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Pakeitimas 103
Emmanuel Maurel

Teisėkūros rezoliucijos projektas
4 a nurodomoji dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į 2021 m. kovo 
10 d. Europos Parlamento rezoliuciją su 
rekomendacijomis Komisijai dėl įmonėms 
tenkančios išsamaus patikrinimo prievolės 
ir įmonių atskaitomybės 
(2020/2129(INL)),

Or. fr

Pakeitimas 104
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirma antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pakeistas pasiūlymas
EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS
dėl trečiųjų šalių prekių ir paslaugų 
patekimo į Sąjungos viešųjų pirkimų 
vidaus rinką ir procedūrų, kuriomis 
remiamos derybos dėl Sąjungos prekių ir 
paslaugų patekimo į trečiųjų šalių viešųjų 
pirkimų rinkas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS
dėl trečiųjų šalių ekonominės veiklos 
vykdytojų, prekių ir paslaugų patekimo į 
Sąjungos viešųjų pirkimų rinką ir 
procedūrų, kuriomis remiamos derybos dėl 
Sąjungos ekonominės veiklos vykdytojų, 
prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių 
viešųjų pirkimų rinkas

Or. en

Pakeitimas 105
Emmanuel Maurel

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 206 straipsnį, sukurdama 
muitų sąjungą, Sąjunga bendram labui turi 
prisidėti prie darnaus pasaulio prekybos 
plėtojimo, laipsniško tarptautinės 
prekybos ir tiesioginių užsienio investicijų 
apribojimų panaikinimo bei muitų ir kitų 
kliūčių mažinimo;

(2) pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 206 straipsnį, sukurdama 
muitų sąjungą, Sąjunga bendram labui turi 
prisidėti prie pasaulio prekybos plėtojimo;

Or. fr

Pakeitimas 106
Emmanuel Maurel

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) vadovaudamasi Pagrindinių teisių 
chartija, Europos Sąjunga remia tokią 
prekybą prekėmis ir paslaugomis, kurią 
vykdant draudžiamas priverstinis darbas, 
užtikrinama vyrų ir moterų lygybė darbo, 
užimtumo ir darbo užmokesčio srityje, 
skatinamos darbo sąlygos, užtikrinančios 
darbuotojų sveikatą, saugą ir orumą, ir 
saugoma intelektinė nuosavybė;

Or. fr

Pakeitimas 107
Emmanuel Maurel

Pasiūlymas dėl reglamento
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) vykdydama savo tarptautinius 
įsipareigojimus, Europos Sąjunga savo 
teritorijoje organizuoja prekybą prekėmis 
ir paslaugomis, padedančiomis apsaugoti 
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biologinę įvairovę ir kovoti su klimato 
kaita;

Or. fr

Pakeitimas 108
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) persvarstytoje keliašalėje PPO 
sutartyje dėl viešųjų pirkimų numatomos 
tik ribotos galimybės Sąjungos 
bendrovėms patekti į trečiųjų šalių viešųjų 
pirkimų rinkas, be to, ši sutartis taikoma 
tik nedideliam skaičiui PPO narių, kurios 
yra tos sutarties šalys. Persvarstytą Sutartį 
dėl viešųjų pirkimų Sąjunga sudarė 
2013 m. gruodžio mėn.;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 109
Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, 
Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
ID frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Pasaulio prekybos organizacijoje 
PPO ir dvišaliuose santykiuose Sąjunga 
remia platų tarptautinį Sąjungos ir jos 
prekybos partnerių viešųjų pirkimų rinkų 
atvėrimą laikantis abipusiškumo ir 
abipusės naudos principo;

(6) Pasaulio prekybos organizacijoje 
PPO ir dvišaliuose santykiuose Sąjunga 
remia platų tarptautinį Sąjungos ir jos 
prekybos partnerių viešųjų pirkimų rinkų 
atvėrimą laikantis abipusiškumo ir 
abipusės naudos principo.
Svarbu dažniau remtis sąvoka „darni 
ekonominė veikla“, kuri PPO jau 
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vartojama ir įteisinta kaip įmonių, 
galinčių dalyvauti viešojo pirkimo 
konkurse, atrankos kriterijus. Šią 
nuostatą galima ir reikia papildyti 
kriterijais, susijusiais su įsisteigimo laiku, 
įdarbintų darbuotojų kilme, vietinės 
apyvartos procentine dalimi, indėliu į 
šalies ar vietos gyvenimą, visų pirma 
mokant mokesčius ir rinkliavas. 
Taip pat labai svarbu siekti nustatyti šiais 
duomenimis grindžiamą įmonės 
nacionalinės ir teritorinės atsakomybės 
bei atsakomybės už aplinką rodiklį arba 
sukurti naują ir tinkamesnį vertinimo 
būdą nei socialinės atsakomybės ir 
atsakomybės už aplinką rodiklis;

Or. fr

Pakeitimas 110
Emmanuel Maurel

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Pasaulio prekybos organizacijoje 
PPO ir dvišaliuose santykiuose Sąjunga 
remia platų tarptautinį Sąjungos ir jos 
prekybos partnerių viešųjų pirkimų rinkų 
atvėrimą laikantis abipusiškumo ir 
abipusės naudos principo;

(6) Sąjunga neturėtų remti tarptautinį 
Sąjungos ir jos prekybos partnerių viešųjų 
pirkimų rinkų atvėrimo, išskyrus atvejus, 
kai šis atvėrimas yra teisiškai ir faktiškai 
pripažįstamas abipusiu;

Or. fr

Pakeitimas 111
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Pasaulio prekybos organizacijoje 
PPO ir dvišaliuose santykiuose Sąjunga 
remia platų tarptautinį Sąjungos ir jos 
prekybos partnerių viešųjų pirkimų rinkų 
atvėrimą laikantis abipusiškumo ir 
abipusės naudos principo;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 112
Emmanuel Maurel

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) trečiųjų šalių produktų ir paslaugų 
patekimas į Sąjungos viešųjų pirkimų 
vidaus rinką turėtų priklausyti nuo 
ekonominių ir aplinkosaugos tikslų, visų 
pirma Paryžiaus susitarimo dėl klimato 
kaitos, bei socialinių tikslų, visų pirma 
Tarptautinės darbo organizacijos 
konvencijų, įgyvendinimo atlikus 
Sąjungos prekybos politikos peržiūrą, apie 
kurią Komisija pranešė 2021 m. vasario 
18 d.;

Or. fr

Pakeitimas 113
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
ID frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) jeigu trečioji šalis nėra nei PPO 
sutarties dėl viešųjų pirkimų, nei šios 
srities dvišalio susitarimo su Europos 
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Sąjunga šalis, Europos Sąjunga gali, 
siekdama didesnio strateginio 
savarankiškumo, uždrausti šios šalies 
įmonėms dalyvauti visuose ES viešųjų 
pirkimų konkursuose;

Or. fr

Pakeitimas 114
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) keliašalėje PPO sutartyje dėl 
viešųjų pirkimų ir ES prekybos 
susitarimuose, kuriuose pateikiamos 
nuostatos dėl viešųjų pirkimų, numatoma, 
kad Sąjungos ūkio subjektai patenka tik į 
trečiųjų šalių, kurios yra šių susitarimų 
šalys, viešųjų pirkimų rinkas;

Or. en

Pakeitimas 115
Emmanuel Maurel

Pasiūlymas dėl reglamento
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) trečiųjų šalių produktų ir paslaugų 
patekimas į Sąjungos viešųjų pirkimų 
vidaus rinką turėtų priklausyti nuo 
išsamaus patikrinimo taisyklių laikymosi 
ir šių produktų bei paslaugų poveikio 
klimato kaitai ribojimo;

Or. fr
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Pakeitimas 116
Maximilian Krah, Herve Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) jeigu atitinkama šalis yra PPO 
sutarties dėl viešųjų pirkimų šalis arba yra 
su ES sudariusi prekybos susitarimą, 
kuriame yra nuostatų dėl viešųjų pirkimų, 
Komisija turėtų laikytis tame susitarime 
nustatytos konsultacijų tvarkos ir (arba) 
ginčų sprendimo procedūrų, jei ribojamieji 
veiksmai susiję su viešaisiais pirkimais, 
kuriems taikomi Sąjungos atžvilgiu 
atitinkamos šalies prisiimti įsileidimo į 
rinką įsipareigojimai;

(7) jeigu atitinkama šalis yra PPO 
sutarties dėl viešųjų pirkimų šalis arba yra 
su ES sudariusi prekybos susitarimą, 
kuriame yra nuostatų dėl viešųjų pirkimų, 
Komisija turėtų laikytis tame susitarime 
nustatytos konsultacijų tvarkos ir (arba) 
ginčų sprendimo procedūrų, jei ribojamieji 
veiksmai susiję su viešaisiais pirkimais, 
kuriems taikomi Sąjungos atžvilgiu 
atitinkamos šalies prisiimti įsileidimo į 
rinką įsipareigojimai; ragina Komisiją 
teikti pagalbą Europos įmonėms 
konsultuojant teisiniais klausimais tikslo 
šalyje, kad vietoje vykdant viešuosius 
projektus būtų galima lanksčiai reaguoti į 
ten taikomą reguliavimą;

Or. de

Pakeitimas 117
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) jeigu atitinkama šalis yra PPO 
sutarties dėl viešųjų pirkimų šalis arba yra 
su ES sudariusi prekybos susitarimą, 
kuriame yra nuostatų dėl viešųjų pirkimų, 
Komisija laikosi tame susitarime 
nustatytos konsultacijų mechanizmų ir 
ginčų sprendimo tvarkos, jei ribojamieji 
veiksmai susiję su viešaisiais pirkimais, 
kuriems taikomi atitinkamos šalies 
Sąjungos atžvilgiu prisiimti įsileidimo į 

(7) jeigu trečioji šalis yra PPO sutarties 
dėl viešųjų pirkimų šalis arba yra su ES 
sudariusi prekybos susitarimą, kuriame yra 
nuostatų dėl viešųjų pirkimų, Komisija 
laikosi tuose susitarimuose nustatytos 
konsultacijų mechanizmų ir ginčų 
sprendimo tvarkos, jei ribojamieji veiksmai 
susiję su viešaisiais pirkimais, kuriems 
taikomi tos trečiosios šalies Sąjungos 
atžvilgiu prisiimti įsileidimo į rinką 
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rinką įsipareigojimai; įsipareigojimai;

Or. en

Pakeitimas 118
Emmanuel Maurel

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) vykdydama Sąjungos prekybos 
politikos peržiūrą, Komisija taip pat turėtų 
patikrinti, ar trečiosios šalys, kurios yra 
pasirašiusios Sutartį dėl viešųjų pirkimų 
arba sudariusios prekybos susitarimą, 
kuriame yra nuostatų dėl viešųjų pirkimų, 
ėmėsi veiksmingų priemonių ir taikė 
atitinkamą praktiką, kuria siekiama 
labiau atsižvelgti į aplinkos standartus, 
visų pirma Paryžiaus susitarimą dėl 
klimato kaitos, ir socialinius standartus, 
visų pirma Tarptautinės darbo 
organizacijos konvencijas;

Or. fr

Pakeitimas 119
Maximilian Krah, Herve Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) daugelis trečiųjų šalių nenoriai 
atveria savo viešųjų pirkimų ir koncesijų 
rinkas tarptautinei konkurencijai ar 
neatveria jų labiau, nei tai darė iki šiol. 
Todėl Sąjungos ūkio subjektai susiduria su 
viešųjų pirkimų ribojamaisiais veiksmais 
daugelyje Sąjungos prekybos partnerių. 
Dėl tų viešųjų pirkimų ribojamųjų veiksmų 

(8) daugelis trečiųjų šalių nenoriai 
atveria savo viešųjų pirkimų ir koncesijų 
rinkas tarptautinei konkurencijai ar 
neatveria jų labiau, nei tai darė iki šiol. 
Todėl Sąjungos ūkio subjektai susiduria su 
viešųjų pirkimų ribojamaisiais veiksmais 
daugelyje Sąjungos prekybos partnerių. 
Dėl tų viešųjų pirkimų ribojamųjų veiksmų 
netenkama daug prekybos galimybių; 
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netenkama daug prekybos galimybių; atsižvelgia į tai, kad ES dėl vis 
griežtėjančio reguliavimo, visų pirma 
aplinkos apsaugos teisės aktų, ir toliau 
nuolat daro neigiamą poveikį Europos 
įmonių konkurencingumui pasaulinėje 
rinkoje;

Or. de

Pakeitimas 120
Emmanuel Maurel

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) daugelis trečiųjų šalių nenoriai 
atveria savo viešųjų pirkimų ir koncesijų 
rinkas tarptautinei konkurencijai ar 
neatveria jų labiau, nei tai darė iki šiol. 
Todėl Sąjungos ūkio subjektai susiduria 
su viešųjų pirkimų ribojamaisiais 
veiksmais daugelyje Sąjungos prekybos 
partnerių. Dėl tų viešųjų pirkimų 
ribojamųjų veiksmų netenkama daug 
prekybos galimybių;

(8) kitaip nei Europos Sąjunga, 
dauguma trečiųjų šalių dėl ekonominių, 
socialinių ir suvereniteto priežasčių 
nenoriai atveria savo viešųjų pirkimų ir 
koncesijų rinkas tarptautinei konkurencijai 
ar neatveria jų labiau, nei tai darė iki šiol;

Or. fr

Pakeitimas 121
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) daugelis trečiųjų šalių nenoriai 
atveria savo viešųjų pirkimų ir koncesijų 
rinkas tarptautinei konkurencijai ar 
neatveria jų labiau, nei tai darė iki šiol. 
Todėl Sąjungos ūkio subjektai susiduria su 
viešųjų pirkimų ribojamaisiais veiksmais 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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daugelyje Sąjungos prekybos partnerių. 
Dėl tų viešųjų pirkimų ribojamųjų veiksmų 
netenkama daug prekybos galimybių;

Or. en

Pakeitimas 122
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2014/25/ES16 yra vos kelios 
nuostatos dėl Sąjungos viešųjų pirkimų 
politikos išorės matmens, t. y. 85 ir 86 
straipsniai. Tų nuostatų taikymo sritis 
ribota, todėl jas reikėtų pakeisti;

Išbraukta.

_________________
16 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą 
vandens, energetikos, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų 
(OL L 94, 2014 3 28, p. 243).

Or. en

Pakeitimas 123
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2014/25/ES16 yra vos kelios 
nuostatos dėl Sąjungos viešųjų pirkimų 
politikos išorės matmens, t. y. 85 ir 86 
straipsniai. Tų nuostatų taikymo sritis 

(9) Direktyvos 2014/25/ES 86 
straipsnyje pripažįstama, kad ES 
ekonominės veiklos vykdytojai, kuriems 
privalomi tarptautiniai darbo standartai, 
siekdami sudaryti sutartis trečiosiose 
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ribota, todėl jas reikėtų pakeisti; šalyse, gali susidurti su sunkumais, kurie 
iškyla dėl to, kad nesilaikoma tarptautinių 
darbo konvencijų. Dėl to Komisija gali 
pasiūlyti sustabdyti arba apriboti 
paslaugų sutarčių skyrimą iš trečiųjų 
šalių kilusiems ekonominės veiklos 
vykdytojams. Tas pats turėtų būti taikoma 
visų darbo ir aplinkos apsaugos 
konvencijų, pridedamų prie ES viešųjų 
pirkimų direktyvų, taip pat prie Paryžiaus 
susitarimo, atveju;

_________________
16 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą 
vandens, energetikos, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų 
(OL L 94, 2014 3 28, p. 243).

Or. en

Pakeitimas 124
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente 2018/46/ES dėl Sąjungos 
bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių nustatyta, kad viešųjų pirkimų 
taisyklės ir principai, taikomi viešosioms 
sutartims, kurias Sąjungos institucijos 
sudaro savo vardu, turėtų būti pagrįsti 
taisyklėmis, nustatytomis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvose 
2014/23/ES ir 2014/24/ES. Todėl šį 
reglamentą ir TVPP priemones tikslinga 
taikyti ir viešųjų pirkimų procedūroms, 
kurioms taikomas Reglamentas 
2018/46/ES;

Or. en
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Pakeitimas 125
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. 654/201417 nustatytos 
taisyklės ir procedūros, skirtos užtikrinti, 
kad būtų įgyvendintos Sąjungos teisės 
pagal Sąjungos sudarytus tarptautinius 
prekybos susitarimus. Prekių ir paslaugų, 
kurioms tokie tarptautiniai susitarimai 
netaikomi, traktavimo taisyklių ir 
procedūrų nėra nustatyta;

(10) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. 654/20144 nustatytos 
taisyklės ir procedūros, skirtos užtikrinti, 
kad būtų įgyvendintos Sąjungos teisės 
pagal Sąjungos sudarytus tarptautinius 
prekybos susitarimus. Ekonominės veiklos 
vykdytojų, prekių ir paslaugų, kurioms 
tokie tarptautiniai susitarimai netaikomi, 
tokių traktavimo taisyklių ir procedūrų 
nėra nustatyta;

_________________
17 2014 m. gegužės 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių 
taikyti tarptautines prekybos taisykles ir 
užtikrinti šių taisyklių vykdymą, kuriuo iš 
dalies keičiamas Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 3286/94, nustatantis Bendrijos 
procedūras bendros prekybos politikos 
srityje siekiant užtikrinti Bendrijos teisių 
pagal tarptautinės prekybos taisykles, visų 
pirma tas, kurios nustatytos Pasaulio 
prekybos organizacijoje, įgyvendinimą 
(OL L 189, 2014 6 27, p. 50).

Or. en

Pakeitimas 126
Emmanuel Maurel

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(10a) 2021 m. kovo 10 d. Europos 
Parlamentas priėmė teisėkūros iniciatyvos 
pranešimą dėl įmonėms tenkančios 
išsamaus patikrinimo prievolės ir įmonių 
atskaitomybės, kuriame ragina nustatyti 
įmonėms privalomas patikrinimo 
taisykles, siekiant apsaugoti žmogaus 
teises, aplinką ir tinkamą valdymą vertės 
grandinėse bei leisti valstybėms narėms 
neteikti viešosios paramos, be kita ko, 
viešųjų pirkimų forma, išsamaus 
patikrinimo tikslų nepaisančioms 
įmonėms;

Or. fr

Pakeitimas 127
Emmanuel Maurel

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant Sąjungos ir trečiųjų šalių 
ūkio subjektams, perkančiosioms 
organizacijoms ar ir perkantiesiems 
subjektams užtikrinti teisinį tikrumą, 
tarptautiniai įsileidimo į rinką 
įsipareigojimai, kuriuos viešųjų pirkimų ir 
koncesijų srityje Sąjunga prisiėmė 
trečiųjų šalių atžvilgiu, turėtų būti 
įtvirtinti ES teisės sistemoje, kad būtų 
užtikrintas veiksmingas jų taikymas;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 128
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant Sąjungos ir trečiųjų šalių 
ūkio subjektams, perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams užtikrinti teisinį tikrumą, 
tarptautiniai įsileidimo į rinką 
įsipareigojimai, kuriuos viešųjų pirkimų ir 
koncesijų srityje Sąjunga prisiėmė trečiųjų 
šalių atžvilgiu, turėtų būti įtvirtinti ES 
teisės sistemoje, kad būtų užtikrintas 
veiksmingas jų taikymas;

(11) tarptautiniais įsileidimo į rinką 
įsipareigojimais, kuriuos viešųjų pirkimų ir 
koncesijų srityje Sąjunga prisiėmė trečiųjų 
šalių atžvilgiu, reikalaujama, inter alia, 
vienodo požiūrio į tų šalių ekonominės 
veiklos vykdytojus. Taigi pagal šį 
reglamentą priimtos priemonės gali būti 
taikomos tik ekonominės veiklos 
vykdytojams, prekėms ir paslaugoms iš 
šalių, kurios nėra keliašalės PPO sutarties 
dėl viešųjų pirkimų, arba dvišalių ar 
daugiašalių prekybos susitarimų su 
Sąjunga, kuriuose pateikiami 
įsipareigojimai, susiję su patekimu į 
viešųjų pirkimų ir koncesijų rinkas, šalys, 
arba iš šalių, kurios yra tokių susitarimų 
šalys, tačiau tik dėl prekių, paslaugų ar 
koncesijų, kurioms šie susitarimai 
netaikomi, pirkimo procedūrų. 
Nepriklausomai nuo to, kaip taikomos 
šiame reglamente priimtos priemonės ir 
pagal 2019 m. liepos 24 d. Europos 
Komisijos komunikatą „Prekes siūlančių 
trečiųjų šalių subjektų dalyvavimo ES 
viešųjų pirkimų rinkos konkursuose 
gairės“1a ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvas 2014/23/ES, 
2014/24/ES ir 2014/25/ES, trečiųjų šalių 
ekonominės veiklos vykdytojai, kurie nėra 
sudarę jokio susitarimo, kuriame būtų 
numatyta galimybė patekti į ES viešųjų 
pirkimų rinką, arba kurių prekėms, 
paslaugoms ar darbams toks susitarimas 
netaikomas, kurie neturi galimybės 
saugiai dalyvauti ES viešųjų pirkimų 
procedūrose ir gali būti neįtraukti;
_________________
1a C(2019)5494 final.

