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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Parlamentas išreiškė savo nepritarimą Europos teisėkūros procedūra priimamam 
aktui dėl paslaugų koncesijų sutarčių skyrimo savo 2010 m. gegužės 18 d. sprendime dėl 
naujų pokyčių viešųjų pirkimų srityje. 

Nuomonės referentė taip pat mano, kad Europos lygmeniu nėra būtinas teisėkūros procedūra 
priimamas aktas dėl paslaugų koncesijos sutarčių skyrimo. Iškiltų grėsmė, kad tai padarytų
neigiamą poveikį visuotinės svarbos paslaugų teikimui ir socialinės apsaugos užtikrinimui bei 
tolesnei jos plėtrai.

Nuomonės referentė rekomenduoja atmesti direktyvos projektą.

Bendrosios pastabos

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti didesnį teisinį tikrumą. Pagal Direktyvos 2004/18/EB 
(Direktyva dėl sutarčių sudarymo tvarkos derinimo) 17 straipsnį ir Direktyvos 2004/17/EB 
(Paslaugų direktyva) 18 straipsnį paslaugų koncesijos šiuo metu neįeina į viešųjų pirkimų 
taikymo sritį. Dabartinėje pirminėje ES teisėje koncesijos sutarčių skyrimas yra 
reglamentuojamas suteikiant pakankamą teisinį tikrumą, ypač taikant vienodo požiūrio, 
nediskriminavimo ir skaidrumo principus, kylančius iš pagrindinių laisvių, ir vadovaujantis 
Europos Teisingumo Teismo praktika. Darbų koncesijos sutarčių skyrimas taip pat 
pakankamai reglamentuotas Direktyvoje 2004/18/EB.

Nuomonės referentė mano, kad Komisija neteisi, teigdama, kad esama nereglamentuotų 
aspektų. Direktyva nebus užtikrintas didesnis teisinis tikrumas. 
Nuomonės referentė taip pat kritikuoja neaiškią ir pernelyg plačią taikymo sritį (1, 2 ir 
straipsniai) ir per siauras nukrypti leidžiančių nuostatų sąlygas (8 straipsnis). Jos nuomone iš 
taikymo srities reikėtų išbraukti socialinės apsaugos, kultūros, švietimo, viešosios 
infrastruktūros ir kitų vietos valdžios institucijų paslaugų sritis. 

Visuotinės svarbos paslaugų apsauga, o ne jų rinkos atvėrimas

SESV 14 straipsnyje ir Protokole dėl bendrus interesus tenkinančių paslaugų pabrėžiama 
didelė valdžios institucijų veiksmų laisvė teikiant, pavedant teikti ir finansuojant visuotinės 
svarbos paslaugas, tačiau niekur direktyvos projekte nėra nuorodų, kad šios paslaugos 
stiprinamos ES pirminėje teisėje. Priešingai, akcentuojamas viešųjų pirkimų sektoriaus 
atvėrimas konkurencijai (1, 2 ir 4 konstatuojamosios dalys), nors perkančiosioms 
organizacijoms skirta sritis yra siaurinama, nesuteikiant joms neribotos pasirinkimo laisvės 
apibrėžiant skyrimo kriterijus (39 straipsnio 2 dalis). Be to, nėra jokio įpareigojimo prisijungti 
prie vietos kolektyvinių susitarimų (39 straipsnis, 29 ir 32 konstatuojamosios dalys). 

Nuomonės referentė nepatenkinta, kad pasiūlyme neatsižvelgiama į pagrindinį viešųjų 
paslaugų tikslą, pagal kurį piliečiams turi būti užtikrinama visuotinė, nediskriminuojanti, 
visapusiška prieiga prie visuotinės svarbos paslaugų už prieinamą kainą. Komisijai svarbu ne 
tiek išsaugoti šias paslaugas, kiek sukurti naujus rinkos sektorius. Dėl to kyla nuogąstavimų, 
kad viešojo sektoriaus institucijų bendradarbiavimas ir vidiniai sandoriai taps išimtimi. 
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Projekte kaip tikslai taip pat nurodomi: geresnė įmonių prieiga prie rinkos ir viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystės skatinimas (17 konstatuojamoji dalis). Nuomonės referentė 
ypač kritiškai vertina pastarąjį tikslą, nes mano, kad privatus sektorius neteikia 
veiksmingesnių, skaidresnių ir už prieinamesnę kainą paslaugų, kokias teikia viešasis 
sektorius. Be to, dažniausiai neatsižvelgiama į išorės veiksnių poveikį, pavyzdžiui, 
darbuotojams.

