesijos pobūdį bei taikymo sritį ir 
apsispręsti, ar dalyvauti koncesijos 
suteikimo procedūroje.

Vykstant konkursui, bet kol dar negauti 
pasiūlymai, perkančiosios organizacijos 
gali keisti minimalius reikalavimus ir 
skyrimo kriterijus neskelbdamos bendro 
pakeitimo, jei pakeitimas nedaro poveikio 
konkurso dalyviams. Perkančiosios 
organizacijos turėtų informuoti 
atitinkamus konkurso dalyvius ir 
atitinkamai pratęsti paraiškų pateikimo 
terminą.

Or. en

Pakeitimas 65
Mojca Kleva

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:

Or. en

Pakeitimas 66
Mojca Kleva

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) aplinkos, sveikatos priežiūros, saugos, 
socialine ir darbo teise, taisyklėmis ir 
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standartais, apibrėžtais Sąjungos ir 
nacionalinės teisės aktuose ir 
kolektyviniuose susitarimuose, kurie 
taikomi ten, kur atliekami darbai, 
teikiamos paslaugos ar tiekiamos prekės.

Or. en

Pakeitimas 67
Mojca Kleva

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Perkančiosios organizacijos nustato tik tas 
dalyvavimo sąlygas, kurios yra tinkamos 
užtikrinti, kad kandidatas ar konkurso 
dalyvis būtų teisiškai ir finansiškai pajėgus 
ir turėtų komercinius ir techninius 
gebėjimus įvykdyti suteiktiną koncesiją. 
Visi reikalavimai yra susiję su sutarties 
dalyku ir jam proporcingi, yra 
nediskriminaciniai ir prireikus gali būti 
pateikiami kartu su minimaliais 
reikalavimais.

Or. en

Pakeitimas 68
Mojca Kleva

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.
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Or. en

Pakeitimas 69
Mojca Kleva

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 
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.

Or. en

Pakeitimas 70
Mojca Kleva

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) jei žinoma, kad buvo rimtai pažeistos 
aplinkos, sveikatos priežiūros, saugos, 
socialinės ir darbo teisės nuostatos, 
taisyklės ir standartai, apibrėžti Sąjungos 
ir nacionalinės teisės aktuose ir 
kolektyviniuose susitarimuose, kurie 
taikomi ten, kur atliekami darbai, 
teikiamos paslaugos ar tiekiamos prekės.

Or. en

Pakeitimas 71
Jan Březina
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Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Koncesijos suteikiamos remiantis 
objektyviais kriterijais, kuriais užtikrinama 
atitiktis skaidrumo, nediskriminavimo ir 
vienodo požiūrio principams ir kuriais 
remiantis galima nustatyti bendrą 
ekonominę naudą perkančiajai 
organizacijai arba perkančiajam subjektui.

Or. cs

Pakeitimas 72
Jan Březina

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tie kriterijai pateikiami kartu su 
reikalavimais, pagal kuriuos galima 
veiksmingai patikrinti konkurso dalyvių 
pateiktą informaciją. Perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai, 
remdamiesi konkurso dalyvių pateikta 
informacija ir įrodymais, veiksmingai 
patikrina, ar pasiūlymai atitinka sutarties 
skyrimo kriterijus.

Or. cs

Pakeitimas 73
Mojca Kleva

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 4 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kokybę, įskaitant techninius 
pranašumus, estetines ir funkcines savybes, 
prieinamumą, tinkamumą visiems 
naudotojams, aplinkosaugos 
charakteristikas ir novatorišką pobūdį;

a) kokybę, įskaitant techninius 
pranašumus, estetines ir funkcines savybes, 
prieinamumą, tinkamumą visiems 
naudotojams, socialinį interesą, 
aplinkosaugos charakteristikas ir 
novatorišką pobūdį;

Or. en

Pakeitimas 74
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas sprendime byloje C–324/98 konstatavo, kad valstybės 
narės privalo tik leisti atlikti patikrinimą, ar vykdant viešųjų pirkimo procedūras laikytasi 
nešališkumo principo.

Pakeitimas 75
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de
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Pagrindimas

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas sprendime byloje C–324/98 konstatavo, kad valstybės 
narės privalo tik leisti atlikti patikrinimą, ar vykdant viešųjų pirkimo procedūras laikytasi 
nešališkumo principo.

Pakeitimas 76
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 77
Peter Simon

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo pirmos pastraipos 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Vandens srityje: Ši direktyva taip pat 
taikoma pirmiau nurodytą veiklą 
vykdančių subjektų suteikiamoms arba 
organizuojamoms koncesijoms, kurios yra 
susijusios su vienu iš toliau nurodytų 
dalykų: Perkančiojo subjekto, nurodyto 
4 straipsnio 1 alies 1 ir 2 dalyje, geriamojo 
vandens tiekimas tinklams, skirtiems 
paslaugai visuomenei teikti, nelaikomas 
veikla, kaip apibrėžta 1 pastraipoje, kai 
vykdomos visos šios sąlygos:

Išbraukta.

a) fiksuotų tinklų, skirtų paslaugai 
visuomenei teikti, suteikimui ar 
eksploatavimui, susijusiam su geriamojo 
vandens gamyba, perdavimu ar 
paskirstymu;
b) geriamojo vandens tiekimui tokiems 
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tinklams.
c) hidraulinės inžinerijos projektais, 
drėkinimu arba žemės sausinimu, su 
sąlyga, kad vandens kiekis, skirtas 
geriamajam vandeniui tiekti, sudaro 
daugiau nei 20 proc. viso vandens kiekio, 
gaunamo pagal šiuos projektus arba 
įrengus drėkinimo ar sausinimo sistemas;
d) nuotekų šalinimu arba valymu.
e) atitinkamas subjektas gamina 
geriamąjį vandenį, kuris jam būtinas šio 
priedo 1–4 dalyse nenurodytai veiklai 
vykdyti;
f) tiekimas viešajam tinklui priklauso tik 
nuo paties subjekto vartojimo ir neviršijo 
30 proc. subjekto viso gaminamo 
geriamojo vandens kiekio, atsižvelgiant į 
trejų ankstesniųjų metų, įskaitant 
einamuosius metus, vidurkį.

Or. de