Or. en

Pakeitimas 129
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant Sąjungos ir trečiųjų šalių 
ūkio subjektams, perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams užtikrinti teisinį tikrumą, 
tarptautiniai įsileidimo į rinką 
įsipareigojimai, kuriuos viešųjų pirkimų ir 
koncesijų srityje Sąjunga prisiėmė trečiųjų 
šalių atžvilgiu, turėtų būti įtvirtinti ES 
teisės sistemoje, kad būtų užtikrintas 
veiksmingas jų taikymas;

(11) tarptautiniais įsileidimo į rinką 
įsipareigojimais, kuriuos viešųjų pirkimų ir 
koncesijų srityje Sąjunga prisiėmė trečiųjų 
šalių atžvilgiu, reikalaujama, inter alia, 
vienodo požiūrio į tų šalių ekonominės 
veiklos vykdytojus. Taigi pagal šį 
reglamentą priimtos priemonės gali būti 
taikomos tik ekonominės veiklos 
vykdytojams, prekėms ir paslaugoms iš 
šalių, kurios nėra keliašalės PPO sutarties 
dėl viešųjų pirkimų, arba dvišalių ar 
daugiašalių prekybos susitarimų su 
Sąjunga, kuriuose pateikiami 
įsipareigojimai, susiję su patekimu į 
viešųjų pirkimų ir koncesijų rinkas, šalys, 
arba iš šalių, kurios yra tokių susitarimų 
šalys, tačiau tik dėl prekių, paslaugų ar 
koncesijų, kurioms šie susitarimai 
netaikomi, pirkimo procedūrų. 
Nepriklausomai nuo to, kaip taikomos 
šiame reglamente priimtos priemonės ir 
pagal 2019 m. liepos 24 d. Komisijos 
komunikatą „Prekes siūlančių trečiųjų 
šalių subjektų dalyvavimo ES viešųjų 
pirkimų rinkos konkursuose gairės“ ir 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvas 2014/23/ES, 2014/24/ES ir 
2014/25/ES, trečiųjų šalių ekonominės 
veiklos vykdytojai, kurie nėra sudarę jokio 
susitarimo, kuriame būtų numatyta 
galimybė patekti į Sąjungos pirkimų 
rinką, arba kurių prekėms, paslaugoms ar 
darbams toks susitarimas netaikomas, 
kurie neturi galimybės saugiai dalyvauti 
Sąjungos viešųjų pirkimų procedūrose ir 
gali būti neįtraukti;

Or. en

Pakeitimas 130
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant Sąjungos ir trečiųjų šalių 
ūkio subjektams, perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams užtikrinti teisinį tikrumą, 
tarptautiniai įsileidimo į rinką 
įsipareigojimai, kuriuos viešųjų pirkimų ir 
koncesijų srityje Sąjunga prisiėmė trečiųjų 
šalių atžvilgiu, turėtų būti įtvirtinti ES 
teisės sistemoje, kad būtų užtikrintas 
veiksmingas jų taikymas;

(11) tarptautiniais įsileidimo į rinką 
įsipareigojimais, kuriuos viešųjų pirkimų ir 
koncesijų srityje Sąjunga prisiėmė trečiųjų 
šalių atžvilgiu, reikalaujama, inter alia, 
vienodo požiūrio į tų šalių ekonominės 
veiklos vykdytojus. Taigi pagal šį 
reglamentą priimtos priemonės gali būti 
taikomos tik ekonominės veiklos 
vykdytojams, prekėms ir paslaugoms iš 
šalių, kurios nėra keliašalės PPO sutarties 
dėl viešųjų pirkimų, arba dvišalių ar 
daugiašalių prekybos susitarimų su 
Sąjunga, kuriuose pateikiami 
įsipareigojimai, susiję su patekimu į 
viešųjų pirkimų ir koncesijų rinkas, šalys, 
arba iš šalių, kurios yra tokių susitarimų 
šalys, tačiau tik dėl prekių, paslaugų ar 
koncesijų, kurioms šie susitarimai 
netaikomi, pirkimo procedūrų. 
Nepriklausomai nuo to, kaip taikomos 
šiame reglamente priimtos priemonės ir 
pagal 2019 m. liepos 24 d. Komisijos 
komunikatą „Prekes siūlančių trečiųjų 
šalių subjektų dalyvavimo ES viešųjų 
pirkimų rinkos konkursuose gairės“ ir 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvas 2014/23/ES, 2014/24/ES ir 
2014/25/ES, trečiųjų šalių ekonominės 
veiklos vykdytojai, kurie nėra sudarę jokio 
susitarimo, kuriame būtų numatyta 
galimybė patekti į Sąjungos pirkimų 
rinką, arba kurių prekėms, paslaugoms ar 
darbams toks susitarimas netaikomas, 
kurie neturi galimybės saugiai dalyvauti 
Sąjungos viešųjų pirkimų procedūrose ir 
gali būti neįtraukti;

Or. en

Pakeitimas 131
Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, 
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Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
ID frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant Sąjungos ir trečiųjų šalių 
ūkio subjektams, perkančiosioms 
organizacijoms ar ir perkantiesiems 
subjektams užtikrinti teisinį tikrumą, 
tarptautiniai įsileidimo į rinką 
įsipareigojimai, kuriuos viešųjų pirkimų ir 
koncesijų srityje Sąjunga prisiėmė trečiųjų 
šalių atžvilgiu, turėtų būti įtvirtinti ES 
teisės sistemoje, kad būtų užtikrintas 
veiksmingas jų taikymas;

(11) siekiant Sąjungos ir trečiųjų šalių 
ūkio subjektams, perkančiosioms 
organizacijoms ar ir perkantiesiems 
subjektams užtikrinti teisinį tikrumą, 
tarptautiniai įsileidimo į rinką 
įsipareigojimai, kuriuos viešųjų pirkimų ir 
koncesijų srityje Sąjunga prisiėmė trečiųjų 
šalių atžvilgiu, turėtų būti įtvirtinti ES 
teisės sistemoje, kad būtų užtikrintas 
veiksmingas jų taikymas.
Tarptautiniuose santykiuose paisant 
abipusiškumo principo, ES viešųjų 
pirkimų rinka turėtų būti užverta mūsų 
įmonių prieigą ribojančių trečiųjų šalių 
įmonėms;

Or. fr

Pakeitimas 132
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
ID frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) peržiūros išlygą turėtų įtraukti 
Europos Parlamentas, teisėtai išrinktas 
Europos tautų ir valstybių atstovas, kuris 
turi teisę skubos tvarka įtraukti tam tikrą 
nuostatą, jeigu to prašo 2/3 Europos 
Parlamento narių, atsižvelgdami į 
užsienio operacijas, kurios pripažįstamos 
agresyviomis, arba, jeigu puolimas būna 
nukreiptas į strateginį nacionalinį 
sektorių, tam tikros vyriausybės prašymu;
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Or. fr

Pakeitimas 133
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
ID frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) kadangi pagal Europos Sąjungos 
teisę jai prisiimant tarptautinius 
įsipareigojimus sutartis pasirašančių 
trečiųjų šalių veikėjai turi lygias teises, 
pageidautina, kad Europos Parlamentas 
pasiūlytų Europos Vadovų Tarybai dviejų 
trečdalių balsų dauguma nuspręsti 
sustabdyti arba apriboti viešojo pirkimo 
sutarčių sudarymą su abipusiškumo 
principo nesilaikančių šalių įmonėmis. 
Europos Komisija gali paprašyti taikyti 
prievartos veiksmus, kartu pasiūlydama 
veiksmingą stebėjimo ir priežiūros 
priemonę;

Or. fr

Pakeitimas 134
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
ID frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant pagerinti Sąjungos ūkio 
subjektų patekimą į tam tikrų trečiųjų šalių 
viešųjų pirkimų ir koncesijų rinkas, kurios 
saugomos ribojamosiomis ir 
diskriminacinėmis viešųjų pirkimų 
priemonėmis ar veiksmais, ir išlaikyti 
vienodas konkurencijos sąlygas vidaus 
rinkoje, reikia remtis ES muitų teisės 

(12) svarbu griežčiau siekti Sąjungos 
tikslų, atsisakyti naivumo ir laikytis 
realistiškesnio požiūrio. Taip pat labai 
svarbu pasirinkti mažiau laisvosios 
prekybos ir daugiau „teisingos“ prekybos, 
o tam prireiks sumažinti nesąžiningą 
konkurenciją, pakeičiant ją aiškiais 
prioritetais ir tvirtesniu argumentavimu.
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aktuose nustatytomis nelengvatinėmis 
kilmės taisyklėmis, kad perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai 
žinotų, ar prekėms ir paslaugoms taikomi 
Sąjungos tarptautiniai įsipareigojimai;

Pagrindinės didelės ekonominės galios 
šalys, kuriose vyksta visuotinis karas su jų 
įmonėms konkurencingomis mūsų 
įmonėmis, be kita ko, taikant jų 
lengvatinio apmokestinimo teisę, turi būti 
laikomos atokiai nuo mūsų bendrosios 
rinkos.
Siekiant pagerinti Sąjungos ūkio subjektų 
patekimą į tam tikrų trečiųjų šalių viešųjų 
pirkimų ir koncesijų rinkas, kurios 
saugomos ribojamosiomis ir 
diskriminacinėmis viešųjų pirkimų 
priemonėmis ar veiksmais, ir išlaikyti 
vienodas konkurencijos sąlygas vidaus 
rinkoje, reikia remtis ES muitų teisės 
aktuose nustatytomis nelengvatinėmis 
kilmės taisyklėmis, kad perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai 
žinotų, ar prekėms ir paslaugoms taikomi 
Sąjungos tarptautiniai įsipareigojimai;

Or. fr

Pakeitimas 135
Maximilian Krah, Herve Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant pagerinti Sąjungos ūkio 
subjektų patekimą į tam tikrų trečiųjų šalių 
viešųjų pirkimų ir koncesijų rinkas, kurios 
saugomos ribojamosiomis ir 
diskriminacinėmis viešųjų pirkimų 
priemonėmis ar veiksmais, ir išlaikyti 
vienodas konkurencijos sąlygas vidaus 
rinkoje, reikia remtis ES muitų teisės 
aktuose nustatytomis nelengvatinėmis 
kilmės taisyklėmis, kad perkančiosios 

(12) siekiant pagerinti Sąjungos ūkio 
subjektų patekimą į tam tikrų trečiųjų šalių 
viešųjų pirkimų ir koncesijų rinkas, kurios 
saugomos ribojamosiomis ir 
diskriminacinėmis viešųjų pirkimų 
priemonėmis ar veiksmais, ir išlaikyti 
vienodas konkurencijos sąlygas vidaus 
rinkoje, reikia remtis ES muitų teisės 
aktuose nustatytomis nelengvatinėmis 
kilmės taisyklėmis, kad perkančiosios 
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organizacijos ir perkantieji subjektai 
žinotų, ar prekėms ir paslaugoms taikomi 
Sąjungos tarptautiniai įsipareigojimai;

organizacijos ir perkantieji subjektai 
žinotų, ar prekėms ir paslaugoms taikomi 
Sąjungos tarptautiniai įsipareigojimai; 
ragina trečiųjų šalių įmonėms skiriant 
viešojo pirkimo sutartis taikyti 
bendradarbiavimo modelį, pagal kurį 
paslaugų, darbuotojų ir medžiagų dalys 
ES turėtų siekti iš viso 50 proc. viso 
indėlio, o tai gali būti naudinga ir 
Europos įmonėms;

Or. de

Pakeitimas 136
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant pagerinti Sąjungos ūkio 
subjektų patekimą į tam tikrų trečiųjų šalių 
viešųjų pirkimų ir koncesijų rinkas, kurios 
saugomos ribojamosiomis ir 
diskriminacinėmis viešųjų pirkimų 
priemonėmis ar veiksmais, ir išlaikyti 
vienodas konkurencijos sąlygas vidaus 
rinkoje, reikia remtis ES muitų teisės 
aktuose nustatytomis nelengvatinėmis 
kilmės taisyklėmis, kad perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai 
žinotų, ar prekėms ir paslaugoms taikomi 
Sąjungos tarptautiniai įsipareigojimai;

(12) norint veiksmingai taikyti kurią 
nors iš pagal šį reglamentą priimtų 
priemonių, siekiant pagerinti Sąjungos 
ekonominės veiklos vykdytojų patekimą į 
tam tikrų trečiųjų šalių viešųjų pirkimų ir 
koncesijų rinkas, reikia aiškaus 
ekonominės veiklos vykdytojų, prekių ir 
paslaugų kilmės taisyklių rinkinio;

Or. en

Pakeitimas 137
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant pagerinti Sąjungos ūkio 
subjektų patekimą į tam tikrų trečiųjų šalių 
viešųjų pirkimų ir koncesijų rinkas, kurios 
saugomos ribojamosiomis ir 
diskriminacinėmis viešųjų pirkimų 
priemonėmis ar veiksmais, ir išlaikyti 
vienodas konkurencijos sąlygas vidaus 
rinkoje, reikia remtis ES muitų teisės 
aktuose nustatytomis nelengvatinėmis 
kilmės taisyklėmis, kad perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai 
žinotų, ar prekėms ir paslaugoms taikomi 
Sąjungos tarptautiniai įsipareigojimai;

(12) siekiant pagerinti Sąjungos ūkio 
subjektų patekimą į tam tikrų trečiųjų šalių 
viešųjų pirkimų ir koncesijų rinkas, kurios 
saugomos ribojamosiomis ir 
diskriminacinėmis viešųjų pirkimų 
priemonėmis ar veiksmais, ir išlaikyti 
vienodą požiūrį į veiklos vykdytojus bei 
vienodas konkurencijos sąlygas vidaus 
rinkoje, reikia remtis ES muitų teisės 
aktuose nustatytomis nelengvatinėmis 
kilmės taisyklėmis, kad perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai 
žinotų, ar prekėms ir paslaugoms taikomi 
Sąjungos tarptautiniai įsipareigojimai;

Or. en

Pakeitimas 138
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) prekės kilmė turėtų būti nustatoma 
pagal Tarybos reglamento (EEB) 
Nr. 2913/9218 22–26 straipsnius;

(13) prekės kilmė turėtų būti nustatoma 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 952/20135 59–62 
straipsnius;

_________________ _________________
18 1992 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, 
nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą 
(OL L 302, 1992 10 9, p. 1).

5 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas 
Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 
2013 10 10, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 139
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) prekės kilmė turėtų būti nustatoma 
pagal Tarybos reglamento (EEB) 
Nr. 2913/9218 22–26 straipsnius;

(13) prekės kilmė turėtų būti nustatoma 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 952/20135 59–62 
straipsnius;

_________________ _________________
18 1992 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, 
nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą 
(OL L 302, 1992 10 9, p. 1).

5 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas 
Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 
2013 10 10, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 140
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Paslaugos kilmė turėtų būti 
nustatoma remiantis fizinio ar juridinio 
asmens kilme.

(14) Paslaugos kilmė turėtų būti 
nustatoma remiantis fizinio ar juridinio 
asmens kilme. juridinio asmens kilmė 
turėtų būti šalis, kurioje juridinis asmuo 
yra įsisteigęs arba kitaip įsteigtas pagal 
tos šalies įstatymus ir kurios teritorijoje 
vykdo didelę verslo dalį. Didelės verslo 
dalies kriterijus neturėtų leisti apeiti bet 
kurios pagal šį reglamentą patvirtintos 
priemonės, sukuriant pašto dėžutės 
funkcijas atliekančias įmones. Sąvoka 
„didelė verslo dalis“ yra sąvoka vartojama 
PPO Bendrajame susitarime dėl prekybos 
paslaugomis. Sąjungos teisėje ji prilygsta 
sąvokai „veiksmingas ir nuolatinis ryšys 
su ekonomika“ ir yra glaudžiai susijusi su 
įsisteigimo teise, nustatyta Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 49 straipsnyje. 
Komisija reguliariai skelbia gaires, 
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pagrįstas teismų praktika, susijusia su 
teise įsteigti, ir, inter alia, nagrinėja 
veiksmingo arba stabilaus ir nuolatinio 
ryšio su ekonomika sąvoką. Direktyvos 
2014/25/EB 86 straipsnyje taip pat 
nurodoma sąvoka „tiesioginis ir 
veiksmingas ryšys su ekonomika“, kuri 
yra lygiavertė sąvokai „didelė verslo 
dalis“;

Or. en

Pakeitimas 141
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) atsižvelgiant į bendrą Sąjungos 
politikos tikslą remti besivystančių šalių 
ekonomikos augimą ir jų integraciją į 
pasaulinę vertės grandinę, kurio siekdama 
Sąjunga nustatė bendrąją lengvatų 
sistemą, kaip išdėstyta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 978/201219, šis reglamentas turėtų 
būti netaikomas pasiūlymams, kurių 
daugiau kaip 50 proc. visos vertės sudaro 
prekės ir paslaugos, kurių kilmės šalis 
pagal Sąjungos nelengvatines kilmės 
taisykles yra mažiausiai išsivysčiusi šalis, 
kuriai taikoma tvarka „Viskas, išskyrus 
ginklus“, arba besivystanti šalis, laikoma 
pažeidžiama dėl diversifikacijos stokos ir 
nepakankamos integracijos į tarptautinę 
prekybos sistemą, kaip apibrėžta 
atitinkamai Reglamento (ES) 
Nr. 978/2012 IV ir VII prieduose;

Išbraukta.

_________________
19 2012 m. spalio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų 
muitų tarifų lengvatų sistema ir 
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) 
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Nr. 732/2008 (OL L 303, 2012 10 31, 
p. 1).

Or. en

Pakeitimas 142
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) atsižvelgiant į bendrą Sąjungos 
politikos tikslą remti besivystančių šalių 
ekonomikos augimą ir jų integraciją į 
pasaulinę vertės grandinę, kurio siekdama 
Sąjunga nustatė bendrąją lengvatų 
sistemą, kaip išdėstyta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 978/201219, šis reglamentas turėtų 
būti netaikomas pasiūlymams, kurių 
daugiau kaip 50 proc. visos vertės sudaro 
prekės ir paslaugos, kurių kilmės šalis 
pagal Sąjungos nelengvatines kilmės 
taisykles yra mažiausiai išsivysčiusi šalis, 
kuriai taikoma tvarka „Viskas, išskyrus 
ginklus“, arba besivystanti šalis, laikoma 
pažeidžiama dėl diversifikacijos stokos ir 
nepakankamos integracijos į tarptautinę 
prekybos sistemą, kaip apibrėžta 
atitinkamai Reglamento (ES) 
Nr. 978/2012 IV ir VII prieduose;

Išbraukta.

_________________
19 2012 m. spalio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų 
muitų tarifų lengvatų sistema ir 
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 732/2008 (OL L 303, 2012 10 31, 
p. 1).

Or. en
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Pakeitimas 143
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) atsižvelgiant į bendrą Sąjungos 
politikos tikslą remti besivystančių šalių 
ekonomikos augimą ir jų integraciją į 
pasaulinę vertės grandinę, kurio siekdama 
Sąjunga nustatė bendrąją lengvatų sistemą, 
kaip išdėstyta Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) Nr. 978/201219, 
šis reglamentas turėtų būti netaikomas 
pasiūlymams, kurių daugiau kaip 50 proc. 
visos vertės sudaro prekės ir paslaugos, 
kurių kilmės šalis pagal Sąjungos 
nelengvatines kilmės taisykles yra 
mažiausiai išsivysčiusi šalis, kuriai 
taikoma tvarka „Viskas, išskyrus ginklus“, 
arba besivystanti šalis, laikoma 
pažeidžiama dėl diversifikacijos stokos ir 
nepakankamos integracijos į tarptautinę 
prekybos sistemą, kaip apibrėžta 
atitinkamai Reglamento (ES) Nr. 978/2012 
IV ir VII prieduose;

(15) atsižvelgiant į bendrą Sąjungos 
politikos tikslą remti besivystančių šalių 
ekonomikos augimą ir jų integraciją į 
pasaulinę vertės grandinę, kurio siekdama 
Sąjunga nustatė bendrąją lengvatų sistemą, 
kaip išdėstyta Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) Nr. 978/201219, ir 
nebent yra pagrįstų požymių, kad būtų 
išvengta bet kokių priimtų TVPP 
priemonių, šis reglamentas turėtų būti 
netaikomas pasiūlymams, kuriuos pateikė 
ekonominės veiklos vykdytojas, kilęs iš 
mažiausiai išsivysčiusių šalių, kurioms 
taikoma tvarka „Viskas, išskyrus ginklus“, 
arba iš besivystančių šalių, laikomų 
pažeidžiamomis dėl diversifikacijos stokos 
ir nepakankamos integracijos į tarptautinę 
prekybos sistemą, kaip apibrėžta 
atitinkamai Reglamento (ES) Nr. 978/2012 
IV ir VII prieduose. Šis reglamentas taip 
pat neturėtų būti taikomas pasiūlymams, 
kuriuos teikia ekonominės veiklos 
vykdytojas, kilęs iš besivystančių šalių, 
kurios naudojasi Reglamento (ES) 
Nr. 978/2012 1 straipsnio 2 dalies a 
punkte nurodytos bendrosios priemonės 
lengvatomis, kai tų pasiūlymų objektas 
yra susijęs su žaliosios ir skaitmeninės 
pertvarkos, plėtros ir bendradarbiavimo 
prioritetais ar kitais prioritetais pagal ES 
„Global Gateway“ iniciatyvą;

_________________ _________________
19 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 978/2012, 
kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų 
lengvatų sistema ir panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 732/2008 (OL L 303, 
2012 10 31, p. 1).

19 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 978/2012, 
kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų 
lengvatų sistema ir panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 732/2008 (OL L 303, 
2012 10 31, p. 1).
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Or. en

Pakeitimas 144
Emmanuel Maurel

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) atsižvelgiant į bendrą Sąjungos 
politikos tikslą remti besivystančių šalių 
ekonomikos augimą ir jų integraciją į 
pasaulinę vertės grandinę, kurio siekdama 
Sąjunga nustatė bendrąją lengvatų sistemą, 
kaip išdėstyta Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) Nr. 978/201219, 
šis reglamentas turėtų būti netaikomas 
pasiūlymams, kurių daugiau kaip 50 proc. 
visos vertės sudaro prekės ir paslaugos, 
kurių kilmės šalis pagal Sąjungos 
nelengvatines kilmės taisykles yra 
mažiausiai išsivysčiusi šalis, kuriai taikoma 
tvarka „Viskas, išskyrus ginklus“, arba 
besivystanti šalis, laikoma pažeidžiama dėl 
diversifikacijos stokos ir nepakankamos 
integracijos į tarptautinę prekybos sistemą, 
kaip apibrėžta atitinkamai Reglamento 
(ES) Nr. 978/2012 IV ir VII prieduose;

(15) atsižvelgiant į bendrą Sąjungos 
politikos tikslą remti besivystančių šalių 
ekonomikos augimą ir jų integraciją į 
pasaulinę vertės grandinę, kurio siekdama 
Sąjunga nustatė bendrąją lengvatų sistemą, 
kaip išdėstyta Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) Nr. 978/201219, 
šis reglamentas turėtų būti netaikomas 
pasiūlymams, kurių daugiau kaip 50 proc. 
visos vertės sudaro prekės ir paslaugos, 
kurių kilmės šalis pagal Sąjungos 
nelengvatines kilmės taisykles yra 
mažiausiai išsivysčiusi šalis, kuriai taikoma 
tvarka „Viskas, išskyrus ginklus“, arba 
besivystanti šalis, laikoma pažeidžiama dėl 
diversifikacijos stokos ir nepakankamos 
integracijos į tarptautinę prekybos sistemą, 
kaip apibrėžta atitinkamai Reglamento 
(ES) Nr. 978/2012 IV ir VII prieduose. Vis 
dėlto pirmiau nurodyta išimtis neturėtų 
būti taikoma jokiai šiuose prieduose 
nurodytai šaliai, Sąjungos teisės aktu, 
įskaitant Parlamento rezoliuciją, 
pripažintai sunkiai ir pakartotinai 
pažeidžiančia žmogaus teises, piliečių 
laisves ar pagrindinius teisinės valstybės 
principus;

_________________ _________________
19 Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 978/2012, kuriuo 
taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų 
sistema ir panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 732/2008 (OL L 303, 
2012 10 31, p. 1).

19 2012 m. spalio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų 
muitų tarifų lengvatų sistema ir 
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 732/2008 (OL L 303, 2012 10 31, p. 1).