Transporto sektorius

Siūloma direktyva taikoma veiklai, susijusiai su paslaugų teikimu visuomenei transporto 
srityje, kaip antai geležinkelių, automatizuotų sistemų, tramvajų, troleibusų, autobusų ar 
keltuvų, ir taip pat pašto paslaugų srityje, išskyrus oro transporto paslaugas, pagal suteiktą 
veiklos licenciją, kaip apibrėžta Reglamente (EB) 1008/2008, arba susijusias su keleivinio 
transporto viešąsias paslaugas, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1370/2007. Ši direktyva 
taikoma veiklos rūšims, susijusioms su geografinės teritorijos eksploatavimu siekiant 
vežėjams oru, jūra arba vidaus vandenų keliais teikti oro uostų, jūrų ar vidaus vandenų uostų 
ar kitų terminalų funkcines galimybes.

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą 
pasiūlyti atmesti Komisijos pasiūlymą.

:Pakeitimas 1

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 

(6) koncesija yra siekiant piniginės naudos
tarp vieno ar kelių ekonominės veiklos 
vykdytojų 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 



AD\920025LT.doc 5/15 PE492.848v03-00

LT

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;

koncesija. Tai taikoma ir tam tikriems 
susitarimams, pavyzdžiui, nuomos ar 
žemės nuomos sutartims, pagal kuriuos 
valstybė, perkančioji organizacija arba 
perkantysis subjektas už atlygį suteikia 
ekonominės veiklos vykdytojui teisę
eksploatuoti tam tikras viešąsias valdas ar 
išteklius, įskaitant jūrų teritorijas, vidaus 
vandenų ir jūrų uostus, ir kuriuose
paprastai nustatomos tik bendrosios 
naudojimo sąlygos, o valstybė ar
perkančioji organizacija netampa
konkrečių darbų ar paslaugų gavėja. Tokių 
sutarčių nuostatos, susijusios su viešosios 
valdos ar išteklių perdavimu, leidžiamu 
naudojimu ir priežiūra, jų grąžinimu 
valstybei ar perkančiajai organizacijai, 
nuomos ar žemės nuomos sutarties 
galiojimo trukme, nuomininko 
patiriamomis nuomos ir kitomis 
išlaidomis, laikomos bendrosiomis 
sąlygomis, kuriomis siekiama reguliuoti 
viešosios valdos ar išteklių naudojimą;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) kadangi koncesininkams tenka 
pagrindinė operacinė rizika, jie turėtų 
turėti galimybę laisvai rinktis 
tinkamiausius sutarties vykdymo būdus, 
t. y. ją vykdyti patys, vykdyti 
bendradarbiaujant su susijusiomis 
bendrovėmis arba laisvai pagal subrangos 
sutartį perduoti vykdyti tretiesiems 
asmenims;  

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama išaiškinti direktyvos pasiūlyme iškeltą tikslą, kad koncesininkui būtų 
galima lanksčiau ir paprasčiau perduoti sutartį vykdyti kitiems asmenims, atsižvelgiant į 
esminę operacinę riziką kaip esminį koncesijai būdingą dalyką. Iš tiesų kaip tik dėl to, kad 
minėta rizika tenka koncesininkui, jis turėtų galėti laisvai vykdyti sutartį pačiu tinkamiausiu 
būdu: tiesiogiai, pasitelkdamas susijusias bendroves arba laisvai perduodamas sutartį vykdyti 
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tretiesiems asmenims pagal subrangos sutartį.