Or. fr
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Pakeitimas 145
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) atsižvelgiant į bendrą Sąjungos 
politikos tikslą remti mažąsias ir vidutines 
įmones, šis reglamentas taip pat turėtų 
būti netaikomas pasiūlymams, pateiktiems 
MVĮ, kurios yra įsisteigusios Sąjungoje ir 
kurių vykdomo verslo didelė dalis yra 
tiesiogiai ir realiai susijusi su bent vienos 
valstybės narės ekonomika;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 146
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) atsižvelgiant į bendrą Sąjungos 
politikos tikslą remti mažąsias ir vidutines 
įmones, šis reglamentas taip pat turėtų 
būti netaikomas pasiūlymams, pateiktiems 
MVĮ, kurios yra įsisteigusios Sąjungoje ir 
kurių vykdomo verslo didelė dalis yra 
tiesiogiai ir realiai susijusi su bent vienos 
valstybės narės ekonomika;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 147
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques



PE699.064v01-00 30/119 AM\1241359LT.docx

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) atsižvelgiant į bendrą Sąjungos 
politikos tikslą remti mažąsias ir vidutines 
įmones, šis reglamentas taip pat turėtų 
būti netaikomas pasiūlymams, pateiktiems 
MVĮ, kurios yra įsisteigusios Sąjungoje ir 
kurių vykdomo verslo didelė dalis yra 
tiesiogiai ir realiai susijusi su bent vienos 
valstybės narės ekonomika;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 148
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) atsižvelgiant į bendrą Sąjungos 
politikos tikslą remti mažąsias ir vidutines 
įmones, šis reglamentas taip pat turėtų 
būti netaikomas pasiūlymams, pateiktiems 
MVĮ, kurios yra įsisteigusios Sąjungoje ir 
kurių vykdomo verslo didelė dalis yra 
tiesiogiai ir realiai susijusi su bent vienos 
valstybės narės ekonomika;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 149
Herve Juvin, Marco Campomenosi, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, 
Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
ID frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) atsižvelgiant į bendrą Sąjungos 
politikos tikslą remti mažąsias ir vidutines 
įmones, šis reglamentas taip pat turėtų būti 
netaikomas pasiūlymams, pateiktiems 
MVĮ, kurios yra įsisteigusios Sąjungoje ir 
kurių vykdomo verslo didelė dalis yra 
tiesiogiai ir realiai susijusi su bent vienos 
valstybės narės ekonomika;

(16) atsižvelgiant į bendrą Sąjungos 
politikos tikslą remti mažąsias ir vidutines 
įmones, šis reglamentas taip pat turėtų būti 
netaikomas pasiūlymams, pateiktiems 
MVĮ, kurios yra įsisteigusios Sąjungoje ir 
kurių vykdomo verslo didelė dalis yra 
tiesiogiai ir realiai susijusi su bent vienos 
valstybės narės ekonomika.
Nacionalinės valdžios institucijos turi 
teisę savo kvietimuose dalyvauti konkurse 
nustatyti kriterijus, kuriais būtų 
sudaromos palankios sąlygos 
savarankiškoms amatininkų ir smulkiųjų 
prekybininkų įmonėms, šeimos verslo 
MVĮ ar net vidutinės kapitalizacijos 
įmonėms;

Or. fr

Pakeitimas 150
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) atsižvelgiant į bendrą Sąjungos 
politikos tikslą remti mažąsias ir vidutines 
įmones, šis reglamentas taip pat turėtų būti 
netaikomas pasiūlymams, pateiktiems 
MVĮ, kurios yra įsisteigusios Sąjungoje ir 
kurių vykdomo verslo didelė dalis yra 
tiesiogiai ir realiai susijusi su bent vienos 
valstybės narės ekonomika;

(16) atsižvelgiant į bendrą Sąjungos 
politikos tikslą remti mažąsias ir vidutines 
įmones, šis reglamentas taip pat turėtų būti 
netaikomas pasiūlymams, pateiktiems 
savarankiškoms MVĮ, kaip apibrėžta 
Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB, 
kurios yra įsisteigusios Sąjungoje ir kurių 
vykdomo verslo didelė dalis yra tiesiogiai 
ir realiai susijusi su bent vienos valstybės 
narės ekonomika;

Or. en

Pakeitimas 151
Emmanuel Maurel
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) atsižvelgiant į bendrą Sąjungos 
politikos tikslą remti mažąsias ir vidutines 
įmones, šis reglamentas taip pat turėtų būti 
netaikomas pasiūlymams, pateiktiems 
MVĮ, kurios yra įsisteigusios Sąjungoje ir 
kurių vykdomo verslo didelė dalis yra 
tiesiogiai ir realiai susijusi su bent vienos 
valstybės narės ekonomika;

(16) atsižvelgiant į bendrą Sąjungos 
politikos tikslą remti mažąsias ir vidutines 
įmones, šis reglamentas taip pat turėtų būti 
vienodai netaikomas pasiūlymams, 
pateiktiems MVĮ, kurios yra įsisteigusios 
Sąjungoje ir kurių ilgalaikio vykdomo 
verslo didelė dalis yra tiesiogiai ir realiai 
susijusi su bent vienos valstybės narės 
ekonomika;

Or. fr

Pakeitimas 152
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
ID frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) svarbu skatinti kiekvieną 
nacionalinę valstybę imtis priemonių 
prieigai prie rinkų, kurioms netaikomi 
susitarimai, suvaržyti. Taigi svarbu 
raginti jas teisėtai nustatyti atitinkamą 
viešiesiems kvietimams dalyvauti 
konkurse taikytiną kriterijų ir padėti joms 
vykdyti savo misiją ginti teritorijos 
vientisumą bei vietos verslo struktūrą. 
Vietos pasiūla turėtų būti laikoma 
kriterijumi ir matu, pagal kurį rinka gali 
būti atveriama arba apribojama. Trečiųjų 
šalių įmonės, kurių socialiniai ir aplinkos 
standartai nėra tokio pat lygmens, negali 
turėti prieigos prie ES vidaus rinkos, taigi 
ir ją sudarančių šalių rinkų;

Or. fr
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Pakeitimas 153
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) atsižvelgiant į bendrą Sąjungos 
politikos tikslą remti mažąsias ir vidutines 
įmones (MVĮ), šis reglamentas taip pat 
neturėtų būti taikomas pasiūlymams, 
kuriuos teikia savarankiškos MVĮ, 
gaminančios prekes arba teikiančios 
paslaugas, viešuosiuose pirkimuose, 
kuriems taikomos TVPP priemonės;

Or. en

Pakeitimas 154
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) priešingai, šis reglamentas taip pat 
turėtų būti taikomas pasiūlymams, kai 
Sąjungoje įsisteigusios MVĮ įsipareigoja 
daugiau nei 10 proc. visos sutarties vertės 
skirti trečiosios šalies ekonominės veiklos 
vykdytojams pagal subrangos sutartį;

Or. en

Pakeitimas 155
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
ID frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16b) nacionalinės valdžios institucijos 
turi teisę į savo kvietimus dalyvauti 
konkurse įtraukti kriterijus, kuriais būtų 
sudaromos palankios sąlygos įmonėms, 
kurios verčiau renkasi kokybę, o ne 
kiekybę, geriausias sveikatos, 
gastronomijos, teritorines, socialines 
paslaugas ir pan.;

Or. fr

Pakeitimas 156
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) vertindama, ar trečiojoje šalyje 
taikomos ribojamosios ir (arba) 
diskriminacinės viešųjų pirkimų 
priemonės ar veiksmai, Komisija turėtų 
išnagrinėti, kiek atitinkamos šalies viešųjų 
pirkimų ir koncesijų įstatymais 
užtikrinamas skaidrumas pagal 
tarptautinius viešųjų pirkimų srities 
standartus ir ar neleidžiama diskriminuoti 
Sąjungos prekių, paslaugų ir ūkio 
subjektų. Ji taip pat turėtų išnagrinėti, kiek 
atskiros perkančiosios valdžios institucijos 
organizacijos ar ir (arba) atskiri perkantieji 
subjektai veikia ar ima veikti 
diskriminuodami Sąjungos prekes, 
paslaugas ir ūkio subjektus;

(17) vertindama, ar trečiojoje šalyje 
taikomos priemonės ar veiksmai, dėl kurių 
galėtų sutrikti Sąjungos prekių, paslaugų 
ar ekonominės veiklos vykdytojų 
patekimas į viešųjų pirkimų ar koncesijų 
rinkas, Komisija išnagrinėja, kiek 
atitinkamos šalies viešųjų pirkimų ir 
koncesijų įstatymais, taisyklėmis ar 
kitomis priemonėmis užtikrinamas 
skaidrumas pagal tarptautinius standartus ir 
ar nėra taikoma rimtų ir pasikartojančių 
ribojimų Sąjungos prekėms, paslaugoms 
ar ūkio subjektams. Ji taip pat turėtų 
išnagrinėti, kiek atskiros perkančiosios 
valdžios institucijos organizacijos ar ir 
(arba) atskiri perkantieji subjektai imasi 
ribojamųjų veiksmų, dėl kurių 
reikšmingai ir pasikartojančiai trikdoma 
prieiga prie Sąjungos prekių, paslaugų ir 
ūkio subjektų, atsižvelgiant į atitinkamas 
ekonomines vertybes, sektorius, kuriuose 
vykdomi veiksmai, arba perkančiųjų 
organizacijų ar subjektų vykdomus 
diskriminacinius veiksmus arba jų rūšis, 
taip pat remiantis atitinkamomis 
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tarptautinėmis gairėmis;

Or. en

Pakeitimas 157
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Sven Simon, Iuliu Winkler, Arnaud Danjean, 
Anna-Michelle Asimakopoulou, Massimiliano Salini, Jörgen Warborn, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) vertindama, ar trečiojoje šalyje 
taikomos ribojamosios ir (arba) 
diskriminacinės viešųjų pirkimų priemonės 
ar veiksmai, Komisija turėtų išnagrinėti, 
kiek atitinkamos šalies viešųjų pirkimų ir 
koncesijų įstatymais užtikrinamas 
skaidrumas pagal tarptautinius viešųjų 
pirkimų srities standartus ir ar neleidžiama 
diskriminuoti Sąjungos prekių, paslaugų 
ir ūkio subjektų. Ji taip pat turėtų 
išnagrinėti, kiek atskiros perkančiosios 
valdžios institucijos organizacijos ar ir 
(arba) atskiri perkantieji subjektai veikia ar 
ima veikti diskriminuodami Sąjungos 
prekes, paslaugas ir ūkio subjektus;

(17) vertindama, ar trečiojoje šalyje 
taikomos ribojamosios ir (arba) 
diskriminacinės priemonės ar veiksmai, dėl 
kurių gali sutrikti Sąjungos prekių, 
paslaugų ar ekonominės veiklos vykdytojų 
patekimas į viešųjų pirkimų ar koncesijų 
rinkas, Komisija išnagrinėja, kiek 
atitinkamos šalies viešųjų pirkimų ir 
koncesijų įstatymais, taisyklėmis ar 
kitomis priemonėmis užtikrinamas 
skaidrumas pagal tarptautinius standartus ir 
ar nėra taikoma rimtų ir pasikartojančių 
ribojimų Sąjungos prekėms, paslaugoms 
ar ūkio subjektams. Ji taip pat turėtų 
išnagrinėti, kiek atskiros perkančiosios 
valdžios institucijos organizacijos ar ir 
(arba) atskiri perkantieji subjektai veikia ar 
ima veikti ribodami Sąjungos prekes, 
paslaugas ar ūkio subjektus;

Or. en

Pakeitimas 158
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(17) vertindama, ar trečiojoje šalyje 
taikomos ribojamosios ir (arba) 
diskriminacinės viešųjų pirkimų 
priemonės ar veiksmai, Komisija turėtų 
išnagrinėti, kiek atitinkamos šalies viešųjų 
pirkimų ir koncesijų įstatymais 
užtikrinamas skaidrumas pagal 
tarptautinius viešųjų pirkimų srities 
standartus ir ar neleidžiama diskriminuoti 
Sąjungos prekių, paslaugų ir ūkio 
subjektų. Ji taip pat turėtų išnagrinėti, kiek 
atskiros perkančiosios valdžios institucijos 
organizacijos ar ir (arba) atskiri perkantieji 
subjektai veikia ar ima veikti 
diskriminuodami Sąjungos prekes, 
paslaugas ir ūkio subjektus;

(17) vertindama, ar trečiojoje šalyje 
taikomos konkrečios priemonės ar 
veiksmai, dėl kurių gali sutrikti Sąjungos 
prekių, paslaugų ar ekonominės veiklos 
vykdytojų patekimas į viešųjų pirkimų ar 
koncesijų rinkas, Komisija išnagrinėja, 
kiek atitinkamos šalies viešųjų pirkimų ir 
koncesijų įstatymais, taisyklėmis ar 
kitomis priemonėmis užtikrinamas 
skaidrumas pagal tarptautinius standartus ir 
ar nėra taikoma rimtų ir pasikartojančių 
ribojimų Sąjungos prekėms, paslaugoms 
ar ūkio subjektams. Ji taip pat turėtų 
išnagrinėti, kiek atskiros perkančiosios 
valdžios institucijos organizacijos ar ir 
(arba) atskiri perkantieji subjektai veikia ar 
ima veikti ribodami Sąjungos prekes, 
paslaugas ar ūkio subjektus;

Or. en

Pakeitimas 159
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) vertindama, ar trečiojoje šalyje 
taikomos ribojamosios ir (arba) 
diskriminacinės viešųjų pirkimų 
priemonės ar veiksmai, Komisija turėtų 
išnagrinėti, kiek atitinkamos šalies viešųjų 
pirkimų ir koncesijų įstatymais 
užtikrinamas skaidrumas pagal 
tarptautinius viešųjų pirkimų srities 
standartus ir ar neleidžiama diskriminuoti 
Sąjungos prekių, paslaugų ir ūkio 
subjektų. Ji taip pat turėtų išnagrinėti, kiek 
atskiros perkančiosios valdžios institucijos 
organizacijos ar ir (arba) atskiri perkantieji 
subjektai veikia ar ima veikti 
diskriminuodami Sąjungos prekes, 
paslaugas ir ūkio subjektus;

(17) vertindama, ar trečiojoje šalyje 
taikomos priemonės ar veiksmai, dėl kurių 
sutrinka Sąjungos prekių, paslaugų ar 
ekonominės veiklos vykdytojų patekimas į 
viešųjų pirkimų ar koncesijų rinkas, 
Komisija išnagrinėja, kiek atitinkamos 
šalies viešųjų pirkimų ir koncesijų 
įstatymais, taisyklėmis ar kitomis 
priemonėmis užtikrinamas skaidrumas 
pagal tarptautinius standartus ir ar nėra 
taikoma rimtų ir pasikartojančių ribojimų 
Sąjungos prekėms, paslaugoms ar ūkio 
subjektams. Ji taip pat turėtų išnagrinėti, 
kiek atskiros perkančiosios valdžios 
institucijos organizacijos ar ir (arba) atskiri 
perkantieji subjektai veikia ar ima veikti 
ribodami Sąjungos prekes, paslaugas ar 
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ūkio subjektus;

Or. en

Pakeitimas 160
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) vertindama, ar trečiojoje šalyje 
taikomos ribojamosios ir (arba) 
diskriminacinės viešųjų pirkimų priemonės 
ar veiksmai, Komisija turėtų išnagrinėti, 
kiek atitinkamos šalies viešųjų pirkimų ir 
koncesijų įstatymais užtikrinamas 
skaidrumas pagal tarptautinius viešųjų 
pirkimų srities standartus ir ar neleidžiama 
diskriminuoti Sąjungos prekių, paslaugų ir 
ūkio subjektų. Ji taip pat turėtų išnagrinėti, 
kiek atskiros perkančiosios valdžios 
institucijos organizacijos ar ir (arba) atskiri 
perkantieji subjektai veikia ar ima veikti 
diskriminuodami Sąjungos prekes, 
paslaugas ir ūkio subjektus;

(17) vertindama, ar trečiojoje šalyje 
taikomos ribojamosios ir (arba) 
diskriminacinės viešųjų pirkimų priemonės 
ar veiksmai, Komisija turėtų išnagrinėti, 
kiek atitinkamos šalies viešųjų pirkimų ir 
koncesijų įstatymais, taisyklėmis ir 
priemonėmis užtikrinamas skaidrumas ir 
prieiga pagal tarptautinius viešųjų pirkimų 
srities standartus ir ar neleidžiama 
diskriminuoti Sąjungos prekių, paslaugų ir 
ūkio subjektų. Ji taip pat turėtų išnagrinėti, 
kiek atskiros perkančiosios valdžios 
institucijos organizacijos ar ir (arba) atskiri 
perkantieji subjektai veikia ar ima veikti 
diskriminuodami Sąjungos prekes, 
paslaugas ir ūkio subjektus;

Or. en

Pakeitimas 161
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) atsižvelgiant į tai, kad bendra 
prekybos politika apima trečiųjų šalių 
prekių ir paslaugų patekimą į Sąjungos 
viešųjų pirkimų rinką, valstybėms narėms 
ir jų perkančiosioms organizacijoms bei 

Išbraukta.
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perkantiesiems subjektams neturėtų būti 
suteikta teisė apriboti trečiųjų šalių prekių 
ar paslaugų patekimą į jų konkursų 
procedūras kitomis priemonėmis nei tos, 
kurios numatytos šiame reglamente.

Or. en

Pakeitimas 162
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) atsižvelgiant į tai, kad bendra 
prekybos politika apima trečiųjų šalių 
prekių ir paslaugų patekimą į Sąjungos 
viešųjų pirkimų rinką, valstybėms narėms 
ir jų perkančiosioms organizacijoms bei 
perkantiesiems subjektams neturėtų būti 
suteikta teisė apriboti trečiųjų šalių prekių 
ar paslaugų patekimą į jų konkursų 
procedūras kitomis priemonėmis nei tos, 
kurios numatytos šiame reglamente;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 163
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) atsižvelgiant į tai, kad bendra 
prekybos politika apima trečiųjų šalių 
prekių ir paslaugų patekimą į Sąjungos 
viešųjų pirkimų rinką, valstybėms narėms 
ir jų perkančiosioms organizacijoms bei 
perkantiesiems subjektams neturėtų būti 
suteikta teisė apriboti trečiųjų šalių prekių 
ar paslaugų patekimą į jų konkursų 

(18) atsižvelgiant į tai, kad bendra 
prekybos politika apima trečiųjų šalių 
prekių ir paslaugų patekimą į Sąjungos 
viešųjų pirkimų rinką, valstybėms narėms 
ir jų perkančiosioms organizacijoms bei 
perkantiesiems subjektams turėtų būti 
suteikta teisė apriboti trečiųjų šalių prekių 
ar paslaugų patekimą į jų konkursų 
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procedūras kitomis priemonėmis nei tos, 
kurios numatytos šiame reglamente;

procedūras, jeigu atitinkama šalis 
nesilaiko socialinių ir aplinkosaugos 
standartų ir konvencijų, visapusiškai 
taikydamos priemones, numatytas šiame 
reglamente;

Or. en

Pakeitimas 164
Herve Juvin, Marco Campomenosi, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, 
Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
ID frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) atsižvelgiant į tai, kad bendra 
prekybos politika apima trečiųjų šalių 
prekių ir paslaugų patekimą į Sąjungos 
viešųjų pirkimų rinką, valstybėms narėms 
ir jų perkančiosioms organizacijoms bei 
perkantiesiems subjektams neturėtų būti 
suteikta teisė apriboti trečiųjų šalių prekių 
ir paslaugų patekimą į jų konkursų 
procedūras kitomis priemonėmis nei tos, 
kurios numatytos šiame reglamente;

(18) valstybių narių perkančiosios 
organizacijos bei perkantieji subjektai, 
vadovaudamiesi šio reglamento dvasia, 
gali apriboti trečiųjų šalių prekių ir 
paslaugų patekimą į jų konkursų 
procedūras, siekdami užtikrinti, kad 
užsienio ūkio subjektai laikytųsi aplinkos 
apsaugos, socialinės ir darbo teisės arba 
visų taikytinos nacionalinės teisės 
nuostatų;

Or. fr

Pakeitimas 165
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) siekdama nustatyti, ar tyrimas 
atitinka Sąjungos interesus, Komisija 
turėtų atsižvelgti į įvairius politinio, 
ekonominio ar kitokio pobūdžio aspektus, 
susijusius su tyrimu ir galimomis jo 



PE699.064v01-00 40/119 AM\1241359LT.docx

LT

pasekmėmis. Komisija turėtų įvertinti 
tyrimo pradžios pasekmes ir jo poveikį 
(taip pat galimas priemones pagal šį 
reglamentą) platesniems ES interesams. 
Pirmenybė turėtų būti teikiama bendram 
tikslui atverti trečiųjų šalių rinkas ir 
pagerinti ES ekonominės veiklos 
vykdytojų patekimo į rinką galimybes. 
Taip pat reikėtų atsižvelgti į tikslą apriboti 
bet kokią nereikalingą perkančiųjų 
organizacijų ir perkančiųjų subjektų bei 
ekonominės veiklos vykdytojų 
administracinę naštą. Valstybės narės ir 
suinteresuotosios šalys turėtų turėti 
galimybę pareikšti savo nuomonę dėl 
Sąjungos interesų;

Or. en

Pakeitimas 166
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
ID frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Komisijai turėtų būti suteikta teisė 
savo iniciatyva arba suinteresuotosioms 
šalims ar valstybei narei paprašius bet 
kuriuo metu pradėti išorės viešųjų pirkimų 
tyrimą dėl trečiosios šalies galimai priimtų 
ar toliau taikomų vykdomų viešųjų pirkimų 
ribojamųjų viešųjų pirkimų priemonių ar 
veiksmų. Tais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi laikantis Reglamento (ES) 
Nr. 654/2014;

(19) Komisija turėtų sukurti visuotinę 
aktyvaus tyrimo priemonę, visų pirma 
taikytiną neįprastai mažų kainų 
pasiūlymams, ir, jeigu reikia, priemonę, 
kurią taikydamos perkančiosios 
organizacijos savo iniciatyva nustatytų 
vienkartinį arba bendrą draudimą 
dalyvauti konkurse. Šios priemonės galėtų 
būti laikomos ES ekonominės 
diplomatijos priemonėmis.
Komisijai turėtų būti suteikta teisė savo 
iniciatyva arba suinteresuotosioms šalims 
ar valstybei narei paprašius bet kuriuo 
metu pradėti išorės viešųjų pirkimų tyrimą 
dėl trečiosios šalies galimai priimtų ar 
toliau taikomų vykdomų viešųjų pirkimų 
ribojamųjų viešųjų pirkimų priemonių ar 
veiksmų. Tais įgaliojimais turėtų būti 



AM\1241359LT.docx 41/119 PE699.064v01-00

LT

naudojamasi laikantis Reglamento (ES) 
Nr. 654/2014;

Or. fr

Pakeitimas 167
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Komisijai turėtų būti suteikta teisė 
savo iniciatyva arba suinteresuotosioms 
šalims ar valstybei narei paprašius bet 
kuriuo metu pradėti tyrimą dėl trečiosios 
šalies galimai priimtų ar toliau taikomų 
ribojamųjų viešųjų pirkimų priemonių ar 
veiksmų . Tokios tyrimo procedūros turėtų 
vykti nepažeidžiant Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 654/2014;

(19) Komisijai turėtų būti suteikta teisė 
bet kuriuo metu pradėti tyrimą dėl 
trečiosios šalies galimai priimtų ar toliau 
taikomų ribojamųjų viešųjų pirkimų 
priemonių ar veiksmų, jei ji mano, kad 
toks tyrimas būtų vykdomas Sąjungos 
intereso labui;

Or. en

Pakeitimas 168
Jörgen Warborn

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Komisijai turėtų būti suteikta teisė 
savo iniciatyva arba suinteresuotosioms 
šalims ar valstybei narei paprašius bet 
kuriuo metu pradėti tyrimą dėl trečiosios 
šalies galimai priimtų ar toliau taikomų 
ribojamųjų viešųjų pirkimų priemonių ar 
veiksmų . Tokios tyrimo procedūros turėtų 
vykti nepažeidžiant Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 654/2014;

(19) Komisijai turėtų būti suteikta teisė 
savo iniciatyva arba suinteresuotosioms 
šalims ar valstybei narei paprašius bet 
kuriuo metu pradėti išorės ir skaidrų 
viešųjų pirkimų tyrimą dėl trečiosios šalies 
galimai priimtų ar toliau taikomų vykdomų 
viešųjų pirkimų ribojamųjų ar 
diskriminacinių viešųjų pirkimų priemonių 
ar veiksmų. Tokios tyrimo procedūros 
turėtų vykti nepažeidžiant Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
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Nr. 654/2014;

Or. en

Pakeitimas 169
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Komisijai turėtų būti suteikta teisė 
savo iniciatyva arba suinteresuotosioms 
šalims ar valstybei narei paprašius bet 
kuriuo metu pradėti tyrimą dėl trečiosios 
šalies galimai priimtų ar toliau taikomų 
ribojamųjų viešųjų pirkimų priemonių ar 
veiksmų . Tokios tyrimo procedūros turėtų 
vykti nepažeidžiant Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 654/2014;

(19) Komisijai turėtų būti suteikta teisė 
savo iniciatyva arba Europos Parlamentui 
ar kitoms suinteresuotosioms šalims ar 
valstybei narei paprašius bet kuriuo metu 
pradėti tyrimą dėl trečiosios šalies galimai 
priimtų ar toliau taikomų ribojamųjų 
viešųjų pirkimų priemonių ar veiksmų . 
Tokios tyrimo procedūros turėtų vykti 
nepažeidžiant Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 654/2014;

Or. en

Pakeitimas 170
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Komisijai turėtų būti suteikta teisė 
savo iniciatyva arba suinteresuotosioms 
šalims ar valstybei narei paprašius bet 
kuriuo metu pradėti tyrimą dėl trečiosios 
šalies galimai priimtų ar toliau taikomų 
ribojamųjų viešųjų pirkimų priemonių ar 
veiksmų . Tokios tyrimo procedūros turėtų 
vykti nepažeidžiant Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 654/2014;

(19) Komisija turėtų bet kuriuo metu 
savo iniciatyva, ES suinteresuotosioms 
šalims ar valstybei narei arba Europos 
Parlamentui paprašius pradėti tyrimą dėl 
trečiosios šalies galimai priimtų ar toliau 
taikomų ribojamųjų viešųjų pirkimų 
priemonių ar veiksmų. Tarptautinės 
prekybos komitetas gali pradėti ir 
patvirtinti tokį prašymą Europos 
Parlamento vardu;