Pakeitimas 3

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) reikia užtikrinti, kad būtų laikomasi 
vienodo požiūrio 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;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 14 straipsnį, jį taikant 
kartu su Protokolu (Nr. 26) dėl bendrus 
interesus tenkinančių paslaugų, 
kompetentingoms nacionalinėms, regionų 
ar vietos valdžios institucijoms turėtų būti 
suteikiama didelė veiksmų laisvė 
nuspręsti, ar skirti visuotinės svarbos 
paslaugų sutartis;

Pakeitimas 5
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Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) yra didelis teisinis netikrumas dėl to, 
kiek plačiai koncesijų suteikimo taisyklės 
turėtų būti taikomos valdžios institucijų 
bendradarbiavimui. Šiuo klausimu 
aktualią Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo praktiką valstybės narės ir netgi 
pačios perkančiosios organizacijos ar tam 
tikri perkantieji subjektai aiškina skirtingai. 
Todėl reikia tiksliau reglamentuoti, kokiais 
atvejais tarp perkančiųjų organizacijų 
sudarytoms koncesijos sutartims 
netaikomos viešosios koncesijos sutarčių 
skyrimo taisyklės. Tikslinant šį 
reglamentavimą reikėtų vadovautis 
atitinkamoje Teisingumo Teismo 
praktikoje nustatytais principais. Vien 
aplinkybė, jog abi susitarimo šalys pačios 
yra perkančiosios organizacijos arba 
perkantieji subjektai (4 straipsnio 1 dalies 
1 punktas), savaime nereiškia, kad 
koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės 
netaikomos. Tačiau taikant koncesijos 
sutarčių skyrimo taisykles neturėtų būti 
ribojama valdžios institucijų laisvė spręsti, 
kaip organizuoti jų teikiamų viešųjų 
paslaugų uždavinių vykdymą. Todėl, jeigu 
yra tenkinamos šioje direktyvoje nustatytos 
sąlygos, koncesijos sutarčių skyrimo 
taisyklių nereikėtų taikyti koncesijoms, 
suteiktoms kontroliuojamiems subjektams, 
arba dalyvaujančių perkančiųjų 
organizacijų ar subjektų bendradarbiavimui 
siekiant bendrai vykdyti viešųjų paslaugų 
uždavinius. Direktyvos normomis siekiama 
užtikrinti, kad dėl valdžios institucijų 
tarpusavio bendradarbiavimo, kuriam 
koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės 
netaikomos, nebūtų iškreipta konkurencija
privačių ūkio subjektų atžvilgiu. Be to, 
konkurencija neturėtų būti iškreipiama ir 
dėl perkančiosios organizacijos, kaip 
konkurso dalyvės, dalyvavimo viešojo 
pirkimo sutarties skyrimo procedūroje;

(17) šiuo klausimu aktualią Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką dėl 
perkančiųjų organizacijų 
bendradarbiavimo valstybės narės ir netgi 
pačios perkančiosios organizacijos ar tam 
tikri perkantieji subjektai aiškina skirtingai. 
Todėl reikia tiksliau reglamentuoti, kokiais 
atvejais tarp perkančiųjų organizacijų 
sudarytoms koncesijos sutartims 
netaikomos viešosios koncesijos sutarčių 
skyrimo taisyklės. Tikslinant šį 
reglamentavimą reikėtų vadovautis 
atitinkamoje Teisingumo Teismo 
praktikoje nustatytais principais. Taikant
koncesijos sutarčių sudarymo taisykles 
neturėtų būti ribojama valdžios institucijų 
laisvė spręsti, kaip organizuoti jų teikiamų 
viešųjų paslaugų uždavinių vykdymą. 
Todėl, jeigu yra tenkinamos šioje 
direktyvoje nustatytos sąlygos, koncesijos 
sutarčių skyrimo taisyklių nereikėtų taikyti 
koncesijoms, suteiktoms 
kontroliuojamiems subjektams, arba 
dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų ar 
subjektų bendradarbiavimui siekiant 
bendrai vykdyti viešųjų paslaugų 
uždavinius. Direktyvos normomis siekiama 
užtikrinti, kad valdžios institucijų 
tarpusavio bendradarbiavimas, kuriam 
koncesijos sutarčių skyrimo taisyklės 
netaikomos, kartu teikiant piliečiams 
visuotinės svarbos paslaugas, nebūtų
laikomas galimos iškreiptos 
konkurencijos privačių ekonominės veiklos 
vykdytojų atžvilgiu priežastimi. Be to, 
konkurencija neturėtų būti iškreipiama ir 
dėl perkančiosios organizacijos, kaip 
konkurso dalyvės, dalyvavimo viešojo 
pirkimo sutarties skyrimo procedūroje;
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37a) vadovaujantis Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo praktika, ši direktyva 
turėtų būti taikoma po jos įsigaliojimo 
skirtoms koncesijos sutartims;