Or. en
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Pakeitimas 171
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Komisijai turėtų būti suteikta teisė 
savo iniciatyva arba suinteresuotosioms 
šalims ar valstybei narei paprašius bet 
kuriuo metu pradėti tyrimą dėl trečiosios 
šalies galimai priimtų ar toliau taikomų 
ribojamųjų viešųjų pirkimų priemonių ar 
veiksmų . Tokios tyrimo procedūros turėtų 
vykti nepažeidžiant Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 654/2014;

(19) Komisija turėtų savo iniciatyva 
arba suinteresuotosioms šalims ar valstybei 
narei paprašius bet kuriuo metu pradėti 
tyrimą dėl trečiosios šalies galimai priimtų 
ar toliau taikomų ribojamųjų viešųjų 
pirkimų priemonių ar veiksmų. Europos 
Parlamentas Tarptautinės prekybos 
komiteto iniciatyva gali prašyti Komisijos 
pradėti tyrimą;

Or. en

Pakeitimas 172
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) sprendimas, ar dėl Sąjungos 
interesų reikia imtis veiksmų, turi būti 
grindžiamas visų įvairių interesų visumos 
vertinimu, įskaitant vietinės pramonės, 
naudotojų, vartotojų, darbuotojų ir 
socialinių partnerių interesus. Komisija 
bet kuriuo atveju atsako už Sąjungos 
interesų nustatymą ir turėtų įvertinti 
tyrimo pradžios pasekmes ir jo poveikį bei 
galimas priemones, kurios galėtų būti 
patvirtintos pagal šį reglamentą, 
atsižvelgiant į platesnius ES interesus. 
Pirmenybė turėtų būti teikiama bendram 
tikslui atverti trečiųjų šalių rinkas ir 
pagerinti Sąjungos ūkio subjektų 
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patekimo į rinką galimybes. Taip pat 
reikėtų atsižvelgti į tikslą apriboti bet 
kokią nereikalingą perkančiųjų 
organizacijų ir perkančiųjų subjektų bei 
ūkio subjektų administracinę naštą;

Or. en

Pakeitimas 173
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) nustatant, ar TVPP priėmimas 
atitinka Sąjungos interesus, reikėtų ypač 
atsižvelgti į bendrąjį tikslą – atverti 
trečiųjų šalių rinkas ir pagerinti Sąjungos 
ekonominės veiklos vykdytojų patekimo į 
rinką galimybes. Siekdama pašalinti didelį 
ir pasikartojantį patekimo į rinką 
galimybių sumažėjimą, Komisija turėtų 
taikyti abipusiškumo principą, 
atsižvelgdama į tai, kad tam tikru 
momentu ES viešųjų pirkimų rinkoje 
dalyvauja trečiųjų šalių konkurso 
dalyviai. TVPP priemonės negali būti 
taikomos, jeigu Komisija, remdamasi visa 
pateikta informacija, gali aiškiai padaryti 
išvadą, kad tokių priemonių taikymas 
neatitinka Sąjungos interesų. Komisija 
ypatingą dėmesį turėtų skirti sektoriams, 
kurie laikomi strateginiais ES viešųjų 
pirkimų srityje;

Or. en

Pakeitimas 174
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Sven Simon, Iuliu Winkler, Arnaud Danjean, 
Anna-Michelle Asimakopoulou, Massimiliano Salini, Jörgen Warborn, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) sprendimas, ar dėl Sąjungos 
interesų reikia imtis veiksmų, turi būti 
grindžiamas visų įvairių interesų visumos 
vertinimu, įskaitant vietinės pramonės, 
naudotojų ir vartotojų interesus. Komisija 
turėtų įvertinti tyrimo pradžios pasekmes 
ir jo poveikį bei galimas priemones, kurios 
galėtų būti patvirtintos pagal šį 
reglamentą, atsižvelgiant į platesnius ES 
interesus. Ypač reikėtų atsižvelgti į bendrą 
tikslą atverti trečiųjų šalių rinkas ir 
pagerinti ES ekonominės veiklos 
vykdytojų patekimo į rinką galimybes. 
Taip pat reikėtų atsižvelgti į tikslą apriboti 
bet kokią nereikalingą perkančiųjų 
organizacijų ir perkančiųjų subjektų bei 
ūkio subjektų administracinę naštą;

Or. en

Pakeitimas 175
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) nustatant, ar TVPP priėmimas 
atitinka Sąjungos interesus, pirmenybę 
reikėtų teikti bendrajam tikslui – atverti 
trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas ir 
pagerinti Sąjungos ekonominės veiklos 
vykdytojų patekimo į rinką galimybes;

Or. en

Pakeitimas 176
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19b) atsižvelgiant į bendrą Sąjungos 
politikos tikslą remti mažiausiai 
išsivysčiusių šalių ekonomikos augimą ir 
jų integraciją į pasaulines vertės 
grandines, Sąjunga nebūtų suinteresuota 
pradėti tyrimą prieš tokias šalis pagal šį 
reglamentą, nebent yra pagrįstų požymių, 
kad būtų išvengta bet kokių priimtų TVPP 
priemonių. Todėl šis reglamentas nėra 
skirtas mažiausiai išsivysčiusioms šalims, 
kurioms taikoma iniciatyva „Viskas, 
išskyrus ginklus“, kaip apibrėžta 
Reglamente (ES) Nr. 978/2012;

Or. en

Pakeitimas 177
Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela

Pasiūlymas dėl reglamento
19 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19b) jei Komisija padaro išvadą, kad 
Europos bendrojoje rinkoje yra daug 
atitinkamos trečiosios šalies ekonominės 
veiklos vykdytojų, ji, priimdama TVPP 
priemonę, turėtų apsvarstyti galimybę juos 
pašalinti, o ne taikyti rezultato 
koregavimo priemonę;

Or. en

Pakeitimas 178
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Pasiūlymas dėl reglamento
19 c konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19c) atsižvelgiant į bendrą Sąjungos 
politikos tikslą remti mažiausiai 
išsivysčiusių šalių ekonomikos augimą ir 
jų integraciją į pasaulines vertės 
grandines, Sąjunga nebūtų suinteresuota 
pradėti tyrimą prieš tokias šalis pagal šį 
reglamentą, nebent yra pagrįstų požymių, 
kad būtų išvengta bet kokių priimtų TVPP 
priemonių. Todėl šis reglamentas nėra 
skirtas mažiausiai išsivysčiusioms šalims, 
kurioms taikoma iniciatyva „Viskas, 
išskyrus ginklus“, kaip apibrėžta 
Reglamente (ES) Nr. 978/2012;

Or. en

Pakeitimas 179
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
ID frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) jei ribojamosios ir (arba) 
diskriminacinės viešųjų pirkimų priemonės 
ar veiksmo faktas trečiojoje šalyje 
patvirtinamas, Komisija turėtų pakviesti 
atitinkamą šalį pradėti konsultacijas 
siekdama Sąjungos ūkio subjektams, 
prekėms ir paslaugoms pagerinti 
dalyvavimo viešųjų pirkimų konkursuose 
galimybes toje šalyje;

(20) jei ribojamosios ir (arba) 
diskriminacinės viešųjų pirkimų priemonės 
ar veiksmo faktas trečiojoje šalyje 
patvirtinamas, Komisija turėtų pakviesti 
atitinkamą šalį pradėti konsultacijas 
siekdama Sąjungos ūkio subjektams, 
prekėms ir paslaugoms pagerinti 
dalyvavimo viešųjų pirkimų konkursuose 
galimybes toje šalyje. Siekdama paskatinti 
atitinkamą šalį aktyviai ir greitai dalyvauti 
šiame dialoge, Komisija, kai tik 
pradedama konsultacijų procedūra, turėtų 
nuspręsti pradėti laikinai taikyti šiame 
reglamente numatytas priemones, t. y. 
neleisti dalyvauti konkursuose, 
susijusiuose su ES viešaisiais pirkimais 
arba kainų koregavimo priemonėmis. Šios 
priemonės taikytinos pasiūlymams, kurie 
yra pateikti iš šios šalies kilusių ūkio 
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subjektų ir (arba) dėl šios šalies kilmės 
prekių ir paslaugų;

Or. fr

Pakeitimas 180
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) jei Jei viešųjų pirkimų 
ribojamosiosųjų ir (arba) diskriminacinės 
viešųjų pirkimų priemonės ar veiksmų 
vykdymas veiksmo faktas trečiojoje šalyje 
patvirtinamas, Komisija turėtų pakviesti 
atitinkamą šalį pradėti konsultacijas 
siekdama Sąjungos ūkio subjektams, 
prekėms ir paslaugoms pagerinti 
dalyvavimo viešųjų pirkimų konkursuose 
galimybes toje šalyje;

(20) jei viešųjų pirkimų ribojamosios ir 
(arba) diskriminacinės viešųjų pirkimų 
priemonės ar veiksmų vykdymas veiksmo 
faktas trečiojoje šalyje patvirtinamas, 
Komisija turėtų pakviesti atitinkamą šalį 
pradėti konsultacijas siekdama panaikinti 
ribojamąsias, diskriminacines priemones 
ar praktiką ir Sąjungos ūkio subjektams, 
prekėms ir paslaugoms pagerinti 
dalyvavimo viešųjų pirkimų konkursuose 
galimybes toje šalyje;

Or. en

Pakeitimas 181
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) jei Jei viešųjų pirkimų 
ribojamosiosųjų ir (arba) diskriminacinės 
viešųjų pirkimų priemonės ar veiksmų 
vykdymas veiksmo faktas trečiojoje šalyje 
patvirtinamas, Komisija turėtų pakviesti 
atitinkamą šalį pradėti konsultacijas 
siekdama Sąjungos ūkio subjektams, 
prekėms ir paslaugoms pagerinti 
dalyvavimo viešųjų pirkimų konkursuose 

(20) atlikdama tyrimą, Komisija turėtų 
pakviesti atitinkamą trečiąją šalį pradėti 
konsultacijas siekdama panaikinti ir 
ištaisyti bet kokias ribojamąsias 
priemones ar praktiką ir veiksmingai 
Sąjungos ūkio subjektams, prekėms ir 
paslaugoms pagerinti dalyvavimo viešųjų 
pirkimų konkursuose bei koncesijų rinkose 
galimybes toje šalyje;
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galimybes toje šalyje;

Or. en

Pakeitimas 182
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) jei Jei viešųjų pirkimų 
ribojamosiosųjų ir (arba) diskriminacinės 
viešųjų pirkimų priemonės ar veiksmų 
vykdymas veiksmo faktas trečiojoje šalyje 
patvirtinamas, Komisija turėtų pakviesti 
atitinkamą šalį pradėti konsultacijas 
siekdama Sąjungos ūkio subjektams, 
prekėms ir paslaugoms pagerinti 
dalyvavimo viešųjų pirkimų konkursuose 
galimybes toje šalyje;

(20) atlikdama tyrimą, Komisija turėtų 
pakviesti atitinkamą trečiąją šalį pradėti 
konsultacijas siekdama panaikinti ir 
ištaisyti bet kokias ribojamąsias 
priemones ar praktiką ir Sąjungos ūkio 
subjektams, prekėms ir paslaugoms 
pagerinti dalyvavimo viešųjų pirkimų 
konkursuose bei koncesijų rinkose 
galimybes toje šalyje;

Or. en

Pakeitimas 183
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) jei Jei viešųjų pirkimų 
ribojamosiosųjų ir (arba) diskriminacinės 
viešųjų pirkimų priemonės ar veiksmų 
vykdymas veiksmo faktas trečiojoje šalyje 
patvirtinamas, Komisija turėtų pakviesti 
atitinkamą šalį pradėti konsultacijas 
siekdama Sąjungos ūkio subjektams, 
prekėms ir paslaugoms pagerinti 
dalyvavimo viešųjų pirkimų konkursuose 

(20) atlikdama tyrimą, Komisija turėtų 
pakviesti atitinkamą trečiąją šalį pradėti 
konsultacijas siekdama panaikinti ir 
ištaisyti bet kokias ribojamąsias 
priemones ar praktiką ir Sąjungos ūkio 
subjektams, prekėms ir paslaugoms 
pagerinti dalyvavimo viešųjų pirkimų 
konkursuose bei koncesijų rinkose 
galimybes toje šalyje;
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galimybes toje šalyje;

Or. en

Pakeitimas 184
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) itin svarbu, kad tyrimas būtų 
atliekamas skaidriai. Todėl per tyrimą 
nustatytų pagrindinių faktų ataskaita turėtų 
būti skelbiama viešai;

(21) itin svarbu, kad tyrimas būtų 
atliekamas skaidriai, nuosekliai ir 
nediskriminuojant. Todėl per tyrimą 
nustatytų pagrindinių faktų ataskaita turėtų 
būti skelbiama viešai;

Or. en

Pakeitimas 185
Inma Rodríguez-Piñero, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) jei konsultacijos su atitinkama 
šalimi per pagrįstą laiką nepadėjo 
pakankamai pagerinti Sąjungos ūkio 
subjektų, prekių ir paslaugų galimybių 
viešųjų pirkimų konkursuose, Komisija 
turėtų turėti galimybę prireikus priimti 
kainos koregavimo priemonę, taikytiną 
pasiūlymams, kurie yra pateikti tos šalies 
kilmės ūkio subjektų ir (arba) į kuriuos 
įtraukta tos šalies kilmės prekių ir 
paslaugų;

(22) jei tyrimu patvirtinama, kad esama 
ribojamųjų priemonių ar praktikos ir kad 
konsultacijos su atitinkama šalimi per 
pagrįstą laiką nesuteikia pakankamų 
taisomųjų veiksmų, dėl kurių pagerėja 
Sąjungos ūkio subjektų, prekių ir paslaugų 
galimybės viešųjų pirkimų konkursuose, 
Komisija turėtų turėti galimybę prireikus 
pagal šį reglamentą priimti priemones 
(TVPP priemones) – rezultato 
koregavimą, arba pašalinti pasiūlymą iš 
konkurso;

Or. en
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Pakeitimas 186
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) jei konsultacijos su atitinkama 
šalimi per pagrįstą laiką nepadėjo 
pakankamai pagerinti Sąjungos ūkio 
subjektų, prekių ir paslaugų galimybių 
viešųjų pirkimų konkursuose, Komisija 
turėtų turėti galimybę prireikus priimti 
kainos koregavimo priemonę, taikytiną 
pasiūlymams, kurie yra pateikti tos šalies 
kilmės ūkio subjektų ir (arba) į kuriuos 
įtraukta tos šalies kilmės prekių ir 
paslaugų;

(22) jei konsultacijos su atitinkama 
šalimi per pagrįstą laiką nepadėjo pašalinti 
ribojamųjų priemonių, kartu veiksmingai 
įgyvendinant tarptautinius socialinius ir 
aplinkosaugos standartus, dėl kurių 
pakankamai ir sąžiningai pagerėja 
Sąjungos ūkio subjektų, prekių ir paslaugų 
galimybės viešųjų pirkimų konkursuose, 
Komisija turėtų turėti galimybę prireikus 
priimti sprendimą pašalinti pasiūlymus iš 
konkurso (TVPP priemonės), kurie yra 
pateikti tos šalies kilmės ūkio subjektų ir 
(arba) į kuriuos įtraukta tos šalies kilmės 
prekių ir paslaugų;

Or. en

Pakeitimas 187
Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) jei konsultacijos su atitinkama 
šalimi per pagrįstą laiką nepadėjo 
pakankamai pagerinti Sąjungos ūkio 
subjektų, prekių ir paslaugų galimybių 
viešųjų pirkimų konkursuose, Komisija 
turėtų turėti galimybę prireikus priimti 
kainos koregavimo priemonę, taikytiną 
pasiūlymams, kurie yra pateikti tos šalies 
kilmės ūkio subjektų ir (arba) į kuriuos 
įtraukta tos šalies kilmės prekių ir 
paslaugų;

(22) jei tyrimu patvirtinama, kad esama 
ribojamųjų priemonių ar praktikos ir kad 
konsultacijos su atitinkama trečiąja šalimi 
per trumpą laiką nesuteikia pakankamų 
taisomųjų veiksmų, dėl kurių veiksmingai 
pagerėja Sąjungos ūkio subjektų, prekių ir 
paslaugų galimybės viešųjų pirkimų 
konkursuose, arba atitinkama trečioji šalis 
atsisako dalyvauti konsultacijose, 
Komisija turėtų turėti galimybę prireikus 
pagal šį reglamentą priimti TVPP 
priemones – rezultato koregavimą, arba 
pašalinti pasiūlymą iš konkurso;
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Or. en

Pakeitimas 188
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) jei konsultacijos su atitinkama 
šalimi per pagrįstą laiką nepadėjo 
pakankamai pagerinti Sąjungos ūkio 
subjektų, prekių ir paslaugų galimybių 
viešųjų pirkimų konkursuose, Komisija 
turėtų turėti galimybę prireikus priimti 
kainos koregavimo priemonę, taikytiną 
pasiūlymams, kurie yra pateikti tos šalies 
kilmės ūkio subjektų ir (arba) į kuriuos 
įtraukta tos šalies kilmės prekių ir 
paslaugų;

(22) jei tyrimu patvirtinama, kad esama 
ribojamųjų priemonių ar praktikos ir kad 
konsultacijos su atitinkama šalimi per 
pagrįstą laiką nesuteikia pakankamų 
taisomųjų veiksmų, dėl kurių pašalinamas 
didelis ir pasikartojantis Sąjungos ūkio 
subjektų, prekių ir paslaugų prieigos 
galimybių sumažėjimas, Komisija turėtų 
turėti galimybę prireikus pagal šį 
reglamentą priimti priemones (TVPP 
priemonės) – rezultato koregavimą, arba 
pašalinti pasiūlymą iš konkurso;

Or. en

Pakeitimas 189
Enikő Győri, László Trócsányi

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) jei konsultacijos su atitinkama 
šalimi per pagrįstą laiką nepadėjo 
pakankamai pagerinti Sąjungos ūkio 
subjektų, prekių ir paslaugų galimybių 
viešųjų pirkimų konkursuose, Komisija 
turėtų turėti galimybę prireikus priimti 
kainos koregavimo priemonę, taikytiną 
pasiūlymams, kurie yra pateikti tos šalies 
kilmės ūkio subjektų ir (arba) į kuriuos 
įtraukta tos šalies kilmės prekių ir 
paslaugų;

(22) jei tyrimu patvirtinama, kad esama 
ribojamųjų priemonių ar praktikos ir kad 
konsultacijos su atitinkama šalimi per 
pagrįstą laiką nesuteikia pakankamų 
taisomųjų veiksmų, dėl kurių pagerėja 
Sąjungos ūkio subjektų, prekių ir paslaugų 
galimybės viešųjų pirkimų konkursuose, 
Komisija turėtų turėti galimybę prireikus 
pagal šį reglamentą priimti priemones – 
rezultato koregavimą, arba pašalinti 
pasiūlymą iš konkurso (TVPP 
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priemonės);

Or. en

Pakeitimas 190
Jörgen Warborn

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) jei konsultacijos su atitinkama 
šalimi per pagrįstą laiką nepadėjo 
pakankamai pagerinti Sąjungos ūkio 
subjektų, prekių ir paslaugų galimybių 
viešųjų pirkimų konkursuose, Komisija 
turėtų turėti galimybę prireikus priimti 
kainos koregavimo priemonę, taikytiną 
pasiūlymams, kurie yra pateikti tos šalies 
kilmės ūkio subjektų ir (arba) į kuriuos 
įtraukta tos šalies kilmės prekių ir 
paslaugų;

(22) jei tyrimu patvirtinama, kad esama 
ribojamųjų priemonių ar praktikos ir kad 
konsultacijos su atitinkama trečiąja šalimi 
per pagrįstą laiką nesuteikia pakankamų 
taisomųjų veiksmų, dėl kurių pagerėja 
Sąjungos ūkio subjektų, prekių ir paslaugų 
galimybės viešųjų pirkimų konkursuose, 
Komisija turėtų turėti galimybę prireikus 
pagal šį reglamentą priimti priemones – 
pašalinti pasiūlymą iš konkurso (TVPP 
priemonės);

Or. en

Pakeitimas 191
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) jei konsultacijos su atitinkama 
šalimi per pagrįstą laiką nepadėjo 
pakankamai pagerinti Sąjungos ūkio 
subjektų, prekių ir paslaugų galimybių 
viešųjų pirkimų konkursuose, Komisija 
turėtų turėti galimybę prireikus priimti 
kainos koregavimo priemonę, taikytiną 
pasiūlymams, kurie yra pateikti tos šalies 
kilmės ūkio subjektų ir (arba) į kuriuos 
įtraukta tos šalies kilmės prekių ir 

(22) jei konsultacijos su atitinkama 
šalimi per pagrįstą laiką nepadėjo 
pakankamai pagerinti Sąjungos ūkio 
subjektų, prekių ir paslaugų galimybių 
viešųjų pirkimų konkursuose, Komisija 
turėtų turėti galimybę prireikus priimti 
TVPP priemonę, taikytiną pasiūlymams, 
kurie yra pateikti tos šalies kilmės ūkio 
subjektų ir (arba) į kuriuos įtraukta tos 
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paslaugų; šalies kilmės prekių ir paslaugų;

Or. en

Pakeitimas 192
Herve Juvin, Marco Campomenosi, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, 
Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
ID frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) jei konsultacijos su atitinkama 
šalimi per pagrįstą laiką nepadėjo 
pakankamai pagerinti Sąjungos ūkio 
subjektų, prekių ir paslaugų galimybių 
viešųjų pirkimų konkursuose, Komisija 
turėtų turėti galimybę prireikus priimti 
kainos koregavimo priemonę, taikytiną 
pasiūlymams, kurie yra pateikti tos šalies 
kilmės ūkio subjektų ir (arba) į kuriuos 
įtraukta tos šalies kilmės prekių ir 
paslaugų;

(22) jei konsultacijos su atitinkama 
šalimi per pagrįstą laiką nepadėjo 
pakankamai pagerinti Sąjungos ūkio 
subjektų, prekių ir paslaugų galimybių 
viešųjų pirkimų konkursuose, Komisija 
turėtų turėti galimybę priimti ir toliau 
taikyti konsultavimosi procedūros 
pradžioje priimtą priemonę bei prireikus 
imtis papildomų priemonių, numatytų 
šiame reglamente;

Or. fr

Pakeitimas 193
Inma Rodríguez-Piñero, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) tokios priemonės turėtų būti 
taikomos tik vertinant pasiūlymus, į 
kuriuos įtraukta atitinkamos šalies kilmės 
prekių ar ir paslaugų. siekiant išvengti tų 
priemonių apėjimo, gali prireikti 
priemones taikyti tam tikriems užsieniečių 
kontroliuojamiems ar jiems 
priklausantiems juridiniams asmenims, 
kurių didelė verslo dalis nėra tiesiogiai ir 

(23) rezultato koregavimo priemonė 
turėtų būti taikoma tik vertinant 
pasiūlymus, kuriuos pateikė atitinkamos 
šalies kilmės ekonominės veiklos 
vykdytojai. Ji neturėtų daryti poveikio 
kainai, mokėtinai pagal sutartį, kuri turi 
būti sudaryta su konkurso laimėtoju;
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realiai susijusi su bent vienos valstybės 
narės ekonomika, nors jie ir įsisteigę 
Europos Sąjungoje. Atitinkamos 
priemonės neturėtų būti neproporcingos 
viešųjų pirkimų ribojamiesiems 
veiksmams, dėl kurių jos taikomos;

Or. en

Pakeitimas 194
Jörgen Warborn

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) tokios priemonės turėtų būti 
taikomos tik vertinant pasiūlymus, į 
kuriuos įtraukta atitinkamos šalies kilmės 
prekių ar ir paslaugų. siekiant išvengti tų 
priemonių apėjimo, gali prireikti priemones 
taikyti tam tikriems užsieniečių 
kontroliuojamiems ar jiems 
priklausantiems juridiniams asmenims, 
kurių didelė verslo dalis nėra tiesiogiai ir 
realiai susijusi su bent vienos valstybės 
narės ekonomika, nors jie ir įsisteigę 
Europos Sąjungoje. Atitinkamos priemonės 
neturėtų būti neproporcingos viešųjų 
pirkimų ribojamiesiems veiksmams, dėl 
kurių jos taikomos;

(23) tokios priemonės turėtų būti 
taikomos tik vertinant pasiūlymus, į 
kuriuos įtraukta atitinkamos šalies kilmės 
prekių ar ir paslaugų. Siekiant išvengti tų 
priemonių apėjimo, gali prireikti priemones 
taikyti tam tikriems užsieniečių 
kontroliuojamiems ar jiems 
priklausantiems juridiniams asmenims, 
kurių didelė verslo dalis nėra tiesiogiai ir 
realiai susijusi su bent vienos valstybės 
narės ekonomika, nors jie ir įsisteigę 
Europos Sąjungoje. Atitinkamos priemonės 
neturėtų būti neproporcingos viešųjų 
pirkimų ribojamiesiems veiksmams, dėl 
kurių jos taikomos. Priemonėmis neturėtų 
būti siekiama visiškai apriboti užsienio 
konkurencijos Europos viešųjų pirkimų 
rinkoje, ES turėtų būti sudarytos 
veiksmingos ir lanksčios sąlygos, kad būtų 
galima ir toliau įsigyti kokybiškas prekes 
ir paslaugas valstybei narei priimtinomis 
mokesčių kainomis;

Or. en

Pakeitimas 195
Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Dita Charanzová
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) tokios priemonės turėtų būti 
taikomos tik vertinant pasiūlymus, į 
kuriuos įtraukta atitinkamos šalies kilmės 
prekių ar ir paslaugų. siekiant išvengti tų 
priemonių apėjimo, gali prireikti 
priemones taikyti tam tikriems užsieniečių 
kontroliuojamiems ar jiems 
priklausantiems juridiniams asmenims, 
kurių didelė verslo dalis nėra tiesiogiai ir 
realiai susijusi su bent vienos valstybės 
narės ekonomika, nors jie ir įsisteigę 
Europos Sąjungoje. Atitinkamos 
priemonės neturėtų būti neproporcingos 
viešųjų pirkimų ribojamiesiems 
veiksmams, dėl kurių jos taikomos;

(23) rezultato koregavimo priemonė 
turėtų būti taikoma tik vertinant 
pasiūlymus, kuriuos pateikė atitinkamos 
šalies kilmės ekonominės veiklos 
vykdytojai. Ji neturėtų daryti poveikio 
kainai, mokėtinai pagal sutartį, kuri turi 
būti sudaryta su konkurso laimėtoju;

Or. en

Pakeitimas 196
Enikő Győri, László Trócsányi

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) tokios priemonės turėtų būti 
taikomos tik vertinant pasiūlymus, į 
kuriuos įtraukta atitinkamos šalies kilmės 
prekių ar ir paslaugų. siekiant išvengti tų 
priemonių apėjimo, gali prireikti 
priemones taikyti tam tikriems užsieniečių 
kontroliuojamiems ar jiems 
priklausantiems juridiniams asmenims, 
kurių didelė verslo dalis nėra tiesiogiai ir 
realiai susijusi su bent vienos valstybės 
narės ekonomika, nors jie ir įsisteigę 
Europos Sąjungoje. Atitinkamos 
priemonės neturėtų būti neproporcingos 
viešųjų pirkimų ribojamiesiems 
veiksmams, dėl kurių jos taikomos;

(23) rezultato koregavimo priemonė 
turėtų būti taikoma tik vertinant 
pasiūlymus, kuriuos pateikė atitinkamos 
šalies kilmės ekonominės veiklos 
vykdytojai. Ji neturėtų daryti poveikio 
kainai, mokėtinai pagal sutartį, kuri turi 
būti sudaryta su konkurso laimėtoju;
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Or. en

Pakeitimas 197
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) TVPP priemonės turėtų būti 
taikomos pirkimo procedūroms, kurioms 
taikomas šis reglamentas, įskaitant 
pagrindų susitarimus ir dinamiškas 
pirkimo sistemas. TVPP priemonės taip 
pat turėtų būti taikomos konkrečioms 
sutartims, sudarytoms pagal dinaminę 
pirkimo sistemą, kai toms dinamiškoms 
pirkimo sistemoms buvo taikoma TVPP 
priemonė. Tačiau jos neturėtų būti 
taikomos tokioms sutartims, kurių vertė 
mažesnė už tam tikrą ribą, siekiant 
sumažinti bendrą perkančiųjų 
organizacijų ir perkančiųjų subjektų 
administracinę naštą. Siekiant išvengti 
galimo dvigubo TVPP priemonių taikymo, 
tokios priemonės neturėtų būti taikomos 
sutartims, sudarytoms pagal preliminarųjį 
susitarimą, kai jos jau buvo taikytos to 
bendrojo susitarimo sudarymo etapu;

Or. en

Pakeitimas 198
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) atsižvelgdama į bendrą Sąjungos 
politikos tikslą remti mažąsias ir vidutines 
įmones (MVĮ), Komisija ir perkančiosios 
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organizacijos bei perkantieji subjektai 
turėtų tinkamai apsvarstyti šio reglamento 
poveikį, kad būtų išvengta pernelyg 
didelės administracinės naštos MVĮ. 
Siekdama užtikrinti šio reglamento 
veiksmingumą ir jo įgyvendinimo 
nuoseklumą, Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, turėtų pateikti geriausios 
patirties gaires MVĮ;

Or. en

Pakeitimas 199
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) atsižvelgdama į bendrą Sąjungos 
politikos tikslą remti mažąsias ir vidutines 
įmones (MVĮ), Komisija ir perkančiosios 
organizacijos bei perkantieji subjektai 
turėtų tinkamai remti šios priemonės 
taikymą MVĮ. Siekdama užtikrinti šio 
reglamento veiksmingumą ir jo 
įgyvendinimo nuoseklumą, Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, turėtų pateikti geriausios 
patirties gaires, kaip remti VMĮ;

Or. en

Pakeitimas 200
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
23 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(23b) atsižvelgdama į bendrą Sąjungos 
politikos tikslą remti mažąsias ir vidutines 
įmones (MVĮ), Komisija ir perkančiosios 
organizacijos bei perkantieji subjektai 
turėtų tinkamai apsvarstyti šio reglamento 
poveikį, kad būtų išvengta per didelio 
krūvio MVĮ. Siekdama užtikrinti šio 
reglamento veiksmingumą ir jo 
įgyvendinimo nuoseklumą, Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, turėtų pateikti geriausios 
praktikos gaires, kaip pasiekti šį tikslą;

Or. en

Pakeitimas 201
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Pasiūlymas dėl reglamento
23 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23b) siekiant išvengti galimo TVPP 
priemonės apėjimo, po sutarties skyrimo 
turėtų būti nustatyti papildomi sutartiniai 
įsipareigojimai ir stebima, kaip jie 
įgyvendinami. Tie įpareigojimai turėtų 
būti taikomi tik viešųjų pirkimų 
procedūroms, kurioms taikoma TVPP 
priemonė, taip pat sutartims, sudarytoms 
remiantis preliminariu susitarimu, kai 
tokios sutartys yra lygios tam tikrai ribai 
arba viršija ją ir kai tam pagrindų 
susitarimui buvo taikoma TVPP 
priemonė;

Or. en

Pakeitimas 202
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
23 c konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23c) siekiant išvengti galimo TVPP 
priemonės apėjimo, reikės nustatyti 
papildomų sutartinių įsipareigojimų bet 
kuriam konkurso laimėtojui. Tie 
įpareigojimai turėtų būti taikomi tik 
viešųjų pirkimų procedūroms, kurioms 
taikoma TVPP priemonė, taip pat 
sutartims, sudarytoms remiantis 
preliminariu susitarimu, kai tokios 
sutartys yra lygios tam tikrai ribai arba 
viršija ją ir kai tam pagrindų susitarimui 
buvo taikoma TVPP priemonė;

Or. en

Pakeitimas 203
Emmanuel Maurel

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) kainos koregavimo priemonės 
neturėtų daryti neigiamo poveikio 
vykdomoms prekybos deryboms su 
atitinkama šalimi. Todėl jei šalis pradeda 
esmines derybas su Sąjunga dėl patekimo 
į rinką viešųjų pirkimų srityje, Komisija 
gali derybų metu sustabdyti priemonių 
taikymą;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 204
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
ID frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) kainos koregavimo priemonės 
neturėtų daryti neigiamo poveikio 
vykdomoms prekybos deryboms su 
atitinkama šalimi. Todėl jei šalis pradeda 
esmines derybas su Sąjunga dėl patekimo 
į rinką viešųjų pirkimų srityje, Komisija 
gali derybų metu sustabdyti priemonių 
taikymą;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 205
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) kainos koregavimo priemonės 
neturėtų daryti neigiamo poveikio 
vykdomoms prekybos deryboms su 
atitinkama šalimi. Todėl jei šalis pradeda 
esmines derybas su Sąjunga dėl patekimo 
į rinką viešųjų pirkimų srityje, Komisija 
gali derybų metu sustabdyti priemonių 
taikymą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 206
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) kainos koregavimo priemonės 
neturėtų daryti neigiamo poveikio 
vykdomoms prekybos deryboms su 

Išbraukta.
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atitinkama šalimi. Todėl jei šalis pradeda 
esmines derybas su Sąjunga dėl patekimo 
į rinką viešųjų pirkimų srityje, Komisija 
gali derybų metu sustabdyti priemonių 
taikymą;

Or. en

Pakeitimas 207
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) kainos koregavimo priemonės 
neturėtų daryti neigiamo poveikio 
vykdomoms prekybos deryboms su 
atitinkama šalimi. Todėl jei šalis pradeda 
esmines derybas su Sąjunga dėl patekimo 
į rinką viešųjų pirkimų srityje, Komisija 
gali derybų metu sustabdyti priemonių 
taikymą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 208
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) kainos koregavimo priemonės 
neturėtų daryti neigiamo poveikio 
vykdomoms prekybos deryboms su 
atitinkama šalimi. Todėl jei šalis pradeda 
esmines derybas su Sąjunga dėl patekimo 
į rinką viešųjų pirkimų srityje, Komisija 
gali derybų metu sustabdyti priemonių 
taikymą;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 209
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) kainos koregavimo priemonės 
neturėtų daryti neigiamo poveikio 
vykdomoms prekybos deryboms su 
atitinkama šalimi. Todėl jei šalis pradeda 
esmines derybas su Sąjunga dėl patekimo į 
rinką viešųjų pirkimų srityje, Komisija gali 
derybų metu sustabdyti priemonių 
taikymą;

(24) TVPP priemonės neturėtų daryti 
tiesioginio poveikio vykdomoms prekybos 
deryboms su atitinkama šalimi. Todėl jei 
šalis pradeda esmines derybas su Sąjunga 
dėl patekimo į rinką viešųjų pirkimų 
srityje, Komisija gali sustabdyti priemonių 
taikymą pasibaigus deryboms;

Or. en

Pakeitimas 210
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) kainos koregavimo priemonės 
neturėtų daryti neigiamo poveikio 
vykdomoms prekybos deryboms su 
atitinkama šalimi. Todėl jei šalis pradeda 
esmines derybas su Sąjunga dėl patekimo į 
rinką viešųjų pirkimų srityje, Komisija gali 
derybų metu sustabdyti priemonių taikymą;

(24) TVPP priemonės neturėtų daryti 
neigiamo poveikio vykdomoms prekybos 
deryboms su atitinkama šalimi. Todėl jei 
šalis pradeda esmines derybas su Sąjunga 
dėl patekimo į rinką viešųjų pirkimų 
srityje, Komisija gali derybų metu 
sustabdyti priemonių taikymą;

Or. en

Pakeitimas 211
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) kad perkančiosioms 
organizacijoms ar perkantiesiems 
subjektams taikyti kainos koregavimo 
priemonę būtų paprasčiau, turėtų būti 
daroma prielaida, kad priemonė taikoma 
visiems trečiosios šalies, kuriai taikomos 
priemonės ir su kuria nėra susitarimo dėl 
viešųjų pirkimų, kilmės ūkio subjektams, 
nebent jie gali įrodyti, kad atitinkamos 
trečiosios šalies kilmės prekės ar 
paslaugos sudaro mažiau kaip 50 proc. 
visos jų pasiūlymo vertės;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 212
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) kad perkančiosioms 
organizacijoms ar perkantiesiems 
subjektams taikyti kainos koregavimo 
priemonę būtų paprasčiau, turėtų būti 
daroma prielaida, kad priemonė taikoma 
visiems trečiosios šalies, kuriai taikomos 
priemonės ir su kuria nėra susitarimo dėl 
viešųjų pirkimų, kilmės ūkio subjektams, 
nebent jie gali įrodyti, kad atitinkamos 
trečiosios šalies kilmės prekės ar 
paslaugos sudaro mažiau kaip 50 proc. 
visos jų pasiūlymo vertės;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 213
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques
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Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) kad perkančiosioms 
organizacijoms ar perkantiesiems 
subjektams taikyti kainos koregavimo 
priemonę būtų paprasčiau, turėtų būti 
daroma prielaida, kad priemonė taikoma 
visiems trečiosios šalies, kuriai taikomos 
priemonės ir su kuria nėra susitarimo dėl 
viešųjų pirkimų, kilmės ūkio subjektams, 
nebent jie gali įrodyti, kad atitinkamos 
trečiosios šalies kilmės prekės ar 
paslaugos sudaro mažiau kaip 50 proc. 
visos jų pasiūlymo vertės;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 214
Emmanuel Maurel

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) kad perkančiosioms organizacijoms 
ar perkantiesiems subjektams taikyti kainos 
koregavimo priemonę būtų paprasčiau, 
turėtų būti daroma prielaida, kad priemonė 
taikoma visiems trečiosios šalies, kuriai 
taikomos priemonės ir su kuria nėra 
susitarimo dėl viešųjų pirkimų, kilmės ūkio 
subjektams, nebent jie gali įrodyti, kad 
atitinkamos trečiosios šalies kilmės prekės 
ar paslaugos sudaro mažiau kaip 50 proc. 
visos jų pasiūlymo vertės;

(25) kad perkančiosioms organizacijoms 
ar perkantiesiems subjektams taikyti kainos 
koregavimo priemonę būtų paprasčiau, 
turėtų būti daroma prielaida, kad priemonė 
taikoma visiems trečiosios šalies, kuriai 
taikomos priemonės ir su kuria nėra 
susitarimo dėl viešųjų pirkimų, kilmės ūkio 
subjektams, nebent jie gali įrodyti, kad 
atitinkamos trečiosios šalies kilmės prekės 
ar paslaugos sudaro mažiau kaip 30 proc. 
visos jų pasiūlymo vertės;

Or. fr

Pakeitimas 215
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
ECR frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) kad perkančiosioms organizacijoms 
ar perkantiesiems subjektams taikyti 
kainos koregavimo priemonę būtų 
paprasčiau, turėtų būti daroma prielaida, 
kad priemonė taikoma visiems trečiosios 
šalies, kuriai taikomos priemonės ir su 
kuria nėra susitarimo dėl viešųjų pirkimų, 
kilmės ūkio subjektams, nebent jie gali 
įrodyti, kad atitinkamos trečiosios šalies 
kilmės prekės ar paslaugos sudaro mažiau 
kaip 50 proc. visos jų pasiūlymo vertės;

(25) kad perkančiosioms organizacijoms 
ar perkantiesiems subjektams taikyti TVPP 
priemonę būtų paprasčiau, turėtų būti 
daroma prielaida, kad priemonė taikoma 
visiems trečiosios šalies, kuriai taikomos 
priemonės ir su kuria nėra susitarimo dėl 
viešųjų pirkimų, kilmės ūkio subjektams, 
nebent jie gali įrodyti, kad atitinkamos 
trečiosios šalies kilmės prekės ar paslaugos 
sudaro mažiau kaip 50 proc. visos jų 
pasiūlymo vertės;

Or. en

Pakeitimas 216
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) valstybės narės geriausiai gali 
nustatyti perkančiąsias organizacijas ar 
perkančiuosius subjektus, kurie turėtų 
taikyti kainos koregavimo priemonę, arba 
tokių perkančiųjų organizacijų ar 
perkančiųjų subjektų kategorijas. Siekiant 
užtikrinti, kad būtų imamasi reikiamo 
lygmens veiksmų ir tenkanti našta 
valstybėms narėms būtų paskirstoma 
sąžiningai, Komisija turėtų priimti 
galutinį sprendimą, remdamasi kiekvienos 
valstybės narės pateiktu sąrašu. Prireikus 
Komisija gali sąrašą sudaryti savo 
iniciatyva;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 217
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) valstybės narės geriausiai gali 
nustatyti perkančiąsias organizacijas ar 
perkančiuosius subjektus, kurie turėtų 
taikyti kainos koregavimo priemonę, arba 
tokių perkančiųjų organizacijų ar 
perkančiųjų subjektų kategorijas. Siekiant 
užtikrinti, kad būtų imamasi reikiamo 
lygmens veiksmų ir tenkanti našta 
valstybėms narėms būtų paskirstoma 
sąžiningai, Komisija turėtų priimti 
galutinį sprendimą, remdamasi kiekvienos 
valstybės narės pateiktu sąrašu. Prireikus 
Komisija gali sąrašą sudaryti savo 
iniciatyva;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 218
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) valstybės narės geriausiai gali 
nustatyti perkančiąsias organizacijas ar 
perkančiuosius subjektus, kurie turėtų 
taikyti kainos koregavimo priemonę, arba 
tokių perkančiųjų organizacijų ar 
perkančiųjų subjektų kategorijas. Siekiant 
užtikrinti, kad būtų imamasi reikiamo 
lygmens veiksmų ir tenkanti našta 
valstybėms narėms būtų paskirstoma 
sąžiningai, Komisija turėtų priimti 
galutinį sprendimą, remdamasi kiekvienos 
valstybės narės pateiktu sąrašu. Prireikus 

Išbraukta.
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Komisija gali sąrašą sudaryti savo 
iniciatyva;

Or. en

Pakeitimas 219
Herve Juvin, Marco Campomenosi, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, 
Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
ID frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) valstybės narės geriausiai gali 
nustatyti perkančiąsias organizacijas ar 
perkančiuosius subjektus, kurie turėtų 
taikyti kainos koregavimo priemonę, arba 
tokių perkančiųjų organizacijų ar 
perkančiųjų subjektų kategorijas. Siekiant 
užtikrinti, kad būtų imamasi reikiamo 
lygmens veiksmų ir tenkanti našta 
valstybėms narėms būtų paskirstoma 
sąžiningai, Komisija turėtų priimti galutinį 
sprendimą, remdamasi kiekvienos 
valstybės narės pateiktu sąrašu. Prireikus 
Komisija gali sąrašą sudaryti savo 
iniciatyva;

(26) valstybės narės geriausiai gali 
nustatyti perkančiąsias organizacijas ar 
perkančiuosius subjektus, kurie turėtų 
taikyti kainos koregavimo priemonę, arba 
tokių perkančiųjų organizacijų ar 
perkančiųjų subjektų kategorijas. Siekiant 
užtikrinti, kad būtų imamasi reikiamo 
lygmens veiksmų ir tenkanti našta 
valstybėms narėms būtų paskirstoma 
sąžiningai, Komisija turėtų, remdamasi 
kiekvienos valstybės narės pateiktais 
pasiūlymais, pasiūlyti tyrimo ir priežiūros 
priemonę;

Or. fr

Pakeitimas 220
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) valstybės narės geriausiai gali 
nustatyti perkančiąsias organizacijas ar 
perkančiuosius subjektus, kurie turėtų 
taikyti kainos koregavimo priemonę, arba 
tokių perkančiųjų organizacijų ar 

(26) valstybės narės geriausiai gali 
nustatyti perkančiąsias organizacijas ar 
perkančiuosius subjektus, kurie turėtų 
taikyti TVPP priemones, arba tokių 
perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų 
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perkančiųjų subjektų kategorijas. Siekiant 
užtikrinti, kad būtų imamasi reikiamo 
lygmens veiksmų ir tenkanti našta 
valstybėms narėms būtų paskirstoma 
sąžiningai, Komisija turėtų priimti galutinį 
sprendimą, remdamasi kiekvienos 
valstybės narės pateiktu sąrašu. Prireikus 
Komisija gali sąrašą sudaryti savo 
iniciatyva;

subjektų kategorijas. Siekiant užtikrinti, 
kad būtų imamasi reikiamo lygmens 
veiksmų ir tenkanti našta valstybėms 
narėms būtų paskirstoma sąžiningai, 
Komisija turėtų priimti galutinį sprendimą, 
remdamasi kiekvienos valstybės narės 
pateiktu sąrašu. Prireikus Komisija gali 
sąrašą sudaryti savo iniciatyva;

Or. en

Pakeitimas 221
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) būtina, kad perkančiosios 
organizacijos ar ir perkantieji subjektai 
galėtų gauti įvairių aukštos kokybės prekių, 
kurios atitiktų pirkimo reikalavimus ir būtų 
konkurencingai įkainotos. Todėl tuo atveju, 
kai nėra perkančiosios organizacijos ar 
perkančiojo subjekto reikalavimus 
atitinkančių Sąjungos ir (arba) 
reglamentuojamųjų prekių ar paslaugų, 
kuriomis būtų patenkinti būtiniausi 
visuomenės poreikiai, pavyzdžiui, 
sveikatos ar visuomenės saugumo sričių, 
arba taikant priemonę neproporcingai 
išaugtų sutarties kaina ar sąnaudos, 
perkančiosioms organizacijoms ir 
perkantiesiems subjektams turėtų būti 
suteikta teisė netaikyti kainos koregavimo 
priemonių, kuriomis ribojamas 
nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų 
įsileidimas į rinką;

(27) būtina, kad perkančiosios 
organizacijos ar ir perkantieji subjektai 
galėtų gauti įvairių aukštos kokybės prekių, 
kurios atitiktų pirkimo reikalavimus ir būtų 
konkurencingai įkainotos. Todėl tuo atveju, 
kai nėra perkančiosios organizacijos ar 
perkančiojo subjekto reikalavimus 
atitinkančių Sąjungos ir (arba) 
reglamentuojamųjų prekių ar paslaugų, 
kuriomis būtų patenkinti būtiniausi 
visuomenės poreikiai, pavyzdžiui, susiję su 
visuomenės saugumu ar 
ekstremaliosiomis sveikatos situacijomis, 
arba taikant priemonę neproporcingai 
išaugtų sutarties kaina ar sąnaudos, 
perkančiosioms organizacijoms ir 
perkantiesiems subjektams turėtų būti 
suteikta teisė netaikyti TVPP priemonių, 
kuriomis ribojamas nereglamentuojamųjų 
prekių ir paslaugų įsileidimas į rinką. 
Neproporcingas kainos ar sąnaudų 
padidėjimas turėtų būti vertinamas 
lyginant likusius pasiūlymus su 
numatoma skelbimo apie pirkimą verte. 
Išimtis turėtų būti taikoma tik tais 
atvejais, kai numatoma vertė yra gerokai 
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mažesnė už likusių pasiūlymų vertę, todėl 
sutarties vykdymas būtų ekonominiu 
atžvilgiu neperspektyvus. Kai 
perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai tiko šias išimtis, jie turėtų laiku 
ir išsamiai informuoti Komisiją, kad būtų 
galima tinkamai stebėti šio reglamento 
įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 222
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) būtina, kad perkančiosios 
organizacijos ar ir perkantieji subjektai 
galėtų gauti įvairių aukštos kokybės prekių, 
kurios atitiktų pirkimo reikalavimus ir būtų 
konkurencingai įkainotos. Todėl tuo 
atveju, kai nėra perkančiosios 
organizacijos ar perkančiojo subjekto 
reikalavimus atitinkančių Sąjungos ir 
(arba) reglamentuojamųjų prekių ar 
paslaugų, kuriomis būtų patenkinti 
būtiniausi visuomenės poreikiai, 
pavyzdžiui, sveikatos ar visuomenės 
saugumo sričių, arba taikant priemonę 
neproporcingai išaugtų sutarties kaina ar 
sąnaudos, perkančiosioms organizacijoms 
ir perkantiesiems subjektams turėtų būti 
suteikta teisė netaikyti kainos koregavimo 
priemonių, kuriomis ribojamas 
nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų 
įsileidimas į rinką;