Pagrindimas

Kadangi vykdomų sutarčių nepažeidžiamumo principas labai svarbus koncesijos vystymuisi 
valstybėse narėse, reikėtų, kad jis būtų tiksliai išaiškintas pačioje direktyvoje.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šia direktyva nedaroma poveikio bet 
kokio lygmens viešojo sektoriaus 
institucijų teisei nuspręsti, ar jos pačios 
vykdys viešosios valdžios funkcijas –
naudosis savo vidaus ištekliais ir nebus 
įpareigotos skirti koncesijos sutartis 
kitiems išorės ekonominės veiklos 
vykdytojams. Šios užduotys gali būti 
atliekamos bendradarbiaujant su kitomis 
viešojo sektoriaus perkančiosiomis 
organizacijomis.

Pakeitimas 8

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

1a) viešieji pirkimai kaip apibrėžta .... m. 
.... ... d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2013/.../ES dėl viešųjų pirkimų 
1 straipsnio 2 dalyje.*
______________

* OL: prašome įrašyti tos direktyvos 
numerį ir datą.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2) viešoji darbų koncesija – raštu sudaryta 
piniginės naudos sutartis, pagal kurią 
viena ar kelios perkančiosios 
organizacijos patiki vykdyti darbus, už 
kuriuos yra atsakingos, vienam ar keliems 
ekonominės veiklos vykdytojams, ir 
kurioje nustatomos abiejų šalių teisės ir 
pareigos, apimančios arba tik teisę
eksploatuoti pagal koncesiją atliktus
darbus, arba tokia teisę kartu su mokėjimu;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) paslaugų koncesija – raštu sudaryta 
piniginės naudos sutartis, pagal kurią 
viena ar kelios perkančiosios 
organizacijos ar perkantieji subjektai 
patiki vienam ar keliems ekonominės 
veiklos vykdytojams teikti 2 ir 4 punktuose
nenurodytas paslaugas, už kurias yra 
atsakingi, kai atlygis už teikiamas 
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paslaugas, kurios yra sutarties dalykas, 
arba tokia teisė kartu su mokėjimu;

paslaugas yra tik teisė eksploatuoti 
paslaugas, kurios yra sutarties dalykas, 
arba tokia teisė kartu su mokėjimu;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Ši ekonominė rizika gali būti: Ši ekonominė ir operacinė rizika gali būti:

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

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

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

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

Pakeitimas 12

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 viešųjų valdų, įskaitant jūrų 
teritorijas, vidaus ir jūrų uostus, žemės, 
esamų pastatų ar kito nekilnojamojo turto 
arba teisių į juos įsigijimo, nuomos, 
išperkamosios nuomos ar suteikimo bet 
kokiomis finansinėmis priemonėmis; tačiau 
ši direktyva taikoma finansinių paslaugų 
koncesijoms, bet kuria forma suteiktoms 
tuo pačiu metu, prieš arba po įsigijimo ar 
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nuomos sutarčių sudarymo;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Koncesijos trukmė yra numatomas, 
koncesijoje tiksliai apibrėžtas laikotarpis, 
per kurį koncesininkui atsipirks darbų ar 
paslaugų vykdymo investicijos kartu 
gaunant pagrįstą pelną už investuotą 
kapitalą, kaip konkrečiai nurodyta 
koncesijos sutartyje.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 dalies trečia a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančioji organizacija, pateikusi 
koncesijos skelbimą, privalo laikytis visų 
įsipareigojimų, kylančių iš šiame 
straipsnyje nustatytų sąlygų.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali numatyti, kad 
perkančioji organizacija arba perkantysis 
subjektas gali neleisti ūkio subjektui 
dalyvauti koncesijos suteikimo 
procedūroje, jeigu vykdoma bent viena iš 
toliau nurodytų sąlygų:

Valstybės narės numato, kad perkančioji 
organizacija arba perkantysis subjektas gali 
neleisti ekonominės veiklos vykdytojui 
dalyvauti koncesijos suteikimo 
procedūroje, jeigu vykdoma bent viena iš 
toliau nurodytų sąlygų:
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Pakeitimas 16

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) yra socialinės apsaugos, darbo, 
mokesčių arba aplinkos teisės pažeidimų.

Pakeitimas 17

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, koncesijos suteikėjo tiksliai 
nustatytais 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.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 19
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Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Koncesijos dokumentuose perkančioji 
organizacija arba perkantysis subjektas gali 
prašyti arba valstybės narės gali būti 
įpareigoti prašyti konkurso dalyvio 
pasiūlyme nurodyti visas sutarties dalis, 
kurias jis ketina subrangos sutartimi 
pavesti atlikti tretiesiems asmenims ir
kuriems nors siūlomiems subrangovams.

1. Koncesijos dokumentuose perkančioji 
organizacija arba perkantysis subjektas gali 
prašyti arba valstybės narės gali būti 
įpareigoti prašyti konkurso dalyvio 
pasiūlyme nurodyti visas sutarties dalis, 
kurias jis ketina subrangos sutartimi 
pavesti atlikti tretiesiems asmenims ir
nurodyti visų siūlomų subrangovų 
pavardes, taip pat jų pavienę ir solidariąja 
atsakomybę. Tokia informacija 
atnaujinama ir pateikiama perkančiajai 
organizacijai ar perkančiajam subjektui 
koncesijos suteikimo laikotarpiu nurodant 
galimus pavadavimus ar pakeitimus. 

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei pakeitimu nekeičiamas bendras 
koncesijos pobūdis, koncesijos pakeitimas 
nelaikomas esminiu, kai:
a) jis buvo numatytas pradinėje koncesijos 
sutartyje aiškiai, tiksliai ir 
vienareikšmiškai apibrėžtuose punktuose, 
kuriuose aptariamas jos persvarstymas, 
arba sutartyje numatytose galimybėse 
pasirinkti galimų pakeitimų taikymo sritį 
ir pobūdį, taip pat taikymo sąlygas;
b) pakeitimo vertė neviršija 6 straipsnyje 
nustatytų ribų ir yra mažesnė nei 5 proc. 
pradinės sutarties atnaujintos vertės.
Jeigu daromi keli pakeitimai iš eilės, vertė 
nustatoma pagal atnaujintą vienas po kito 
padarytų pakeitimų sudėtinę vertę.
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) nevykdomi koncesijos sutartyje 
nustatyti įsipareigojimai;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo pirmos pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ši direktyva taikoma veiklos rūšims, 
susijusioms su geografinės teritorijos 
eksploatavimu siekiant vežėjams oru, jūra 
arba vidaus vandenų keliais teikti oro 
uostų, jūrų ar vidaus vandenų uostų ar kitų 
terminalų funkcines galimybes.

5. Ši direktyva taikoma veiklos rūšims, 
susijusioms su geografinės teritorijos 
eksploatavimu siekiant vežėjams oru, jūra 
arba vidaus vandenų keliais teikti oro 
uostų, jūrų ar vidaus vandenų uostų ar kitos 
bendros infrastruktūros funkcines 
galimybes.
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