(27) būtina, kad perkančiosios 
organizacijos ar ir perkantieji subjektai 
galėtų gauti įvairių aukštos kokybės prekių, 
kurios atitiktų pirkimo reikalavimus ir būtų 
konkurencingai įkainotos. Todėl 
perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai turėtų turėti galimybę išimties 
tvarka netaikyti TVPP priemonių, 
kuriomis ribojamas nereglamentuojamųjų 
prekių ir paslaugų įsileidimas į rinką, 
jeigu nėra perkančiosios organizacijos ar 
perkančiojo subjekto reikalavimus 
atitinkančių Sąjungos ir (arba) 
reglamentuojamųjų prekių ar paslaugų 
arba kai tokie veiksmai susiję su 
būtiniausių viešosios politikos poreikių 
tenkinimu visuomenės saugumo ar 
visuomenės sveikatos srityse. Norint 
taikyti šias išimtis prieš skiriant sutartį, 
reikia gauti išankstinį Komisijos 
pritarimą. Perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai turėtų laiku ir 
išsamiai konsultuotis su Komisija, kai jie 
ketina pateikti prašymą dėl išimties, kad 
būtų galima tinkamai stebėti šio 
reglamento įgyvendinimą;
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Or. en

Pakeitimas 223
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) būtina, kad perkančiosios 
organizacijos ar ir perkantieji subjektai 
galėtų gauti įvairių aukštos kokybės prekių, 
kurios atitiktų pirkimo reikalavimus ir būtų 
konkurencingai įkainotos. Todėl tuo 
atveju, kai nėra perkančiosios 
organizacijos ar perkančiojo subjekto 
reikalavimus atitinkančių Sąjungos ir 
(arba) reglamentuojamųjų prekių ar 
paslaugų, kuriomis būtų patenkinti 
būtiniausi visuomenės poreikiai, 
pavyzdžiui, sveikatos ar visuomenės 
saugumo sričių, arba taikant priemonę 
neproporcingai išaugtų sutarties kaina ar 
sąnaudos, perkančiosioms organizacijoms 
ir perkantiesiems subjektams turėtų būti 
suteikta teisė netaikyti kainos koregavimo 
priemonių, kuriomis ribojamas 
nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų 
įsileidimas į rinką;

(27) būtina, kad perkančiosios 
organizacijos ar ir perkantieji subjektai 
galėtų gauti įvairių aukštos kokybės prekių, 
kurios atitiktų pirkimo reikalavimus ir būtų 
konkurencingai įkainotos. Todėl 
perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai turėtų turėti galimybę išimties 
tvarka netaikyti TVPP priemonių, 
kuriomis ribojamas nereglamentuojamųjų 
prekių ir paslaugų įsileidimas į rinką, jeigu 
tai būtina siekiant patenkinti būtiniausius 
viešosios politikos poreikius, susijusius su 
visuomenės saugumu, ekstremaliosiomis 
visuomenės sveikatos situacijomis arba 
sprendžiant tokius klausimus kaip 
aplinkosauginis pėdsakas. Norint taikyti 
bet kokią išimtį, reikia pasikonsultuoti su 
Komisija. Perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai turėtų apie tai 
pranešti Komisijai ir pradėti su ja 
konsultuotis likus pakankamai laiko iki 
sutarties skyrimo. Taikant TVPP 
priemonių išimtis taip pat turėtų dalyvauti 
nacionalinės peržiūros įstaigos ir 
taikomos kitos procedūros, numatytos 
Tarybos direktyvoje 89/665/EEB ir 
Tarybos direktyvoje 92/13/EEB;

Or. en

Pakeitimas 224
Herve Juvin, Marco Campomenosi, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, 
Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
ID frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) būtina, kad perkančiosios 
organizacijos ar subjektai galėtų gauti 
įvairių aukštos kokybės prekių, kurios 
atitiktų pirkimo reikalavimus ir būtų 
konkurencingai įkainotos. Todėl tuo atveju, 
kai nėra perkančiosios organizacijos ar 
perkančiojo subjekto reikalavimus 
atitinkančių Sąjungos ir (arba) 
reglamentuojamųjų prekių ar paslaugų, 
kuriomis būtų patenkinti būtiniausi 
visuomenės poreikiai, pavyzdžiui, 
sveikatos ar visuomenės saugumo sričių, 
arba taikant priemonę neproporcingai 
išaugtų sutarties kaina ar sąnaudos, 
perkančiosioms organizacijoms ir 
perkantiesiems subjektams turėtų būti 
suteikta teisė netaikyti kainos koregavimo 
priemonių, kuriomis ribojamas 
nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų 
įsileidimas į rinką;

(27) būtina, kad perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai galėtų 
gauti įvairių aukštos kokybės prekių, 
kurios atitiktų pirkimo reikalavimus ir būtų 
konkurencingai įkainotos, kartu 
atsižvelgiant į poreikį apginti valstybių 
narių ir jų piliečių bei vartotojų 
ilgalaikius ekonominius ir socialinius 
interesus. Todėl tuo atveju, kai nėra 
perkančiosios organizacijos ar perkančiojo 
subjekto reikalavimus atitinkančių 
Sąjungos ir (arba) reglamentuojamųjų 
prekių ar paslaugų, kuriomis būtų 
patenkinti būtiniausi visuomenės poreikiai, 
pavyzdžiui, sveikatos ar visuomenės 
saugumo sričių, arba taikant priemonę 
neproporcingai išaugtų sutarties kaina ar 
sąnaudos, perkančiosioms organizacijoms 
ir perkantiesiems subjektams turėtų būti 
suteikta teisė netaikyti kainos koregavimo 
priemonių, kuriomis ribojamas 
nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų 
įsileidimas į rinką;

Or. fr

Pakeitimas 225
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) būtina, kad perkančiosios 
organizacijos ar ir perkantieji subjektai 
galėtų gauti įvairių aukštos kokybės prekių, 
kurios atitiktų pirkimo reikalavimus ir būtų 
konkurencingai įkainotos. Todėl tuo 
atveju, kai nėra perkančiosios 

(27) būtina, kad perkančiosios 
organizacijos ar ir perkantieji subjektai 
galėtų gauti įvairių aukštos kokybės prekių, 
kurios atitiktų pirkimo reikalavimus ir būtų 
konkurencingai įkainotos. Todėl 
perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
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organizacijos ar perkančiojo subjekto 
reikalavimus atitinkančių Sąjungos ir 
(arba) reglamentuojamųjų prekių ar 
paslaugų, kuriomis būtų patenkinti 
būtiniausi visuomenės poreikiai, 
pavyzdžiui, sveikatos ar visuomenės 
saugumo sričių, arba taikant priemonę 
neproporcingai išaugtų sutarties kaina ar 
sąnaudos, perkančiosioms organizacijoms 
ir perkantiesiems subjektams turėtų būti 
suteikta teisė netaikyti kainos koregavimo 
priemonių, kuriomis ribojamas 
nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų 
įsileidimas į rinką;

subjektai turėtų turėti galimybę išimties 
tvarka netaikyti TVPP priemonių, 
kuriomis ribojamas nereglamentuojamųjų 
prekių ir paslaugų įsileidimas į rinką, jeigu 
nėra perkančiosios organizacijos ar 
perkančiojo subjekto reikalavimus 
atitinkančių Sąjungos ir (arba) 
reglamentuojamųjų prekių ar paslaugų 
arba kai tokie veiksmai susiję su 
būtiniausių viešosios politikos poreikių 
tenkinimu, pvz., visuomenės saugumu ar 
ekstremaliosiomis visuomenės sveikatos 
situacijomis;

Or. en

Pakeitimas 226
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) būtina, kad perkančiosios 
organizacijos ar ir perkantieji subjektai 
galėtų gauti įvairių aukštos kokybės prekių, 
kurios atitiktų pirkimo reikalavimus ir būtų 
konkurencingai įkainotos. Todėl tuo atveju, 
kai nėra perkančiosios organizacijos ar 
perkančiojo subjekto reikalavimus 
atitinkančių Sąjungos ir (arba) 
reglamentuojamųjų prekių ar paslaugų, 
kuriomis būtų patenkinti būtiniausi 
visuomenės poreikiai, pavyzdžiui, 
sveikatos ar visuomenės saugumo sričių, 
arba taikant priemonę neproporcingai 
išaugtų sutarties kaina ar sąnaudos, 
perkančiosioms organizacijoms ir 
perkantiesiems subjektams turėtų būti 
suteikta teisė netaikyti kainos koregavimo 
priemonių, kuriomis ribojamas 
nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų 
įsileidimas į rinką;

(27) būtina, kad perkančiosios 
organizacijos ar ir perkantieji subjektai 
galėtų gauti įvairių aukštos kokybės prekių, 
kurios atitiktų pirkimo reikalavimus ir būtų 
konkurencingai įkainotos. Todėl tuo atveju, 
kai nėra perkančiosios organizacijos ar 
perkančiojo subjekto reikalavimus 
atitinkančių Sąjungos ir (arba) 
reglamentuojamųjų prekių ar paslaugų, 
kuriomis būtų patenkinti būtiniausi 
visuomenės poreikiai, pavyzdžiui, 
visuomenės sveikatos ar nacionalinio 
saugumo sričių, arba taikant priemonę 
neproporcingai išaugtų sutarties kaina ar 
sąnaudos, perkančiosioms organizacijoms 
ir perkantiesiems subjektams turėtų būti 
suteikta teisė netaikyti priemonių, kuriomis 
ribojamas nereglamentuojamųjų prekių ir 
paslaugų įsileidimas į rinką;
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Or. en

Pakeitimas 227
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) jei perkančiosios organizacijos ar 
perkantieji subjektai netinkamai taiko 
nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų 
įsileidimą ribojančių kainos koregavimo 
priemonių išimtis, Komisijai turėtų būti 
suteikta teisė taikyti Tarybos direktyvos 
89/665/EEB20 3 straipsnio arba Tarybos 
direktyvos 92/13/EEB21 8 straipsnio 
taisomąjį mechanizmą. Be to, sutartys, 
perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų 
subjektų sudarytos su ūkio subjektu 
nesilaikant kainos koregavimo priemonių, 
ribojančių nereglamentuojamųjų prekių 
ir paslaugų įsileidimą į rinką, turėtų 
negalioti;

(28) jei perkančiosios organizacijos ar 
perkantieji subjektai netinkamai taiko 
TVPP priemones, kuriomis daromas 
neigiamas poveikis ekonominės veiklos 
vykdytojų, turinčių teisę dalyvauti pirkimo 
procedūroje, galimybėms, turėtų būti 
taikomos Tarybos direktyvos 89/665/EEB 
ir 92/13/EEB. Todėl paveiktas 
ekonominės veiklos vykdytojas gali 
pradėti peržiūros procedūrą pagal 
nacionalinės teisės aktus, kuriais 
įgyvendinamos šios direktyvos, jei, 
pavyzdžiui, konkuruojantis ekonominės 
veiklos vykdytojas turėjo būti pašalintas 
arba pasiūlymui suteiktas žemesnis 
reitingas dėl TVPP priemonės taikymo. 
Komisijai taip pat turėtų būti suteikta teisė 
taikyti taisomąjį mechanizmą pagal 
Tarybos direktyvos 89/665/EEB7 3 
straipsnį arba Tarybos direktyvos 
92/13/EEB8 8 straipsnį;

_________________
20 Tarybos direktyva 89/665/EEB dėl 
įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su 
peržiūros procedūrų taikymu sudarant 
viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų 
pirkimo sutartis, derinimo (OL L 395, 
1989 12 30, p. 33).
21 Tarybos direktyva 92/13/EEB dėl 
įstatymų ir kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių Bendrijos taisyklių 
taikymą viešųjų pirkimų tvarkai vandens, 
energetikos, transporto ir 
telekomunikacijų sektoriuose, suderinimo 
(OL L 76, 1992 3 23, p. 14).
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Or. en

Pakeitimas 228
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) jei perkančiosios organizacijos ar 
perkantieji subjektai netinkamai taiko 
nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų 
įsileidimą ribojančių kainos koregavimo 
priemonių išimtis, Komisijai turėtų būti 
suteikta teisė taikyti Tarybos direktyvos 
89/665/EEB20 3 straipsnio arba Tarybos 
direktyvos 92/13/EEB21 8 straipsnio 
taisomąjį mechanizmą. Be to, sutartys, 
perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų 
subjektų sudarytos su ūkio subjektu 
nesilaikant kainos koregavimo priemonių, 
ribojančių nereglamentuojamųjų prekių 
ir paslaugų įsileidimą į rinką, turėtų 
negalioti;

(28) jei perkančiosios organizacijos ar 
perkantieji subjektai netinkamai taiko 
TVPP priemones, įskaitant TVPP 
priemonių išimtis, o tai neigiamai veikia 
tokią teisę turinčių ekonominės veiklos 
vykdytojų galimybes dalyvauti pirkimo 
procedūroje, turėtų būti taikomos Tarybos 
direktyvos 89/665/EEB ir 92/13/EEB. 
Todėl paveiktas ekonominės veiklos 
vykdytojas galėtų pradėti peržiūros 
procedūrą pagal nacionalinės teisės aktus, 
kuriais įgyvendinamos šios direktyvos, jei, 
pavyzdžiui, konkuruojantis ekonominės 
veiklos vykdytojas turėjo būti pašalintas. 
Komisijai taip pat turėtų būti suteikta teisė 
taikyti taisomąjį mechanizmą pagal 
Tarybos direktyvos 89/665/EEB19 3 
straipsnį arba Tarybos direktyvos 
92/13/EEB20 8 straipsnį;

_________________
20 Tarybos direktyva 89/665/EEB dėl 
įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su 
peržiūros procedūrų taikymu sudarant 
viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų 
pirkimo sutartis, derinimo (OL L 395, 
1989 12 30, p. 33).
21 Tarybos direktyva 92/13/EEB dėl 
įstatymų ir kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių Bendrijos taisyklių 
taikymą viešųjų pirkimų tvarkai vandens, 
energetikos, transporto ir 
telekomunikacijų sektoriuose, suderinimo 
(OL L 76, 1992 3 23, p. 14).
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Pakeitimas 229
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) jei perkančiosios organizacijos ar 
perkantieji subjektai netinkamai taiko 
nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų 
įsileidimą ribojančių kainos koregavimo 
priemonių išimtis, Komisijai turėtų būti 
suteikta teisė taikyti Tarybos direktyvos 
89/665/EEB20 3 straipsnio arba Tarybos 
direktyvos 92/13/EEB21 8 straipsnio 
taisomąjį mechanizmą. Be to, sutartys, 
perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų 
subjektų sudarytos su ūkio subjektu 
nesilaikant kainos koregavimo priemonių, 
ribojančių nereglamentuojamųjų prekių 
ir paslaugų įsileidimą į rinką, turėtų 
negalioti;

(28) jei perkančiosios organizacijos ar 
perkantieji subjektai netinkamai taiko 
TVPP priemones, o tai neigiamai veikia 
tokią teisę turinčių ekonominės veiklos 
vykdytojų galimybes dalyvauti pirkimo 
procedūroje, turėtų būti taikomos Tarybos 
direktyvos 89/665/EEB ir 92/13/EEB. 
Todėl paveiktas ekonominės veiklos 
vykdytojas galėtų pradėti peržiūros 
procedūrą pagal nacionalinės teisės aktus, 
kuriais įgyvendinamos šios direktyvos, jei, 
pavyzdžiui, konkuruojantis ekonominės 
veiklos vykdytojas turėjo būti pašalintas. 
Komisijai taip pat turėtų būti suteikta teisė 
taikyti taisomąjį mechanizmą pagal 
Tarybos direktyvos 89/665/EEB19 3 
straipsnį arba Tarybos direktyvos 
92/13/EEB20 8 straipsnį;

_________________ _________________
20 Tarybos direktyva 89/665/EEB dėl 
įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su 
peržiūros procedūrų taikymu sudarant 
viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų 
pirkimo sutartis, derinimo (OL L 395, 
1989 12 30, p. 33).

19 Tarybos direktyva 89/665/EEB dėl 
įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su 
peržiūros procedūrų taikymu sudarant 
viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų 
pirkimo sutartis, derinimo (OL L 395, 
1989 12 30, p. 33).

21 Tarybos direktyva 92/13/EEB dėl 
įstatymų ir kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių Bendrijos taisyklių 
taikymą viešųjų pirkimų tvarkai vandens, 
energetikos, transporto ir 
telekomunikacijų sektoriuose, suderinimo 
(OL L 76, 1992 3 23, p. 14).

20 Tarybos direktyva 92/13/EEB dėl 
įstatymų ir kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių Bendrijos taisyklių 
taikymą viešųjų pirkimų tvarkai vandens, 
energetikos, transporto ir 
telekomunikacijų sektoriuose, suderinimo 
(OL L 76, 1992 3 23, p. 14).
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Pakeitimas 230
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) jei perkančiosios organizacijos ar 
perkantieji subjektai netinkamai taiko 
nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų 
įsileidimą ribojančių kainos koregavimo 
priemonių išimtis, Komisijai turėtų būti 
suteikta teisė taikyti Tarybos direktyvos 
89/665/EEB20 3 straipsnio arba Tarybos 
direktyvos 92/13/EEB21 8 straipsnio 
taisomąjį mechanizmą. Be to, sutartys, 
perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų 
subjektų sudarytos su ūkio subjektu 
nesilaikant kainos koregavimo priemonių, 
ribojančių nereglamentuojamųjų prekių ir 
paslaugų įsileidimą į rinką, turėtų negalioti;

(28) jei perkančiosios organizacijos ar 
perkantieji subjektai netinkamai taiko 
nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų 
įsileidimą ribojančių TVPP priemonių 
išimtis, Komisijai turėtų būti suteikta teisė 
taikyti Tarybos direktyvos 89/665/EEB20 3 
straipsnio arba Tarybos direktyvos 
92/13/EEB21 8 straipsnio taisomąjį 
mechanizmą. Be to, sutartys, perkančiųjų 
organizacijų ar perkančiųjų subjektų 
sudarytos su ūkio subjektu nesilaikant 
TVPP priemonių, ribojančių 
nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų 
įsileidimą į rinką, turėtų negalioti;

_________________ _________________
20 Tarybos direktyva 89/665/EEB dėl 
įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su 
peržiūros procedūrų taikymu sudarant 
viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų 
pirkimo sutartis, derinimo (OL L 395, 
1989 12 30, p. 33).

20 Tarybos direktyva 89/665/EEB dėl 
įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su 
peržiūros procedūrų taikymu sudarant 
viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų 
pirkimo sutartis, derinimo (OL L 395, 
1989 12 30, p. 33).

21 Tarybos direktyva 92/13/EEB dėl 
įstatymų ir kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių Bendrijos taisyklių 
taikymą viešųjų pirkimų tvarkai vandens, 
energetikos, transporto ir telekomunikacijų 
sektoriuose, suderinimo (OL L 76, 
1992 3 23, p. 14).

21 Tarybos direktyva 92/13/EEB dėl 
įstatymų ir kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių Bendrijos taisyklių 
taikymą viešųjų pirkimų tvarkai vandens, 
energetikos, transporto ir telekomunikacijų 
sektoriuose, suderinimo (OL L 76, 
1992 3 23, p. 14).

Or. en

Pakeitimas 231
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
ECR frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) jei perkančiosios organizacijos ar 
perkantieji subjektai netinkamai taiko 
nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų 
įsileidimą ribojančių kainos koregavimo 
priemonių išimtis, Komisijai turėtų būti 
suteikta teisė taikyti Tarybos direktyvos 
89/665/EEB20 3 straipsnio arba Tarybos 
direktyvos 92/13/EEB21 8 straipsnio 
taisomąjį mechanizmą. Be to, sutartys, 
perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų 
subjektų sudarytos su ūkio subjektu 
nesilaikant kainos koregavimo priemonių, 
ribojančių nereglamentuojamųjų prekių ir 
paslaugų įsileidimą į rinką, turėtų negalioti;

(28) jei perkančiosios organizacijos ar 
perkantieji subjektai netinkamai taiko 
nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų 
įsileidimą ribojančių TVPP priemonių 
išimtis, Komisijai turėtų būti suteikta teisė 
taikyti Tarybos direktyvos 89/665/EEB20 3 
straipsnio arba Tarybos direktyvos 
92/13/EEB21 8 straipsnio taisomąjį 
mechanizmą. Be to, sutartys, perkančiųjų 
organizacijų ar perkančiųjų subjektų 
sudarytos su ūkio subjektu nesilaikant 
TVPP priemonių, ribojančių 
nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų 
įsileidimą į rinką, turėtų negalioti;

_________________ _________________
20 Tarybos direktyva 89/665/EEB dėl 
įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su 
peržiūros procedūrų taikymu sudarant 
viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų 
pirkimo sutartis, derinimo (OL L 395, 
1989 12 30, p. 33).

20 Tarybos direktyva 89/665/EEB dėl 
įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su 
peržiūros procedūrų taikymu sudarant 
viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų 
pirkimo sutartis, derinimo (OL L 395, 
1989 12 30, p. 33).

21 Tarybos direktyva 92/13/EEB dėl 
įstatymų ir kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių Bendrijos taisyklių 
taikymą viešųjų pirkimų tvarkai vandens, 
energetikos, transporto ir telekomunikacijų 
sektoriuose, suderinimo (OL L 76, 
1992 3 23, p. 14).

21 Tarybos direktyva 92/13/EEB dėl 
įstatymų ir kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių Bendrijos taisyklių 
taikymą viešųjų pirkimų tvarkai vandens, 
energetikos, transporto ir telekomunikacijų 
sektoriuose, suderinimo (OL L 76, 
1992 3 23, p. 14).

Or. en

Pakeitimas 232
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(30) įgyvendinimo aktams dėl kainos 
koregavimo priemonės priėmimo, 
atšaukimo, sustabdymo arba taikymo 
atnaujinimo priimti turėtų būti taikoma 
nagrinėjimo procedūra;

(30) įgyvendinimo aktams dėl TVPP 
priemonių priėmimo, atšaukimo, 
sustabdymo arba taikymo atnaujinimo 
priimti turėtų būti taikoma nagrinėjimo 
procedūra ir Komisijai turėtų padėti 
Prekybos kliūčių reglamentu įsteigtas 
komitetas. Prireikus ir iškilus klausimų, 
turinčių įtakos Sąjungos teisinei viešųjų 
pirkimų sistemai, Komisija taip pat gali 
kreiptis į Tarybos sprendimu 71/306/EEB 
sudarytą Viešųjų pirkimų patariamąjį 
komitetą;

Or. en

Pakeitimas 233
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) įgyvendinimo aktams dėl kainos 
koregavimo priemonės priėmimo, 
atšaukimo, sustabdymo arba taikymo 
atnaujinimo priimti turėtų būti taikoma 
nagrinėjimo procedūra;

(30) įgyvendinimo aktams dėl TVPP 
priemonės priėmimo, atšaukimo, 
sustabdymo arba taikymo atnaujinimo 
priimti turėtų būti taikoma nagrinėjimo 
procedūra ir Komisijai turėtų padėti 
Prekybos kliūčių reglamentu įsteigtas 
komitetas. Prireikus ir iškilus klausimų, 
turinčių įtakos Sąjungos teisinei viešųjų 
pirkimų sistemai, Komisija taip pat gali 
kreiptis į Tarybos sprendimu 71/306/EEB 
sudarytą Viešųjų pirkimų patariamąjį 
komitetą;

Or. en

Pakeitimas 234
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) įgyvendinimo aktams dėl kainos 
koregavimo priemonės priėmimo, 
atšaukimo, sustabdymo arba taikymo 
atnaujinimo priimti turėtų būti taikoma 
nagrinėjimo procedūra;

(30) įgyvendinimo aktams dėl TVPP 
priemonės priėmimo, atšaukimo, 
sustabdymo arba taikymo atnaujinimo 
priimti turėtų būti taikoma nagrinėjimo 
procedūra;

Or. en

Pakeitimas 235
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) informacija, gauta pagal šį 
reglamentą, turėtų būti naudojama tik tuo 
tikslu, kuriam jos buvo paprašyta, ir 
deramai laikantis taikomų Sąjungos ir 
nacionalinių duomenų apsaugos ir 
konfidencialumo reikalavimų. 
Atitinkamai turėtų būti taikomas 
Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001, taip pat 
Direktyvos 2014/23/ES 28 straipsnis, 
Direktyvos 2014/24/ES 21 straipsnis ir 
Direktyvos 2014/25/ES 39 straipsnis;

Or. en

Pakeitimas 236
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Komisija turėtų reguliariai teikti 
ataskaitas, kad būtų galima stebėti šiuo 
reglamentu nustatytų procedūrų taikymą 

(32) atsižvelgdama į Tarpinstitucinį 
susitarimą dėl geresnės teisėkūros ir, be 
kita ko, siekdama sumažinti 
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ir jų veiksmingumą; administracinę naštą, Komisija turėtų 
peržiūrėti šio reglamento taikymo sritį, 
veikimą ir veiksmingumą. Atliekant tokią 
peržiūrą, be kita ko, atsižvelgiama į 
galimybę pasinaudoti bet kokiomis 
priemonėmis, kuriomis sudaromos 
palankesnės sąlygos keistis informacija, 
įskaitant elektronines viešųjų pirkimų 
priemones, pvz., standartines viešųjų 
pirkimų skelbimo formas10, vertės ribų, 
kurias viršijus taikomas šis reglamentas, 
veiksmingumą, balų koregavimo, kaip 
TVPP priemonės, veiksmingumą, taip pat 
TVPP priemonių išimčių naudojimą. 
Komisija turėtų pateikti jo vertinimo 
ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Atlikus peržiūrą, gali būti 
pateikta tinkamų pasiūlymų dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų;

Or. en

Pakeitimas 237
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Komisija turėtų reguliariai teikti 
ataskaitas, kad būtų galima stebėti šiuo 
reglamentu nustatytų procedūrų taikymą 
ir jų veiksmingumą;

(32) atsižvelgdama į 2016 m. balandžio 
13 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl 
geresnės teisėkūros ir, be kita ko, 
siekdama sumažinti administracinę naštą, 
visų pirma valstybėms narėms, Komisija 
turėtų peržiūrėti šio reglamento taikymo 
sritį, veikimą ir veiksmingumą. Atliekant 
tokią peržiūrą, be kita ko, atsižvelgiama į 
TVPP priemonių veiksmingumą, ribas, 
papildomus sutartinius įsipareigojimus ir 
išimčių taikymą. Komisija turėtų pateikti 
jo vertinimo ataskaitą Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Atlikus peržiūrą, 
gali būti pateikta tinkamų pasiūlymų dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų;
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Or. en

Pakeitimas 238
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Komisija turėtų reguliariai teikti 
ataskaitas, kad būtų galima stebėti šiuo 
reglamentu nustatytų procedūrų taikymą 
ir jų veiksmingumą;

(32) atsižvelgdama į 2016 m. balandžio 
13 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl 
geresnės teisėkūros9a ir, be kita ko, 
siekdama sumažinti administracinę naštą, 
visų pirma valstybėms narėms, Komisija 
turėtų reguliariai peržiūrėti šio 
reglamento taikymo sritį, veikimą ir 
veiksmingumą. Komisija turėtų pateikti jo 
vertinimo ataskaitą Europos Parlamentui 
ir Tarybai. Atlikus peržiūrą, gali būti 
pateikta tinkamų pasiūlymų dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų;

Or. en

Pakeitimas 239
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) laikantis proporcingumo principo 
būtina ir siekiant pagrindinio tikslo 
(sukurti bendrą išorės politiką viešųjų 
pirkimų srityje) tiktų nustatyti bendras 
taisykles, taikomas pasiūlymams, į 
kuriuos įtraukta prekių ir paslaugų, 
kurioms negalioja Sąjungos tarptautiniai 
įsipareigojimai. Šis reglamentas neviršija 
to, kas būtina išsikeltiems tikslams 
pasiekti laikantis Europos Sąjungos 
sutarties 5 straipsnio 4 dalies,

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 240
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) laikantis proporcingumo principo 
būtina ir siekiant pagrindinio tikslo 
(sukurti bendrą išorės politiką viešųjų 
pirkimų srityje) tiktų nustatyti bendras 
taisykles, taikomas pasiūlymams, į 
kuriuos įtraukta prekių ir paslaugų, 
kurioms negalioja Sąjungos tarptautiniai 
įsipareigojimai. Šis reglamentas neviršija 
to, kas būtina išsikeltiems tikslams 
pasiekti laikantis Europos Sąjungos 
sutarties 5 straipsnio 4 dalies,

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 241
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) laikantis proporcingumo principo 
būtina ir siekiant pagrindinio tikslo 
(sukurti bendrą išorės politiką viešųjų 
pirkimų srityje) tiktų nustatyti bendras 
taisykles, taikomas pasiūlymams, į 
kuriuos įtraukta prekių ir paslaugų, 
kurioms negalioja Sąjungos tarptautiniai 
įsipareigojimai. Šis reglamentas neviršija 
to, kas būtina išsikeltiems tikslams 
pasiekti laikantis Europos Sąjungos 
sutarties 5 straipsnio 4 dalies,

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 242
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) be to, siekiant tinkamai įtraukti 
aplinkos apsaugos, socialinius ir darbo 
reikalavimus, būtina, kad valstybės narės 
imtųsi tinkamų priemonių siekdamos 
užtikrinti, kad būtų laikomasi aplinkos 
apsaugos, socialinės ir darbo teisės srityse 
nustatytų prievolių, kurios taikomos 
darbų vykdymo vietoje ir privalomos pagal 
tarptautinius teisės aktus, nacionalinio ir 
Sąjungos lygio įstatymus, reglamentus, 
potvarkius ir sprendimus, taip pat pagal 
kolektyvines sutartis;

Or. en

Pakeitimas 243
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos priemonės, 
kuriomis siekiama pagerinti galimybes 
Sąjungos ūkio subjektams, prekėms ir 
paslaugoms patekti į trečiųjų šalių viešųjų 
pirkimų ir koncesijų rinkas. Jame 
nustatoma tvarka, kaip Komisija turi atlikti 
tyrimus dėl trečiosiose šalyse Sąjungos 
ūkio subjektams, prekėms ir paslaugoms 
galimai priimtų arba toliau taikomų 
ribojamųjų ir diskriminacinių viešųjų 

Šiuo reglamentu nustatomos 
nereglamentuojamųjų prekių ar paslaugų 
viešųjų pirkimų priemonės, kuriomis 
siekiama pagerinti galimybes Sąjungos 
ūkio subjektams, prekėms ir paslaugoms 
patekti į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų ir 
koncesijų rinkas Jame nustatoma tvarka, 
kaip Komisija turi atlikti tyrimus dėl 
Sąjungos ūkio subjektams, prekėms ir 
paslaugoms galimai taikomų trečiųjų šalių 
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pirkimų priemonių ar veiksmų ir pradėti 
konsultacijas su atitinkamomis trečiosiomis 
šalimis.

priemonių ar veiksmų ir pradėti 
konsultacijas su atitinkamomis trečiosiomis 
šalimis.

Or. en

Pakeitimas 244
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos priemonės, 
kuriomis siekiama pagerinti galimybes 
Sąjungos ūkio subjektams, prekėms ir 
paslaugoms patekti į trečiųjų šalių viešųjų 
pirkimų ir koncesijų rinkas. Jame 
nustatoma tvarka, kaip Komisija turi atlikti 
tyrimus dėl trečiosiose šalyse Sąjungos 
ūkio subjektams, prekėms ir paslaugoms 
galimai priimtų arba toliau taikomų 
ribojamųjų ir diskriminacinių viešųjų 
pirkimų priemonių ar veiksmų ir pradėti 
konsultacijas su atitinkamomis trečiosiomis 
šalimis.

Šiuo reglamentu nustatomos 
nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų 
viešųjų pirkimų priemonės, kuriomis 
siekiama pagerinti galimybes Sąjungos 
ūkio subjektams, prekėms ir paslaugoms 
patekti į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų ir 
koncesijų rinkas. Jame nustatoma tvarka, 
kaip Komisija turi atlikti tyrimus dėl 
Sąjungos ūkio subjektams, prekėms ir 
paslaugoms galimai taikomų trečiųjų šalių 
priemonių ar veiksmų ir pradėti 
konsultacijas su atitinkamomis trečiosiomis 
šalimis.

Or. en

Pakeitimas 245
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
ID frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jame numatyta galimybė tam tikriems 
pasiūlymams, teikiamiems siekiant 
sudaryti darbų arba darbo atlikimo sutartis, 
tiekti prekes ir (arba) teikti paslaugas, taip 
pat sudaryti koncesijas, taikyti kainos 

Jame numatyta galimybė tam tikriems 
pasiūlymams, teikiamiems siekiant 
sudaryti darbų arba darbo atlikimo sutartis, 
tiekti prekes ir (arba) teikti paslaugas, taip 
pat sudaryti koncesijas, taikyti kainos 
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koregavimo priemones, atsižvelgiant į 
atitinkamų ūkio subjektų, prekių ar 
paslaugų kilmę.

koregavimo priemones, taip pat 
priemones, kuriomis neleidžiama patekti į 
ES viešųjų pirkimų rinkas, atsižvelgiant į 
atitinkamų ūkio subjektų, prekių ar 
paslaugų kilmę.

Or. fr

Pakeitimas 246
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jame numatyta galimybė tam tikriems 
pasiūlymams, teikiamiems siekiant 
sudaryti darbų arba darbo atlikimo sutartis, 
tiekti prekes ir (arba) teikti paslaugas, taip 
pat sudaryti koncesijas, taikyti kainos 
koregavimo priemones, atsižvelgiant į 
atitinkamų ūkio subjektų, prekių ar 
paslaugų kilmę .

Jame numatyta galimybė Komisijai 
įgyvendinimo aktais pašalinti tam tikrus 
pasiūlymus, teikiamus siekiant sudaryti 
darbų arba darbo atlikimo sutartis, tiekti 
prekes ir (arba) teikti paslaugas, taip pat 
sudaryti koncesijas, atsižvelgiant į 
atitinkamų ūkio subjektų, prekių ar 
paslaugų kilmę.

Or. en

Pakeitimas 247
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jame numatyta galimybė tam tikriems 
pasiūlymams, teikiamiems siekiant 
sudaryti darbų arba darbo atlikimo 
sutartis, tiekti prekes ir (arba) teikti 
paslaugas, taip pat sudaryti koncesijas, 
taikyti kainos koregavimo priemones, 
atsižvelgiant į atitinkamų ūkio subjektų, 
prekių ar paslaugų kilmę .

Šiame reglamente numatyta galimybė 
Komisijai įgyvendinimo aktais nustatyti 
TVPP priemones, susijusias su tokiomis 
trečiųjų šalių priemonėmis ar praktika, 
ribojančia trečiųjų šalių ūkio subjektų, 
prekių ar paslaugų prieigą prie Sąjungos 
viešųjų pirkimų procedūrų.
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Or. en

Pakeitimas 248
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jame numatyta galimybė tam tikriems 
pasiūlymams, teikiamiems siekiant 
sudaryti darbų arba darbo atlikimo 
sutartis, tiekti prekes ir (arba) teikti 
paslaugas, taip pat sudaryti koncesijas, 
taikyti kainos koregavimo priemones, 
atsižvelgiant į atitinkamų ūkio subjektų, 
prekių ar paslaugų kilmę.

Šiame reglamente numatyta galimybė 
Komisijai priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos TVPP priemonės, 
susijusios su tokiomis trečiųjų šalių 
priemonėmis ar praktika, ribojančia 
trečiųjų šalių ekonominės veiklos 
vykdytojų, prekių ar paslaugų prieigą prie 
viešųjų pirkimų procedūrų.

Or. en

Pakeitimas 249
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jame numatyta galimybė tam tikriems 
pasiūlymams, teikiamiems siekiant 
sudaryti darbų arba darbo atlikimo sutartis, 
tiekti prekes ir (arba) teikti paslaugas, taip 
pat sudaryti koncesijas, taikyti kainos 
koregavimo priemones, atsižvelgiant į 
atitinkamų ūkio subjektų, prekių ar 
paslaugų kilmę.

Jame numatyta galimybė tam tikriems 
pasiūlymams, teikiamiems siekiant 
sudaryti darbų arba darbo atlikimo sutartis, 
tiekti prekes ir (arba) teikti paslaugas, taip 
pat sudaryti koncesijas, taikyti TVPP 
priemones, atsižvelgiant į atitinkamų ūkio 
subjektų, prekių ar paslaugų kilmę.

Or. en

Pakeitimas 250
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Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis reglamentas taikomas 
sutartims, kurioms taikoma:

2. Šis reglamentas taikomas viešųjų 
pirkimų procedūroms, kurioms taikoma:

Or. en

Pakeitimas 251
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Reglamentas 2018/1046/ES1a;
_________________
1a 2018 m. liepos 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos 
bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių.

Or. en

Pakeitimas 252
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šis reglamentas taikomas skiriant 
prekių tiekimo ir (arba) paslaugų teikimo 
sutartis ir darbų bei paslaugų koncesijos 

Išbraukta.
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sutartis. Jis taikomas tik kai prekės ar 
paslaugos perkamos valstybės reikmėms. 
Jis netaikomas, kai prekės perkamos 
siekiant jas komerciniais tikslais 
perparduoti ar panaudoti gaminant 
prekes, kurios būtų komerciškai 
parduodamos. Jis netaikomas, kai 
paslaugos perkamos siekiant jas 
komerciniais tikslais perparduoti ar 
panaudoti teikiant paslaugas, kurios būtų 
komerciškai parduodamos.

Or. en

Pakeitimas 253
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šis reglamentas taikomas skiriant 
prekių tiekimo ir (arba) paslaugų teikimo 
sutartis ir darbų bei paslaugų koncesijos 
sutartis. Jis taikomas tik kai prekės ar 
paslaugos perkamos valstybės reikmėms. 
Jis netaikomas, kai prekės perkamos 
siekiant jas komerciniais tikslais 
perparduoti ar panaudoti gaminant 
prekes, kurios būtų komerciškai 
parduodamos. Jis netaikomas, kai 
paslaugos perkamos siekiant jas 
komerciniais tikslais perparduoti ar 
panaudoti teikiant paslaugas, kurios būtų 
komerciškai parduodamos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 254
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šis reglamentas taikomas skiriant 
prekių tiekimo ir (arba) paslaugų teikimo 
sutartis ir darbų bei paslaugų koncesijos 
sutartis. Jis taikomas tik kai prekės ar 
paslaugos perkamos valstybės reikmėms. 
Jis netaikomas, kai prekės perkamos 
siekiant jas komerciniais tikslais 
perparduoti ar panaudoti gaminant 
prekes, kurios būtų komerciškai 
parduodamos. Jis netaikomas, kai 
paslaugos perkamos siekiant jas 
komerciniais tikslais perparduoti ar 
panaudoti teikiant paslaugas, kurios būtų 
komerciškai parduodamos.

3. Šis reglamentas taikomas skiriant 
prekių tiekimo ir (arba) paslaugų teikimo 
sutartis ir darbų bei paslaugų koncesijos 
sutartis. Jis taikomas tik kai prekės ar 
paslaugos perkamos valstybės reikmėms 
arba ikiprekybinių viešųjų pirkimų atveju.

Or. en

Pakeitimas 255
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šis reglamentas taikomas tik dėl 
ribojamųjų ir (arba) diskriminacinių 
viešųjų pirkimų priemonių ar veiksmų, 
kurių imasi trečioji šalis pirkdama 
nereglamentuojamąsias prekes ir 
paslaugas. Šis reglamentas taikomas 
nepažeidžiant Sąjungos tarptautinių 
įsipareigojimų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 256
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
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1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šis reglamentas taikomas tik dėl 
ribojamųjų ir (arba) diskriminacinių 
viešųjų pirkimų priemonių ar veiksmų, 
kurių imasi trečioji šalis pirkdama 
nereglamentuojamąsias prekes ir 
paslaugas. Šis reglamentas taikomas 
nepažeidžiant Sąjungos tarptautinių 
įsipareigojimų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 257
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šis reglamentas taikomas tik dėl 
ribojamųjų ir (arba) diskriminacinių 
viešųjų pirkimų priemonių ar veiksmų, 
kurių imasi trečioji šalis pirkdama 
nereglamentuojamąsias prekes ir 
paslaugas. Šis reglamentas taikomas 
nepažeidžiant Sąjungos tarptautinių 
įsipareigojimų.

4. Šis reglamentas taikomas tik dėl 
ribojamųjų ir (arba) diskriminacinių 
viešųjų pirkimų priemonių, taisyklių ar 
veiksmų, kurių imasi trečioji šalis 
pirkdama nereglamentuojamąsias prekes ir 
paslaugas. Šis reglamentas taikomas 
nepažeidžiant Sąjungos tarptautinių 
įsipareigojimų.

Or. en

Pakeitimas 258
Emmanuel Maurel

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šis reglamentas taikomas tik dėl 
ribojamųjų ir (arba) diskriminacinių 
viešųjų pirkimų priemonių ar veiksmų, 

4. Šis reglamentas taikomas dėl 
ribojamųjų ir (arba) diskriminacinių 
viešųjų pirkimų priemonių ar veiksmų, 
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kurių imasi trečioji šalis pirkdama 
nereglamentuojamąsias prekes ir 
paslaugas. Šis reglamentas taikomas 
nepažeidžiant Sąjungos tarptautinių 
įsipareigojimų.

kurių imasi trečioji šalis pirkdama 
nereglamentuojamąsias prekes ir 
paslaugas. Šis reglamentas taikomas 
nepažeidžiant Sąjungos tarptautinių 
įsipareigojimų.

Or. fr

Pakeitimas 259
Emmanuel Maurel

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Šis reglamentas taip pat taikomas 
dėl priemonių ar veiksmų, kurių PPO 
sutarties dėl viešųjų pirkimų šalis arba 
trečioji šalis imasi pažeisdama 
Pagrindinių teisių chartiją, visų pirma 2a 
konstatuojamojoje dalyje nurodytas teises.

Or. fr

Pakeitimas 260
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Taikant šį reglamentą nedaromas 
poveikis jokiems tarptautiniams Sąjungos 
įsipareigojimams ar priemonėms, kurių 
valstybės narės ir jų perkančiosios 
organizacijos bei perkantieji subjektai gali 
imtis pagal 2 dalyje nurodytus aktus.

Or. en
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Pakeitimas 261
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Šiuo reglamentu nedaromas 
poveikis jokiems tarptautiniams Sąjungos 
įsipareigojimams ar priemonėms, kurių 
valstybės narės ir jų perkančiosios 
organizacijos bei perkantieji subjektai gali 
imtis pagal 2 dalyje nurodytus aktus.

Or. en

Pakeitimas 262
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės ir jų perkančiosios 
organizacijos bei perkantieji subjektai 
trečiosios šalies ūkio subjektams, prekėms 
ir paslaugoms netaiko ribojamųjų 
priemonių, kurios nėra numatytos šiame 
reglamente.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 263
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės ir jų perkančiosios Išbraukta.
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organizacijos bei perkantieji subjektai 
trečiosios šalies ūkio subjektams, prekėms 
ir paslaugoms netaiko ribojamųjų 
priemonių, kurios nėra numatytos šiame 
reglamente.

Or. en

Pakeitimas 264
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės ir jų perkančiosios 
organizacijos bei perkantieji subjektai 
trečiosios šalies ūkio subjektams, prekėms 
ir paslaugoms netaiko ribojamųjų 
priemonių, kurios nėra numatytos šiame 
reglamente.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 265
Emmanuel Maurel

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės ir jų perkančiosios 
organizacijos bei perkantieji subjektai 
trečiosios šalies ūkio subjektams, prekėms 
ir paslaugoms netaiko ribojamųjų 
priemonių, kurios nėra numatytos šiame 
reglamente.

5. Valstybės narės ir jų perkančiosios 
organizacijos bei perkantieji subjektai 
trečiosios šalies ūkio subjektams, prekėms 
ir paslaugoms negali taikyti ribojamųjų 
priemonių, kurios nėra numatytos šiame 
reglamente, išskyrus nenugalimos jėgos 
atvejus, išskirtines aplinkybes arba 
atvejus, kai kyla pavojus su viešojo 
pirkimo objektu tiesiogiai ar netiesiogiai 
susijusio ES arba valstybės ekonominio 
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sektoriaus vientisumui.

Or. fr

Pakeitimas 266
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės ir jų perkančiosios 
organizacijos bei perkantieji subjektai gali 
taikyti ribojamąsias priemones trečiosios 
šalies ekonominės veiklos vykdytojams, 
prekėms ir paslaugoms, jeigu šalis 
nesilaiko tarptautinių socialinių ir 
aplinkosaugos standartų ir konvencijų. 
Komisija sudaro ir atnaujina trečiųjų 
šalių, kurių viešiesiems pirkimams ir 
koncesijoms taikomos ribojamosios 
priemonės, sąrašą, kuriame nurodo 
tarptautinių socialinių ir aplinkosaugos 
standartų ir konvencijų, skirtų valstybėms 
narėms ir jų perkančiosioms 
organizacijoms bei perkantiesiems 
subjektams, priėmimą ir įgyvendinimą.

Or. en

Pakeitimas 267
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Šis reglamentas taikomas tik po jo 
įsigaliojimo pradėtoms viešųjų pirkimų 
procedūroms. TVPP priemonė taikoma tik 
toms viešųjų pirkimų procedūroms, 
kurioms taikoma TVPP priemonė ir 
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kurios buvo pradėtos bet kuriuo metu nuo 
tos TVPP priemonės įsigaliojimo iki jos 
galiojimo pabaigos, panaikinimo ar 
sustabdymo. Perkančiosios organizacijos 
ir perkantieji subjektai įtraukia nuorodą į 
šio reglamento ir visų taikytinų TVPP 
priemonių taikymą į pirkimo dokumentus, 
skirtus procedūroms, kurioms taikoma 
TVPP priemonė.

Or. en

Pakeitimas 268
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Šis reglamentas taikomas tik po jo 
įsigaliojimo pradėtoms viešųjų pirkimų 
procedūroms. TVPP priemonė taikoma tik 
toms viešųjų pirkimų procedūroms, 
kurioms taikoma TVPP priemonė ir 
kurios buvo pradėtos bet kuriuo metu nuo 
tos TVPP priemonės įsigaliojimo iki jos 
galiojimo pabaigos, panaikinimo ar 
sustabdymo. Perkančiosios organizacijos 
ir perkantieji subjektai įtraukia nuorodą į 
šio reglamento ir visų taikytinų TVPP 
priemonių taikymą į pirkimo dokumentus, 
skirtus procedūroms, kurioms taikoma 
TVPP priemonė.

Or. en

Pakeitimas 269
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Valstybės narės imasi tinkamų 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad 
vykdydami viešąsias sutartis ekonominės 
veiklos vykdytojai laikytųsi taikytinų 
pareigų aplinkos, socialinės ir darbo 
teisės srityse, nustatytų Sąjungos teise, 
nacionaline teise, kolektyvinėmis 
sutartimis arba Direktyvos 2014/24/ES X 
priede išvardytomis aplinkos, socialinės ir 
darbo tarptautinės teisės nuostatomis ir 
Paryžiaus susitarimu.

Or. en

Pakeitimas 270
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ūkio subjektas – fizinis arba 
juridinis asmuo ar viešasis subjektas arba 
tokių asmenų ir (arba) subjektų grupė, 
įskaitant laikinas įmonių asociacijas, 
kurie rinkoje teikia pasiūlymą atlikti 
darbus ir (arba) darbą, tiekti prekes ar 
teikti paslaugas;

a) ekonominės veiklos vykdytojas – 
ekonominės veiklos vykdytojas, kaip 
apibrėžta atitinkamai Direktyvose 
2014/23/ES, 2014/24/ES ir 2014/25/ES;

Or. en

Pakeitimas 271
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ūkio subjektas – fizinis arba a) ekonominės veiklos vykdytojas – 
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juridinis asmuo ar viešasis subjektas arba 
tokių asmenų ir (arba) subjektų grupė, 
įskaitant laikinas įmonių asociacijas, 
kurie rinkoje teikia pasiūlymą atlikti 
darbus ir (arba) darbą, tiekti prekes ar 
teikti paslaugas;

ekonominės veiklos vykdytojas, kaip 
apibrėžta atitinkamai Direktyvose 
2014/23/ES, 2014/24/ES ir 2014/25/ES;

Or. en

Pakeitimas 272
Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) rezultato koregavimo priemonė – 
santykinis pasiūlymo rezultato skaičiaus 
sumažinimas tam tikra procentine dalimi, 
perkančiajai organizacijai arba 
perkančiajam subjektui atlikus jo 
vertinimą remiantis pirkimo 
dokumentuose apibrėžtais sutarties 
skyrimo kriterijais. Tais atvejais, kai 
vienintelis sutarties sudarymo kriterijus 
yra kaina arba sąnaudos, rezultato 
koregavimo priemonė reiškia santykinį 
pasiūlymo teikėjo pasiūlytos kainos 
padidėjimą tam tikra procentine dalimi, 
siekiant įvertinti pasiūlymus.

Or. en

Pakeitimas 273
Enikő Győri, László Trócsányi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) rezultato koregavimo priemonė – 
santykinis pasiūlymo rezultato skaičiaus 
sumažinimas tam tikra procentine dalimi, 
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perkančiajai organizacijai arba 
perkančiajam subjektui atlikus jo 
vertinimą remiantis pirkimo 
dokumentuose apibrėžtais sutarties 
skyrimo kriterijais. Tais atvejais, kai 
vienintelis sutarties sudarymo kriterijus 
yra kaina arba sąnaudos, rezultato 
koregavimo priemonė reiškia santykinį 
pasiūlymo teikėjo pasiūlytos kainos 
padidėjimą tam tikra procentine dalimi, 
siekiant įvertinti pasiūlymus;

Or. en

Pakeitimas 274
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) prekė ar prekės – prekės, 
nurodytos viešojo pirkimo konkurso 
objekte ir sutarties specifikacijose. Tačiau 
jos neapima jokių tiekiamą prekę ar 
tiekiamas prekes sudarančių žaliavų, 
medžiagų ar sudedamųjų dalių;

Or. en

Pakeitimas 275
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) prekės – prekės, nurodytos viešojo 
pirkimo konkurso objekte ir sutarties 
specifikacijose, tačiau jos neapima jokių 
tiekiamas prekes sudarančių žaliavų, 
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medžiagų ar sudedamųjų dalių;

Or. en

Pakeitimas 276
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) numatoma vertė – numatoma 
sutarties vertė, atitinkamai apskaičiuota 
pagal Direktyvas 2014/23/ES, 2014/24/ES 
ir 2014/25/ES;

Or. en

Pakeitimas 277
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) numatoma vertė – numatoma 
vertė, atitinkamai apskaičiuota pagal 
Direktyvas 2014/23/ES, 2014/24/ES ir 
2014/25/ES;

Or. en

Pakeitimas 278
Inma Rodríguez-Piñero, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, Margarida Marques

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

ac) rezultato koregavimo priemonė – 
santykinis pasiūlymo rezultato skaičiaus 
sumažinimas tam tikra procentine dalimi, 
perkančiajai organizacijai arba 
perkančiajam subjektui atlikus jo 
vertinimą remiantis pirkimo 
dokumentuose apibrėžtais sutarties 
skyrimo kriterijais.
Laikydamosi sutarčių skyrimo kriterijų, 
valstybės narės integruoja aplinkosaugos, 
socialinius ir darbo reikalavimus, 
taikomus darbų atlikimo vietoje ir 
kylančius iš tarptautinių įsipareigojimų, 
įstatymų, reglamentų, potvarkių ir 
sprendimų tiek nacionaliniu, tiek 
Sąjungos lygmeniu, taip pat iš 
kolektyvinių sutarčių.
Tais atvejais, kai vienintelis sutarties 
sudarymo kriterijus yra kaina arba 
sąnaudos, rezultato koregavimo priemonė 
reiškia santykinį pasiūlymo teikėjo 
pasiūlytos kainos padidėjimą tam tikra 
procentine dalimi, siekiant įvertinti 
pasiūlymus;

Or. en

Pakeitimas 279
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ac) įrodymai – bet kokia informacija, 
sertifikatas, patvirtinamasis dokumentas, 
pareiškimas ir kitos įrodymo priemonės, 
skirtos įrodyti, kad laikomasi 9a straipsnio 
1 dalies c punkte nustatytų įsipareigojimų, 
pavyzdžiui:
i) trečiųjų šalių kilmės prekių kilmės 
sertifikatai, tiekėjų deklaracijos arba 
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importo deklaracijos;
ii) tiekiamų prekių gamybos procesų 
aprašymas (įskaitant pavyzdžius, 
aprašymus ar nuotraukas);
iii) atitinkamų registrų ar finansinių 
ataskaitų, susijusių su paslaugų kilme, 
išrašas, įskaitant PVM mokėtojo kodą;

Or. en

Pakeitimas 280
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) perkančioji organizacija – 
perkančioji organizacija, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2014/24/ES 2 straipsnio 1 
dalyje;

b) perkančioji organizacija – 
perkančioji organizacija, kaip apibrėžta 
atitinkamai Direktyvose 2014/23/ES, 
2014/24/ES ir 2014/25/ES;

Or. en

Pakeitimas 281
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) perkančioji organizacija – 
perkančioji organizacija, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2014/24/ES 2 straipsnio 1 
dalyje;

b) perkančioji organizacija – 
perkančioji organizacija, kaip apibrėžta 
atitinkamai Direktyvose 2014/23/ES, 
2014/24/ES ir 2014/25/ES;

Or. en
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Pakeitimas 282
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) perkantysis subjektas – perkantysis 
subjektas, kaip apibrėžta Direktyvos 
2014/25/ES 4 straipsnio 1 dalyje ir 
Direktyvos 2014/23/ES 7 straipsnyje;

c) perkantysis subjektas – perkantysis 
subjektas, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2014/25/ES ir Direktyvoje 2014/23/ES;

Or. en

Pakeitimas 283
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) suinteresuotoji šalis – bet kuri 
valstybė narė ir bet kuris asmuo, įmonė ar 
įmonių asociacija, profesinės sąjungos 
arba pilietinės visuomenės organizacijos, 
pvz., vartotojų organizacijos, kurių 
interesams gali turėti įtakos trečiosios 
šalies priemonė;

Or. en

Pakeitimas 284
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) reglamentuojamosios prekės ar Išbraukta.



PE699.064v01-00 104/119 AM\1241359LT.docx

LT

paslaugos – prekės ar paslaugos, kurių 
kilmės šalis yra šalis, su kuria Sąjunga 
yra sudariusi joms taikomą viešųjų 
pirkimų ir (arba) koncesijų srities, 
apimančios įsileidimo į rinką 
įsipareigojimus, tarptautinį susitarimą;

Or. en

Pakeitimas 285
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) reglamentuojamosios prekės ar 
paslaugos – prekės ar paslaugos, kurių 
kilmės šalis yra šalis, su kuria Sąjunga 
yra sudariusi joms taikomą viešųjų 
pirkimų ir (arba) koncesijų srities, 
apimančios įsileidimo į rinką 
įsipareigojimus, tarptautinį susitarimą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 286
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) nereglamentuojamosios prekės ar 
paslaugos – prekės ar paslaugos, kurių 
kilmės šalis yra šalis, su kuria Sąjunga 
nėra sudariusi viešųjų pirkimų arba 
koncesijų srities, apimančios įsileidimo į 
rinką įsipareigojimus, tarptautinio 
susitarimo, taip pat prekės ar paslaugos, 
kurių kilmės šalis yra šalis, su kuria 

Išbraukta.
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Sąjunga yra sudariusi tokį susitarimą, 
tačiau netaikomą toms prekėms ir 
paslaugoms;

Or. en

Pakeitimas 287
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) nereglamentuojamosios prekės ar 
paslaugos – prekės ar paslaugos, kurių 
kilmės šalis yra šalis, su kuria Sąjunga 
nėra sudariusi viešųjų pirkimų arba 
koncesijų srities, apimančios įsileidimo į 
rinką įsipareigojimus, tarptautinio 
susitarimo, taip pat prekės ar paslaugos, 
kurių kilmės šalis yra šalis, su kuria 
Sąjunga yra sudariusi tokį susitarimą, 
tačiau netaikomą toms prekėms ir 
paslaugoms;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 288
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) ribojamoji ir (arba) diskriminacinė 
viešųjų pirkimų priemonė ar veiksmas – 
trečiojoje šalyje valdžios institucijų arba 
atskirų perkančiųjų organizacijų ar 
perkančiųjų subjektų priimta ar toliau 
taikoma teisėkūros, reguliavimo arba 
administracinė priemonė, procedūra ar 

f) trečiosios šalies priemonė ar 
veiksmas – trečiojoje šalyje valdžios 
institucijų arba atskirų perkančiųjų 
organizacijų ar perkančiųjų subjektų 
priimta ar toliau taikoma bendro pobūdžio 
teisėkūros, reguliavimo arba 
administracinė priemonė, procedūra ar 
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veiksmas arba jų derinys, dėl kurio 
Sąjungos prekėms, paslaugoms ir (arba) 
ūkio subjektams nuolat atsiranda didelių 
kliūčių patekti į tos šalies viešųjų pirkimų 
arba koncesijų rinką;

veiksmas arba jų derinys, kylantys iš 
nacionalinės ar subnacionalinės politikos, 
dėl kurio Sąjungos prekėms, paslaugoms ir 
(arba) ūkio subjektams nuolat atsiranda 
didelių kliūčių patekti į tos šalies viešųjų 
pirkimų arba koncesijų rinką. Rimti ir 
pasikartojantys sutrikimai taip pat laikomi 
egzistuojančiais tuo atveju, kai dėl 
tarptautinių konvencijų, išvardytų ES 
direktyvos 2014/23/ES X priede, 
Direktyvos 2014/24/ES X priede ir 
Direktyvos 2014/25/ES XIV priede, 
nesilaikymo trečiojoje šalyje, taip pat 
įsipareigojimų, prisiimtų pagal Paryžiaus 
susitarimą, nesilaikymo kyla sunkumų 
Europos ekonominės veiklos vykdytojams 
ir apie juos pranešama Komisijai, kai tie 
Europos ekonominės veiklos vykdytojai 
mėgino sudaryti sutartis ir koncesijas 
trečiosiose šalyse;

Or. en

Pakeitimas 289
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) ribojamoji ir (arba) diskriminacinė 
viešųjų pirkimų priemonė ar veiksmas – 
trečiojoje šalyje valdžios institucijų arba 
atskirų perkančiųjų organizacijų ar 
perkančiųjų subjektų priimta ar toliau 
taikoma teisėkūros, reguliavimo arba 
administracinė priemonė, procedūra ar 
veiksmas arba jų derinys, dėl kurio 
Sąjungos prekėms, paslaugoms ir (arba) 
ūkio subjektams nuolat atsiranda didelių 
kliūčių patekti į tos šalies viešųjų pirkimų 
arba koncesijų rinką;

f) ribojamoji ir (arba) diskriminacinė 
viešųjų pirkimų priemonė ar veiksmas – 
trečiojoje šalyje valdžios institucijų arba 
atskirų perkančiųjų organizacijų ar 
perkančiųjų subjektų priimta ar toliau 
taikoma teisėkūros, reguliavimo arba 
administracinė priemonė, procedūra ar 
veiksmas arba jų derinys, dėl kurio 
Sąjungos prekės, paslaugos ir (arba) ūkio 
subjektai patiria rimtų tarptautinių 
socialinių ir aplinkosaugos standartų ir 
konvencijų pažeidimų ir nuolat atsiranda 
kliūčių patekti į tos šalies viešųjų pirkimų 
arba koncesijų rinką;
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Or. en

Pakeitimas 290
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) ribojamoji ir (arba) diskriminacinė 
viešųjų pirkimų priemonė ar veiksmas – 
trečiojoje šalyje valdžios institucijų arba 
atskirų perkančiųjų organizacijų ar 
perkančiųjų subjektų priimta ar toliau 
taikoma teisėkūros, reguliavimo arba 
administracinė priemonė, procedūra ar 
veiksmas arba jų derinys, dėl kurio 
Sąjungos prekėms, paslaugoms ir (arba) 
ūkio subjektams nuolat atsiranda didelių 
kliūčių patekti į tos šalies viešųjų pirkimų 
arba koncesijų rinką;

f) trečiosios šalies priemonė ar 
veiksmas – trečiojoje šalyje valdžios 
institucijų arba atskirų perkančiųjų 
organizacijų ar perkančiųjų subjektų 
priimta ar toliau taikoma teisėkūros, 
reguliavimo arba administracinė priemonė, 
procedūra ar veiksmas arba jų derinys, dėl 
kurio Sąjungos prekėms, paslaugoms ir 
(arba) ūkio subjektams nuolat atsiranda 
didelių kliūčių patekti į viešųjų pirkimų 
arba koncesijų rinkas;

Or. en

Pakeitimas 291
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) TVPP priemonė – priemonė, kurią 
Komisija patvirtino pagal šį reglamentą, 
apribodama ekonominės veiklos vykdytojų 
ir (arba) trečiosios šalies kilmės prekių ir 
paslaugų prieigą prie Sąjungos viešųjų 
pirkimų ar koncesijų rinkos 
nereglamentuojamųjų viešųjų pirkimų 
srityje;

Or. en
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Pakeitimas 292
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) TVPP priemonė – priemonė, kurią 
Komisija patvirtino pagal šį reglamentą, 
apribodama ekonominės veiklos vykdytojų 
ir (arba) trečiųjų šalių kilmės prekių ir 
paslaugų prieigą prie Sąjungos viešųjų 
pirkimų ar koncesijų rinkos 
nereglamentuojamųjų viešųjų pirkimų 
srityje;

Or. en

Pakeitimas 293
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) nereglamentuojamųjų prekių ar 
paslaugų viešieji pirkimai – prekių, 
paslaugų ar koncesijų, dėl kurių Sąjunga 
nėra prisiėmusi patekimo į rinką 
įsipareigojimų pagal tarptautinį 
susitarimą viešųjų pirkimų arba koncesijų 
srityje, viešųjų pirkimų procedūros;

Or. en

Pakeitimas 294
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) nereglamentuojamųjų prekių ar 
paslaugų viešieji pirkimai – prekių, 
paslaugų ar koncesijų, dėl kurių Sąjunga 
nėra prisiėmusi patekimo į rinką 
įsipareigojimų pagal tarptautinį 
susitarimą viešųjų pirkimų arba koncesijų 
srityje, viešųjų pirkimų procedūros;

Or. en

Pakeitimas 295
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies f c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fc) sutartys – viešosios sutartys, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2014/24/ES, 
koncesijos – kaip apibrėžta Direktyvoje 
2014/23/ES ir prekių, darbų ir paslaugų 
sutartys – kaip apibrėžta Direktyvoje 
2014/25/ES;

Or. en

Pakeitimas 296
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies f c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fc) sutartys – viešosios sutartys, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2014/24/ES, 
koncesijos – kaip apibrėžta Direktyvoje 
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2014/23/ES ir prekių, darbų ir paslaugų 
sutartys – kaip apibrėžta Direktyvoje 
2014/25/ES;

Or. en

Pakeitimas 297
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies f d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fd) „konkurso dalyvis“ – konkurso 
dalyvis, kaip apibrėžta atitinkamai 
Direktyvoje 2014/23/ES, 2014/24/ES ir 
2014/25/ES;

Or. en

Pakeitimas 298
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies f d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fd) „konkurso dalyvis“ – konkurso 
dalyvis, kaip apibrėžta atitinkamai 
Direktyvoje 2014/23/ES, 2014/24/ES ir 
2014/25/ES;

Or. en

Pakeitimas 299
Inma Rodríguez-Piñero

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

ga) subranga – susitarimas su trečiąja 
šalimi įvykdyti dalį sutarties. Paprastas 
prekių ar dalių, būtinų paslaugai teikti, 
pristatymas nelaikomas subranga. Kai 
toks prekių ar dalių pristatymas sudaro 
daugiau nei 10 proc. visos sutarties vertės, 
pristatymas laikomas subranga;

Or. en

Pakeitimas 300
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) subranga – trečiosios šalies 
sutarties dalies vykdymo organizavimas; 
paprastas prekių ar dalių, būtinų 
paslaugai teikti, pristatymas nelaikomas 
subranga;

Or. en

Pakeitimas 301
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) MVĮ – MVĮ, kaip apibrėžta 
Komisijos rekomendacijoje 
2003/361/EB25.

Išbraukta.

_________________
25 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
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rekomendacija 2003/361/EB dėl 
mikroįmonių, mažųjų ir vidutinių įmonių 
apibrėžčių (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

Or. en

Pakeitimas 302
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) MVĮ – MVĮ, kaip apibrėžta 
Komisijos rekomendacijoje 
2003/361/EB25.

Išbraukta.

_________________
25 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
rekomendacija 2003/361/EB dėl 
mikroįmonių, mažųjų ir vidutinių įmonių 
apibrėžčių (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

Or. en

Pakeitimas 303
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) Sąjungos interesai – sprendimas, 
ar dėl Sąjungos interesų reikia imtis 
veiksmų, turi būti grindžiamas ne vien tik 
vietinės pramonės, naudotojų bei 
vartotojų interesų pagrindu, bet visų 
įvairių interesų visumos įvertinimu. 
Priemonės gali būti netaikomos, jeigu 
valdžios institucijos, remdamosi visa 
pateikta informacija, gali aiškiai padaryti 
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išvadą, kad tokių priemonių taikymas 
neatitinka Sąjungos interesų.
(Žr. mutatis mutandis 2016 m. birželio 8 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) 2016/1036 dėl apsaugos 
nuo importo dempingo kaina iš Europos 
Sąjungos narėmis nesančių valstybių 
21 straipsnį).

Or. en

Pakeitimas 304
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) įrodymai – bet kokia informacija, 
sertifikatas, patvirtinamasis dokumentas, 
pareiškimas ir kitos įrodymo priemonės, 
skirtos įrodyti, kad laikomasi 7 straipsnio 
1 dalies c punkte nustatytų įsipareigojimų. 
Tai gali būti:
i) trečiųjų šalių kilmės prekių kilmės 
sertifikatai, tiekėjų deklaracijos arba 
importo deklaracijos;
ii) tiekiamų prekių gamybos procesų 
aprašymas (įskaitant pavyzdžius, 
aprašymus ar nuotraukas); ir
iii) atitinkamų registrų ar finansinių 
ataskaitų, susijusių su paslaugų kilme, 
išrašas, įskaitant PVM mokėtojo kodą;

Or. en

Pakeitimas 305
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)



PE699.064v01-00 114/119 AM\1241359LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) subranga – trečiosios šalies 
sutarties dalies vykdymo delegavimas;

Or. en

Pakeitimas 306
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. TVPP priemonė – priemonė, kurią 
Komisija patvirtina pagal šį reglamentą, 
priimdama įgyvendinimo aktus, ir kuria 
neleidžiama trečiųjų šalių ekonominės 
veiklos vykdytojams ir (arba) prekėms ir 
paslaugoms patekti į Sąjungos viešųjų 
pirkimų rinką; TVPP priemonė gali būti 
taikoma ekonominės veiklos vykdytojams 
ir (arba) prekėms ir paslaugoms, 
kilusioms iš šalių, kurios neįgyvendina 
tarptautinių socialinių ir aplinkosaugos 
standartų ir konvencijų;

Or. en

Pakeitimas 307
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente darbų ir (arba) 
darbo atlikimas, kaip apibrėžta direktyvose 
2014/25/ES, 2014/24/ES ir 2014/23/ES, 
laikomas paslaugos teikimu.

2. Šiame reglamente, išskyrus 8a 
straipsnio 3 dalį ir 8a straipsnio 6 dalį, 
darbų arba darbo atlikimas, kaip apibrėžta 
Direktyvose 2014/23/ES, 2014/24/ES ir 
2014/25/ES, laikomas paslaugos teikimu.
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Or. en

Pakeitimas 308
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente darbų ir (arba) 
darbo atlikimas, kaip apibrėžta direktyvose 
2014/25/ES, 2014/24/ES ir 2014/23/ES, 
laikomas paslaugos teikimu.

2. Šiame reglamente, išskyrus 5 
straipsnio 3 dalį ir 5 straipsnio 7 dalį, 
darbų ir (arba) darbo atlikimas, kaip 
apibrėžta Direktyvose 2014/23/ES, 
2014/24/ES ir 2014/25/ES, laikomas 
paslaugos teikimu.

Or. en

Pakeitimas 309
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prekių kilmės taisyklės Prekių kilmės nustatymas

Or. en

Pakeitimas 310
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prekių kilmės taisyklės Prekių kilmės nustatymas
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Or. en

Pakeitimas 311
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prekės kilmė nustatoma pagal 
Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 
22–26 straipsnius26.

Išbraukta.

_________________
26 1992 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (EEB) Nr. 2913/1992, 
nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą 
(OL L 302, 1992 10 19, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 312
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prekės kilmė nustatoma pagal 
Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 
22–26 straipsnius26.

Išbraukta.

_________________
26 1992 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (EEB) Nr. 2913/1992, 
nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą 
(OL L 302, 1992 10 19, p. 1).

Or. en
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Pakeitimas 313
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Paslaugos kilmė nustatoma 
remiantis ją teikiančio ūkio subjekto 
kilme.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 314
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Paslaugos kilmė nustatoma 
remiantis ją teikiančio ūkio subjekto 
kilme.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 315
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) fizinio asmens atveju – šalis, kurios 
asmuo yra pilietis arba kurioje jis turi teisę 
nuolat gyventi;

a) fizinio asmens atveju – šalis, kurios 
asmuo yra pilietis arba kurioje tas asmuo 
turi teisę nuolat gyventi;

Or. en
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Pakeitimas 316
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) fizinio asmens atveju – šalis, kurios 
asmuo yra pilietis arba kurioje jis turi teisę 
nuolat gyventi;

a) fizinio asmens atveju – šalis, kurios 
asmuo yra pilietis arba kurioje tas asmuo 
turi teisę nuolat gyventi;

Or. en

Pakeitimas 317
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) jei paslauga teikiama ne per 
Sąjungoje įsteigtą komercinį vienetą, 
šalis, pagal kurios įstatymus kurioje 
juridinis asmuo yra įsisteigęs arba kitaip 
įsteigtas pagal tos šalies įstatymus ir kurios 
teritorijoje vykdo didelę verslo dalį;

i) šalis, pagal kurios įstatymus kurioje 
juridinis asmuo yra įsisteigęs arba kitaip 
įsteigtas pagal tos šalies įstatymus ir kurios 
teritorijoje vykdo didelę verslo dalį;

Or. en

Pakeitimas 318
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) jei paslauga teikiama ne per 
Sąjungoje įsteigtą komercinį vienetą, 

i) šalis, pagal kurios įstatymus kurioje 
juridinis asmuo yra įsisteigęs arba kitaip 
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šalis, pagal kurios įstatymus kurioje 
juridinis asmuo yra įsisteigęs arba kitaip 
įsteigtas pagal tos šalies įstatymus ir kurios 
teritorijoje vykdo didelę verslo dalį;

įsteigtas pagal tos šalies įstatymus ir kurios 
teritorijoje vykdo didelę verslo dalį, kuri 
yra tiesiogiai ir realiai susijusi su 
atitinkamos šalies ekonomika;

Or. en


